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Az Egyesület működése a  m egalakulást61 a századfordulóig.

A politikai és gazdasági helyzet az 1867-es kiegyezés után.

Az európai történelm i fejlődés eredménye a Magyarország és 

Ausztria közötti kiegyezés, ami az 1867. évi 12. t . c . , az úgynevezett 

kiegyezési törvényben öltött form át.

Anélk(llf hogy e törvény részleteivel behatóbban foglalkoznánk 

- bár az legujabhkori történél műnkre döntő kihatással volt - tekintsük 

át röviden a kiegyezésnek történetünk szempontjából lényeges következ

ményeit.

A kiegyezés a  magyar nagybirtokos arisztokrácia és a  középbirto

kos nemesség egyezménye volt az osztrák nagybirtokos és nagytőkés osz

tállyal, amelyet a  m agyarországi polgárság is támogatott. Az osztrák 

és magyar uralkodó osztályok szövetkeztek a birodalom területén élő 

nemzetiségiek elnyomására. A magyar vagyonos osztályok ugyanakkor 

beletörődtek abba, hogy az osztrák uralkodó osztályok is résztvegyenek 

M agyarország népeinek kizsákmányolásában.

A kiegyezés értelm ében a nyílt osztrák önkényuralom és m agyar- 

országi kormányzati szerve: a Helytartótanács megszűnt, s átadta 

helyét a  magyar kormánynak. Az osztrák és magyar kormányt kiegészí

tette  a bécsi székhellyel működő közös hadügyi, külügyi és pénzügyi k o r

mányzat. A kiegyezéssel az osztrák-m agyar monarchnia olyan kétköz- 

pontu, dualista államalakulattá vált, amelyben a  vezető szerep továbbra 

is Ausztriáé m aradt.

A kiegyezés nem tere lte  uj utakra a hazai gazdasági-társadalm i 

fejlődést, csak jelentősen előrelenditette azon a  pályán, am elyre a 

johbágyrendszert felszámoló, a tőkés viszonyokat uralkodóvá tevő
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1848-49-es forradalom és szabadságharc vitte s amelyet a feudális 

maradványok és a gazdasági-politikai függés viszonyai oly nehezen tettek 

járhatóvá.

Ausztria és Magyarország között az áruforgalmat tehát vámok 

továbbra sem korlátozták. Ez azt jelentette, hogy a  közös vámterület a 

magyar nagybirtok szám ára biztosította Ausztria terménypiacát, a magyar 

ipar tőkés fejlődését azonban továbbra is korlátozta. A valutaközösség a 

nagybirtok szám ára megkönnyítette az Ausztriából való hitelszerzést.

Így az osztrák nagytőke és a  magyar nagybirtok vezető szerepén és érdek- 

közösségén alapuló tőkés fejlődés elsősorban a mezőgazdaság és a hitelügy 

előrehaladását jelentette. A gyáripar viszont csupán a mezőgazdaság fejlő

désétől és a hitelrendszer kibontakozásától függően, az osztrák gyáripar 

érdekeitől korlátozva haladhatott előre.

A magyar gazdasági életben tehát egyenlőre a  mezőgazdasági 

tőkés fejlődésé volt az uralkodó szerep a  kiegyezés után.

A nemzet életének mozgalmas korszaka volt ez az idő, a  XIX. szá

zad második fele. Ha félévszázados késéssel is , ha kelet-európai színezet

tel is, de kibontakozott az ipari forradalom, a  klasszikus kapitalizmus. 

Gyárkémények kezdték ontani a  füstöt szerte  az országban. Gomba-módra 

szaporodtak a  malmok, ipari üzemek, bankok. Mind több- és több vasút

vonal hálózta be az országot és mint a  szervezet é r hálózatában, úgy áram 

lott rajtuk szakadatlanul az ember és az anyag; a szélrózsa minden irányá

ba. Uj tájak, uj szokások, uj eljárások tárultak fel a  figyelve utazók sze 

me előtt. Egyik vállalkozás a másik után alakult, s ha egy elbukott a  v e r

senyben, tiz  másik lépett a  nyomába. A feudalizmus szemlélődő századai 

után az emberek lázas sietséggel vetették magukat az anyagi világ értékei

re . Részvénytársaságok alakultak a nyersanyagforrások kiaknázására. 

Egyszeriben értékké vált és uj jelentőséget nyert minden, airdvel valaha
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alig törődtek, a kőtől kezdve a trágyáig és a fától a patakok vizéig. Eldugott 

falvakban is malmok, szeszgyárak és fűrészüzemek épültek, kocsmák és 

vegyeskereskedések nyiltak. Ahol nem volt vasút, ott utak épültek és 

a vállalkozó széliemü kereskedők mindenhová eljutottak. Adás-vétel t á r 

gyát képezte minden: a vágott állatok bőre, húsa, vére és csontja; az 

erdők fája, alomja, gyümölcse és talaja; a szén, a vasérc , a gabona, a 

bor, a len, minden-minden, am ire csak a gazdasági életnek szüksége volt.

A fejlődésben nem volt megállás: magának követelte az emberi ész te rm e

lését is. Tudósok, feltalálók, szakemberek serege fürkészte a dolgozó- 

szobák, laboratóriumok csendjében és a géptermek dübörgésében a term é

szet titkait, hogy ujabb és ujabb erőket szabadítson fel a term elés szám ára, 

hogy a tudomány ujabb és ujabb vívmányaival fejlessze tovább a technikát.

Az anyagi javak hihetetlen m értékű felhalmozása magával vonta a 

szellem i, a kulturális javak felhalmozódását is . Színházak, hangverseny- 

term ek, könyvtárak, képtárak, muzeumok épültek, kulturális testületek 

alakultak a fővárosban és a vidéken is. A pénz, a vagyon m ellett az emberek 

a szépet és az élet örömeit is b im i akarták. Dúsgazdag emberek gazdag 

mecénásként kívánták megörökíteni nevüket a nemzet történelmében. A tudo

mány és a technika újdonságai m ellett az irodalom, a zene, a képzőművé

szetek izgató szépségei ejtették csodálatba az embereket.

Országos és világkiállítások nyiltak, hol az anyagi és szellem i világ 

felvonultatta minden vívmányát az ámulő tömeg szemei előtt, a kereskedők, 

vállalkozók, szakemberek pedig vizsla szemmel járták  a kiállítások csarno

kait, megállapították és értékelték a változásokat és siettek haza gyáraikba, 

birtokaikra és laboratóriumukba, hogy a látottak alapján fejlesszék tovább

gazdálkodásukat. Az élet ragyogó fényei m ellett azonban feltűntek annak árnyé
kai is.

Földjüket vesztett parasztok, kisbirtokosok, leszegényedett neme

sek tömegei indultak meg uj reményekkel telve a városok, az üzemek felé, 

hogy azután felszívódjanak, beleolvadjanak az ipari munkások és kishivatal- 

nokok szürke tömegébe.
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A sajtó egyre gyakrabban adott hírt sztrájkokról, tüntetésekről, 

nagy panamákról, öngyilkosságokról. Megszületett a modern szociális 

probléma és a fejlődés arányában terebélyesedett, hogy azután az embe

riség  központi problémájává s majdan a XX. század történelemformáló 

erejévé váljék.

A kibontakozó kapitalizmus viharos ütemben, néhány évtized alatt 

átalakította az ország és a társadalom képét.

Az erdőgazdaság helyzete a kiegyezés után.

A gazdasági fejlődés vázolt menetéből az erdőgazdaságra nézve 

több igen fontos következmény fakadt. Ezek:

1. A gazdasági és politikai hatalom élén a mező- és erdőgazdasági 

nagybirtokosok álltak. Az ország politikájának irányításában tehát övéké 

volt a döntő szó.

2. Egyenlőre rejtve bár, de m ár ekkor felism erhető az az 

ellentét, amely a mezőgazdaságban érdekelt tőke és az iparban érdekelt 

tőke között felmerült. A két érdekcsoport közötti birkózás, mely a követke

ző évtizedekben állandóan folyt, kimenetelének alakulásától függően m eg

szabta az erdőgazdaság lehetőségeit.

3. Az általános gazdasági fejlődés továbbra is napirenden tartotta 

az erdőgazdálkodás fejlesztésének a szükségességét is.

Az általános gazdasági fellendülés felfokozott fafogyasztással já rt 

(a vasútépítési láz, mezőgazdasági beruházások, szénbányászat rohamos 

fejlődése, vasgyártás, stb .) Megnövekedett a fa iránti kereslet, emelkedtek 

a faárak. Fokozódott az erdei melléktermék ■•termelés jelentősége is 

(Cserzőkéreg, gubacs, legeltetés, alomgyüjtés s tb .). A közép- és kisbirtok 

felmorzsolódása az erdők további fokozott kihasználásához, leromlásához, 

pusztulásához vezetett. Mindinkább közérdekké vált az erdőgazdálkodás 

szakszerűbbé és jövedelmezőbbé változtatása, szabályozása.
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Az Egyesület előtt álló feladatok.

