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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

A népek állami és társadalmi fejlõdésének természeti törvénye
hozza létre azokat az eseményeket, melyek a nemzetek politikai
és gazdasági haladásának útját biztosítják és fejlesztik. Az em-
beri akaratnak bármely téren és körben való megnyilvánulásá-
ban az általános fejlõdésnek az a magasabb természeti törvénye
érvényesül, mely erõsebb és hatalmasabb minden személyi aka-
ratnál s ezért a teljesített munkák egymásutánja és eredménye,
ennek a magasabb törvénynek lánczolatába kötött szemek sor-
ozati helyétõl és az arra ható összviszonyoktól függ. 

Senki, még a világ legfenségesebb tehetségû gondolkozója
vagy mathematikusa sem tudja kiszámítani azt, hogy a megin-
dult cselekmény eléri-e czélját, avagy hatását és eredményét va-
lamely kiszámíthatatlan esély nem teszi-e lehetetlenné vagy ép-
pen nem másítja-e meg! 

Ennek a törvénynek érvényesülését tapasztaltam én az Or-
szágos Erdészeti Egyesület megalakulásánál s az annak idejétõl
fogva eltelt munkásságának fejlõdésében is. És most a 40 éves
határidõvel bezáruló korszak végével bebizonyítva látom, hogy a
jól alapozott pilléreken nyugvó épületnek szilárdsága sohasem
szenved, még akkor sem, ha elfogult kezek rontó kalapácsa
egyik vagy másik védõköveinek sarkait megtöri; s hogy bármely
közintézmény helyes és biztos fejlõdése, az annak czéljára és
munkássága irányára felállított elvek és teendõk szigorúan tár-
gyilagos megválasztásától és hûséges követésétõl függ. 

A haladó élet és változó állami és társadalmi viszonyok kíván-
hatnak a továbbfejlõdés útján újabb pótlásokat s az alapzatra illõ
változtatásokat, de azok, akik magát az alapot gyengítik vagy meg-
ingatják, kérdésessé vagy bizonytalanná teszik a legjobb és legüd-
vösebb alkotásnak is állandó fennállhatását. A látszólag jobb ked-
véért, vagy nem egyszer éppen a cselekvés látszatáért s néha ép-
pen puszta emberi hiúságból is tett változtatás, legyen az még oly
jelentéktelen, igen sokszor az enyészet csiráját kelti életre! 

Évek munkássága elõzte meg az Országos Erdészeti Egyesület
tényleges megalakulhatását és pedig egyfelõl negatív irányban a
már 1851-ben megalakult úgynevezett magyar erdész egylet ki
nem elégítõ s a magyar nemzeti érdekekhez nem alkalmazkodó
munkássága, melynek vezetõ férfiai abban a hitben találtak meg-
nyugvást, hogy a Magyarországban élõ összes nemzetiségek erdé-
szeti ügyét kell szolgálniok, s hogy még 1863-ban is úgy véleked-
tek, miszerint figyelemmel kell lenniök arra, hogy az egylet összes
tagjainak alig egyhatod részét teszik a magyar nemzetiségûek. 

Másfelõl pozitív irányban az egyletnek arra az útra való terelé-
sére, mely a magyar érdekeknek megfelelõ s melyet Divald Adolf
az egyletre vonatkozó bíráló röpiratában 1861-ben ekként hozott
kifejezésre „Alakítsunk egy önálló, szívben, lélekben magyar erdé-
szeti egyletet, melynek czélja a magyar erdészet megalkotása’’, eb-
bõl kifejlõdõleg pedig az Erdészeti Lapoknak (akkor: Erdõszeti)
Wagner és Divald által való megindítása 1862-tõl kezdve. 

