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Deák Ferenc születésének kétszáza-
dik évfordulója alkalmából álljon itt
az Országos Erdészeti Egyesület ko-
rabeli megemlékezése a kiemelkedô
államférfi elhunyta alkalmából.

† 
DEÁK FERENCZ.

Született 1803. októberhó 17. † 1876.
január 28-án.

Mint a magyar közgazdaság min-
den ágának, ugy erdészetünknek is az
1875. évet megelôzô huszonöt-éves
nemzeti élet korszakában megindult
örvendetesebb fejlôdése, azon idôpont-
tól számitható, mely DEÁK FERENCZ
bölcseségének napvilága által életre hi-
vatva, nemzetünket önmagának
visszaadta, s ezzel közmûvelôdésünk
biztosabb és öntudatosabb fejlôdhetését
is lehetôvé tette.

Mély gyász és fájdalom érzésével bo-
rulunk azért mi is le a halhatatlan
nagy férfiu ravatala elôtt s kérjük a
Magyarok Istenét, hogy nemzetünk
nagyja és kicsinje, DEÁK FERENCZ éle-
tében és tetteiben, az önzetlen hazafi-
ság és a haza javára való fáradhatlan
munkásság örök-fényü példáját fiuról-
fiura és nemzetünk életének örök ide-
jén át látva, aként igyekezzék hivatása
és mûködése körében honpolgári köte-
lességeinek megfelelni, mint ezt, a jog
és igazság apostoli ihlettel biró védnö-
ke, DEÁK FERENCZ Magyarország ja-
vára itt e földön tette.

Lapunk a magyar tudományosság
egyik ágának szakirodalmát képviseli s
mint ilyen csakis e körben lehet hivatva
a nagy férfiuról megemlékezni. De
hogy miként gondolkozott DEÁK FE-
RENCZ a magyar szakképzettség kifej-
lesztésének szükségességérôl, álljon itt
örök emlékül és buzditóul egy kivonat
azon levelébôl, melyet e tárgyra vonat-
kozóan 1861. október 19-én Kemény
Zsigmond báróhoz intézett, s melyet mi
a „Nemzeti Hirlap” után következôkben
közölhetünk:

„Mindaz, mi a tudományos mûveltsé-
get elômozditja, annyira fontos a nem-
zetre nézve, hogy az ezek iránti részvét-
lenség csak fonák egyoldaluságnak le-
het eredménye, s kétségtelenül vétek a
haza ellen.

A legsulyosabb körülmények között
sem kétkedtem honunk szebb jövendô-
jén.

De hogy reményeink egykor való-
suljanak, nem elég akarni.

Tanulnunk kell s mûvelnünk a tudo-
mány minden szakát, mûvelnünk a
népnek minden osztályát: mert korunk-
ban csak azon nemzetnek van biztos
politikai jövendôje, mely komolyan tö-
rekszik az általános mûveltség szinvo-
nalára emelkedni, s azon elôre haladni.

Nemcsak vérrel, s nem mindenkor
vérrel szolgálhatunk a hazának.

A ki hazáját nemcsak a lelkesedés-
nek fellobbanó hevében, hanem min-
dig igazán szereti, törekedni fog min-
den uton, minden alkalommal, használ-
ni a hazának.

Minden percz melyet tanulásra, min-
den fillér, mit a tudományoknak, s azok
közlönyeinek pártolására forditunk, egy-
szersmind a haza oltárára tett áldozat.”

A fôrendi- és képviselôház részérôl
következô gyászjelentés adatott ki:

„Az országgyülés nevében hazafiui
mély fájdalommal jelentjük, hogy

DEÁK FERENCZ
január-hó 28-án meghalt.
Budapesten, 1876. január 29.
Majláth György s. k.,
A fôrendiház elnöke.

Ghyczy Kálmán s. k.,
a képviselôház elnöke.