Amikor az Egyesület létrejöttének történelm i okait vizsgáltuk, 

láthattuk, hogy abban milyen alapvető szerepe volt a magyar nemzet tá r s a 

dalmi és politikai fejlődésének.

Az önálló magyar erdészeti kultura létrehozása és a társadalm i 

haladás ütemének megfelelő erdészeti technika m egterem tése: ez a kettős 

feladat állt a fiatal egyesület előtt.

Valóban, e feladatok megoldásán való fáradozás, valamint az a 

viharos ütemü fejlődés, melyet az egész kor életének felidézésével é rez 

hetünk, jellem zi az Egyesület életének első évtizedeit.

Az alsófoku erdészképzés m egterem tése.

A tőkés fejlődés sodrásába került magyar erdőgazdaság korszerű 

kialakításának egyik legnagyobb kerékkötőjét a jól kiképzett magyar szak

emberek hiánya jelentette.

A kiegyezés utáni években Magyarország erdőterülete kerekszám 

ban 9,131.000 hektár volt, ebből állami erdő 2,009.000 hektár. A két

m illió hektár állami erdő so rsát 1878-ból szárm azó adatok szerin t 

1805 fő intézete, beleértve ebbe az 1349 erdőőrt és az adm inisztrációs 

személyzetet is .

Lényegesen rosszabb volt a helyzet az erdőbirtokok 78%-át k ite

vő magán-, községi-, közalapitványi-, stb. erdőkben. Itt az erdők keze

lésével megbizott személyzet vagy teljesen hiányzott, vagy pedig igen 

gyakran a mezőgazdaság és a vadászat kezelése m ellett m ellékesen kezel - 

te az erdészeti ügyeket. A meglevő szakemberek jelentékeny része  külföldi 

szárm azású volt, akik idegenül álltak szemben a helyi gazdasági körülm é

nyekkel és nem tudtak valódi gazdáivá válni a kezelésűkre bizott erdőknek.
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A kérdéssel foglalkozó Fekete Lajos erdőakadémiai tanár 

1877-ben 10.000 főre becsülte az országban minimálisan szükséges erdész- 

létszámot. Ezzel szemben az ország erdőterületének csaknem negyedré

szét felölelő és személyzet szempontjából legjobban ellátott állami erdők

ben is csak 1349 erdőőr teljesített szolgálatot.

A korabeli állapotok érzékeltetése végett álljon itt egy megtörtént 

példa, Bedő Albert közlése nyomán:

Egy hevesmegyei földbirtokos hallomásból tudomást szerzett a 

cserkéregterm elés jövedelmező voltáról. Minthogy birtokán csertölgy 

(Quercus cerris) erdő is volt, elhatározta erdejében "cserkéreg term e

lését". Több ezer forint előleg felvétele után levágatta és lehántatta 

300 kát. hold cserfáerdejét és a nyert kérget Egerbe küldte vevőiének.

Ekkor derült csak ki az óriási tévedés. " . . .  .hiába, a magyar ember m ár 

nemcsak született gazda (?), de született erdész is akar lenni!" - jegyezte 

meg irónikusan az esettel kapcsolatban Bedő. (Erdészeti Lapok, 1878.

635.o.)

A laikusok és kontárok ügyködése nyomán keletkezett hatalmas 

károk egyaránt veszélyeztették a közérdeket és a magánérdeket. A kapi

talizmus szabadversenyében egy vállalkozó sem követhetett el büntetlenül 

súlyos gazdasági baklövéseket.

A bajok gyökere ott volt, hogy az országban mindössze egy szakis

kola működött, a Selmecbányái Akadémia, amely felsőfokú képzettségű 

szakembereket bocsátott ki. Ezeknek száma távolról sem fedezte a szükség

letet. Fokozza a bajt, hogy ez az egyetlen erdészeti iskola sem tudta betöl

teni maradéktalanul azt a szerepet, amelyre a független magyar erdészet 

m egterem tése érdekében szükség lett volna. Az 1867. évi kiegyezésig az 

Akadémia hivatalos nyelve német és az erdészeti tantárgyakat a megalaku

lás (1808) óta mindössze egy tanár adta elő, egy tanársegéd részvételé-
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vei. A bécsi felügyeleti hatóság egyébként sem nézte jószemmel műkö

dését és semmit sem tett az intézet k ifejlesztésére. Az Akadémia elsőd

leges célja a bányászat és a kohászat szakember-igényének kielégítése 

volt, az erdészati szak és ennek függvényeképpen jött lé tre . Az erd é 

szeti hallgatók összlétszám a az 1848/49-es szabadságharc bukása és a 

kiegyezés közötti másfél évtizedben átlagosan évi 50-60 fő, ezek között 

is sok a nem magyar szárm azású. Az erdész tanárok (Wilckens, 

Feistmantel, stb .) , - becsületükre legyen mondva, - igyekeztek legjobb 

tudásuk szerin t szakembereket nevelni, de csak a német utat járták  oktató 

munkájuk során is.

A Selmecbányán végzett magyar erdőmérnökök, ha számuk csekély, is Volt, 

zömmel az államerdészetnél és a legjelentősebb uradalmakban helyezked

tek el. így a felsőfokú képzettséggel rendelkező, irányitó munkakörben 

dolgozó szakem berellátás terén  nem érződött olyan égető hiány, mint az 

alsófoku végrehajtó személyzetnél.

Az Egyesület életében, vitáiban, program jaiban éveken keresztüli 

központi kérdés a szakemberképzés problémája. Az Erdészeti Lapok 

1867-1882. évi évfolyamait lapozva sorozatosan ennek a kérdésnek a v ita 

tásával találkozunk. Az Egyesület számtalan választmányi ülése, közgyű

lése, szakbizottsága foglalkozott a problém am egoldásával. A legkülönb- 

félébb felvetések, javaslatok születtek. Végül is kikristályosodott a vég

következtetés: az úgynevezett házilagos kiképzés nem jelentheti a m egol

dást (átmenetileg csak az állami birtokokon jöhetne szóba), önálló állami 

alerdész iskolát kell felálU***«-^a kiképzést intézményesen megoldani.

Az Egyesület fáradhatatlan, törődő gondoskodása nem m aradt 

eredmény nélkül. Az Erdészeti Lapok 1883. októberi száma az első oldar 

Ion ünnepélyesen jelenthette be a nagy h irt, hogy október 10-én Szeged- 

Asotthalmán megnyílt az első erdőőri szakiskola.
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Az első alsőfoku szakiskola megalakulását gyors Ütemben követte 

egy évtizeden belül még másik három megnyitása. 1885-ben Temesvár 

mellett VadáBzerdőn, 1886-ban Liptóujvárott, 1893-ban pedig Görgényszent- 

imrén alakult kétéves erdőőri szakiskola. Ezek az állami tanintézetek évente 

összesen kb. 80-100 erdőőr kibocsátására voltak alkalmasak. így az alsőfoku szak

emberképzés Ugye megnyugtató módon nyert megoldást.

Az alsőfoku szakoktatás m egteremtésén kivttl sokat tett az Egyesü

let az akadémiai oktatás reform álása érdekében is. Ez a tevékenysége ösz- 

szefonődott a következőkben tárgyalásra kerülő irodalmi tevékenységgel.

A magyar erúéeesti swknyeÍv m egterem tése alapfeltétele volt az Akadémián 

a német helyett a magyar oktatási nyelv bevezetésének. Pályázatok kiirása 

révén létrehozott alapvető szakmai tankönyvek rendelkezésre bocsátása 

szintén ennek a reformálásnak volt egy fontos lépése. Az uj nyelvű és uj 

szellemű Akadémia megteremtői egyben az Egyesület legismertebb és leg

intenzívebb vezetői: mint pld. Wágner Károly, az Egyesület egyik alapítója 

az Akadémia tanára, a tanterv egyik fő reform átora; Fekete Lajos az 

Akadémia tánára, az Egyesület választmányi tagja; Bedő Albert mint az 

Egyesület titkára igen tevékenyen vett ré sz t a tanrend újjászervezésében;

Hl és Nándor volt akadémiai tanár az Egyesület egyik legbuzgóbb tagja és 

még többen mások. Az Egyesület és a tanári kar összefogásának döntő 

szerepe volt abban, hogy az 1879. évi erdőtörvény létrejötte után az erdő- 

mérnöki pályára tömegesen jelentkező fiatalokat m ár magyar és a kor 

színvonalán álló tanintézet fogadta falai közé.

A magyar erdészeti szakirodalom m egterem tése.

Az erdészeti szakismeretek széleskörű elterjesztésének alapvető 

akadálya az volt, hogy magyar nyelvű szakkönyvek nem léteztek. Volt ugyan 

egy-két erdészeti tárgyú magyar könyv a régebbi időkből, mezőgazdasági 

müvek is tárgyaltak erdészeti alapism ereteket, ezek a szétszórt közlések
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azonban a tőkés term elés technikai színvonalának 'követelményeit meg 

sem közelitették.