Akikhez aztán személyes baráti kötelékek alapján és közvet-
lenebb érdekeltséggel csatlakoztak olyan hazafias érzéssel bíró
korosabb és fiatalabb szaktársaink, kiknek nevével az Erdésze-
ti Lapok 1862-1866. évi folyamaiban gyakrabban találkozunk, s
akikhez kell még számítani dr. Bariha Béla pozsonyi jogakadé-
miai tanárt, dr. Gervay Nándor gyakorló ügyvédet, Gombos János
késõbb kincstári jogügyi igazgatót, ki Divaldnak akadémiai kar-
társa és honvéd-bajtársa volt, Hideghéthy Antal késõbbi földmí-
velési miniszteri tanácsost és Bérczy Károlyt a Nemzeti Kaszinó
nagyrabecsült titkárát, korának elsõrendû magyar stilisztáját s a
Vadász- és Versenylapok szerkesztõjét. 

Nincs és nem lehet soha szívben és érzésben oly magyar er-
dész, aki Divaldnak és Wagnernek az Erdészeti Lapok megindítá-
sáért s azokban és azokon kívül is kifejtett áldozatkész munkássá-
gukért örök hálára és tisztelõ elismerésre kötelezve ne lenne! 

De legyenek bármily szerények azok az irodalmi közlemények
is, melyek Divald és Wagner munkáinak körében az Erdészeti La-
pok életének elsõ lustrumában megjelentek s ítélje azokat bárki a
bíráló bármilyen szigorú mértékével, egyet sohasem lesz szabad
elfeledni senkinek, hogy azok irodalmunk hajnalán lettek írva, s
mindazok a munkatársak, kik akkor a hazafias érzés és készség tü-
zétõl lelkesítve, az Erdészeti Lapok hasábjain Wagner és Divald
által elfogadott munkáikat közrebocsátották s ezzel is közvetve a
jövendõ magyar erdészeti egylet megalakulhatását elõsegítették,
szintén méltó igényt tarthatnak arra, hogy hasonló hazafias érzésû
utódaik méltányos becsülésében és tiszteletében részesüljenek. 

Minthogy pedig ma már valamennyien 40 év elõtti idõben va-
lónak azok, kik az írás segítõ erejével kívánták szakunk késõb-
bi jobb jövõjének elõkészítését szolgálni, legyenek itt, azok ré-
szére, akik a legrégiebbek iránt érdeklõdnek, név szerint is fel-
sorolva. Divald Adolfon kívül, ki czikkei alatt az Erdõdi és Wag-
ner Károlyon kívül, ki a Mérei nevet is használta 1862-ben a kö-
vetkezõk írtak: Balás Árpád, Baloghy László, Badafalvi Bielek
István, Draskóczy Gyula, Farbaky István, Fuchs Frigyes, Helm
Ervin, Herman Imre, Maderspach Viktor, Méhes Rezsõ, Neuszied-
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ler János, Paulinyi Sándor, Roxer Vilmos és Scherffel Róbert.
1863-ban mint újabbak a megmaradt régiekhez csatlakoztak:
Beauregard Lajos, Bothó János, Hideghéthy Antal, Illés Nándor,
Babina János, Kalmár Tivadar, Podhrádszky Endre, Scholcz Re-
zsõ, Terray Pál, Verner Sebestyén, Vesszõsy (most Rónay) Antal.
1864-ben az elõbbi két évfolyam után megmaradókhoz jöttek:
Bedõ Albert, Borsiczky Károly, Nikell Adolf, Tanos Pál, Zord-fal-
vi Antal (Vesszõsyvel azonos). 1865-ben a régiek közül megma-
radottakhoz ismét mint újak jönnek: Bellházy Emil, Fogarasy
János, Visontai. 1866-ban a régiek mellett megjelenõ újak Kri-
esch János, Dõy, Tamás és Sporzon Pál, ki ebben az évben mint
szerkesztõ vesz részt. 

E névsort illetõleg meg kell említenünk, hogy abban az Erdé-
szeti Lapokon kívül álló körökbõl eredõ vagy folyóiratokból és
más lapokból átvett czikkeknek szerzõi, valamint a lapok 1866.
évi folyamának gazdasági részében foglalt czikkek írói nem let-
tek felvéve. Ezekhez képest kitûnik, hogy Divaldnak és Wagner-
nek az Erdészeti Lapok elsõ öt évfolyamában minden kisebb-
nagyobb közlemény név szerint ismerhetõ szerzõjét is beleértve,
összesen 36 személybõl álló írói társasága volt. 

