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Az Erdészeti Lapok 1901. évi 1.
számának hirdetési rovatában je-
lent meg imecsfalvi Imecs Béla ura-
dalmi fõerdész (Egri Papnevelõ In-
tézet) és a Székely és Illés kiadó
(Ungvár) felhívása a megindítandó
Magyar Erdész címû erdészeti és va-
dászati szaklap elõfizetésére. Elis-
meréssel méltatták az Erdészeti La-
pok kiváló cikkeinek magas színvo-
nalát, de rámutattak, hogy az hiva-
talos jellegénél fogva „a tulajdon-
képpeni szakirodalomnak megfele-
lõ tág teret nem adhat”. Úgy érté-
kelték, hogy „egy új szaklapnak
van jogosultsága, mert szükségle-
tet pótol és ha ezt teszi, meg lesz a
haszna is”.

Meghatározták, hogy a lap célja az
erdészet, a vadászat, a fa- és vadkeres-
kedelem szakkérdéseinek megvitatása,
a szakközönségen kívül az erdõbirtoko-
sok, az erdõgazdasággal, faiparral, fake-
reskedelemmel foglalkozók tájékoztatá-
sa. A lap havonta kétszer jelenik meg,
elõfizetési ára egész évre 10 korona.

Az Erdészeti Lapok szerkesztõje –
Bund Károly – üdvözölte a Magyar Er-
dész megjelenését, de kritikával is illet-
te a felhívás egyes kitételeit.

Az elõfizetési ívet sokan visszaküld-
ték, így 1901. február 20-án meg is je-
lent a Magyar Erdész elsõ száma a meg-
ismételt felhívással és több szakcikk,
köztük Kiss Ferencnek, a szegedi erdõk
atyjának A csomoros (fekete) nyárfáról
c. tanulmányának elsõ része.

Gerlai Arnold Gusztáv: A Magyar Er-
dészeti Irodalom Könyvészete 1934-ig c.
összeállításából tudjuk, hogy az
1901–1914 között megjelenõ Magyar Er-
dész c. lapban szerzõk tucatjai írták meg
véleményüket, tapasztalataikat az erdõ-
gazdálkodás, az erdõvédelem, az okta-
tás, a faipar és -kereskedelem, a vadgaz-
dálkodás stb. aktuális feladatairól.

A szakmai kérdéseken kívül sok
másról is cikkeztek, mert az 1900-as
évek elején országszerte különbözõ
egyletek alakultak, ahol a szakemberek
összejöttek, megtárgyalták az ügyeket
és meghatározták a feladatokat. Ilyen
céllal jelent meg a Magyar Erdész 1904.
évi 16. számában Podhradszky András
hercegi erdõigazgató Alakítsunk vidéki
erdészeti egyleteket címû cikke. Idéz-
zünk a felhívásból:

„E rohamosan haladó korban… csak
azok állják meg helyüket, akik… szorga-

lommal tanulnak… ismereteiket és ta-
pasztalataikat kibõvítik… E célra szolgál-
nak a… különféle egyletek… ahol a szak-
emberek bizonyos idõközben összejön-
nek, saját ügyeiket és azzal kapcsolatban
a fennálló helyzetet… egymás közt meg-
hányják vetik, s a követendõ célt, eljá-
rást, és eszközöket megállapítják, hogy a
korral haladhassanak… csak mi erdészek
vagyunk annyira hátra, hogy ily irány-
ban eddigelé semmit sem tettünk… sza-
kunkat s annak mûvelõit a társadalom
semmibe sem vette… társulnunk kell ne-
künk is, s meg kell alakítanunk a vidéki
erdészeti egyleteket… Elõre is hangsúlyo-
zom… azáltal, hogy vidéki szakegyleteket
alakítunk, nem akarunk elszakadni az
Országos Erdészeti Egyesülettõl, tagjai
maradunk ezután is.”

Szerzõ azt is vizsgálta, hol legyenek
vidéki egyesületek; ennek alapján 2-3
királyi erdõfelügyelõség területének
összevonásával tíz kerületre osztotta az
országot és pl. a 3. kerülethez sorolta a
besztercebányai és miskolci kir. erdõfel-
ügyelõség, vagyis Nógrád, Hont, Zó-
lyom, Gömör és Kishont, Borsod és He-
ves vármegyék területét.

Kiemelte, hogy az erdõtisztek mellett
„a vidéki erdõ- és földbirtokosok is meg-
nyeressenek… az egyletbe való belépésre”,
mert a gyûléseken az erdészet minden
ágával, a munkás- és fuvarosviszonyok-
kal, a személyzet anyagi és társadalmi
helyzetével, a fakereskedelemmel, az er-
dõ jövedelmezõségének emelésével, a va-
dászattal és halászattal is foglalkozni kell.