A feladat világos volt: részben át kellett venni a haladottabb külföld

től mindazt, amit ott a tudomány számunkra is használhatőan produkált, 

részben össze kellett gyűjteni hazai földön a gyakorlat által m ár kidolgozott 

és s ikerre l alkalmazott legfejlettebb m ódszereket és mindezt közkinccsé 

kellett tenni. Az is világos volt az Egyesület előtt, hogy csupán a gyakor

lati tapasztalatok összegyűjtése a term elés továbbfejlesztéséhez nem elég. 

Az egyre bonyolultabbá váló term elési módszerek pontos elméleti m egala

pozottságot, a tudománynak az erdészeti gyakorlatba való bevezetését kö

vetelték meg.

Néhány példa az elmondottak alátám asztására: a mind távolabbi 

területekre kitolódó fahasználatok egyre inkább lehetetlenné váltak volna a 

term elési terü let áttekintése, feltérképezése, gazdasági beosztása nélkül.

A földmérés tan. az erdőrendezést an fontossága előtérbe lépett. A gazda

ságos üzletkötés és kalkuláció megkívánta a k iterm elésre, értékesítésre  

kerülő faállományok fatömegének kielégítő felbecsülését, az élőfatőke és a 

növedék, valamint a talaj értékének k iszám ítását. Fejleszteni kellett te 

hát az erdőbecslést é s erdőérték-szám ítást. A tőzsdei harcok, a gyors és 

biztos, üzletkötések érdekében töm egszállitásra alkalm as, korszerű  szá lli- 

tópályákat kellett létesíteni. A mechanika, a m agas- és m élyépítés, a gép

tan összes alap- és segédtudományaikkal nélkülözhetetlenné váltak. A nagy

tömegű fa gyors leterm elése önmagában is megkívánta a műszaki fe jlesz

tés t. Érdekes, hogy m ár 1878-ban például az Erdészeti Lapok fák döntésé

re  szolgáló gőzfürész k ísérle ti alkalm azásáról ad h irt.

A gyorsan fogyó erdőterület és fakészlet az erdőművelés terén  is 

felfokozott követelmények elé állította a szakembereket. Napirendre került 

a fátlan területek beerdősitésének szükségessége, a hozamfokozás mennyi

ségben és értékben egyaránt. Különös érdeklődés k iséri pl. az exóta fa
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fajok betelepítésének lehetőségét, hogy az erdők teljesítőképességét még 

jobban fokozzák. A biológia, a talajtan és növénytan, a fiziológia szintén 

helyet követelt tehát magának. A korábban nem sokra becsült erdőrenge

tegek nagy értékké váltak. Az értékes élőfakészletben rejlő  tőke károsítá

sokkal szembeni megvédése az erdővédelemtan megteremtését kívánta.

A nagyarányú cserkéregterm elés és egyéb melléktermékek gazdálkodás 

alá vétele, feldolgozása, az erdei ipar kifejlesztése vegytani és egyéb t e r 

mészettudományi ism eretek nélkül nem lett volna lehetséges. A felsorolt 

példákból is látható a megoldandó feladat nagysága.

A fiatal gyesület tétovázás nélkül fogott munkájához. Az első és 

talán legnagyobb akadálya a kivitelnek az volt, hogy magyar erdészeti szak- 

nyelv egyáltalában nem is létezett. Számos létező szakmai fogalomnak nem 

volt nyelvi kifejezése. Már az Ungarischer Forstverein is azzal próbálta 

indokolni az általa tervezett erdészeti tanintézetek német tanítási nyelvét, 

hogy magyar erdészeti szaknyelv nincs. Minthogy a német erdészeti tudo

mányos müvek legalább részbeni átültetése elkerülhetetlen volt, de csu

pán sovinizmusból kifolyólag nem is lett volna értelm e az Európában leg- 

haladottabb német erdészeti vívmányok mellőzésének: az Egyesület 1868- 

ban Divald Adolf és Wágner Károly "Magyar-német és német-magyar 

erdészeti mtlszótár" könyvének kiadásával kezdte el a munkát.

Mai szemmel tekintve talán kissé kezdetlegesnek tűnő munka ez, 

értéke azonban a maga korában jelentős volt. Sok m esterségesen gyártott, 

nyakatekert kifejezés is született a jószándékból.

Egy további mozgalom a rra  irányult, hogy népünk ajkán meglevő 

eredeti kifejezések összegyűjtésével és közhasználatra emelésével alakít

suk ki hivatalos, magyar erdészeti szaknyelvünket. Ez a mozgalom évtize

dekre kiterjedt és rengeteg értékes adattal gazdagította azután úgy erdésze

ti, mint általános nemzeti kultúránkat.
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Az első lépéseket impozáns gyorsasággal, határozottsággal 

és eredménnyel követte a többi. Sorra jelentek meg magyar nyelven e r 

dészeti szakkönyveink. Kezdetben a mindennapi élet szám ára legszüksé

gesebb, legelemibb munkákat adták ki az Egyesület teljes vagy részbeni 

tám ogatásával. így:

Divald Adolf-Wágner Károly: Erdészeti segédtáblák, 1871. 

ülés Nándor: Erdőtenyésztéstan, 1871.

Lázár Jakab: Erdészeti kézikönyv, 1871.

Fekete L ajos-ülés Nándor: A közerdész, 1873.

Hoffmann Sándor: Szaknaptár, 1874.

Fekete Lajos: Erdőértékszám itástan, 1874.

Bedő Albert: Erdőőr, 1874.

Belházy Emil: Egy uj szerkezetű távm érő, 1875.

Az Egyesület látva a sikert és az eredményeket, melyek ezeket 

az első alapvető könyvkiadásokat követték, még szervezettebb formában 

akarta a magyar erdészeti szakirodalom m egterem téséért vivott erőfe

szítéseit folytatni. Az alkalmat ennek m egvalósítására 1876-ban Deák 

Ferenc halála szolgáltatta.

Deák Ferenc a kiegyezés korának politikusa, központi alakja 

volt a kornak, mivel az uralkodóosztálynak és magának az uralkodónak a 

rokonszenvét élvezte és bizonyos fokú tömegtámogatást is magáénak vall - 

hatott. Halálát nemzeti gyász követte. Az Erdészeti Lapok 1876. februári 

száma is gyászkerettel jelent meg. A nagy államférfi emlékét a különféle 

testületek valamilyen formában meg kívánták örökíteni. Az Országos 

Erdészeti Egyesület elérkezettnek látta az időt, hogy a magyar erdészeti 

szakirodalom további rendszeres fejlesztésére állandó pénzügyi alapot lé 

tesítsen és az alkalommal élve, ezt az alapot Ma haza bölcséről” Deák 

Ferenc-alapítványnak nevezte el.
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Az Egyesület nevében az alapítvány célját és mértékét Bedő 

Albert egyesületi titkár igy fogalmazta meg: Az alapítás célja "az, hogy 

az egyesület szellemi működésére és illetőleg a magyar erdészeti iroda

lom fejlesztésére szükséges alaptőke e célra folytonosan rendelkezésre 

álló és évenkénti jövedelmet szolgáltató kamatot hozzon. Ezen alapítvány 

10.000 Ft-bán lett megállapítva, melynek évenkénti kamata 550 Ft, 

mely körülbelül 100 db aranynak felel meg. Ezen alapítvány létesítése 

által 100 db arany vagy 550 Ft pályadij lesz évenkint kitűzhető, ami két

ségkívül lényeges befolyást fog az erdészeti irodalom további fejleszté

sére  gyakorolni. " (Erdészeti Lapok, 1877. 51. o. - Bedő Albert titkári 

közgyűlési beszámolójából.)

Az alapítvány létesítésével egyidejűleg azt is félreérthetetlenül 

körvonalazta az Egyesület, hogy mindenek előtt kézi- és tankönyvek lé t

rehozása az alapítvány célja. Úgy látta ugyanis, hogy amig megfelelő 

magyarnyelvű tankönyvek nincsenek a Selmecbányái Akadémia hallgatói

nak kezében, addig az Akadémia megreformálásáról igazán beszélni nem 

lehet és csak az összefoglaló, alapvető kézikönyvek megjelenése után sza

bad a rendelkezésre álló szerény anyagi erőket részletkérdések kidolgo

zására fordítani.

Az élet igazolta a titkár jövendölését és az Egyesület koncentrá

cióra való törekvését is. A Deák Ferenc-alapítvány pályázataiból olyan 

müvek születtek, mint Fekete Lajos-Soltz Gyula: Az erdőbecsléstan kézi

könyve (1882), Szécsi Zsigmond: Az erdőhasználattan kézikönyve 

(1885.), Fekete Lajos- és Mágocsy-Dietz Sándor: Erdészeti növénytan 

(1891, 1896), Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve (1895.), 

Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár (1896.), Fekete Lajos: A 

tölgy és tenyésztése (1888.), Sobó Jenő: Erdészeti épitéstan (1898-99-), 

Cséti Ottó: Erdészeti földméréstan, jfl888.^stb.
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Bár m ár 70-80 év telt el e könyvek megjelenése óta és a techni

kai jellegű Írások igen gyorsan elavulnak, mégis szakirodalmunk jelentős 

alkotásai ezek a könyvek. Némely szakterületen az erdészetnek azóta sem 

jelent meg különb összefoglaló mü. De még ha uj, a megváltozott kor kö

vetelményeinek megfelelő szakkösyvek váltják is fel a régieket, mindig 

büszkén tekinthetünk vissza szakirodalmunk ezen első term ékeire, egyben 

az Országos Erdészeti Egyesületben testet öltött alkotó szándék eredményé

re .

