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T Á  R  C Z A. 

B a r á t i e m l é k . 

(Bcdö Albert földmivelésügyi ál lamtitkár üdvözlése . ) 

Irta : S y I v i u s . 

Ha valami egy testület erejét 
nagyra fejlesztheti, ha ladásá t biztosit
hatja, s érdekeit a győzelem utján előre 
segítheti, az együttérzésnek, összetar
tásnak, a kölcsönös tiszteletnek és 
bizalomnak bizonyára meg van ez a 
hata lma. S ezért soha se üres szó, 
nem puszta frázis annak emlegetése 
sem, hogy a testületi szellem legszebb 
mintaképeként annak a családias össze-
tartozóságnak érzete állitható elénk. 

melyben az egyesek érdekei összhangzatosan olvadnak bele a 
közös érdekbe, s mely a közösen elért eredmények után minden 
egyesnek kijuttatja a maga megillető részét. 

Az érdeme szerént megillető r é sz t ; mert a n e m e s versengés 
csak az együttesen szolgált ügy mennél igazabb támogatásában, 
mennél sikeresebb előmozdításában nyilatkozhat m e g ; a munka 
érdemének, a ju ta lomnak, ugy a miként a gyümölcs a virágból, 
megteremni kell. 

Ha igy a családnak egyik tagja te rmésze tadta s maga
szerezte képességeivel kiválik a többi közül, ha a testület egyik 
tagja a munka legjavát, a feladatok legnehezebbjét , a fáradságok 
legterhesebbjeit azok súlyához mérten legizmosabb vállaira önkényt 
felveszi, s lelkének magasabb szárnyalásától , elméjének világos
ságától, s értelmének alkotó erejétől ösztönözve, lelkesedésétől 
biztatva, nagyobb léptekkel halad előre a czél felé s meg nem 
roskadva az uton, el nem csüggedve a megpróbál ta tások idején, 
mintegy küldetett vezér gyanánt diadalról-diadalra vezeti a jól 
szolgált ügyet : akkor csak a virágzás és gyümölcsözés, a munka 
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és annak jutalma, az érdem és annak elismerése közt levő termé
szetes viszonynak folyománya az, hogy a közös fa ápolásának 
részesei, a közös munka megosztói, az érdemet azénak ismerik 
el, ki éret te legjobban dolgozott, legtöbbet fáradott. 

Természe tes aztán a m a kapocs is. melyben a közügyekkel a 
szolgálatukban álló vezérférfiak egyénisége összeforr. S innen van 
az, hogy az ügynek uj s ujabb diadala fényével ép ugy besugá
rozza a vezér egyéniségét, miként annak élete pályáján minden 
nagy mozzanat , a mit a kiválóság kitüntetése, a jól teljesített 
munka megjutalmazása ünneppé avat, ünnepévé válik a zászló 
összes harczosainak . . . 

Az ál lamerdészet tisztikara ült e hónap folyamán ily szép, 
bizalmas, szinte családi ünnepet . 

Ünnepet ültünk, hogy kifejezhessük őszinte örömünket a 
magyar erdészet megteremtő munkájában legtöbbet fáradott, de 
kimeritbetlen erejű és ki tartásu vezérének a terhes hivatalnoki 
pálya azon magas fokára emelkedése felett, a mely fokot még 
oly fényes tehetségekkel, kitartó munkával s a nagy tettek hosszú 
sorozatával is keveseknek, a jók legjavának adatik meg elérni. 

A család tartotta ünnepé t a családfő uj diadalán. 

A testűiéi övezte körül a megbecsülés , a tisztelet s a 
ragaszkodás érzéseitől szorosra font lánczával é rdemes v e z é r é t . . . 

Mikor a földmivelésügyi ministerium államtitkári székébe a 
magyar erdészet első embere emelkedett , e nagy megtisztelés, az 
é rdemességnek e nyilt e l ismerése nem szorítkozhatott csupán az 
ő egyéniségére, hanem szétáradot t arra az ügyre is, a magyar 
e rdőgazdaságnak mindnyájunk szivével összeforrt ügyére, mely
nek szolgálatában az ö egyénisége kidomborodott s magas ra fel
emelkedett . S ezért az á l lamerdészet tiszti kara, mely akart s 
tudott segítséget nyújtani vezérének a nagy feladatok megoldására , 
s mely az ö általa megszabot t i rányban haladva akart s tudot t 
ereje teljességével, bizalma szilárdságával részt venni a magyar 
e rdőgazdaság győzelmeinek k iv ívásában: nemcsak az együvé 
tar tozóság tudatától , nemcsak a szeretet és ragaszkodás érzel
métől, hanem a hálásságtól is indít tatva készítette az ünnepelt, 
számára az örömnapot . . . . 
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Az örömnapba azonban a megválás gondolatával keserűség 
is vegyült. 

A multak idejére visszatekintve nem lehet más óhajtásunk, 
csak az, hogy ez a válás minél később következzék be , s addig az erdő
gazdaság érdekei az ő szeretetteljes gondosságától támogatva , 
meghatahnasodol t erejétől segitve, még jobban kifejlődjenek s hogy 
igy az erdészet erőssége még inkább megizmosodván, a kívülről 
jöhető nyomásnak ellenében önállóságát majd önmagában is 
megvédelmezhesse, s munkásságának független irányzatát minden
korra biztosítva l á thas sa ! 

magyar- s a horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő erdő
hatóságok, s a községi erdők kezelőszemélyzete, nemkülönben az 
erdőfelügyelet közegei s az erdészeti akadémia tanár i kara diszes 
albumokba zárt emlékiratokat intéztek az ünnepel thez, kit ezek 
á tadására küldöttség hivott meg az ünnepély színhelyére. 