Öt hónap múlva, 1905. április 3-án
Miskolcon, Borsod vármegye székházá-
nak tanácstermében gyûltek össze „a
szélrózsa minden irányából jött erdé-
szek… a várva-várt együttes közös mun-
kálkodás alapjainak lefektetésére”. Az el-
nöki dobogón Podhradszky András üd-
vözölte a megjelenteket és megköszönte,
hogy ilyen sokan meghallgatták felhívá-
sát. Bejelentette, hogy Gömör, Borsod,
és Heves megyébõl 77-en jelentkeztek,
korelnöknek javasolta Gesztes Lajos érse-
ki erdõmestert, aki megnyitotta a köz-
gyûlést, amin „egyesült erõvel közös aka-
rattal megalakítják a Borsod–Gö-
mör–Heves megyék erdészeti egyesületét,
hogy mûködésébõl áldás fakadjon erdõ-
gazdaságunk egész vonalán.”

Egyhangúlag megválasztották a tisz-
tikart; elnök: Podhradszky András, I.
alelnök: Gesztes Lajos, II. ügyvivõ alel-
nök: Imecs Béla, jegyzõ: Mitske Gusz-
táv, rimamurányi erdõgondnok, pénz-

táros: Szénássy Béla, hercegi erdõren-
dezõ, választmányi tag 10 fõ.

A közgyûlés elnöke üdvözlõ távirat-
ban jelentette be az OEE elnökségének az
egyesület megalakulását és kérte „nagy-
becsû támogatását”. Báró Bánffy Dezsõ
elnök megköszönte az üdvözlést és bizto-
sította az egyesületet, hogy „a hazai er-
dõgazdaság érdekében kifejtett mûködése
mindenkor számíthat az Országos Erdé-
szeti Egyesület támogatására”. 

Imecs Béla köszöntõjében meghatá-
rozta a legfontosabb feladatokat: ha-
zánk erdõgazdaságát fejleszteni, javíta-
ni az erdészeti tisztviselõk anyagi hely-
zetén, a napi sajtón keresztül a nagykö-
zönséggel is megismertetni az egyesü-
let célkitûzéseit. Megállapodtak, hogy
az egyesület közleményei a Magyar Er-
dészben jelennek meg, az évente ren-
dezett közgyûlésen pedig várják a ta-
gok aktív részvételét.

Az egyesületnek tagja lehet a magyar
honosságú erdõbirtokosokon és a tör-
vényesen képesített erdõtiszteken kívül
mindazon magyar testület és jogi sze-
mély, aki az erdõgazdaság iránt érdek-
lõdik, az egyesületet közremûködésé-
vel támogatni kívánja, s akit az igazgató
választmány tagul befogad.

A tagok háromfélék: alapító tagok,
akik az egyesület pénztárába legalább
150 koronát fizettek be, ennek fejében
a tagsági díjtól felmentetnek; rendes ta-
gok, akik legalább három éven át 6 ko-
rona tagsági díjat fizetnek; tiszteletbeli
tagok; akik az egyesületbe nem tartoz-
nak, de hazai erdészetünk gyámolítá-
sán, elõbbre vitelén fáradoznak.

Az egyesület neve is jelzi, hogy tevé-
kenysége a miskolci kir. erdõfelügyelõ-
séghez tartozó 653 ezer hold erdõre ter-
jedt ki, és magában foglalta a diósgyõri
kincstári birtokot, Dobsina, Jolsva, Ri-
maszombat, Rozsnyó, Gyöngyös váro-
sok, az egri érsekség, fõkáptalan és
papnevelõ intézet, a rozsnyói és szat-
mári püspökség, a Rimamurány–Salgó-
tarján Vasmû Rt. erdeit, Fülöp Szász Co-
burg Gothai herceg (a továbbiakban
Coburg uradalom), gróf Andrássy Dé-
nes, gróf Andrássy Géza, gróf Károlyi
Mihály hitbizományi uradalmát és 263
ezer hold magánerdõt. Az erdõk 56%-a
Gömör vármegyében volt, és ez hatás-
sal volt az egyesület tevékenységére is.

Az évente megrendezett, általában
kétnapos közgyûlések eseményei, az
elhangozott elõadások a Magyar Er-
dészben jelentek meg és az Erdészeti

Vidéki erdészeti egyesület Miskolcon
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Lapok is tájékoztatta olvasóit. Ezek
alapján foglaljuk össze az eseményeket.