Ezen szakmai alappillér jellegével biró könyvek m ellett figyelem

re  méltó kezdeményezése volt az Egyesületnek az elsőizben 1882-ben kiadott 

Erdészeti Zsebnaptár m egjelentetése. A Zsebnaptár praktikus alakú és mé

retű könyvecske volt, amelynek tartalm a minden olyan vonatkozásra k ite r

jedt, am ire a gyakorlatban dolgozó, erdőgazdasági term eléssel foglalkozó 

embernek szüksége lehetett. Szerkesztése 37 éven keresztül Horváth 

Sándor egyesületi titkár, majd alelnök nevéhez fűződik. Kitűnő szolgálatot 

tett az alsőfoku erdészeti szakszemélyzet szám ára, de jó haszonnal forgat

ták mások is.

Ism eretterjesztő és "ponyva" kiadványok.

A komoly, kézikönyv és akadémiai tankönyvek létrehozásán kívül 

volt még az Egyesületnek egy m ásik, m éreteiben kisebb, de igen érdekes 

irodalmi kezdeményezése: az erdészeti ism ereteket népszerűsítő ism ere t- 

terjesztő  sorozat kiadása és az úgynevezett'ferdészeti ponyvairodalom"

kibocsátása.

Vezető erdészeti szakembereink, erdészetünk alkalmazottai 

m ár ebben az időben meglátták, hogy számos, az erdőt a társadalom  ré sz é 

ről érintő problémát csak úgy tudnak megoldani vagy tompítani, ha az e r 

dőt, mint gazdasági és erdészeti objektumot a laikusok ism eretkörébe á llít

ják. A megoldásnak két útját látták. Az egyik: az átlagos műveltséggel re n 

delkezők részé re  egy igényesebb, de nem kimondottan szaktudományos i s 
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m eretterjesztő sorozat kibocsátása olcsó áron. A másik: a kevésbé 

müveit dolgozó tömegek, különösen a parasztság részé re  a legelemibb e r 

dészeti tudnivalókat a lehető legközvetlenebb népnyelven és elmesélő s tí

lusban közlő, a kor egyéb, külsőségeiben hasonló termékeirőT'erdészeti 

ponyvának" elnevezett füzetek ingyenes elterjesztése. Jó meglátás volt 

ezzel kapcsolatban az is, hogy az erdő szeretetére, kímélésére m ár a 

korai gyermekkortól kell az embereket ránevelni. Ezért az Egyesület a rra  

helyezett nagy súlyt, hogy az "erdészeti ponyvafüzetekből" elsősorban az 

elemi népiskolák és azok tanitói kapjanak, hogy igy népünk nagy tömegei, 

sajnos a számukra a műveltség legmagasabb szintjét és utolsó állomását 

jelentő elemi iskolai tudnivalókkal együtt kapják meg a legszükségesebb 

erdészeti ism ereteket i s .

Az'Erdészeti ponyvairodalom" létrehozásának gondolata 

Arató Gyulától eredt. Arató szándékát Bedő Albert igy jellem ezte: "Kiirtani 

óhajtja azt a sokféle tévhitet, s erkölcsi szempontból tekintve legalább is 

laza felfogást, ami a népben úgy a saját, mint az idegen vagy közös va

gyont képező erdők felől többé-kevésbé minden vidéken meggyökerezve 

van, megkedveltetni és értéke szerint becsültetni kívánja az erdőt és az 

erdőgazdaságot, hogy aztán lassanként a köztudatba menjen át és meggyő

ződéssé érlelődjék azoknak a tanításoknak és intelmeknek a hasznos és 

üdvös volta is, melyeket a hatóságok és szakemberek a gazdasági érdekek

re  és a törvény rendelkezéseire hivatkozva a néphez intéznek". (Erdészeti 

Lapok 1894. 521. o .)

A gondolat nem talált m indjárt osztatlan lelkesedésre, szép 

számmal akadtak, akik kétkedéssel, sőt ellenszenvvel nyilatkoztak ellene. 

Ezeknek válaszolva, e korban szokatlan emberség csendül ki Arató Gyulá

nak "Az erdészet és a népnevelés" c. cikkéből.
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Idézzük:

"Annak az ellenvetésnek m érlegelésével pedig, mely kishitüen* 

s többet mondok gúnyos, gőgös modorban magát a javaslatot cé l

jával együtt illuzórikusnak, a való világ határain tulcsapó 

idealizmusnak, lehetetlenséget, haszontalan avagy kétes s gyér 

hasznot igérő teóriának kereszteli, éppenséggel nem foglalko

zom. Az ilyen vélemény táplálója k isértse  meg saját m űveltsé

gétől önmagát megfosztani s felebaráti é rzé sre  kevéssé fogékony 

s nemes érzelem re hideg leikével süllyessze le önmagát is 

abba az em berrétegbe, melytől a m űveltség m orzsáit megtagadja, 

s mely em berréteg épp olyan emberekből áll, mint mi vagyunk, 

csak éppen terhesebb munkától kérges a tenyerük több veríték 

től áztatott a homlokuk; és^habár jobb ízű nékik a fáradt testnek 

pihenése közben elfogyasztott puszta kenyérfalat, éltüket leélik 

a nélkül, hogy az embert igazán em ber-sorba emelő szellemi 

életnek lépcsőin hozzánk képest csak botorkálni is megtanulhat

tak volna". (Erdészeti Lapok, 189.4. 603. o . )

Szomorú, keserű igazságok csendülnék ki ezekből a sorokból és 

egyúttal sejttetik azokat a nehézségeket, amelyeket az alapvetően uj, 

demokratikus izü szándéknak le kellett küzdenie. Valószínűleg Bedő roppant 

energiájának, ügypártolásának és társadalm i tekintélyének köszönhető, hogy 

az elhatározást tett, illetve az Egyesület ré szérő l pályázatok k iírása  követ

te . Ennek eredményeként születtek meg mindkét sorozat kötetei, illetve 

füzetei. Az ism eretterjesztő  sorozat köteteit Fekete Lajos ir ta  és két 

koronáért a következő munkác voltak kaphatók:

Az erdei vetésről és ü lte tésrő l.

A vágásra é re tt erdő kihasználása.

Az erdők felújítása kapcsolatosan azok rendszeres kihasználá

sával.
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Az erdők berendezése.

Népszerű erdészeti növénytan beszélgetésekben.

Az "erdészeti ponyvairodalmi" füzetek a következők voltak:

Arató Gy.: Csere Józsi és Boros Rózsi szép históriája.

Hogyan ment férjhez Gödör Julcsa.

Boros M .: Hogyan lett igazzá a bolond beszéde.

A "ponyvafüzetek" írásával kapcsolatban érdekességként em lít

hető meg, hogy az Egyesületben felvetődött a gondolat: sikeresebb lehet a 

vállalkozás, ha neves szép Írókkal íratják meg a füzeteket, kik a nép lelkű- 

letét jobban ism erik és nyelvét is fordulatosán tudják alkalmazni a szakmai 

mondanivaló "beadására". Tisza Lajos elnök tárgyalt is a kérdésről 

Mikszáth Kálmánnal, a kor ünnepelt írójával, aki hajlandónak is mutatko

zott egy ilyen füzet m egírására. Az azonban sajnos nem ism eretes, hogy 

Mikszáth ígérete m iért nem valósult meg.

Napjainkban, az általános emberi kultura magasabb színvonalán 

és az ism eretterjesztés fejlett és kiterjedt apparátusa mellett nem rokon

szenves az ism eretterjesztésnek ez az olcsó és vásári izü formája. Ne 

feledjük azonban: a XIX. század végét írjuk, a szociális elmaradottság és 

az analfabétizmus korát és a szándékot kell tekintenünk, amely kétségtele

nül haladó és becsületes. Újkori erdészettörténetünk további során céljai

ban, méreteiben talán a jelenkor fásítási propaganda-anyaga hasonlítható 

ehhez a korai kezdeményezéshez.

Szakirodalmunkban az erdőgazdaság fejlesztése szempontjából 

kiemelkedő helyet foglal el az Erdészeti Lapok.

Miként a nemzet egészének életében a XIX. század első harmadá

ban, úgy az erdészet területén a második harmadban a reform  gondolatának 

külső megnyilvánulása és eszköze volt az irodalom.
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A Divald Adolf és Wágner Károly által 1862-ben alapított 

"Erdészeti Lapok" 1864-ben vált a Magyar Erdészegylet közlönyévé. 

