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Az Országos Erdészeti Egyesület. Bedő Albert. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 2 8 - á n . 
Harmincznegyedik évfolyam. IX. füzet. 1895. szeptember hónap. 
Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészet i Egyesület azon alapitó 
tagjai, kik legalább 150 frt a lapí tványt tettek, va lamint a rendes tagok i s a 
3 frt évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapitó tagok, kik 150 írtnál 

kevesebbet alapítottak, 3 frt kedvezményi árért járathatják. 

——S-" Szerkesztéséé j . ^iadobiTata. Budapesten, Lipótváros, Alkotminy-utczi, 10. síim. n. emelet. —3» 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

L Á S Z L Ó F Ö H E R C Z E G 

1875. jú l ius 16. — 1895. szeptember 6. 

Az isteni gondviselés akarata a magyar nemzet 
minden hü fia által hön szeretett József föherczeg 
fenséges családfájáról letörte azt az egyik hajtást, 
melynek fejlődését az egész ország oly benső rokon
szenvvel kisérte s mely oly szép reményekre jogosított! 

A súlyos veszteségnek mélységes fájdalma át-
nyilalt az egész nemzet szivén! Hiszen a gyász sötét 
boruja az egész nemzetnek kedves reményeit takarta 
le sürü fátyolával — örökre! 

Legyen a drága halott emléke minden magyar 
lelkében örök! A Mindenható pedig, kinek akarata 
teljesedett, hallgassa meg a sújtott nemzet hő imáját, 
nyissa meg a túlvilágra szállott lélek előtt az égi bol
dogság kapuit s gyógyítsa be a kesergő szülök szivének 
sebeit! 

ERDÉSZETI LATOK. 
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Bánffy Dezs ő bár ó elnök i megnyit ó beszéd e a z Orszá -
gos Erdészet i Egyesüle t 1895 . év i közgyűlésén . 

Tisztelt közgyűlés! 
A különös véletlen esélyek közrejátszása lehetetlenné 

tette, hogy az erdészeti egyesület ugy, miként az ter
vezve volt, közgyűlését az 1894. évben Beszterczebányán 
tartsa meg. 

Elnök társaim és magam körülményei gátoltak 
abban, hogy a mult évben itt megjelenhessünk és való
ban különös elnézésre, söt többre: őszinte jóakaratra volt 
szükség, hogy e nemes város szives meghívását megújítsa 
és nekünk alkalmat adjon a mult évi mulasztást pótolni. 
Itt a helyszínén kérem az akkori elmaradásért ismételten 
bocsánatukat és megköszönöm a mostani szives fogadást. 

Mégis midőn most már itt vagyunk, örömünk még sem 
teljes: sajnos, hiányzik sorainkból az, ki közöttünk első; ki évek 
hosszú során át egyesületünk élén állva, annak ügyeit meleg 
érdeklődéssel, lelkiismeretes pontossággal vezeti, ki tanács
csal és tettel állandóan részt vesz az egyesület működé
sében. 

Elnökünk, Tisza Lajos gróf, betegsége miatt aka
dályozva van a megjelenésben; távolléte és alelnöktársam: 
magyar erdészetünk büszkesége: Bedő Albert szívessége 
folytán nekem jutott a szerencse, az országos erdészeti 
egyesület 1895. évi mai napra egybehívott közgyűlésén 
elnökölhetni. 

Mint már emiitettem, mult évben el nem hárít
ható akadályok gátoltak abban, hogy, a mint óhajtot
tuk volna, közgyűlésünket Beszterczebányán megtarthas
suk, pedig kétségkívül örömmel sietett az egyesület ide, 
mert Beszterczebánya és vidéke az országnak azon része, 
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ho! a rendesebb erdőgazdálkodási eljárás hazánkban ügy-
szóivá legelőbb vétetett alkalmazásba. A Zólyom vármegyé
ben levő erdők gazdasági viszonyai legnagyobb részt a 
fejlettségnek oly fokán állanak, hogy tanulságos tárgyát 
képezhetik egyesületi tanácskozásainknak s általában a köz-
vetetlen szemle által való megismerésnek is. Ezért nem
csak mint egyesületi alelnök, de mint erdőbirtokos magam 
is kétszeres örömmel jöttem ide. Kivánatos volna, hogy 
hazai erdőbirtokosaink általában minél közvetetlenebbül 
érdeklődnének az egyesületi tanácsozások és intézkedések 
iránt és abban személyesen is részt vennének, mert ezzel 
az erdőgazdasági érdekeknek legsikeresebb szolgálatát vélem 
elérhetőnek. 