A rimaszombati közgyûlést 1905.
szeptember 17-18-án tartották a megye-
háza nagytermében, ahol az alispán és a
polgármester is köszöntötte az egyesü-
let megjelent 38 tagját. Meghallgatták és
megvitatták Kolbenheyer Gyula: Erdõ-
gazdálkodás a balogvári Coburg hercegi
uradalom erdõségeiben és Elek István:
Erdõgazdálkodás szociális alapon címû
elõadását. Másnap részletesen bejárták
a város erdejében leégett 480 holdas
tölgy fiatalost és annak tõremetszését,
tárgyaltak az erdõtüzek megelõzésérõl,
a tûzkár elleni biztosításról, és a látottak
alapján megállapították, hogy a jövõben
szálerdõként kell kezelni az állományt.

1906 júliusában az egri közgyûlésen
Gesztes Lajos: A tölgyerdõk ápolásáról cí-
mû elõadása az egyházi erdõk erdõneve-
lési és fahasznosítási kérdéseit foglalta
össze. Javasolta „a népies mészipar… szö-
vetkezeti alapon való tömörítését” és ki-
emelte az erdei legeltetéssel kapcsolatos
törvény szükségességét. Eger nevezetes-
ségeinek megtekintése a Szépasszony-
völgyben fejezõdött be, ahol „az egri tár-
sadalom színe-java várakozott a társa-
ságra.”

Másnap Sirokon az eredményes ko-
párfásítás, Parádfürdõn a vadaskert, az
üveghuta és az újszerû forrásfoglalások
szolgáltak tanulságul.

1907 júliusában az egyesület 114 tag-
jából 35 jelent meg a miskolci közgyûlé-
sen, ahol nagy tetszést aratott Enyedi Já-
nos elõadása, a diósgyõri erdõgondnok-
ság történetének részletes ismertetése. A
tisztújítás során II. alelnöknek választot-
ták borhii Borhy György hevesi földbirto-
kost, titkárnak Mitske Gusztávot. A köz-
gyûlésen a helyi sajtó, a Borsodi Bükk
Egylet, a múzeum képviselõi is részt vet-
tek, és ismét napirendre került az erdei
legeltetés és az orvvadászat ügye.

Ebéd után megtekintették a miskolci
múzeumot, másnap pedig a vasgyár és
papírgyár, a királykúti csemetekert, a lil-
lafüredi nyaralótelep szerepelt a prog-
ramban. A kincstári szállóban terített asz-
talnál Herman Ottó „mindenkit magával
ragadó ékes szavakkal emelte ki az erdé-
szek üdvös és hasznos mûködését.” 

1908 májusában gróf Andrássy Géza
Betlér melletti szulovai vadászkastélyában
tartották a karasznahorkaváraljai közgyû-
lést 55 résztvevõvel. Meghallgatták Mayer
Géza elõadását a hitbizományi uradalom
erdõgazdasági viszonyairól, megtárgyal-
ták a vadkárral kapcsolatos kérdéseket és
felirattal fordultak a miniszterhez az orv-
vadászat megfékezése ügyében.

Második nap a Gömöri Faipari Rt.
pelsõci ipartelepén a fûrészüzemet, az
asztalosmûhelyt és hordógyárat, Özö-
rényben a cellulózgyárat, Aggteleken a
cseppkõbarlangot tekintették meg.

1909 júliusában a Gyöngyösre hir-
detett közgyûlést Mátrafüreden tartot-
ták. Köszöntötte az egyesületet a kerü-
let országgyûlési képviselõje, a Heves
Megyei Gazdasági Egyesület, a Mátrai
Turista Egyesület. Gyöngyös polgár-
mestere köszöntõjében jelentette be,
hogy a város mint erdõbirtokos lép be
az egyesületbe. Az éves beszámoló sze-
rint az egyesületnek 14 alapító és 111
rendes tagja – 14 erdõbirtokos, 96 erdõ-
tiszt, 1 egyesület – van.

Tornay Gyula fõkáptalani erdõmester
a magán erdõtisztek helyzetének javítá-
sáról, Elek István a birtokpolitikáról tar-
tott nagy érdeklõdéssel kísért és számta-
lan hozzászólással bõvített elõadást.

1910 júniusában „a természeti kin-
csekkel oly bõségesen megáldott” és
9860 hold erdõben gazdálkodó Dobsi-
nán gyûlt össze az egyesület 64 tagja.
Megemlékeztek a tragikusan elhunyt
imecsfalvi Imecs Béláról; a szaksajtóban
megjelent cikkek figyelembevételével
megvitatták az erdõtisztek címhasznála-
tát és meghallgatták Kellner Viktor vá-
rosi erdõmester: Dobsina rt. város erdõ-
gazdaságának ismertetése c. részletes
elõadását.