Kerekszámban hat egész esztendõ elõzte meg egyesületünk
megalakulását, melyrõl a t. szerkesztõ úrnak hozzám intézett fel-
kérésére, mint az életre indulásnak és megalakulásnak egyik
közvetlen tanúja mondom el a következõket annak feljegyzése
végett, hogy miként voltunk útjainkon majd a bátorító és biztató
remény sugarának világával vezetve, majd miként lett ez út is-
mét elhomályosítva a magyar nemzeti életre fenyegetõ kétes jö-
võnek ködével,s mikor jött a borura derû! 

Az abszolutizmus sötétségébõl 1860-ban kibontakozó és
1861-ben az akkor összehívott országgyûléssel kiderülõ nemze-
ti életnek hajnalán a magyar erdészet megalapításának eszméje
is életre kelt és tért foglalt a munkásság mezején; de már 1861
õszén hervasztó dér esik a hazafias remények virágára, mennyi-
ben az országgyûlés feloszlattatott, a Magyar Helytartótanács
hatásköre szûkebbre lett szabva, élére gróf Pálffy Móric szemé-
lyében katona-kormányzó került, s az országban katonai tör-
vényszékek állíttattak fel. Divald és Wagner már akkor, midõn
1861 végén az Erdészeti Lapok elsõ elõfizetési felhívását szét-
küldötték, azok után az irodalmi felszólalások után, melyeket a
általi egyengetésétõl remélvén, hogy majd ennek segélyével a
magyar erdészet megalapítása és fejlesztése is biztosítva leend.
De már ezen kimondása alkalmával és ugyanabban az elõfizeté-
si felhívásban kénytelenek valának beismerni, hogy a valódi
magyar erdõszeti egyesület életbeléptetése a mostaniaknál nyu-
godtabb viszonyokat igényel, addig is tehát szaklapot indítanak. 

A magyar egyletnek megalapítását illetõleg pedig késõbb, de
még 1862-ben Divaldnak az Erdészeti Lapokban azzal az újabb
kijelentésével találkozunk, hogy a külön egylet megalakításának
általa 1861-ben történt elsõ kimondása óta, értvén a politikai vi-
szonyok kedvezõtlen fordulását, „nagyot ugrott a világ” s hogy
átlátja, hogy egy külön magyar erdõszeti egylet „érettebb nyelvet,
az érett emberek nagyobb számát és érettebb idõket igényel”!

Amikor azután, még azt is ajánlja, hogy a magyar erdõbirtoko-
sok és magyar erdõszök tömegesen lépjenek be a magyar gazda-
sági egyesület erdõszeti szakosztályába, remélvén, hogy az ennek
körében ezek segélyével kifejtendõ munkásság végezni fogja a
nem létesíthetõ erdészeti egylet feladatát képezõ teendõket. 

A magyar állami erdõk ügyeit akkor intézõ bécsi pénzügymi-
nisztérium s illetve ennek vezetõ férfiai, kik a német nyelvû ki-
adványokkal dolgozó magyar erdész egylet munkásságát helye-
selték, kik az osztrák németesítést s Magyarországnak az Osztrák
birodalomba való teljes bekapcsolását szolgálták és kívánták, s
akik gyûlölködõ szemmel nézték azt is, hogy a német nyelvû bá-

nyászati és erdészeti akadémia székhelyén Wagner Károlynak, az
egyik segédtanárnak s egy ott alkalmazásban lévõ erdõrendezõ-
nek szerkesztésében magyar nyelven kiadott Erd. Lapok jelen-
nek meg, jól tudták azt, hogy Divald, az erélyes és német nyelvû
küzdésre bátor szellem, aki mint Luther Márton Melanchtont,
úgy viszi magával a nagytudású, mérsékelt és csendes természe-
tû, s a személyes érintkezés küzdelmeit kerülõ Wagner-t a mun-
kára, s ezért már 1862 tavaszán arra az elhatározásra jutottak,
hogy jó lesz Divaldot Selmeczrõl eltávolítani és hivatalos érdek-
bõl mindjárt át is helyezték a Stiriában lévõ, akkor nagyon félre-
esõ eisenerzi erdõk szolgálatához, azzal az utasítással, hogy új ál-
lomását 8 nap alatt foglalja el, remélvén ezáltal, hogy majd a
csendes elalvás útjára juttatják az Erd. Lapokat. 