A központi erdészeti és erdöszámvevőségi személyzet s az 
erdőhatóságok képviseletében megjelent vidéki szaktársak együtt 
köze l százan fogadták a megérkező ál lamtitkár urat , kihez az 
erdészeti főosztály vezetője, Sóllz (iyula ministeri tanácsos , lelkes 
éljenzésektől meg-megszakitva a következő beszédet, i n t éz t e : 

* 

Abból az alkalomból, hogy 
Ö felségének a királynak leg
felsőbb kegye Bedő Albert minis
teri tanácsos , orsz. főerdömestert 
a földmivelésügyi ministeriumhoz 
ál lamtitkárrá kinevezni méltóz
tatott , az ál lamerdészetre ma
gára is kiható nagy kitüntetés
nek megünneplése czéljából a tiszti
kar körében élénk mozgalom in
dult meg. 

Az ünnepély a földmivelés
ügyi palotában, az államtitkár ur 
hivatalos helyiségében f. hó 17.-én 
délután folyt le. A ministerium 
erdészeti főosztályának és erdő-
számvevőségének tiszti kara, a 
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„Méltóságos Államtitkár ur ! 

Az őszinte tisztelettől és ragaszkodó érzéstől ' , á thatva meg
jelentünk Méltóságod előtt, hogy a bölcs vezetése alatt álló kir. 
erdőfelügyelőí és államerdészeti tisztikar nevében Méltóságodat 
abból az alkalomból, hogy Ö felsége legfelsőbb kegye Méltóságod 
kitüntetésében újra megnyilatkozott, üdvözöljük. (Éljenzés.) 
. Mikor pedig megbízásunkból kifolyólag Méltóságodat küldőink 
és saját magunk nevében igaz szívvel és igaz leiekkel üdvözöljük, 
azt hiszem, megmaradunk a szerénység határain belül, ha mi, 
mint Méltóságod szaktársai és ugy, mint bölcs vezetése alatt 
munkatársai , első sorban érezzük magunkat ar ra hivatva, hogy 
Méltóságod tettei felett bírálatot mondva, az erdészet terén ki
fejtett munkásságát mérlegeljük. (Ugy van!) 

S midőn a mérlegelésnél a mérleg egyik serpenyőjébe a 
hivatalos kötelességnek súlyát, a másikba pedig a Méltóságod 
által teljesített munka mennyiségét, a teljesítés minőségét és az 
elért eredményeket helyezzük, ugy találjuk, hogy ez a második 
serpenyő mélyen lebillen, igazolván azt, —• ami mindnyájunk 
tudatává vált, — hogy Méltóságod az erdészet ügyeinek előmozdí
tása s a mai színvonalra való emelése körül kifejtett vasakarattal , 
kitartó munkaerővel s munkakedvvel és odaadó buzgalommal 
párosult személyes képességgel s tapasztalat tal az erdészet érde
kében jóval többet munkálkodott, mint a mennyi munka hivatalos 
állásából kifolyólag Máltóságod vállaira tényleg nehezedet t volna! 
(Ugy v a n ! Éljenzés.) 

Fogadja tehát Méltóságod üdvözletünkkel együtt köszönetün
ket is azért a munkásságért , mely az erdészet történetének lap
jain kitörölhetetlen hetükkel van és marad bevésve. (Éljenzés.) * 

Azonban a mai napon a sajnálat érzése is elfog bennünket 
a miatt, hogy épen e kitüntetésből folyólag vagyunk kénytelenek 
Méltóságodat, mint kizárólagos elöljárónkat elveszíteni s hogy 
kénytelenek vagyunk bevallani, hogy Méltóságod ezentúl nem 
lehet kizárólagosan a mienk, nem lehet kizárólagosan az erdé
szeté ; de e sajnálatunkat enyhíti az a remény, az a tudat, hogy 
Méltóságod ujabbi előkelő ál lásában is ugyanazon pártfogásban 
fogja az erdészet ügyeit részesíteni, mint a milyen pártolásban 
azt eddig is részesíteni méltóztatott. (Éljenzés.) 

S hogy e reményünk, s mondjuk ki, óhajunk teljesedésbe 
mehessen, kívánjuk, hogy Méltóságodnak munkakedve, s ereje a 
munkához meg ne lankadjon, hogy szeretete az erdészet iránt ne 
apadjon, hanem hogy épen e szeretetből folyólag s teljes munka
erejével ezen uj s fényesebb állásában Méltóságod bölcs vezetés* 
az erdészetet további diadalokra segítse ! 
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Végül kérjük Méltóságodat, hogy a mai nap emlékeiül 
szíveskedjék ezeket az emlékeket oly jóindulat tal elfogadni, mint 
a milyennel azokat felajánljuk. 

Légyenek ezek jelei annak a szerétéinek, melyből az az 
óhajunk fakad, hogy Méltóságod jó erőben, egészségben, az érdé
é r t üdvére sokáig él jen!" (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

A megújult éljenzés elcsendesedtével az államtitkár ur a 
következő mély érzéstől áthatot t beszéddel fogadta üdvözlésünket : 

A földmivelésügyi minister ium erdészeti főosztá lya és erdöszá invevősége 

nevében átadott emléktárgy. 

..Tisztelt bará ta im ! 

- Meghatva állok itt előttetek s meghatot tságomnak el nem 
titkolható hangján halljátok köszönetem kijelentését azért a sok 
jóindulatért , azért a barátságért , azért a tiszteletért, a melylyel a 
ti részetekről oly gyakran volt a lkalmam találkozhatni s melylyel 
erőt adtatok nekem arra , hogy ne féljek a munkától , ne rettegjek 
a küzdelmektől, hanem maradjak kitartó, ép ugy, mint a ti barát 
ságtok kitartó irányomban. 

Ha az ember az élet utain tovább halad s korban elöremegy 
— s ez ál talában véve mindenkire áll, — annál könnyebben válik 
meg egytől-mástól, !— s .magától az élettől. 
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Én is előre ha lad tam a korban, közel jutok a megválás 
idejéhez. S ime azt tapasz ta lom évről-évre, hogy az a tisztelet, 
melylyel visel tetem irántatok, folyton növekedik s az a szeretet , 
melylyel ti szerencsél te t tek engem, fokról-fokra nehezebbé teszi 
nekem a válást attól a körtől, melyben veletek együtt dolgoztam. 
De h a van valami, a mi a férfit munkájában emelni s a ki tar tás
ban erősíteni k é p e s : akkor az bizonyára az a barát i szeretet , az 
a t ámogatás , melyben övéi részesitik. 

