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A magyar állam ezeréves fennállásának ünnepi évében az
Országos Erdészeti Egyesület a székesfõvárosban szintén
ünnepélyes közgyûlést kívánt tartani, hogy részt vegyen ez-
zel a nemzet ünnepében, s a maga részérõl is kifejezésre
juttassa a hazafiúi öröm ama nemes lángolását, mely kultu-
rális közintézeteink életét, s nemzetünk fiainak szívét betöl-
ti abból az alkalomból, hogy a honalapító Árpád országát,
Szent István birodalmát, a Mindenható Isten jóságos ke-
gyelme az elsõ ezer év végére segítette. 

A magyar nemzeti élet hívei mindenütt ünnepelnek e hazában, s a
havasi viola üde légkörétõl le az Adria hódító tükréig, egy az öröm
és vigasz a múltak emlékeiben, s egy a remény és bizalom a jövõ al-
kotásaiban.

Állami és nemzeti életünk ezredik esztendõjének ünnepén min-
den magyar polgár megnyugtató érzéssel tekint a múltra, s a jövõ
ezred éveinek és a még ezeket örökké
követõ többieknek is szerencsés hala-
dásába helyezvén reményét, jelen köz-
gyûlésünk megnyitása alkalmával én
sem mulaszthattam el legelsõsorban
megemlékezni errõl az ünneprõl, mely
mindannyiunk lelkét hálával tölti el, s
továbbra is a haza és a nemzet javára
teljesítendõ buzgó munkára serkent. 

Nem lehet Magyarországnak oly hû
polgára, kinek keblét nemzeti ünne-
pünk nagysága és jelentõsége lelki
örömmel ne töltené el, s így nincs az
erdészek és az erdõgazdaság ügyeivel
foglalkozók között is egy sem olyan,
kinek szívét ebbõl az alkalomból ke-
vésbé meleg és lassúbb forgású vér
hevítené, mint bárkiét e hazában. 

Az örökké alkotó természet tiszta
levegõjében élõ erdész, ki maga körül
a természeti élet minden nyilvánulá-
sában az igazat látja, kinek lelkét az
emberi gyarlóságok gyengéi, ha azok-
kal kénytelen is találkozni vagy érint-
kezni, meg nem zavarják, s jellemének tiszta tükrét mérges lehele-
tükkel el nem homályosíthatják, igaz örömmel, s a hazafiúi szív lo-
bogó tüzével osztozik mind abban és dolgozik mind azért, a mi Hun-
gária népének és földjének javára, s jövendõjének biztosabbá és
jobbá tételére szolgál. 

A magyar erdészek hazánk ünnepeiben és érdekeinek hûséges
szolgálatában mindenkor és mindenütt az elsõk között és a legjob-
bakhoz csatlakozva kívánnak részt venni. Nemzetünk közgazdasági
életének állandóan kitartó és igaz munkásai, s mint ilyenek a ma-
gyar állami élet körében nemcsak a földmûvelõ gazdálkodás útján
tudnak példaadással elõl járni, de jól tudják azt is, hogy hazánknak
és összes lakosságának jobblétre emelésében igen fontos és a világ
minden más erdészeinek viszonyaitól eltérõ nemzeti hivatásuk és
kötelességük van a magyar államérdekeknek, s hazánk népeinek
szolgálatára. 

Kétségtelen az, hogy minden állam polgárának kötelességében
áll a reá esõ polgári feladatok teljesítését képességének megfelelõ
arányban végezni, s ezzel senki sem tesz többet, mint amennyivel

az állami közösségbõl reá esõ jókért a társadalomnak, illetve az ál-
lamnak tartozik. De viszont abban sem kételkedhetik senki, hogy e
kötelesség teljesítésének alsóbb vagy felsõbb fokozata, illetve a ké-
pesség kifejtésének mértéke szûkebb vagy tágabb határok között
váltakozhat, s így az is bizonyos, hogy csak azok váltják be az álla-
mi vagy társadalmi közérdek irányában fennálló tartozásukat a leg-
magasabb becsértékben, kik erejük és képességük legigazabb tu-
dását adják és áldozzák a haza javára. 

Olyannak ismertem eddig és ismerem ma is a magyar erdészek
mûködését általában vezetõ hazafias irányt, mely soha sem eléged-
hetik meg a puszta kötelesség mindennapos mértékéig végzett mun-
ka eredményével , de örömét találja abban és megnyugvására szol-
gál, ha saját ítélete szerint is elmondhatja, hogy kötelességét akár
egyéni, akár közszolgálati szempontból véve, erejének és tudásának
legodaadóbb felhasználásával végezte, s hogy teljesítésének ideje
alatt elméje alkotó világában örökké ott fénylett az a vezérlõ csillag,

mely arra emlékeztette, hogy a magyar
erdõtisztnek nincs oly szerény mûkö-
dési köre, melynél alkalma ne nyílnék
és beváltandó tartozását ne képezné,
az ország összes polgárainak érdekeit
szolgálva, valóságos nemzeti hivatás
teendõit végezni. 

Hazánk szerencséjének tartom azt,
hogy a magyar erdõtiszti kar, mely al-
kotmányos életünk utolsó idejének
egészben véve is,  századunk utolsó
három évtizedének szülöttje, a magyar
nemzeti érzésnek oly hathatós mérték-
re kifejlõdött birtokában van, s oly
erõs uralma alatt áll, hogy mûködésé-
nek intézésénél eme legérzékenyebb
iránymutató vezetését soha sem nél-
külözi, s hogy ezt még akkor is csonkí-
tatlanul megõrizné, ha lehetnének go-
nosz idõknek oly gonosz urai, kik erre
kancsal szemmel néznének. 

Erdõgazdáinknak ez a hazafias ér-
zése szerencse hazánkra, mert e vilá-
gon sehol nem áll fenn az az élénk

szükség, mely az ország nagyobb részében az egyes vidékek közvi-
szonyait uraló magán vagy állami erdõvagyon kezelõinek, s az álla-
mi kormányzat végrehajtó szerveinek, az államot alkotó népesség, s
ennek nemzetiségi tagozatai közt, annyira és oly feltétlenül nélkü-
lözhetetlenné tenné azt, hogy a közérdekeknek szolgálatára is hivatott
jelentékeny erdõbirtokok részérõl követendõ céloknak és alkalma-
zandó intézkedéseknek érvényesítése és végrehajtása, az igazság, a
polgári szeretet és a megnyugtató tapintatosság alkalmazásával tör-
ténjék, mint épen nálunk. 

Az európai nagy nemzetek földmûvelésügyét szolgáló erdõgazdák
közül, sem a német, sem a francia, sem az orosz vagy az olasz biro-
dalmak erdõtisztjeinek, amaz államok alkotó elemeinek nagyobb
egységessége következtében, nincs oly szükségük munkásságuk kö-
rében a nemzeti érzés és hivatás melegítõ hatására, mint a miénk-
nek, mert Magyarországnak nemcsak földrajzi és nemzetiségi viszo-
nyai teszik ezt szükségessé, de az is, hogy népünk megélhetése igen
nagy mértékben van az erdõgazdaság tápláló kebelére utalva. 
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A magyar erdész nemzeti hivatása I.
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Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet. 

Megrendelés  a www.oee.hu honlapon elérhetõ termék megrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található  Megrendelõ lapon. 

A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (Budapest, 1021 Budakeszi út 91). vehetõk át
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oro-
szi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesz-
tésében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdész életpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db
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A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I.-II. kötet