A temetés február 3-án, az engeszte-
lô szent miseáldozat február 5-én fog
megtartatni.

A részletek késôbb hozatnak köztu-
domásra.”

Ô Felsége a király, a ministerel-
nökhöz DEÁK FERENCZ elhunyta al-
kalmából a következô legfensôbb kéz-
iratot intézte:

Kedves Tisza!
DEÁK FERENCZ halála nagy

gyászszal tölti el az országot.
Én is mélyen meg vagyok hatva, s

nem lehet, hogy ki ne mondjam, mily
ôszintén osztozom az általános fájda-
lomban, mily sajnosan érzem Magam is
veszteségét e férfiunak, ki egész életét a
közjónak szentelvén, a trón és haza
iránti hûsége, tündöklô jellemtisztasága
és polgári erényei által oly nagy mérték-
ben kiérdemelte fejedelmének szintugy,
mint polgártársainak bizalmát és szere-
tetét.

Államférfiui érdemeit a történet fogja
megörökiteni. Hirneve az országban és

annak határain túl is fenn fog maradni
és emléke áldva lesz.

Hálás elismerésem követi ôt sirjába,
melyre itt küldök egy koszorut!

Kelt Bécsben, 1876. évi január 29-én.
Ferencz József, s. k.

Ô Felsége a királyné a magyar tud.
akadémia csarnokában felállitva volt
gyászravatalnál január-hó 31-én dél-
után személyesen jelent meg, s imája
után a nemzet halottjára sajátkezüleg
tette a koszorut, melynek szalagjára
arany betükkel volt himezve: „Erzsébet
királyné Deák Ferencznek”.

József fôherczeg és Fenséges neje
Clotild fôherczegnô, valamint az
Országgyülés is koszorukat küldöttek a
ravatalra.

Országos Erdészeti-Egyesületünk kö-
vetkezôleg örökité meg DEÁK FERENCZ
emlékét:

Jegyzôkönyv
az Országos Erdészeti-Egyesületnek

1876. évi január-hó 31-én Deák Ferencz
elhunyta alkalmából tartatott rendkivüli
választmányi ülésérôl. Jelen voltak: Ti-
sza Lajos elnök, Wagner Károly alelnök,
Degenfeld Imre gróf, Divald Adolf, Szé-
kely Mihály választmányi tagok és Bedô
Albert egyleti titkár.

I. Elnök ô Nagyméltósága megható
szavakkal emlékezik meg Deák Fe-
rencz elhunytáról és jelenti, hogy ez al-
kalomból szükségesnek találta az ülést
összehivni azért, hogy az Országos
Erdészeti-Egyesület mint hazai közinté-
zet szintén kifejezést adhasson azon
mély bánatának és részvétének, melyet
Deák Ferencz elhunyta felett hazánk
minden fia érez.

Elôadja továbbá, miszerint a gyász-
esetrôl történt értesülés után azonnal
intézkedett, hogy az egyesület hivatalos
helyiségén a gyászlobogó kitüzessék, a
mi mindjárt folyó-hó 29-én megis tör-
tént; hogy az országgyülés által a gyász-
tisztesség rendezésére kiküldött bizott-
ságnak szintén bejelentette, miszerint
az egyesület a végtisztességet tevôk so-
rában képviselôi által résztvenni kiván,
s hogy a résztveendô tagok számára
szükséges jegyek megszerzésérôl is
gondoskodott. Felkéri továbbá a vá-
lasztmányt, hogy kebelébôl két tagot
küldjön ki, kik az egyesület részérôl a

200 éve született Deák Ferenc
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gyászszertartás ünnepélyénél legyenek
jelen, s hogy elhatároztassék, miszerint
a helybeli és Budapesthez közelebb la-
kó választmányi- és rendes tagok a
gyászmenetben az egyesület részérôl
küldöttségileg vegyenek részt. Végül
inditványozza, hogy Deák Ferencz ne-
vének az Orsz. Erdészeti-Egyesület ke-
belében való megörökitésére „Deák
Ferencz alapitvány” czimén az erdésze-
ti szakképzettség irodalmi fejlesztését
czélzó alapitvány tétessék.