Ilyen bará t i szerete tben és t ámoga tásban részesül tem én a 
ti része tekrő l ! Azon férfiak részéről , kik már akkor együtt küzdtek 
velem, midőn a m u n k a még nagyon nehéz volt, mer t nem voltak 
j á r t u t ak ; azon férfiak részéről , kik — ugy mondha tom — ne
veltjeim s azon ifjak részéről , a kik a szak terén mintegy gyer
mekeim. És én azt mondom kedves baráta im, hogy a há rmas kö
telék, mely hozzátok, bará ta imhoz, szaktársaimhoz és a szakban 
gyermekeimhez füz, egyaránt buzdító reménynyel biztatott az iránt, 
hogy a kölcsönös együttérzéstől támogatva , a magyar erdészet ügyét 
mind biz tosabban és nagyobbra fejleszthetjük. S a miként a szere
te tnek azon számos jele , melylyel erőt adtatok a küzdelemre, a jó 
indulat , mely nekem segélyt nyújtott a hivatalos munkában az aka
dályok megtörésére , s a bará tság , mely módot adott , hogy sikert 
és győzelmet a rassunk az erdészet terén, a ti sziveitekből felém 
áradt , épen ugy ezek visszasugárzásaképen bennem is mindig meg 
volt a ti jóindulatotoknak folyton érzet t hálás nagyrabecsülése . 

Ti most itt emlékeket adtok át nekem. A ti emléketek 
egyenkint is él szivemben, amiként előttem jó tulajdonaitok min
dig ismeretesek voltak. Ezek az emlékek itt lá tható kifejezői annak 
a köteléknek, mely engem hozzátok, s titeket hozzám kapcsol. Tanúi 
annak, hogy mi együtt dolgoztunk s rám nézve egyszersmind annak 
bizonyítékai, hogy ti az én munkásságommal meg vagytok elé
gedve s azér t szerencsél tet tek engem megemlékezéstekkel . 

A há lás sziveknek tulajdonsága a jóindulatot hálával viszo
nozni ; s most , midőn én is hálával megköszönöm ezen ujabb figyel
meteket , midőn ismétel ten felkérlek arra , hogy az eddigi jóindula
tot, bará t ságot és szeretetet továbbra is tar tsátok meg irányomban, 
fogadjatok el még egy tanácsot tőlem, mit az a férfi mond, ki ta lán 
utolszor áll előttetek, mint testület előtt, — mert az élet rövid, az 
ember ha landó s én n e m tudom, vájjon nyilik-e még alkalmam, 
hogy bará ta imhoz ily módon szólhassak. 

Gondoljátok jól meg, hogy Magyarország nemsokára ezred
éves ünnepe t ül. A magyar nemze t közélete egy ujabb átalakulás 
küszöbén áll. Átalakul a közszolgálat és tá rsadalom rövid időn. 
Ennek az átalakulásnak ti részesei lesztek s ta lán még én i s ; de 
jegyezzétek meg, hogy ebből az átalakulásból a magyar erdészet
nek fénynyel és emelkedéssel kell k ikerülnie! 
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Hogy ez megtörténhessék, szükséges hozzá, hogy minden ma
gya r erdész az átalakulás idején és mindig a legtisztább honfiúi érzéstől 
s lelkesedéstől á tha tva és a legtisztább jellemmel ékeskedve ugy a 
magán-, valamint a közéletben egyaránt aképen tündököljön s aként 
szolgálja az erdészet ügyét, hogy tiszteletet és el ismerést vívjon 
ki az erdészet számára , mely csak akkor érhet i el a megbecsül-
tetésnek mindannyiunk által óhajtott fokát, ha az átalakulás idejé
ben és mindig mindegyikünk mindent meg fog tenni a r ra nézve, 
hogy polgártársainak igaz becsülését a maga és munkássága számára 
kivívhassa. 

S hogy ezt elérjétek, s hogy a magyar erdőgazdaság jövője 

A kir. erdőfelügyelőségek nevében átadott emléktárgy. 

a második ezredévre biztosítva l egyen : azt tegyétek amit a gya
korlatban dolgozó igazi erdészek tesznek: „Mindent megfigyeljetek 
és mindent megpróbáljatok." 

Bármily kérdésben kelljen állást foglalnotok, igyekezzetek 
önmagatok által megfigyelt és megismert okok alapján határozni . 
Haladjatok megvizsgált okokból eredő meggyőződéstek utján s ne 
engedjetek a puszta rábeszélés szavainak. Tiszteljétek egymás véle
ményét, s a magatok véleményének megalkotásában tárgyilagos 
meggyőződés alapján mindig az igazság hivei legyetek. 
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Ha ezt az elvet követitek, tisztelt baráta im, akkor az a 
munka, melyet együtt végeztünk, fényes eredményeket fog még. l é i i v 
hozni és a magyar erdőtisztikar ügybuzgó és hazafias munkássága 
alapján az ország becsülésének oly állandó tárgya fog lenni, hogy 
a magyar erdőgazdaság jövő felvirágzására törekvő munkássága 
nemcsak lehetővé és könnyebbé, de még biztossabbá is fog lenni. 

Nem fárasztalak tovább szavaimmal. Ismételten köszönetet 
mondok s röviden még annyit fűzök h o z z á : tar tsatok meg, ba
rát im, jó emlékezetetekben, részesítsetek ma kifejezésre juttatott 
nagyrabecsüléstekben ezentúl is, a miként az erdőtisztikar munkás 
tagjait én is mindenkor igazán becsülni fogom. 

Isten tar tson meg mindnyájatokat!" (Éljenzés.) 
E beszéd után az államtitkár ur egyenkint is fogadván a 

megjelentek őszinte örömüdvözletét, velünk együtt áttekintette az 
átadot t emléktárgyakat. 