A tisztújítás során elnökké választot-
ták Gesztes Lajost, II. alelnöknek He-
ring Samu hercegi erdõigazgatót. Má-
sodik nap a résztvevõk egyik csoportja
kirándult a Tátrába és útközben megko-
szorúzták Greiner Lajos (1796–1882)
hercegi erdõigazgató (Greiner-féle fa-
termelési táblák!) emlékoszlopát.

1911 júniusában ismét Rimaszomba-
ton, a megyeháza dísztermében kö-
szöntötte a fõispán a közgyûlés résztve-

võit. Újraválasztották a tisztségviselõ-
ket, 15 tagúra bõvült a választmány és
védõnek választották gróf Serényi Béla
földmûvelésügyi minisztert, valamint
gróf Károlyi Mihályt.

Délután a fõgimnázium tornacsarno-
kában „nagyszámú díszes közönség
elõtt” olvasták fel Bund Károlynak 72
vetített képpel illusztrált, Az erdõ mûve-
lése és haszonvétele címû népszerû is-
mertetését.

Másnap a Rimamurány–Salgótarjáni
Vasmû Rt. erdõbirtokával ismerkedtek
és meghallgatták Mitske Gusztáv társu-
lati erdõgondnok részletes elõadását.

1912. június 17-én Miskolcon, a me-
gyeháza dísztermében tartott közgyûlé-
sen egyetlen téma volt, a széldöntések
következményeinek megtárgyalása. Az
1912. április 3-4-én „dühöngött szélvi-
harok” tetemes károkat okoztak Gö-
mör, Szepes, Sáros, Abaúj-Torna vár-
megyékben. Az egymillió köbméterre
becsült széldöntés gyors feldolgozásá-
hoz szükséges munkaerõ és munkabér
biztosítása, a faanyag értékesítése ko-
moly gondot jelentett, mert az addigi
47-84 filléres bérek 90-120 fillér/m3-re
emelkedtek. A helyzet felmérését és a
javaslatok kidolgozását egy 7 tagú bi-
zottságra bízta a közgyûlés.

A titkár ismertette a Magyar Erdész
anyagi helyzetét, mert 1911-ben semmi
jövedelme nem volt a lapnak, kérte az
elõfizetési díjak megküldését.

1913. május 18-án Egerben tartotta
választmányi és közgyûlését az egyesü-
let. Mitske Gusztáv titkár szomorúan ál-
lapította meg, hogy „hazánk egén tor-
nyosuló háborús fellegek, áldatlan poli-
tikai viszonyaink, a pénzpiac feszültsé-
ge… bénítólag hatottak egyesületünk
mûködésére is.”

Ez az oka, hogy a választmány ülé-
sén 9, a közgyûlésen 19 tag és 3 vendég

Új belépõk

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Helyi Csoport: Kaulák Gergõ erdõmérnök,
Bátky Dániel erdõmérnök; Balassagyarmati Helyi Csoport: Palik Ferenc egyéb
felsõfok, dr. Deák Sándor egyéb felsõfok; Bp. HM Helyi Csoport: Orbán Tibor er-
dõmérnök; Nagykanizsai Helyi Csoport: Egle Zoltán egyéb felsõfok, Kovács Ale-
xandra erdésztechnikus, Kovács Zsolt erdésztechnikus; Miskolci Helyi Csoport:
Hudák Ádám erdésztechnikus; Pápai Helyi Csoport: Gosztola Júlia egyéb felsõfok,
Mikóczi Zsolt egyéb felsõfok, Mikócziné Farkasdi Szilvia egyéb felsõfok; Mátrafüre-
di Helyi Csoport: Dala László erdõmérnök; Bajai Helyi Csoport: Békési Lajos er-
désztechnikus, Bolvári István erdésztechnikus, Ifj. Molnár Lajos erdésztechnikus,
Kaitz Zoltán faipari felsõfok, Kovács Gábor erdésztechnikus, Pilisi Tímea egyéb kö-
zépfok, Veszeli Péter, László Gábor erdésztechnikus, Dzsudzsák Gábor erdésztechni-
kus, Ifj. Árva Károly erdõmérnök, Vörös Csaba erdésztechnikus, Badari Tibor erdõ-
mérnök; Soproni Helyi Csoport: Schmidt Alexandra egyéb felsõfok; Baranyai
megyei HCs: Pintér Zoltán egyéb felsõfok; Csongrád megyei Helyi Csoport: dr.
Orosziné dr. Polner Kinga egyéb felsõfok, dr. Polner Antalnél egyéb felsõfok.
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vesz részt. Az anyagi és szellemi támo-
gatás hiánya miatt a jövõben a Magyar
Erdész nem havonta kétszer, hanem
csak negyedévenként jelenik meg, az
éves elõfizetés 6 korona.