Sok oly feladat van az erdőgazdaság terén, melyet 
kölcsönös támogatás és felvilágosítás utján lehet kellő 
megoldásra vezetni. Hogy csak egyet említsek meg, 
ilyennek tartom a kopár területek erdősítésének rendkívül 
fontos kérdését, mely, hogy megfelelően előbbre vitessék, 
nagyobbszabásu országos tevékenységre van szükség. Csak 
az érdekelt birtokosoknak, hatóságoknak és erdötiszteknek 
együttes, okszerű működésétől lehet remélni, hogy a kopár 
területek erdősítésének terén a szükséges nagyobb arányú 
•eredmény elérhető legyen. Erre kivan az egyesület is alkal
mat szolgáltatni, midőn az 1896. évi ezredéves kiállítás 
idején tartandó erdészeti kongresszus tanácskozási tárgyai 
közé más fontosabb kérdések kitűzése mellett az igazgató-
választmány a kopár területek erdősítésének kérdését föl
venni ajánlja. 

. Az erdőtörvénynek, mint a magyar földmivelö gazdál
kodás fejlődését lényegesen elösegitö tényezőnek okszerű 
alkalmazása eljuttat már arra a sikerre, melyet a hazai 
•erdőgazdaság érdekében elérnünk kell és e tekintetben 
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az üdvös haladást az ország számos vidékén tapasz
talhatjuk, nevezetesen pedig lényeges javulást mutat a 
községi erdők állapota s különösen ügyeimet érdemlő 
az is, hogy a községi lakosok és vezetőik tudják belátni, 
miszerint saját anyagi érdekükben álló hasznos gazdál
kodást követnek, ha erdeiket a törvényes kellékeknek 
megfelelő üzemtervek szerint kezelik. 

Ezért volt üdvös a községi erdők ma igen jelentékeny 
részéiiek állami kezelésbe adása és vétele s azért kívánatos, 
hogy az eddig e tekintetben követett eljárás továbbra is 
követtessék. 

Ezzel némileg kapcsolatos és fontos, hogy az erdé
szeti ismeretek népszerüsittessenek, hogy a kisebb gazda s a 
nép is erdő és erdészet iránt érdeklődjék és ezért helyes és 
igen jól választott eljárás, melynek sikere elmaradni nem is 
fog, hogy az egyesület most már népszerű, népies füzetek 
kiadása és terjesztése utján is gondoskodik az erdészeti 
ismeretek terjesztéséről. 

Általában az országos erdészeti egyesület munkás
sága végeredményében minden magyar erdőbirtokos érde
keit szolgálja s azért egészen természetszerű szüksé
gesség az is, hogy a magyar erdöbirtokosság minden ki
vétel nélkül és nemcsak anyagi, de szellemi téren is egész: 
súlyával támogassa az országos erdészeti egyesületet. 

Nem a panaszszavai ezek, hisz sorainkban együtt látjuk 
az erdőbirtokost a szakképzett erdészszel, az állam alkal
mazottjait a magán erdőbirtokos alkalmazottjaival. Nem árt 
azonban, ha néha a helyes és szükséges érdeklődés előnyei 
íelemlittetnek; nem árt, ha a biztató, hivő szó ismételten 
elhangzik. 

De szabadjon nekem, ki, habár évek óta vagyok 
az egyesület tagja, sőt az ismétlődő bizalomnál fogva 
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annak évek óta másodalelnöke, - de kinek elnöktársaim 
buzgalma és odaadó tevékenysége, de másnemű elfoglalt-
ságaim folytán is az egyesület ügyeinek közvetetten veze
tésére tér nem jut, — tehát mint majdnem kívülállónak, 
hogy birálólag is szólhassak és kijelenthessem, miszerint 
méltó is az egyesület arra, hogy iránta érdeklődjék az 
erdőbirtokos ugy, mint a szakerdész; czéltudatos működése, 
közérdekű tevékenysége, határozottan hazafias iránya egy
aránt kivivta az elismerést. Az egyesület teremtette meg 
a magyar erdészetet, a magyar erdészeti irodalmat és a 
magyar erdészeti kart. 

Szerencsésnek érzem magamat, ma az egyesület köz
gyűlésén elnökölhetni. Az országos erdészeti egyesület 
1895. évi, Beszterczebányára a mai napra egybehívott 
közgyűlését ezennel megnyitottnak jelentem ki. 

A garam-ment i kincstár i erdőkben alkalmazot t szállí -
tási rendsze r ismertetése.* ) 

(Történeti v isszapi l lantással az erdészeti szolgálat é s kezelés fejlődésére.) 

Irta: T o ni c s á u y i G y u 1 a in. kir. erdöigazgató. 

ELŐSZÓ. 

Midőn az Országos Erdészeti Egyesület közleményei
ből arról értesültem, hogy az egyesületet folyó évi köz
gyűlésének megtartására Beszterczebánya szab. kir. bánya
város hívta meg vendégszerető falai közé, —• arra a gon
dolatra jutottam, hogy némi szolgálatot teszek szakunk-

*) Első közlemény az értekezésből, melyet szerző az Orsz. Erd. Egyesü
letnek Heszterczebányán és vidékén (1895. évi augusztus hónap 28—30.-án) 
tartott közgyűlése elé terjesztett. Szerk. 