A ministerium erdészeti főosztályának tisztikara nevében 
átnyújtott emlékiratot díszes bőrtok foglalja magában, mely valóban 
remek munka. A családi czimert s az ajánló feliratot különféle 
erdei fák lombját ábrázoló dombor-nyomatok övezik körül. 

Az erdőfelügyelöség emlékirata számára egy igen csinos 
fafaragvány készült. Egy ledöntött törzset két gnóm épen tovább 
vinni próbálkozik; egyik görnyedezve emeli vállára, a másik a 
a túlsó vége alá dorongot feszit, hogy odébb segítse. A törzs 
belső ürege ta r ta lmazza az emlékiratot. 

A külső erdöhatóságok egyenkint vagy erdöigazgatöság az 
alárendel t erdöhivatallal egyesülve, külön-külön a lbumba zárva 
küldték fel emlékirataikat. Általában véve díszes és Ízléses kiálli-
tásuak s többnyire az erdészet és vadászat köréből vett művészi 
kivitelű rajzokkal s festményekkel vannak ékesitve. 

volt. 
becs 

Az ünnepély után az lstván-
föherczeg-szálodában társas vacsora 
volt, melyre csupán szakunkbeliek voltak 
hivatalosak. Kezdettől végig, a mi pedig 
jó sokára, éjfél tájban következett be, 

\
a legjobb hangulat uralkodott . Fel
köszöntökben természetesen szintén nem 
volt hiány, s azokat is elejétől fogva 
a barátságos együttérzésnek melegsége 
hatot ta át. 

A felköszöntőknek czélpontja az 
est első felében kizárólag az ünnepelt 

Az őszinte tiszteletnek, az igaz ragaszkodásnak, a nagyra
ülésnek s a mindezekből t ámadó szeretetnek számos, egyaránt 
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meleg nyilatkozata hangzot t minden oldalról feléje. És környe
zetének lelkesedésétől fellelkesülvén a szívből szóló szavakra maga 
is a legmelegebb hangon, szívből eredt beszéddel válaszolt. 

„Nem sok napom volt é le temben" — úgymond — a melyen 
szivemnek elérzékenyülése olyan lett volna, mint a milyen az ma. 
Nem sok napom volt az életben, a melyen ennyire hihettem, 
hogy engem az emberek, s bará ta im szeretnek. 

Ma ugy érzem, hogy ez a nap egyike azoknak, s hogy erre 
hátralevő napja imon át legörömestebben kell visszagondolnom. 
(Éljenzés.) Legörömestebben azért, mert m a ugy látom, hogy a ti 
szeretetetek, jóságtok i rán tam nem változott, söt erősödött . Énnek 
adtatok ma kifejezést. 

Higyjétek el, hogy az az érzés, az a jó indulat , melyet 
szivetekben élőnek hiszek, melyet magaménak vallhatok, s melyet 
oly nagyrabecsülök, a r ra kötelez engem is, hogy a legodaadóbb, 
leghűbb szolgátok legyek. 

A magyar erdészet szolgálatától engem semmi sem tud 
elválasztani. (Lelkes éljenzés.) Lehetek bárhol , végezhetem dol
gaimat ugy, a mint azt a mindennapi élet magával hozza és 
mely kényszerit , hogy mással is foglalkozzam: de ez soha, semmi 
körülmények közt sem von el attól a tisztelettől, attól a szeretettől, 
mely engem tihozzátok köt, sem attól az oltártól, a melyet min
dig hűségesen szolgálni igyekeztem. (Éljenzés.) 

És most, hogy viszonzásul azon szeretetért , melyet i rán tam 
nyilvánittok, ismétel ten köszönetemet fejezem ki, mit mondjak 
m é g ? (Halljuk!) 

Ti családapák vagytok, ti férfiak vagytok, ti reményteljes 
ifjak vagytok; és én azt kívánom nektek, mint apáknak, hogy 
fiaitok, leányaitok boldogak legyenek; hogy ti megérjétek azt, 
hogy fiaitok az ország közéletének hasznos munkásai , leányaitok 
az ország honfiainak s leányainak nevelésében kitűnő anyák 
legyenek! 

Ha ezt megéritek, akkor nektek is jót kívántam, mer t ez az 
emberi boldogság legnemesebbje! S ha még azt kívánom, hogy 
magatok jó egészségnek és jólétnek örvendjetek, házai tokat a 
búbána t kerülje és feleségetek együtt osztozzék veletek minden 
j ó b a n : azt hiszem, k imente t tem mindazt, mit az ember kívánhat. 

És ti fiatalok, kiknek sem fiai, sem leányai nincsenek és a 
kiknek még feleségük s incsen : találjátok meg azt a nőt, a ki 
benneteket a boldogság ölébe vezet, s a ki a szeretet virágaival 
hinti be é le te teket! 

. . . És most, kedves bará ta im, fogadjátok szives figyelmetek
ért még egyszer szívből jövő igaz k ö s z ö n e t e m e t ! 
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Számítsatok rám az élet minden körülményei között. Én 
következetlen vagy hűtlen soha sem leszek és soha más t nem 
val lok: „Szeresd ember társa idat , mint önmagada t és szeresd szak
társaidat , mint tes tvére ide t !" (Lelkes éljenzés.) 

Isten éltessen soká !" 

Ez a beszéd, t a r ta lmának bensöségével , gondolata inak köz
vetlenségével, hangjának melegségével, legjobban jellegzi az egész 
estnek képét . Kereset lenség a szavakban, melyeket az élö érzelmek 
adtak az ajkakra, s korlátozat lansága az érzelmeknek, melyeknek 
szabad megnyi la tkozása a legszebb ha rmón iába olvadt össze, 
megteremtvén azt a hangulatot , mely a jelenvoltak mindegyikének 
lelkében hosszú idö múlva is kedves emlék gyanánt fog viasza
csengeni. 

Csakhamar a felköszöntők is a kedélyesség u ra lma a lá 
ju tot tak, s az igy igazán bizalmas családi estélylyé változott 
ünnepség a legderültebb hangu la tban folyt tovább, egészen éjfélig. 