Tulajdonosai ugyanis csak igy látták biztosítottnak a lap fennmaradását, 

tulajdonjoguk fenntartása m ellett. 1866-67-ben "Erdészeti és Gazdászati 

Lapck" címen jelent meg a célból, hogy a "gazdászati" jelző feltünteté

sével minél több földbirtokost és agrár-szakem bert vonzon a frissen  

megalakult Országos Erdészeti Egyesület tagságába. A folyóirat 1868-tói 

jelent meg a közismert "Erdészeti Lapok" néven, mint az Országos E rdé

szeti Egyesület közlönye. A lap alapításától kezdve tiz éven át, 1873-ig 

Divald és Wágner tulajdonát képezte. A tulajdonjogot ekkor vásárolta  meg 

az Egyesület. A volt tulajdonosok és a szerkesztő: Bedő Albert egyesületi 

titkár a lap főmunkatársai lettek.

Amig a lap nem képezte az Egyesület hivatalos tulajdonát, 

1867-től 1872-ig az Egyesület belső életéről évkönyvet jelentettek meg, 

összesen öt kötetben, "Az Országos Erdészeti Egyesület Évkönyve" cimen, 

amelyet szintén Bedő szerkesztett.

Az Erdészeti Lapok oldalain az erdőgazdálkodás legkülönbözőbb 

ágazataiba vágó tanulmányok jelentek meg, szakmai nézetek csaptak össze, 

az Egyesület belső életét tükröző közlemények láttak világot. így valóban 

hazai erdészeink és az erdészet ügyei iránt érdeklődők legfőbb központi 

fórumává és leghatásosabb eszközévé vált az erdőgazdálkodás fejlesztésén 

fáradozók kezében.

A magyar erdőgazdaság szervezeti kiépítése.

Az előző fejezetekben tárgyalt egyesületi munka: a szaknyelv és 

szakirodalom létrehozása és a magyar alsófoku erdészképzés m egterem té

se, a felsőfokú oktatás m agyarrá form álása, s t b . , tulajdonképpen csak r é 

szei voltak egy nagy, átfogó erejű erőfeszítésnek, a szervezett magyar 

erdőgazdaság megterem tésének.
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Az 1867-es kiegyezés idején egységes magyar erdőgazdasági 

szervezet nem létezett. Tulajdonjogi kategóriák szerint az erdők ügyeit 

három tárca kezelte: az állami erdőket a Pénzügyminisztérium, a jogi 

személyek és magánszemélyek erdeit a Földművelés-, Ipar- és Kereske

delmi Minisztérium, a közalapítványi erdőket a Vallás- és Közoktatási 

Minisztérium. A kincstári erdőkből is a bányaerdők ügyeit külön, nem 

erdészekből álló osztály intézte. így azután az ország erdőgazdasági v i

szonyai felett minden szempontból való áttekintéssel senki sem rendelke

zett.

Ilyen körülmények között az egyre sokrétűbbé, bonyolultabbá 

váló gazdasági.életben az erdőgazdálkodás eredményes irányítását biztosí

tani nem lehetett. Ezen kivül az államhatalom alig rendelkezett olyan tö rvé

nyes eszközzel, melynek felhasználásával az erdőgazdálkodást a közérdek 

által megkívánt irányba befolyásolhatta volna. Igaz, hogy az 1852. évi 

osztrák erdőtörvény 1858-tól érvényben volt Magyarországon is, de részben 

idegen viszonyokra szabott előírásaiból eredő hiányai, részben a végrehaj

tó vármegyei közigazgatás politikai ellenszenve m iatt rendeltetését betöl

teni nem tudta.

A feladat körvonalai tehát a következők voltak: a szakirányítás 

országos szirten való egységesítése, az irányitó apparátus kiépítése, 

legfontosabb alapelveket és követelményeket magában foglaló, átfogó erejű 

jogszabály megalkotása.

A probléma egyébként nemcsak az erdészet, hanem az állami 

élet számos területén jelentkezett. Az ál lám élet helyreállítása a korsze

rű, centralizált államapparátus gyors kiépítését követelte meg a kormány

tól. A központosított államhatalom mellett azonban messzemenő sértetlen

ségben fennmaradt a megyei autonómia, a vidéki birtokosság és gazdag 

polgárság Önkormányzati rendszere.
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Ebből a hatalmas és nagyszerű feladatból: a korszert! magyar erdőgazdaság 

megteremtésének munkájából az Egyesület derekasan kivette részét.

Hatása részben közvetve, részben közvetlenül nyilvánult meg.

Közvetett hatása abban a szervezett személyi kapcsolatban állt, amely 

vezetői, tagsága, és a megalakuló állam erdészet vezető személyiségei kö

zött fennállt. Az irányitó, hangadó személyeket tekintve ugyanazokkal a 

nevekkel találkozunk az Egyesületben, mint a Földművelésügyi M inisztérium 

ban, Selmecbányái Akadémián, vagy a nagyobb érd őigazgat ós ágok élén. Közvetlen 

hatását az egység m egterem tése terén  azzal é r te  e l, hogy egyesületi 

életébe a legkülönbözőbb hivatali beosztású és társadalm i rangú embereket 

egyesítette. Négy csoport összeolvasztása jelentős e szempontból: az á lla 

mi erdészek, a magánszolgálatban álló erdészek, az erdőbirtokosok és az 

erdészethez közelállók (fakereskedők, faiparosok, jogászok, tudósok stb .) 

Ezeknek a különböző nézőpontú embereknek egy azonos irányba való össze

hangolása, a csoportoknak az Egyesületbe való bevonása, a közös problé

mák együttes feldolgozása kimagasló szerepet juttatott az Egyesületnek az 

egységes magyar erdőgazdaság m egteremtésében.

Az 1879. évi erdőtörvény létrehozása.

Legközvetlenebb és legdöntőbb tevékenységet azonban az Egyesü

let az uj erdőtörvény megalkotása terén  fejtett ki. Hazánkban m ár koráb

ban: 1790-91-ben, 1807, 1836, és 1840-ben is alkottak erdőtörvényt, am e

lyekre büszkén tekinthetünk vissza, mint koruk színvonalának megfelelő 

jogalkotásokra.

A társadalm i haladás azonban az o rszág án  végbement gyökeres 

változásoknak megfelelő, az uj követelményeket kielégítő jogszabályozást 

kívánt. A polgári forradalom több-kevesebb sikerre l történt megvalósítása 

az úrbéres erdők létrejöttét, vagyis a korábbi birtokviszonyok bizonyos 

m értékű felaprózását hozta magával. A modem tőkés gazdálkodás kialakulása
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pedig az erdőhasználat, a faipar és a fakereskedelem alapvető változásait 

jelentette. A tőkés magántulajdon saját érdekeit szerette volna jogszabá

lyok által biztosítottnak látni, a köz érdeke pedig azt kívánta, hogy tö r

vényerővel vessenek gátat a hatalmas erdőpusztitásnak.

A magyar állami jogélet folytonosságát életre  keltő kiegyezés után 

az Egyesületen belül azonnal megkezdődött az uj, korszerű erdőtörvény élet- 

rehivásáért harcoló mozgalom.

A mozgalom csirája  tulajdonképpen még az Országos Erdészeti 

Egyesület elődjének, a Magyar Erdészegyletnek az idejébe nyúlik vissza.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) Kbzgazdasági Szakosztá

lya és Erdészeti Szakosztálya 1864. m árcius 30-án közös ülést tarto tt, mely 

többek között a hazai erdők fenntartása és megóvása érdekében teendő intéz

kedésekkel foglalkozott'. Ezen az ülésen a Magyar Erdészegylet emlékiratot 

terjeszte tt elő, mely szerint az erdészet terén észlelt bajok orvoslására 

végső soron törvényhozási intézkedést lát szükségesnek és ennek előkészíté

sére  egy bizottság kinevezését javasolja. A bizottság a szakosztályi ülésen 

meg is alakult Lányay Gábor OMGE alelnök vezetése alatt. Tagjai között 

látjuk Divald Adolfot, Hajó6 Józsefet, Szathmáry Károlyt, Wágner Károlyt 

és Beiwinkler Károlyt. A bizottság 1865-66-bán kidolgozta a törvényjavas

lat alapelveit, illetve Divald Adolf magát a javaslatot. 1867-ben a m ár újon

nan megalakult Országos Erdészeti Egyesület losonci közgyűlésén tárgyalta 

azt meg és utána az OMGE-vei egyetértésben felterjesztette a kormányhoz.

A kormány részérő l Gorove István Földművelés, - Ipar és Kereskedel

mi m iniszter vezetése alatt széleskörű szakbizottság alakult az elaborátum átdolgo

zására. Ebben az Egyesület részéről Keglevich Béla egyesületi elnökön kivül 

az erdészet legjobbjai: Bedő Albert, Divald Adolf és Wágner Károly vett 

részt.
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A haladás gondolata azonban e téren is igen nehezen tudott utat 

törni. Az egyéni kapzsiság, az osztálygőg, sok egymásnak ellentmondó 

tárcaérdek, a rövidlátás és a bürokrácia útvesztőin több, mint egy évti

zedig kellett a javaslatnak bukdácsolnia, oly sokat, hogy annak leirása  

e munka kereteibe be nem illeszthető. Az, hogy teljesen el nem bukott, az 

e téren  fáradhatatlan Erdészeti Egyesületnek és elsősorban titkárának,

Bedő Albertnek nagy érdeme.

