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f 
I . F E R E N C Z J Ó Z S E F . 

1830—1916. 

A megpróbáltatások e súlyos napjaiban mély gyász 
szállott a magyar nemzetre. I. Ferencz József, Ausztria 
császára, Magyarország apostoli királya mult hó 21-én 
eseményekben és sorscsapásokban egyaránt dús életének 
87-ik, alkotmányos uralkodásának 49-ik évében megtért 
őseihez és az utolsó pillanatig teljesített uralkodói köteles
ségben elfáradt lelke felszállott mennyei Atyjához! 

A nemzet mélységes gyászában kétszeresen részes a magyar 
erdőgazdaság. Dicsőségesen uralkodó Királyunkat a hódolat
tal egyesült szeretet egész melegével zártuk volt szivünkbe 
mint koronás Királyunkat és mint az erdő igaz barátját. 



Fenkölt lelke, ha szakadatlan munkájában kifáradt, a gond
jainkra bizott erdőben és a vadászat nemes örömeiben 
keresett megnyugvást és merített uj erőt az uralkodói gon
dok nehéz terhének további viselésére; az erdő ölén letehette 
néhány órára országai gondját s ember lehetett az emberek 
között. Miénk volt tehát mint jóságos Királyunk s miénk 
volt mint ember is, aki velünk együtt szerette az erdőt s a 
szabad természetet. Mély gyökeret vert ezért lelkünkben az 
Iránta való hódolatteljes ragaszkodás s kétszeresen nehezül 
a magyar erdőgazdaság minden hivére a felséges Királyunk 
és Uralkodónk elhunyta feletti bánatos fájdalom. 

Földi maradványai ott nyugosznak ősei sírboltjában, 
áldott emlékezete azonban nem csupán a magyar történelem 
lapjain, hanem minden magyar ember szivében is élni fog 
mindörökké! 

* 

Hazánk közgazdasági viszonyai s ezek keretében az 
erdőgazdaság is igen nagy változásokon esett át I. Ferencz 
József hosszú uralkodása alatt. Élete az emberi életviszo
nyok gyökeres átalakulásának korszakába esett. Ha csak a 
bennünket közvetlenül érdeklő gazdasági ágat tekintjük 
boldogult Királyunk uralkodásának elején a szolgalmakkal 
terhelt erdőbirtokok főleg csak a helyi szükségletek fede
zésére termeltek fát s az állami erdőbirtok legnagyobb 
része egyes bányaművek részére volt fentartva, bányászati 
kezelés alatt is állott. Országszerte az erdők legeltetése, 
makkoltatása úgyszólván fontosabb volt, mint azok fatermése. 

A szolgalmak megváltása és a közlekedési eszközök 
lassankénti fejlesztése ezt a patriarchális állapotot idővel 
megszüntette. A szabadrendelkezésü birtokká lett magán
erdők s valamivel későbben a bányászat gyámkodása alól 



felszabadított állami erdők a fakereskedelem részére meg
nyílnak s ennek nyomán számos faipari vállalat is létesül, 
amely már nem csupán a belföldön értékesiti termeivényeit, 
hanem a külföldre is kiviszi azokat. Igy váltak a kezdetben 
majdnem értéktelen erdei fakészletek a magyar közgazdaság 
nagyértékü tényezőivé. Faiparunk ma már a fejlettség jelen-
xékeny fokán áll és fatermelésünk a világkereskedelem 
számottevő tényezője, amely lényegesen javítja külkeres
kedelmi mérlegünket. 

S amidőn a fakereskedelem megnyílt kapuin az évszáza
dok óta felgyűlt fakcszletek ;ggodalmasan gyorsan kerültek 
forga'omba, másfelől pedig a községek és volt úrbéresek 
kezeire került erdők gazdasági állapota is romlott az uj 
birtokosoknak szakértelem és belátás nélküli gazdálkodása 
következtében, bölcs Uralkodónk mindig örömmel járult 
kormányainak eléje terjesztett törvényjavaslataihoz, melyek 
az erdők fokozottabb gondozását és állandó termelőképessé
gük biztosítását czélozták. Az ő uralkodásához fűződik a 
magyar erdészeti törvények megalkotása, az erdészeti köz
igazgatás szervezése és az erdészeti tanügy kifejlesztése. 

A magyar erdőgazdaság történetében tehát 1. Ferencz 
József dicsőséges uralkodása mindenkoron ki fog magas-
lani, mint az az idő, amelyben hazánkban az erdő jelentős 
közgazdasági tényező lett s lerakattak azok az alapok, 
amelyeken továbbépítve hazánk erdőkincse késő nemzedékek 
jivára csorbittatlanul fentartható. 

* 

I. Ferencz József a magyar erdészet iránti meleg érdeklődésé
nek ismételten adta tanújelét. lí?y akkor is, amidőn értesülve az 
Országos Erdészeti Egyesület székházának építéséről, 1888. évi 
február hó 21-én magas látogatásával egyesületünket kitüntette és 
annak helyiségeit és gyűjteményeit gróf T i s z a Lajos akkori elnök 



és Bedő Albert I. alelnök vezetése mellett részletesen megtekin
tette. Az egyesület vendégkönyvének első lapján Ő Felsége alá
írása örökiti meg e megtisztelő látogatás emlékét, mig a második 
oldalon néhány nappal előbb boldog emlékű Rudolf trónörökös 
jegyezte be nevét. 