Az átadot t emléktárgyak cso
portképét, valamint a ministerium 
erdészeti és erdöszámvevőségi tiszti
karának és az erdöfelügyelőségeknek 
nevében átnyújtott emléktárgyak ké
pét külön is az 1217., 1219. és 1221. 
oldalakon látható fotográfiai felvéte-

| lek szemléltetik. 
Az albumok díszítését általá

ban véve erdészeti s vadászat i 
vonatkozású ékítmények képezik. 
Legnagyobb mübecscsel ugyan a 

ministerium főosztályának s az erdőfelügyelőségeknek emlék
tárgyai birnak, melyekhez az eszmét, s a tervet — ezt b izonyára 
fölösleges is mondani — Földi J ános főerdőmérnök szo lgá l ta t ta ; 
de az albumoknak is a legtöbbjét kiváló mübecscsel ruházzák fel 
ékítményeiken kivül a festmények és rajzok, a mikben a gödöllői 
a lbum a legisleggazdagabb. 

Az emlékiratok szövege szószerént idézve a következőleg 
hangz ik : 

ERDÉSZETI LAPOK. 82 
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A földmivelésügyi ministerium erdészeti főosztályának és erdő-
számvevőségének tisztikara nevében átadott emlékirat: 

Méltóságos Államtitkár u r ! 

A magyar erdészet megteremtése és nagyra fejlesztése körül 
Méltóságod oly érdemeket szerzett , melyek soha el nem évülhet
nek. Mi, akik szerencsések vagyunk Méltóságod példaadó munkás
ságát közelből szemlélhetni, a legközvetlenebb meggyőződést sze
rezhettük arról , hogy hazánk erdőgazdaságának mai színvonalára 
való emeléseért az ország elismerése legelső sorban és legfőként 
Méltóságodat illeti meg. 

Ezen meggyőződéstől á thatva a legőszintébb tisztelettel, 
igaz örömmel és lelkesedéssel üdvözöljük tehát Méltóságodat 
abból az alkalomból, hogy jól teljesített munkájának nagy érdemei 
ál lamti tkárrá történt kineveztetésével a legfelsőbb helyen is újból 
méltó el ismerésben részesittetett . 

Szívből óhajtjuk, vajha Méltóságod ereje a munkára és 
szeretete az erdészet iránt áldásthozó működésének állandó kísé
rője legyen ez uj ál lásában is, hogy megnövekedett hatáskörében 
a magyar erdészetet még soká hathatós támogatásában részesít
hesse s kipróbált vezetése alatt diadalra segítse. 

Budapesten stb. 
(aláírások) 

* 

A beszterczebányai erdőigazgatóság és zsamőczai erdöhivatal tiszti
karának emlékirata. 

Méltóságos u r ! 
Hódolatteljes tisztelettel üdvözöljük Méltóságodat, midőn Ö 

császár i és apostoli királyi Felségének, legkegyelmesebb urunknak 
kitüntető kegyelme Méltóságodban a magyar erdészek elsejét az 
államtitkári székbe emelte. I 

És üdvözöljük Méltóságodat a legbensőbb örömmel is, miután 
a Méltóságodat ért ki tüntetésben, a magyar erdőgazdaság meg
teremtőjének, a magyar erdőtörvény megalkotójának hervadat lan 
érdemei t látjuk elismerve. 

Ez elismerésből azonban a királyi kegy melege, szeretete 
sugárzik az egész magyar erdészetre , — szerte az egész szeretett 
szakra , melynek első munkásá t Méltóságodban van szerencsénk 
tisztelhetni. 

Valamint pedig örömet okoz egy szerető családban a családfő 
érdemeinek elismerése, — ugy a mi érzelmeink ezen szerény meg
nyilatkozását is indokolttá teszi az a hagyományos szeretet, a mely 
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a magyar erdészeket — élükön Méltóságoddal, gondjuk minden
kori viselőjével, — mindenha szerető családhoz tette hasonlóvá. 

Fogadja tehát Méltóságod kegyesen őszinte szívből fakadó 
tiszteletünk nyilvánulását, s engedje a ha ta lmas ég, hogy Méltóságod 
fáradhatlan munkássága, je len magas ál lásában édes hazánk — 
és benne a magyar erdészet javára , — még számos éveken át 
gyümölcsözzék. 

Beszterczebányán stb. 
(aláírások) 

* 

A máramarosszigeti erdöigazgatöság és a bustyaházai erdöhivatal 
tisztikarának emlékirata: 

Méltóságos Államtitkár u r ! 

Kétszeresen örvendetes ránk nézve, hogy 0 császári és apos
toli Királyi Felsége Méltóságodat ál lamtitkárrá legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatott , mert ez a mellett, hogy egyrészről közszolgá
lati nagy érdemek nyertek legfelső helyről méltánylást, másrészről 
fényt vet az erdészeti szakra s ennek összes munkásaira . 

S midőn egy nagy testületnek minden tagja átérzi ez örömet, 
annak tapasztalata azért válhatik Méltóságod előtt leginkább érté
kessé, mivel épen azok nyújtják itten őszinte elismerésüket, a kik 
legközvetlenebb tanúi Méltóságod hözhasznu munkásságának. 

Állandóan tapasztalhat ta Méltóságod, mily tisztelettel és ragasz
kodással viseltetünk mindnyájan nagyrabecsült személye i rányában, 
s mert ez érzelmek az idővel együtt csak növekednek, a je len 
örvendetes alkalmat nem mulaszthatjuk el felhasználni, hogy annak 
külsőleg és maradandólag is kifejezést adjunk. 

Nagy sikerek fűződnek Méltóságod munkásságához s ezt nem
csak hazai erdészetünk felvirágzása, de az a körülmény is igazolja, 
hogy Méltóságod ma már közjogilag is magasra helyezett legdísze
sebb állások egyikét foglalja el. A hazai első tudományos társu
latunktól szintén elnyerte a babért , midőn tagjai sorába emelte, 
az országos erdészeti egyesületnél betöltött előkelő állás pedig az 
erdészeti szakkörök osztatlan elismerésének nyújtja fényes bizo
nyítékát. 