Óhajtásuk azonban nem teljesült, mert az a Divald, ki mint
selmeczi erdõrendezõ az Erd. Lapokat Wagnerrel együtt úgy tud-
ta létrehozni, hogy azok Budapesten kinyomott elsõ pár füzeté-
nek kiadására barátaitól szerény erejök szerint adható pénzbeli
kölcsönt vagy segítséget, avagy munkára való ígéretet kért, el-
ment ugyan Eisenerzbe, megnézte kijelölt szolgálati helyét, de
onnan visszajõve lemondott szolgálatáról s nem kereste sem az
állandóan biztosító állami alkalmazást és elõléptetést, sem a ked-
vezõbb nyugdíjat ígérõ szolgálati évek nagyobb számát, úgy mint
ahogy ez késõbbi idõnkben a magyar közszolgálat minden terén
a közérdekekre eléggé sajnosan káros mértékben vált szokássá, s
magában véve is kóros nemzeti tulajdonságként jelentkezik. 

A hivatalos közszolgálat erejével az egyén irodalmi munkás-
ságára közvetve gyakorolt nyomás következtében az Erd. Lapok
egyik tulajdonos kiadójának és szerkesztõjének elhagyni kellett
állami szolgálatát, s hogy irodalmi munkásságát folytathassa és
családja számára is a mindennapi kenyeret megszerezhesse,
magánszolgálatot kellett keresni. Ezt csakhamar meg is találta
Szlavóniában, Szerém vármegyében gróf Eltz Károly vukovári
uradalmánál, hová saját jó hírneve alapján és Korizmics László-
nak, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület akkori alelnökének
ajánlatára erdõmesterré neveztetett ki, s ezzel 1862. évi október
hótól kezdve már csupán, mint fõmunkatárs van az Erdészeti
Lapokon megnevezve. 

Az 1863-ik évben a megindult nyomon haladott erdészeti kö-
zéletünk s ekkor már az egyre kétesebbé bonyolódó politikai vi-
szonyok miatt a külön magyar egylet megalakításának lehetõsé-
ge még messzebbre elodázottnak látszott; ezért a jövõre szolgáló
elõkészítés munkája lépett elõtérbe, a meglévõ és a magyar er-
dészet megteremtéséért érdeklõdõ kevésszámú szakerõ össze-
kapcsolása és együtt tartása, magyar erdészeti tanintézeteknek a
mezõgazdasági szakoktatással kapcsolatos felállítása, az ezek
útján remélt új szakképzett erõk nyerése végett is. 

De már ebben az évben az Erd. Lapok anyagi körülményei-
bõl vonható következtetés alapján is mind Wagner, mind Divald
arra a meggyõzõdésre jutottak, hogy a magyar erdészet ügyének
elöbbvitelére biztosabb út lehet az, ha a lap – szerkesztõsége füg-
getlenségének fenntartásával – az erdész egylet köréhez csatla-
kozik, hogy aztán annak gyökeres átváltoztatásával elérhetõvé
legyen a szívben és lélekben magyar erdészeti egyesület meg-
alakulhatása. 

Ez alapon váltak az Erdészeti Lapok 1864-tõl kezdve a ma-
gyar erdész egylet közlönyévé s fizetett az egylet ez évtõl kezdve
azokért az egyleti tagokért, akik az egylet német közlönye he-
lyett az Erdészeti Lapokat kívánták, az elsõ egyszáz tag után
példányonként 4 frt-ot s minden további tag és illetve példány
után 3 frt-ot. Ettõl az idõtõl kezdve Divald és Wagner az egylet
újjáalakításának elõmozdítására fordítottak behatóbb figyelmet.

(Folytatjuk)
Forrás: Erdészeti Lapok, 1906 december
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