Felejthetetlen marad a résztvevőkre az a jelenet is, amidőn 
három év előtt utoljára adatott alkalom, hogy az Országos Erdé
szeti Egyesület számos tagja szemtől-szembe lássa szeretett királyát. 
Az egyesület ausztriai tanulmányútján voltunk oly szerencsések, 
hogy Mitterweissenbach mellett, az Ischlből Ebensee felé vezető 
uton találkozhattunk O Felségével, aki 84 éves kora daczára 
éppen esti szarvaslesre ment s megállítva kocsiját, hosszabb meg
szólítással tüntette ki egyesületünk elnökét, Tallián Béla bárót. 

ú£ c2 ? 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten 

1916. évi november hó 24-én tartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak: Dr. Bedő Albert I. alelnök, Horváth Sándor 
II. alelnök, Almásy Andor, Arató Oyula, Balogh Ernő, Qaul 
Károly, Kaán Károly, Kovács Gábor, Pech Kálmán, Rochlitz Dezső, 
Schmidt Károly és Tomcsányi Gyula választmányi tagok, az egye
sület tisztikara, továbbá Ambrus Lajos, Barsy Richárd, Beyer Jenő, 
Bekény Aladár, Biró Zoltán, Ciganovic Vladimír, Doroszlai Gábor, 
Hammersberg Géza, Kacsanovszky József, Kmetónyi Emil, Konok 
Tamás, Kovács Aladár, Kozma István, Marinovié Milán, Medveczky 
Ernő, Pajer István, Petényi Keresztély, Ratkovszky Károly, Selymessy 
Ferencz, Sliepcevié Illés, Somoghy Lajos, Szokolóczy József, Toma-
sovszky Imre és Tomassek Miklós egyesületi tagok. 

Dr. Bedő Albert I. alelnök az ülést megnyitva, előadja, hogy 
a választmány Ő Felsége I. Ferencz József, Urunk és Királyunk 
halála alkalmából rendkívüli ülésre azért lett összehiva, hogy az 
Országos Erdészeti Egyesület is az országos gyászban való részvé
telét méltó módon kifejezésre juttathassa. Bejelenti továbbá, hogy 
az idő rövidsége és a mostoha közlekedési viszonyok miatt csak 
a Budapesten lakó választmányi tagok voltak meghívhatok s hogy 



elnök ur őexczellencziáját betegség akadályozza a megjelenésben; 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Sándor II. alelnököt és 
Tomcsányi Oyula választmányi tagot kéri fel. 

Ezek előrebocsátása után elnök az összes jelenlévőkkel együtt 
üléséről felemelkedve, mély érzelmű megemlékezéssel adott ki
fejezést annak az országos nagy gyásznak, amely felséges királyunk 
halálával a magyar nemzetre borult. Az Országos Erdészeti 
Egyesület, melynek megalakulása Ő Felsége nemzeti és alkot
mányos kormányzásának első idejében történt, kétszeres gyászt és 
fájdalmat érez bölcs és jó királyunk elhunyta felett, mert ő a 
magyar erdészettel szemben mindenkor éreztette különös kegyes
ségét s mert Ő Felsége dicsőséges uralkodása alatt juthatott az 
egyesület a fejlődésnek arra a fokára, melynek szintjéről a magyar 
erdőgazdaságnak állandóan sikeres szolgálatokat tehet. 

Ezek után az igazgató-választmánynak, elhunyt királyunk dicső 
emlékének megörökítésére, a következő határozati javaslat elfoga
dását ajánlja: 

1. Az Országos Erdészeti Egyesület együtt érezve a gyászoló 
nemzettel, I. Ferencz József ő császári és apostoli királyi felsége 
elhunyta felett legmélyebb fájdalmának és részvétének ad kifejezést, 
a megdicsőült áldott emlékét el nem muló hálával és kegyelettel 
őrzi meg s ezen érzelmeit, amelyeket jegyzőkönyvileg is meg
örökít, részvétfelirattal a miniszterelnök ur utján a magyar korona 
örököse előtt is kifejezésre juttatja. 

2. Elhatározza, hogy I. Ferencz József király nemzeti köz
adakozásból felállítandó emlékszobrának költségeihez hozzájárul. 

3. Előterjesztést tesz a közgyűlésnek, hogy a világháború alatt 
rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak segélyezésére szolgáló alapot 
a legfelső engedély kieszközlése után I. Ferencz József alapítvány 
név alatt kezelje. 

Az igazgató-választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadta 
s ezzel az elnök az ülést bezárta. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k. 

titkár. 

Dr Bedő Albert s. k. 
I. alelnök. 

Hitelesítésül 
Horváth Sándor s. k. 

II . alelnök. 

Tomcsányi Oyula s. k. 
választmányi tag. 