Mi, a kik egy nagy kiterjedésű állami erdőbirtok területén 
szerény tehetségünkkel szintén azon szakkörben működünk, a mely
nek fejlődése s a már elért eredmények Méltóságod nevével vannak 
összekötve, különösen mély hálára érezzük magunkat kötelezve 
Méltóságod iránt, mer t a midőn fényes elméjének teremtő erejé
vel az erdészet közgazdasági fontosságát megvilágította, egyúttal 
munkás volt abban is, hogy a viszonyoknak megfelelő oly jog
szabályok alkottassanak, melyek annak rendszeres fejlődését bizto-

82* 
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sitsák, s figyelme kiterjedt nemcsak a közgazdasági érdekek ápo
lására, de egy uj rendszer megteremtése által mindazoknak, a kik 
a közgazdasági élet élet e fontos körében kivannak szolgálni, társa
dalmilag tisztes állást s a megélhetésre az eddiginél gazdagabb 
forrást biztosított. 

S a midőn a múltra visszatekintünk, azt tapasztaljuk, hogy 
a mint a patak is egyre szélesebb mederben folytatja útját, Méltó
ságodnak érdemei is az idővel együtt annál inkább gazdagodnak. 

Minden év ujabb érdemeket tüntethet fel ; erdészeti szakiro
dalmunk fejlődése, az erdőtörvény megalkotása, az országos erdő-
alap létesítése, szakoktatásunk színvonalának emelése, az erdők 
állami felügyeletének biztosítása, a kincstári erdöbirtokok megfele
lőbb kezelésének rendezése, az országos erdészeti egyesület vagyo
nának növelése, az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését se-
gélyző alap létesítése mind maradandó emlékei a Méltóságod köz
hasznú tevékenységének s azok nemcsak a kiváló elmének, de egy 
jóságos érező szívnek is fényes bizonyságai, mert. az alkotások 
nemcsak a közgazdasági élet ezen fontos ágazatában hoztak be 
czélszerü újításokat, de azoknak érdekeit is felölelték, a kik annak 
körében munkálkodnak. 

S ma már büszkén mondhatjuk, hogy hazai erdészetünk oly 
színvonalon áll, hogy a külföld is méltónak tartja azt tanulmány 
tárgyává tenni, de a midőn ennek elérésében a legfőbb érdem 
Méltóságodat illeti, s azt kedves kötelességünknek is tartjuk ki
fejezni, még örvendetesebb azt látnunk, hogy a Méltóságod hazafias 
czéljai mennyire megvalósultak s ma már az erdészetnél a magyar 
ál lameszme is teljes mérvben érvényesül. 

Ránk nézve felette értékes azt tapasztalni, hogy Méltóságod 
mennél magasabb és előkelőbb állást foglalt el a közéletben s 
erdemei a külföldön ls elismerésre leltek, nem távolodott el tő
lünk, de mint a feljebb haladó nap, annál több fényt és meleget 
szórt ránk elméjének, lelkének és szivének gazdagságából s épen 
azért nem is késhetünk erdőink örökzöldjéből font koszorúk mellett 
szivünk őszinte érzelníeinek hervadhatlan virágait is átnyújtani s 
melegen óhajtjuk, hogy Méltóságodnak még hosszú időn keresztül 
legyen alkalma gyönyörködhetni állandó alkotásainak közhasznú 
sikereiben. 

Midőn Méltóságodnak nagybecsű jó indulatát magunk szá
mára a jövőben is kikérjük, egyúttal mély tisztelettel maradunk 

Máramaros-Sziget stb. 
(aláírások) 



A kolozsvári erdöigazgatöság és a szászsebesi erdöhivatal tisztikarának 
emlékirata: 

Méltóságos u runk! 
Ö császári és apostoli királyi felségé által Államtitkárrá tör

tönt kinevezésedhez, fogadd őszinte üdvözletünket és örömmel telt 
szívből fakadó szerencsekivánatainkat. 

Tisztelünk, nagyrabecsülünk és váltózhatlan szeretetünknek 
zálogát kívántuk ezen igénytelen rövid egy pár sorban lefektetni, 
és biztosítani téged arról, hogy mindaddig a mig hazánkban magyar 
erdész él, a te neved kegyelettel lesz megőrizve, annak említésénél 
pedig szivünk az irántad érzett mély és meleg szeretet s hála érzé
sében fog hangosabban dobogni. 

A rajongással szerető anya nem áldozhat többet édes gyerme
kének, mint a mennyit te áldoztál szakmádnak a magyar erdészet
nek és hazád közügyeinek. 

Sokszor voltál, legnemesebb és hazánkra áldásos törekvéseid
ben, a meg nem értés és félreismerés miatt a legádázabb támadá
soknak kitéve, de nem csüggedtél, fáradhatlanul tovább munkálkodtál. 

Nyugalmadat, boldog és csendes családi életedet, egészsége
det, mindent feláldoztál, hogy úgyszólván a semmiből megteremt
sed a magyar erdészetet és annak tiszteletet és elismerést és 
tekintélyt vívj ki. 

Köteteket tudnánk összeírni lankadatlan áldásos munkásságod
ról, küzdelmeiről és fájdalmas csalódásairól ; köteteket í rhatnánk 
teremtő erőd és nemes tevékenysége eredményeiről : de egy árva 
szót sem, a mely jogosan és igazságosan gáncsolhatná sokoldalú 
önzetlen tevékenységedet. 

Széttörted a közönyösség szikláját és átül tet ted lelkesedé
sedet valamennyiünkbe. Megmutattad miként kell lángoló szeretet
tel hazánkért, egy emberi életen át a közhasznú czélokért fárad-
hatlanul dolgozva haladni az igazság rögös ut ján; hogyan kell 
éjjelt napallá téve munkálkodni, és hogy miként kell a csábitások 
és rágalmak özönében tántorithatlanul emelt fővel az igaz ügyért 
küzdeni. 