Az igazgató választmány kijelenti,
hogy az Országos Erdészeti-Egyesület,
a hazafiui fájdalom legbensôbb és leg-
sajgóbb érzésével osztozik a magyar
nemzet nagy fiának, bölcsének és vezé-
rének Deák Ferencznek, folyó január-
hó 28-án történt elhunyta által Magya-
rországot ért nemzeti gyászban.

Az egyesület a magyar nemzet jelen
lesujtó fájdalmában való részvételét s
Deák Ferencz mûködése és emléke
iránti legmélyebb tiszteletét és hálás el-
ismerését, a hazai erdészet körében és
illetôleg az egyesület évlapjain is
megörökiteni, s ennek az ifju nemze-
dék és a jövô kor részére látható és az
egyesület életével együtt örökké tartó
jelét óhajtván adni: az igazgató választ-
mány egyhangulag elhatározza, misze-
rint a legközelebbi rendes közgyülés-
nek ajánlani fogja, hogy: az egyesület
saját alapitványi pénztáránál „Deák Fe-
rencz alapitvány” czimén 10.000 – tize-
zer – forintnyi alapitványt tegyen azon
rendeltetéssel, hogy ennek évenkénti
kamatja erdészeti irodalmi pályadijakra
tüzessék ki.

A „Deák Ferencz alapítvány” össze-
ge elsô sorban az egyesület évi jöve-
delmébôl tôkésitendô, s ennek elsô
részletét az 1875. évi egyleti jövede-
lembôl 1876-ra átjött felesleg, illetôleg
3000 frt képezi.

Az ezen alapitványt illetô további
szabályokat az egyesület közelebbi ren-
des közgyülése az egyleti alapszabá-
lyokba felveendô határozatokkal fogja
megállapitani.

Az igazgató választmány végül he-
lyeslô elismeréssel fogadja az elnökség

által tett intézkedéseket, s elhatározza
egyuttal, hogy nemzetünk áldott emlékü
fiának Deák Ferencznek folyó évi febru-
ár-hó 3-án tartandó temetésénél, vala-
mint az 5-én tartandó engesztelô szent-
mise-áldozaton a végtisztességet tevôk
sorában a gyászszertartás ünnepélyénél
az egyesület Wagner alelnök és Bedô
egyesületi titkár által képviseltessék, s
hogy a gyászmenetben a helybeli és Bu-
dapesthez közelebb lakó választmányi
és rendes tagok küldöttségileg vegyenek
részt, megbizatván egyszersmind a titkár
azzal, hogy az illetôket errôl levélben és
hirlapilag is értesitse.

II. A titkár a jelenlévô választmányi
tagok közt kiosztja az országgyülés ré-
szérôl az egyesületnek küldött gyászje-
lentéseket s megbizatik, hogy a további
példányokat a gyászünnepélyen részt-
vevô egyleti tagoknak szolgáltassa ki.

III. Ezen ülés jegyzôkönyvének hite-
lesitésével Wagner alelnök és Divald
választmányi tag urak bizatnak meg. –
K. m. f. Hitelesitik:

Tisza Lajos, Wagner Károly,
elnök. alelnök.

Bedô Albert, Divald Adolf,
titkár. választm. tag.

A temetés február hó 3-án és a szent
mise-áldozat február 5-én a nagy ha-
lotthoz és az irányában hálára kötele-
zett Magyar-Nemzethez méltó díszszel
és részvéttel tartatott meg. Az Országos
Erdészeti-Egyesület mind a gyászszer-
tartásnál, mind a szt. mise-áldozaton
kiküldött képviselôi és számos más tag-
jai által volt képviselve.