Bedő Albert eddigi történelmünk legnagyobb magyar erdésze, ak i

nek egyénisége ezekben az évtizedekben bontakozott ki igazán a maga nagy

szerűségében . Az ő vasakarata és roppant szaktudása kényszeritette ki 

végül is az erdőtörvény létrehozását, amely 1879, évi XXXI. t . c .  cim alatt 

vonult be a magyar törvénytárba.

Az uj erdőtörvény lényeges előrelépést jelentett ugyan a múlthoz 

képest, de egyes fontos célkitűzéseket - a kor társadalm i-gazdasági viszo

nyaiból kifolyólag - nem tudott elérni.

Legfontosabb eredményeinek egyike az üzemterv szerinti kezelés 

meghonosítása volt Magyarországon. A törvény fény- és árnyoldalainak 

elem zése nem lehet célja e munkásak. Azt azonban ki kell hangsúlyozni: 

az, hogy a törvény holt betűjéből élő valóság is lett, elsősorban Bedő 

Albert országos főerdőm est ernek, az Egyesület titkárának, majd első alel - 

nőkének és végül tiszteletbeli elnökének az érdem e. Ebben a munkában mindig 

maga mögött érezhette az Egyesületbe felsorakozott magyar erdészek lelkes 

támogatását. Az Erdőtörvénnyel felfegyverkezve azután a századfordulóig 

kiépült a magyar erdőgaadaság első hivatalos szervezete is: a Földművelés

ügyi Minisztérium Erdészeti Főosztálya, az alá ja rendelt királyi erdőfelügye

lőségek és erdőigazgatóságok, az állami erdőbirtokok szervezete és a magán- 

erdők felügyeleti szervei.

9899/Rné



- 40 -

Az Egyesület belső élete a századfordulóig.

Az előzőkben főbb vonásaiban vázoltuk a XIX. század utolsó harmada 

társadalm i-politikai-gazdasági fejlődésének irányát, valamint azt, hogy 

ennek a fejlődésnek sztlkségszerü következményeként létrejött Erdészeti 

Egyesület mint oldotta meg ezen haladás által lehetséges feladatokat.

Tekintsük át ezután röviden ugyanennek a kornak tulajdonképpeni 

belső egyesületi eseményeit.

Szervezeti élet.

Az egyesületi élet alapkövét jelentő Alapszabályokat és az ebből 

eredő szervezeti formákat az Egyesület lényegében a Magyar Erdészegylet

től átvette. Tagsága is zömmel az Erdészegylet meglevő tagságából tábor- 

zódott, vagyonát is átvette. (Ez a vagyon alig több, mint 100 forint kész

pénzből és tetemes tagdijhátralékből á llt.)

A tisztikart egy elnök, két alelnők, a titkár és a pénztáros alkot

ta. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés volt, melyet évente tartottak 

az Egyesület székhelyén, de számos esetben vidéken. Két közgyűlés kö

zött felmerült ügyekben egy kisebb létszámú testület, az igazgat6-választ

mány intézkedett (kb. 30 fő). A gyakorlati ügyintézést a titkár végezte.

A Magyar Erdészegylet tulajdonképpen átalakult, anélkül, hogy 

feloszlott volna. Horváth Sándor egyesületi titkár húsz év mulve e rre  az 

átalakulásra igy tekint vissza:

M. . .a  lényegre nézve oly tökéletes volt az átalakulás, hogy össze

függést, közösséget ma m ár hiába keresnénk a két egyesület között, akár 

működésbe szellemét és irányát vizsgáljuk, akár azt a közönséget tekint

jük, melyre támaszkodtak és m elyre hatni igyekeztek” . (Erdészeti Lapok 

1886. 883.o.)
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T a g l é t s z á m .

Az Egyesületnek megalakulásakor kb. 755 tagja volt. A megalaku

lás körüli pontos helyzet nehezen tisztázható, m ert a volt Magyar E rdész- 

egylet tagságának egy része  az átalakulás tényér ól m ár csak utólag vett 

tudomást, másik része  hallgatólagosan megszűnt az uj Egyesületnek tagja 

lenni. E miatt a létszám  kezdetben némileg csökkent. A későbbiekben 

azonban a rokonszenv és a céltudatos szervező munka következtében a tag

létszám az elhalálozások ellenére állandó növekedést mutat. (1. sz. táb lá

zat. )

l . s z .  táblázat.

A taglétszám alakulása 1867-1900-ig.

Év : 1867 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900

Taglétszám: 755 717 760 975 1477 1879 2041 2017

A taglétszám  zömét mindig erdészeti szakemberek adták. Az 

Egyesület igyekezett ezen kivül minél több erdőbirtokost is tagjai sorába 

beszervezni. Ennek hármas célja volt: 1. az Egyesület anyagi helyzetét 

állandóan javítani; 2. az Egyesület társadalm i súlyát, tekintélyét fokozni;

3. az erdőbirtokost az erdészeti szakkérdésekkel és problémákkal közvet

len kapcsolatba hozni. - Nem szükséges e hárm as célkitűzést ré szle teseb 

ben magyarázni. Tény az, hogy valóban jelentős számú ügyszerető föld- 

birtokost sikerült megnyerni és az Egyesület ennek az adott korban csak 

hasznát látta. E haszonnal szemben kisebb súllyal esik latba az a kevésbé 

jelentkező veszély, hogy a nagybirtokos osztály az Egyesületet mint érdek- 

védelmi szervezetet igyekszik felhasználni. T erm észetes, hogy a korabeli 

társadalm i viszonyok hatása elkerülhetetlen volt, azonban az Egyesület 

szerepe, mint a gazdaságpolitikai harc eszköze, ebben az időben még nem 

nyomult előtérbe.
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Erdészeken és erdőbirtokosokon kivlll még fakereskedők, faipari 

vállalkozók, erdőbirtokos sági társulatok, term észetbarátok és term észet - 

kutatók, vadászok és egyéb rokonszakmák képviselői léptek az Egyesületbe. 

Ez a sokrétűség a tagság összetételében hasznosnak bizonyult, m ert lehető

vé tette a problémák sokoldalú megvitatását és az egyesületi munka sokirá - 

nyu kiterjesztését az erdőgazdasági érdekek védelmében.

Vagyoni helyzet, székházépités.

Az Egyesület pénzügyi gazdálkodását a legnagyobb fokú takarékosság, 

gondosság és józan előrelátás jellemezte.

A fiatal Egyesület rohamos fejlődése az anyagi megerősödésben is 

tükröződik. Törzsvagyona a megalakulástól a századfordulóig a 2. sz. 

táblázat szerint alakult.

2. táblázat.

A törzsvagyon alakulása 1866-1900-ig

Év : 1866 1867 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900

Törzsvagyon: 0.1 17 43 54 124 216 292 342 769 

(1000 Ft-bán)

Anyagiak terén az Egyesület - eddigi egész története során - leg

nagyszerűbb vállalkozása a saját egyesületi székház megépítése volt.

Az Egyesület fennállásának első két évtizedében bérelt helyiségek

ben székelt. A titkári hivatal a megalakulás után Pozsonyból Budára a várba 

költözött. Tíz évi ittartózkodás után 1876 novemberétől uj székhelye 

Pesten a Hold utca és a Gyapjú utca sarkán levő házban, a Hold utca 21. szám 

második emeletén volt.
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A saját székház szerzésének gondolata m ár az 1870-es években 

felm erült. A vagyoni helyzet azonban e rre  nem nyújtott reális  lehetőséget. 

Kölcsön felvételével ugyan meg lehetett volna kezdeni a vállalkozást, de 

akkor az Egyesületnek be kellett volna szüntetnie sokirányú közhasznú 

tevékenységét.

1883-ban a törzsvagyon összege elérte  a 178.000 forintot. A telek

spekuláció konjunktúrájának egy szerencsés, szélcsendes pillanatában ek

kor vetett szemet az Egyesület vezetősége egy üres telekre,, amely Budapest 

egyik legelőkelőbb pontján, az épülő Országház közvetlen közelében, az 

Alkotmány utca és a Honvéd utca sarkán feküdt (alig egy háztömbnyire az 

Egyesület akkori bérelt hivatalától.) Az 1030-as helyrajzi számú,

231.22 négyszögöl kiterjedésű telek Budapest főváros tulajdonátképezte. 

Az Egyesület a fővároshoz fordult telekvásárlási szándékával és 1884-ben 

sikerült is azt megvennie 50 F t/n .ö l, összesen 14.690 Ft beszerzési 

áron. (Budapest főváros 732/884. kgy. sz. közgyűlési határozata.)

Az épités ügye ezután az Egyesületre ebben az időben annyira je l

lemző határozottsággal folyt tovább, Czigler Győző műépítészt bizták meg 

a székház terveinek elkészítésével, aki - miután a tervezés munkáját 

m egelégedésre elvégezte - megbízást kapott a kivitelezésre és felügyeletre 

is. Czigler kora egyik legnevesebb műépítésze volt, műegyetemi rendes 

tanár és a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnöke. Az épités ügye igy a 

lehető legjobb kezekbe került. Meg is hozta a kívánt eredményt. A munka 

komolyabb zökkenők nélkül haladt és az épület két év alatt a végelszámolás 

szerint 194.437 forint 46 k rajcár összes építési költséggel elkészült.