Példát adva megmutat tad nekünk azt is, hogy nem elég csak 
száraz, egyoldalú szakembernek lenni, és megtanítottál arra, hogy 
a rokon természetű szakmák beható ösmerete, az általános jogi 
és gazdasági tudományoknak megfelelő elsajátítása szintén haza
fias kötelességünk, hogy igy necsak mint erdészek, de mint a köz
ügyeket szolgáló államhivatalnokok minden irányban megfelelhes
sünk feladatainknak és kötelességeinknek. 

Most már nyugodt önérzettel tekinhetsz vissza eddigi működé
sedre és örömmel nézhetsz előre tetteid és munkásságodnak jövő 
mezejére. 



1238 

Mi pedig biztosítunk téged arról, hogy mindig törhetlen hűség, 
szeretet , ragaszkodás és tisztelettel viseltetünk irántad, kérve téged, 
hogy ennek aláírásainkkal megpecsétel t je len zálogát tőlünk szíve
sen fogadni és bennünket jó indulatodban továbbra is megtar tani 
kegyeskedjél. 

Vezércsil lagunk voltál vagy és maradsz mindenkor ra ! 
Isten él tessen! 
Kolozsvár és Szász-Sebes, stb. 

(akarások) 

A lugosi erdőigazgatóság és az orsovai erdöhivatal tisztikarának 
emlékirata: 

Méltóságos Urunk! 

Dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk legmagasabb ki
tüntető kegye Méltóságodnak államtitkárrá történt kineveztetése 
alkalmával bennünk is a legőszintébb örömérzetet keltette fel. 

Méltóságod ezen legújabb kitüntetése fényt vetett reánk is, 
a magyar erdészet szerény munkásaira , mert ezen kitüntetés az 
országos főerdömestert , a magyar ál lamerdészet legelső tisztvise
lőjét érte. 

Magas az állás, a melyre Méltóságodat a legmagasabb kegy 
emelte, méltó ju ta lma ez a hosszú évek fáradságos munkálkodá
sának. Méltó elismerése annak a sikerdus, önzetlen működésnek, 
a melyet Méltóságod fényes tehetségével, sokoldalú szakismeretével, 
bölcs előrelátásával és fáradhatlan szorgalmával a tisztviselői pályán 
ép ugy, mint a magyar közgazdaság terén kifejtett. 

Büszke önérzettel tekinthet vissza Méltóságod az elmúlt évek-
nehéz küzdelmeire, mert a mit alkotott, fényesen megállja a világ 
kritikáját s a magyar erdészet, a melynek egyik megteremtője 
Méltóságod volt, fennen fogja hirdetni Méltóságod dicsőségét. 

A müveit nyugatról jönnek tanulmányozni a magyar erdő
gazdaságot; s az idegen szakférfiak meglepetve szemlélik annak 
a fejlődését. Elösmerni kénytelenek, hogy erdőgazdaságunk nem 
marad t el az övéktől s bár az erdészeti szaktudományok bölcsője 
nálok ringott, egy negyedszázad alatt elértük azt a szinvonalat, a 
melyre nekik évszázadokra volt szükségök. 

Erdeink fentartását, szakszerű kezelését és ápolását biztosítja 
Méltóságod egyik legnagyobb alkotása, a magyar erdőtörvény. 

Erdészeti irodalmunk, a melynek első úttörője Méltóságod 
volt, napról-napra gyarapodik a Méltóságod vezetése alatt álló és 
atyai gondoskodása folytán vagyonilag is megizmosodott , sőt e 
tekintetben párat lanul álló Országos erdészeti egyesület t ámogatása 
mellett. Méltóságod volt ki a magyar erdészetet idegen 
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nyelveken is megjelent kitűnő szakmunkáiban a külfölddel meg
ismertette, annak ott is hirnevet és dicsőséget szerzett . 

De nemcsak mint tisztviselő és szakember, hanem mint 
tiszttárs is kivívta Méltóságod legmélyebb tiszteletünket, őszinte 
ragaszkodásunkat és igaz szeretetünket, mert mint főnökünk és 
vezetőnk, mindenkor módot talált a képesség, hivatalos buzgóság, 
szakszeretet és szorgalom megjutalmazására, jól tudván azt, hogy 
ebből a gyengék és csüggedök erőt merítenek a küzdelemhez. 

Szorgos elfoglaltsága és fáradhatlan muukássága mellett 
nem feledkezett meg a vezetése alatt álló tisztikar szellemi és 
anyagi érdekeiről sem. A Méltóságod vezetése alatt álló Országos 
erdészeti egyesület irodalmi alapítványa az erdészeti szakismere
teket terjeszti és népszerűsíti . A jótékony alapítványok sok 
özvegynek és árvának szárítják fel könyeit, sok szerény állású 
tisztviselőnek könnyűének anyagi helyzetén. Méltóságod bölcs 
előrelátása és gondoskodó atyai szive létesítette az Állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segélyző alapot, a mely a többi 
állami tisztviselőkkel szemben — a magasabb fizetési fokozatok 
korlátolt száma miatt — még mindég hát rányban lévő erdészeti 
tisztikar gyermekeinek iskolai kiképeztetését van hivatva hatha
tósan elősegíteni . . . 

Nehéz volna e helyen felsorolni mindazt, a mivel Méltó
ságod irántunk való jóindulatának, atyai gondoskodásának ad t a 
minden kínálkozó alkalommal tanujelét s a mivel bennünket a 
legmélyebb tiszteletre, őszinte ragaszkodásra, igaz szeretetre és 
örök hálára kötelezett. 

Mélyen érzett hálánkat csekélységünktől telhetőleg igyekez
tünk leróni minden alkalommal, a midőn Méltóságod dicsőségének 
és hírnevének hervadhat lan babérkoszorúja egy-egy uj levéllel 
gyarapodott. Együtt éreztünk, együtt örültünk Méltóságoddal 
mindenkor s a Méltóságodat ért minden kitüntetés, vas akarat
erejének minden sikere, a mi szivünkben is a legőszintébb örömet 
ébreszté. 