Újraválasztották a tisztikart, az egye-
sületnek 17 alapító és 116 rendes tagja
van, a vagyona 6948,37 korona.

Élénk vita alakult ki az erdeimunkás-
hiány és a munkaerõ drágaságának kér-
déseirõl. Javasolták a kötelezõ munkai-
dõ megállapítását, az erdeimunkás-köz-
vetítés bevezetését, az alföldi munka-
erõ bevonását, a házi kezelés bevezeté-
sét. Végül az egész téma feldolgozását a
választmányra bízta a közgyûlés.

1914. és 1915. évek rendezvényei-
rõl nincsen adatunk, valószínû nem is
volt. A Magyar Erdész megszûnt és az
Erdészeti Lapokban sem jelent meg
semmilyen közlemény.

1916. február 20-án, a Bánrévén tar-
tott választmányi ülésen – az Erdészeti
Lapok szerint – a tisztikar öt tagja jelent
meg. A beszámoló szerint még 2183 ko-
rona elõfizetési és hirdetési díj hátralé-
ka van a megszûnt Magyar Erdésznek.
Szorgalmazta a tagdíjhátralék rendezé-
sét és szót emelt „a hadbavonult erdõ-
õrök hátramaradottjainak segélyezése”
érdekében.

1917. évi rendezvényrõl nincs adat.
1918 õszén „számos tag részvételé-

vel” Miskolcon volt választmányi ülés
Gesztes Lajos elnökletével, aki „sötét szí-
nekkel ecsetelte a vérzivataros idõket”.

1919. és 1920. évek rendezvényei-
rõl nincs adatunk és a trianoni döntés-
sel elcsatolt gömöri területek kiesése
alapvetõen meghatározta az egyesület
tevékenységét. Meghalt Gesztes Lajos
elnök, Hering Samu II. alelnök és az
egyesület több tagja. Az egyesületi esz-
me azonban élt és 1920-ban báró Wald-
bott Frigyes és gróf Károlyi László 10-10
ezer koronát adományozott az Orszá-
gos Erdészeti Egyesültnek, Borhy György
alelnök pedig elkezdte a Borsod–Gö-
mör–Heves megyék Erdészeti Egyesü-
letének újjászervezését.

1921. január 18-án Miskolcon tartot-
ta közgyûlését az egyesület. A tisztújítás
során elnöknek választották Földváry
Miksa kir. erdõfelügyelõt, alelnök
Borhy György földbirtokos, ügyvezetõ
alelnök Craus Géza, titkár: Lippóczy
Béla. A 10 tagú választmányban ketten
maradtak a régiek közül, de tag lett
Zemplénbõl báró Waldbott Kelemen és
Abaújból Onczay László.

A közgyûlés elhatározta, hogy egyelõre
kõnyomatos havi közlönyt ad ki, és gróf

Károlyi Mihályt, a gyászos emlékû forrada-
lom fõhõsét a tagok sorából törölte.

1922. június 6-án, a miskolci köz-
gyûlésen már 22 tag hallgatta az elnök
beszámolóját a lemondások miatt elõ-
állott nehézségekrõl. A tisztújítás során
ügyvezetõ alelnök lett Onczay László,
a fûzérradványi Károlyi-uradalom er-
dõtanácsosa, titkár Alberti János m.
kir. fõerdõmérnök. Onczay László az
egyesület anyagi megerõsítését és a
Magyar Erdész újra indítását jelölte
meg programjának.

Részletesen megtárgyalták báró
Waldbott Kelemen beadványát, amiben
az erdõkárosító tényezõket foglalta
össze. Rámutatott, hogy a „hatóságok
sem fejtenek ki kielégítõ erélyt …az erdõk
preventív védelmére…, az erdõõri sze-
mélyzet sem talál kellõ támogatást.” Ja-
vasolta, hogy „a földmûvelésügyi és
igazságügyi kormány az erdészeti
egyesületek segítségével oly törvényt dol-
gozna ki, mely alkalmas lenne minde-
zen anomáliák megszüntetésére és ké-
sõbbi meggátlására”.

Onczay javasolta, kérjék a kormányt,
hogy az új erdõtörvény-tervezetek „ko-
moly tanulmányozás és letárgyalás vé-
gett egyesületünkhöz leküldessék”.

Dr. Járási Lõrinc