Egyesületi elnökünk Tisza Lajos ur ô
Nagyméltósága a végtisztesség ünnepé-
lyénél, mint az annak rendezésére ki-
küldött országos bizottság egyik vezetô
tagja vett tevékeny részt.

A selmeczi erdôakademia, Pöschl
akademiai igazgató vezetése alatt, több
erdésznövendék által volt képviselve.

DEÁK FERENCZ neve a magyar biro-
dalom életével együtt örökké élni fog! Tet-
tei, emléke és hamvai Magyarország
minden jó fia által örökké áldva lesznek!

A Deák Ferenc alapítvány pályázata-
iból olyan mûvek születtek, mint:

Fekete Lajos–Soltz Gyula: Az
erdôbecsléstan kézkönyve (1882);

Szácsi Zsigmond: Az erdôhasználat-
tan kézikönyve (1885);

Fekete Lajos–Mágócsy-Dietz Sándor:
Erdészeti növénytan (1881, 1886);

Belházy Emil: Az erdôrendezéstan
kézikönyve (1885);

Tagányi Károly: Magyar erdészeti
oklevéltár (1886);

Fekete Lajos: A tölgy és tenyésztése
(1888);

Sobó Jenô: Erdészeti építéstan
(1898–99);

Cséti Ottó: Erdészeti földméréstan
(1888) stb.

A puhafákat
védelmezik  
Az EU-ban legálisan kivágott fát fo-
gadnának

Az Európai Unió tagállamainak agrármi-
niszterei luxembourgi ülésükön jóvá-
hagyták az Európai Bizottság akcióter-
vét, amelynek célja a puhafák illegális
kivágásával és kereskedelmével szem-
beni fellépés.

A terv értelmében, amelyet még ta-
vasszal fogadott el az Európai Bizottság,
a tagállamok szavatolni kívánják, hogy
az unió területére kizárólag legális kö-
rülmények között kivágott fa jusson be.
A terv intézkedései közül kiemelkedik a
fakitermelô országoknak és azok ön-
kéntes társulásainak nyújtott támogatás,
amely a helyi adminisztráció hatékony-
ságát hivatott javítani.

A puhafák illegális kivágása és keres-
kedelme az egyik fô tényezôje a Földet
borító erdôk gyors ütemû ritkulásának.
Az erdôirtások ráadásul kedvezôtlenül
érintik a világ számos térségének leg-
szegényebb népességcsoportjait, ame-
lyeknek megélhetése nagyban függ az
erdôk élôvilágától.

A környezetvédôk felkérték az Euró-
pai Bizottságot: dolgozzon ki közösségi
normatívát, amely büntetné mindenne-
mû, illegális fakivágásból származó ter-
mék behozatalát vagy értékesítését az
uniós tagországokban. A környezetvé-
dô szervezetek bíznak abban, hogy az
Európai Bizottság konzultálni fog velük,
mielôtt kidolgozza az akciótervet kísérô
törvény tervezetét. 

(MTI)

Az alapszabályok módositásával kapcsolatban terjesztetik elô az igazgató választ-
mány részérôl azon egyfelôl hazafiui kegyeletes érzésbôl eredô és másfelôl az
egyesület szellemi müködésének állandó biztositását czélzó javaslat, mely a „De-
ák Ferencz alapitvány” czime alatt 10.000 frt tôke létesitését ajánlja azon rendel-
tetéssel, hogy annak évi kamatja erdészeti irodalmi pályadijakra, esetleg az egye-
sület szakközlönyébe felveendô jelesebb munkák jutalmazására fordittassék.
Nem kételkedvén abban, hogy a t. közgyülés e javaslatot helyesnek ismerve, el-
fogadja, bátran el merem mondani, hogy a megjelölt alapitvány létesitése nem
csak a mult évtized munkásságának képezi dicsô befejezését, de a mai gyüléssel
elkezdôdô uj évtized müködésének is fényes emlékü megörökitése leend.