A székház külső megjelenésében is stilszerü , 

impozáns háromemeletes palotaként a Belvárosnak egyik szép díszévé 

emelkedett. A 151 helyiségből álló székházat 1886. augusztus 1-én vette 

használatba az Egyesület és igy kétévtizedes jubileumát m ár a saját ottho

nában ünnepelhette.
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Az Egyesület a szép épület gondos berendezésétől sem sajnálta 

a pénzt. Jő kivitelű tölgyfabutorzattal látta el a titkári hivatalt és az ösz- 

szes helyiségeket. Méltó elhelyezést kapott itt végre az Egyesület egyik 

legfőbb értéke és büszkesége, a szépen gyarapodó könyvtár és a ritka szép, 

több száz darabból álló agancsgyüjtemény. A bútorzat, képek, stb. beszer

zésére mintegy 7.700 forintot áldozott az Egyesület.

Erdészeti muzeum.

A székházban nyert elhelyezést az egyesületi muzeum i s . Ennek a 

muzeumnak a felállítását azért érdemes külön megemlíteni, m ert tulajdon

képpen ez volt Magyarországon az első erdészeti tárgyú közgyűjtemény.

Létrehozásának gondolata Piső Kornél állami faraktár kezelőtiszt 

nevéhez fűződik, aki az *1883. évi budapesti közgyűlésen vetette fel egy 

szakmúzeum felállításának eszméjét az Egyesület részérő l. Az eszme p á r

tolásra talált és megkezdődött a gyűjtés. Több értékes gyűjtemény beérke

zése mellett az alapvető lökést a muzeum ügyének az 1885. £vi országos 

kiállítás adott. A Budapesten rendezett kiállításon az erdészet több csarnok

ban elhelyezett hatalmas anyaggal vett ré sz t. A kiállítás bezárása után egy 

egyesületi bizottság (Bedő Alberttel az élén) végig járta  az erdészeti k iállí

tókat, kiválasztotta a tervezett gyűjteménybe alkalmas tárgyakat és felkér

te tulajdonosaikat, hogy a tárgyakat adományozzák az egyesületi muzeum

nak. Ezen az utón tetemes anyag gyűlt be és megvetette a muzeum alapját.

A muzeum bán a természetrajzi tárgyú gyűjtemények mellett (kőzet-, 

növény-, mag-, fa-, rovar-, madár-, stb. gyűjtemény) számos speciálisan 

erdészeti tárgyú gyűjtemény is volt: szerszámgyüjtemények, régi térképek 

és üzemi feljegyzések, a legkülönbözőbb anyagok az erdei fő- és mellék- 

használat, a vadászat és erdőrendezés köréből.
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Roppant kára szakunknak, hogy hatév után, fenntartási nehézsé

gekre hivatkozva az Egyesület a muzeumot 1892-ben lényegében feloszlat

ta, tárgyait szétosztotta a különböző erdészeti tanintézetek között, ille tő

leg kisebb részé t értékesítette . Csak egy évtized múlva kezdett gyűjtésbe 

a Mezőgazdasági Muzeum, de m ár term észetesen nem speciálisan erdésze

ti célzattal. E rdészeti kulturánk nagy értékkel gazdagabb és egy problé

mával szegényebb lehetne ma, ha egy kicsit több k itartás és lelkesedés 

nyilvánul meg az Egyesület részérő l 70 évvel ezelőtt a szakmúzeum ügye 

iránt, amely erénynek egyébként az Egyesület nem volt hijával. Későbbi 

története során még kerültek különböző gyüjteménjfek az Egyesület tu la j

donába, de tervszerű , rendszeres, irányitott gyűjtés nem történt.

K ö z g y ű lé s e k  .

Még a Magyar Erdészegylettől átvett és az Alapszabályokban is 

lefektetett hagyományhoz hiven, az Egyesület évente egyszer közgyűlést 

tarto tt. A közgyűléseket nagyobbrészt Budapesten tartották meg, de cél

kitűzéseinek megfelelően igyekezett az Egyesület minél több közgyélését 

vidéken tartani. Ennek a törekvésnek több célja volt. A célokat és az 

elérhető eredményeket talán még senki nem összegezte szebben és ta lá 

lóbban, mint Fekete Lajos Selmecbányái akadémiai tanár, választmányi 

tag, midőn az 1882. évi m árm arosszigeti közgyűlés eseményeire em léke

zik v issza az Erdészeti lapok hasábjain:

" . .  .azonkívül, hogy az ily gyűléseken, mint ism eretes a felvetett 

szakkérdések feletti vélemények k icserélése által - ami a szaklapokban 

soha sem lehet oly teljes, részle tes és sokoldalú, mint élőszóval, - t is z 

tulnak a nézetek, s bizonyos kérdésekhez tüzetesen és biztosan csak a 

helyi szemle után lehet szólni; azonkívül, hogy a résztvevőknek alkalma 

nyílik ilyenkor a legkellemesebb módon megismerkedni szakjára nézve é r 

dekes s előtte többé-kevésbé uj vidékkel, intézményekkel és viszonyokkal,
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azcn erkölcsi erőt sem szabad kicsinyelnünk, melyet egyletünk minden je 

lenlévő tagja m erít ilyenkor az általa becsült és szeretett szaktársak v i

szontlátásából, újakkal való megismerkedésből, a velük való szellemi é rin t

kezésből s a kiválóbbak ügy iránt való lelkesedésének nyílvánulásából,mely 

vonz és elragad olyanokat is, kik a rra  önmagukban nem képesek.

A lelkesedés olyan, mely gyújt, mely egyik kebelből a másikba 

csap át, mig az egész társaságot elragadja, felmelegiti s egészséges é le 

tet önt a testület külön álló tagjaiba. Hisz csak ily összejövetelek alkalm á

val érezzük csak igazán, hogy mily életre  való, mily hosszú életre  méltó 

egyesületnek vagyunk tagjai. Mily jóltevő önbizalmat, mily elevenséget, és 

erőt m erit ilyen alkalommal az egyes, az ügy érdekében való munkálkodás 

ra! Valóban, főképpen az ily kedélyes lefolyású közgyűlések teszik az egy

letet egységes testületté, amilyennek lennie kell, hogy m egérdem elje az 

egyesület nevet.

Ha tehát tisztelt tag társ, kinél a nervus rerum  nem szokott 

fölösleges mennyiségben rendelkezésre állni, éveken át is kell félre rak 

ni filléreidet, hogy a közgyűlésen részt vehess, még se mulaszd el azt, 

m ert soha értékesebb portékát jutányosabb áron nem vásároltál, mint az 

"Országos Erdészeti Egyesületnek” vidéki közgyűlései által nyújtott erköl

csi előnyök.” (Erdészeti Lapok 1882. 765.o.)

A törekvés nem volt eredménytelen, m ert valóban az ország leg

különbözőbb vidékein (Székesfehérvárott, Mehádián, Pécsett, Tátrafüreden, 

Besztercebányán, stb .) sikerült tartani értékes és hangulatos közgyűléseket. 

E vidéki közgyűlések amellett, hogy a résztvevők szakmai tapasztaltságát 

növelték, a szakmai összetartozás érzetét öregbítették és a személyi baráti 

kapcsolatokat szorosabbra fűzték, még komoly tudományos eredménnyel is 

jártak, m ert fontosabbnál fontosabb szakkérdések kerültek konkrét példák 

alapján m egtárgyalásra. A közgyűlések igy hathatósan (és még ma is é re z 
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hetően) járultak hozzá a zsenge erdészeti tudomány felvirágoztatásához. 

Ezen kivtil a vidéki közgyűlések igazolásai voltak annak, hogy az Országos 

Erdészeti Egyesület nemcsak egy bizonytalan, a távolság ködébe vesző 

budapesti központi szerv, hanem az ország összes erdőgazdaságának és 

erdészeti szakemberének Slő képviselője.

Témagazdagságánál fogva valamennyi közgyűlés foglalkozási 

anyagát e munka keretében ism ertetni nem lehet. Az Egyesület legfontosabb 

működési területeit az előző fejezetekben m ár ism ertettük. Időszerűségük 

sorren  djében ezek a témák képezték a közgyűlések tárgyalási gerincét i s , 

term észetesen számos részletm ozzanattal tarkítva. Az országos jelentősé

gű kérdések m ellett nem maradhatott el a programból a helyi viszonyok által 

felvetett szakkérdések megvitatása sem. Ötletesebbnél ötletesebb felvetések 

születtek és nem egyszer éles szellem i harc után kristályosodott ki egy - 

egy közgyűlési határozat, amely azután hatékonyan vitte előre az egész 

magyar erdőgazdaság fejlesztésének ügyét.

A közgyűléseknek voltak állandó jellegű mozzanatai is. Ilyen 

volt a közgyűlés helyének és idejének megállapítása. Ezt rendszerint az 

igazgató-választmány állapította meg az előző közgyűlés határozata, e se t

leges közben érkezett indítvány, meghívás vagy a kialakult erdőgazdasági 

helyzet alapján. Ugyancsak ez a választmányi ülés határozta meg a közgyű

lés program ját is. Mindezt azután meghívó formájában közhírré tette  az 

E rdészeti Lapok hasábjain. Vidéki közgyűlés esetén megállapodtak az 

egész vándorgyűlés helyi lebonyolítása ügyintézőjének, felelősének sze 

mélyében is.

A közgyűlést az elnök nyitotta meg rövid beszéddel, amely egyben 

körvonalazta a közgyűlés szellem i program ját is . Az elnök után rendsze

rint a titkár következett, aki a maga és a választmány nevében számolt be 

az Egyesület egésze előtt a legutóbbi közgyűlés óta végzett munkáról.
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Beszámolójában kitért a múlt közgyűlés határozatainak végrehajtására, a 

választmánynak az eltelt idő alatt tett fontosabb intézkedéseire és e lő terjesz

tette azokat a problémákat, amelyek megoldásához közgyűlési határozat 

volt szükséges. Tüzetesen ism ertette az Egyesület anyagi helyzetét, a tag

létszám alakulását. E lőterjesztette az uj tagok felvételi kérelmét és ism er

tette az elhalálozott egyesületi tagok nevét. A közgyűlés határozott az éves 

zárszámadások elfogadása és a következő évi költségvetés jóváhagyása 

felől. Rendszeres időközönként a közgyűlésen történt a tisztikar megujitása.

Hagyománnyá vált a közgyűlés elején ism erkedési est rendezése 

és akár Budapesten, akár vidéken került sor a közgyűlés m egtartására, az 

kivétel nélkül a fehér asztalnál végződött. Ezek a társadalm i megnyilvánu

lások lényeges tartozékai voltak a közgyűléseknek.

Választmányi ülések, tisztviselők.

Két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeit a választmány 

intézte. A választmány gondoskodott a közgyűlési határozatok végrehajtásá

ról és az időközben felvetődött problémák megoldásáról. Minthogy testü le ti

leg (közgyűlés) hatásos egyesületi igazgatást kifejteni m ár a XIX. század 

végén sem lehetett, az egyesületi élet tulajdonképpeni irányitója, szellem i

ségének kialakítója a választmány volt. Érthető ebből a személyi összetétel 

fontossága. Döntő jelentősége term észetesen a vezető tisztviselők személyi 

kiválasztásának volt. Tárgyilagosan és határozottan le kell azt szögezni, 

hogy az Egyesületben az elnöki, alelnöki és titkári tisztség  adományozása a 

választás során és annak betöltése nem volt társadalm i gesztus, hanem a 

legtevékenyebb, szellemileg legráterm ettebb emberek töltötték azt be 

többnyire. Mind az erdészet, mind a magyar társadalom  kiemelkedő alak

jai rendszerint egyúttal felelős, magas állami beosztásban is, akik tényle

ges motorjai és formálói voltak a társadalm i fejlődésnek. Jellem, történel

mi látószög, szellemi koncepció tekintetében nem egy közülük jóval kora
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fölött állt. (Bedő Albert, T isza Lajos, később Kaán Károly, Waldbott 

K elem en.)

A választmány szükség szerint kéthavonként vagy negyedéven

ként tartotta illéseit az Egyesület székhelyén. Létszáma változó, álta

lában 30-40 fő. Mint minden testületben, itt is  egy szükebb csoport 

vitte ténylegesen az ügyeket.

A titkár 1900-től kezdve függetlenített tisztv ise lő je  volt az Egye

sületnek. A történet során többnyire (de nem mindig) ő szerkesztette  

az Egyesület közlönyét az Erdészeti Lapokat is .

A pénztáros rendszerint társadalm i munkában látta el feladatát, 

némi tiszteletdij fejében.

A szervezeti apparátust időnként bővitették vagy szűkítették egyéb 

tisztségviselők  munkába állításával is . Pl. könyvtáros, segédtitkár, ügyve

zető, segédszerkesztő. Ezek hosszabb-rövidebb ideig működtek az Egyesü

let életében, nem egyszer súllyal (pl. Biró Zoltán ügyvezető a két v ilág

háború között).

Szociális tevékenység.

Az előzőkben ism ertetett hasznos é s  közérdekű munkásság, továb

bá saját szervezetének sikeres kiépítése m ellett volt m ég egy figyelem re  

m éltó vonása a fiatal Erdészeti Egyesületnek: a szociá lis ténykedés.

Az Egyesület, bár nem érdekképviseleti szervez étként alakult, 

m égis tisztában volt azzal, hogy mint az erdészet területén egyedüli társa 

dalmi szervezet az erdésztársadalom  szám ára nemcsak szakm ai, de sz o 

c iá lis támaszt is  kell jelentenie abban a korban, amikor a társadalom bizto

sítá si intézmény m ég nem volt általános.
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Már az Alapszabály is tartalmazott szociá lis vonatkozást, amikor 

célkitűzései közé felvette "jeles, de szegénysorsu ifjaknak az erdészet

ben való kiképeztetését". Gyakorlatilag szociá lis célkitűzéseit az 

Egyesület úgy valósitotta meg, hogy részben vagyonosabb tagjainak ado

mányaiból, részben törzsvagyonának egy részéből alapítványokat létesített 

és ezeknek az alapítványoknak éves kamatait használta fel szociá lis juttatá

sokra. A századfordulón a már em lített Deák Ferenc irodalmi alapítvá

nyon kivül az alábbi alapítványok létezését ismerjük:

Tisza Lajos alapítvány a szorult helyzetben levő magyar erdő

tisztek és erdészeti altisztek segélyezésére;

Wágner Károly alapítvány az elhalt erdőtisztek és altisztek özve

gyeinek és árváinak segélyezésére;

Bedő Albert alapítvány a magyar erdőtisztek erdészeti pályára 

készülő szegénysorsu fiainak ösztöndijazására a Selmecbányái Akadémián;

Erzsébet királyné alapítvány az erdőtisztek árva leányainak 

segélyezésére.

Ezeknek az alapítványoknak az alaptőkéje 1900-ban elérte a 

72.800 koronát, amelyből évente kb. 4 .000 koronát fizetett ki az Egyesü

let a felsorolt célzatta l. Szociális kiadások terén ehhez járult m ég évi 

2.000 korona kiadás a titkári nyugdíjalapra. (Erdészeti Lapok, 1900. 5 4 2 .0 .)  

Term észetesen ez az évi 6 .000 korona nem oldotta m eg az erdőmérnökök 

és főként az erdőőrök szociá lis problémáit. Azonban ha nagy léket nem is, 

de sok kis lyukat tömött el kis egzisztenciák bukdácsoló élethajóján.

Felmerültek javaslatok erdészeti nyugdíjintézet alapítására is , 

erre azonban nem kertüt sor.

Az egyesület több esetben indított mozgalmat az állami erdészeti 

alkalmazottak fizetési viszonyainak megjavítása érdekében. Ezek közül az
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akciók közül az érdemel em litést, amelynek nyomán az erdőmérnökökkel 

betöltendő állások közül a műszaki dijnoki intézményt, mint az igen gyen

gén fizetett beosztást, eltörölték a 80-as években.

III.

Az Egyesület története a századfordulótól az I. világ

háború végéig.

A magyar gazdaságpolitikai helyzet a századforduló körül.

Az eddigiekben láttuk azt a viharos Utemü fejlődést, amely a 

kiegyezés utáni Magyarország gazdasági életét, a szabadversenyen alapu

ló kapitalizmus feltörését jellem ezte. Láthattuk ezzel párhuzamosan az 

Országos Erdészeti Egyesület rendkívül gyors fejlődését, alkotásokban, 

kezdeményezésekben gazdag, termékeny belső életét is.

Mi lett ennek a hatalmas erőkifejtésnek az eredménye?

Mint e munka elején a gazdasági fejlődés magyar sajátságaiból 

m egismertük, a fejlődés a feudális nagybirtokrendszer fennállása és az 

Ausztriától való függés mellett ment végbe. Ez azt jelentette, hogy a sz a 

badversenyen alapuló tőkés fejlődés kereteiben azok az iparágak fejlődtek 

elsősorban, melyeknek fejlődése az osztrák érdekekkel kirívóan nem ütkö

zött. Ennek következtében hazánkban egy torz iparstruktura alakult ki: az 

ipari term elés 40%-át a könnyű- és élelm iszeripar adta, mig a fejlődés 

szempontjából döntő nehézipar legfontosabb ágai: a vas-, fém- és gépipar 

csak 21% erejéig részesültek az ipari összterm elésből.

Többször kihangsulyoztuk a m agyarországi tőkés fejlődés rendkívül 

gyors ütemét, amely európai színvonalon vizsgálva is magas. Ez igaz.

Az ország iparosodási foka azonban mégis igen alacsony m aradt.

- 51

9899/Rné