Örömmel üdvözöljük Méltóságodat a mostani legújabb kitün
tetés alkalmából is. Kérjük, fogadja azt, mint hálánk, legmélyebb 
tiszteletünk, őszinte ragaszkodásunk és igaz szeretetünk meg
nyilatkozását s legyen Méltóságod meggyőződve arról, hogy az, 
csak halvány visszfénye annak, a mit szivünk legmélyén számtalan
szor hatványozva, érezünk. 

Lúgoson és Orsován stb. 
(aláirások) 
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A liptóüjvári föerdöhivatal tisztikarának emlékirata : 

Méltóságos országos főerdömester Ur! 
A liptóüjvári m. kir. föerdöhivatal és erdööri szakiskola tiszti

kara örömtelt szivvel ragadja meg az alkalmat, hogy Méltóságod
nak Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb urunk
nak Ischlben 1895. évi július 7.-én kelt legfelsőbb elhatározásával ma
gyar kir. Államtitkárrá tör téni kinevezéséhez tiszteletteljes szerencse-
k ivánatá t kifejezze. 

Méltóságodat a közügyek te rén és első sorban a magyar 
erdészet felvirágzásán immár több, mint 27 éven át folytatott czél-
tudatos és sikerdus mánkálkodásából kifolyólag ért számos kitün
tetés lánczola tában ez ujabbi — a magyar erdészet tör ténetében 
pára t lan — elismerése kiváló tehetségeinek és lángelméjének 
bennünket , kik Méltóságod bölcs vezetése alat t szerényen munkál
kodunk, az őszinte megelégedés és a jövőnkbe vetett erős bizalom-
érzetével tölt el. 

Mindenhatóhoz küldjük t ehá t ama fohászunkat, hogy Méltó
ságodat ezen magas polczon a magyar erdészet és szerény munká
sainak javára , teljes erőben még évek hosszú során át megtartsa! 

Liptóujváróit stb. 
(aláírások) 

* 

Az ungvári föerdöhivatal tisztikarának emlékirata: 
Méltóságos Urunk! 

Államtitkárrá való kineveztetése dicsősége a Magyar Erdé
szetnek ! 

Igaz erdészek vagyunk, kiknek keble lelkesedéstől dagadt, 
mikor a sorainkból vezérségre leghivatottabbként kivált legkitűnőbb 
szaktárs fényes és megérdemel t ki tüntetésének örömhíre hozzánk 
eljutott . 

Szivvel, lélekkel követjük az aranytölgylevél-csillagos zászlót, 
melyet az erdészet győzelmi ünnepén vigan lobogni látunk, midőn 
magyar erdészetünk szeretett vezérének tiszteletteljes hódolatunkat 
bemuta tn i örömmel gyülekezünk. 

Képzeletünk aggódás nélküli bizalommal tekint a rejtelmes 
jövő ködébe, mely — miként sürü erdő a félénk vándort kies. 
l isztás, derűs , szabad kilátásával bátorí t ja : — bennünket nehéz 
pályánk küzdelmeinek közepet te Méltóságod út törő nyomdokain 
ha ladva szakunk további fokozottabb fölvirágzásának reményeivel 
kecsegtet . 

Méltóságodat eddig szakunk nevezhet te büszkén s kizárólag 
magáénak . Szavai je lszavainkká váltak: megannyi irányzók az úttalan 
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rengetegben. Sej tők, hogy nagy tehetségét más szakok is igényelni 
fogják. Nem csalódtunk. S bár ezután nem lehet már kizárólag 
miénk, mert munkaköre növekedésével tevékenységét más szakok 
ügyeinek végzései közt kell megosztania s igy részben elveszítők: 
veszteségünket pótolja azonban az a tudat , hogy édes Hazánknak 
Méltóságod uj működési körében érvényesí tendő nagy tehetségére 
szüksége volt s biztat bennünket az a remény, hogy szakunkat, 
melyet Méltóságod tett hazánk közgazdasági fölvirágozásának számot
tevő tényezőjévé, hivatása uj, fényesebb polczán is, mint kedven-
czét, eddigi jóságos atyai figyelmében fogja részesíteni. S ezért 
kérjük: előfordulható tévelygéseinkben hallassa újra i ránytadó. 
bajainkat megszívlelő, pártfogó szavá t ; szeresse kiválasztottaként 
az Erdésze te t ! Fel a zászlóval! Lobogjon Méltóságod feje fölött! 
Erdészüdv a jelszó ra j t a ! — mely a h ivatásának teljesítése után 
pihenni térő erdészt boldog ot thonnal várja. Védelme enyhet ad, 
uj küzdésre serkent. 

Virulni fog szakunk, mer t reá egy nagy Tehetség éltető, 
meleg napfénye süt, mely erős törzsű, a tél enyésztető hata lmával 
üde lombdiszben daczoló deli jegenye fenyővé nevelte a Magyar-
Erdészetet . . . . 

Nem egészen egy élet nyarán á t ! 
Tartós legyen nya runk : éltető napsugará t tőlünk felleggel el 

ne zár ja! 
Ungvárott slb. 

(aláírások) 
* 

A nagybanijai főerdőhivatal tisztikarának emlékirata: 

Méltóságos Államtitkár u r ! 

Alulírottak, mint a nagybányai m. kir. főerdőhivatal , m. kir, 
erdőrendezőség és erdöszámvevöség tisztikara, mély tisztelet
tel üdvözöljük Méltóságod az első magyar erdészt — államti tkárrá 
történt kinevezése alkalmából. 

Mi erdészek üdvözöljük Méltóságodat, az erdészek közül 
elsőt, ki párat lan munkássággal , soha nem lankadó szorgalommal 
és eréllyel nem csak a maga , de mindnyájunk közös dicsőségére 
szeretet t magyar hazánk kormányának intézői közé küzdötte fel 
magát . 

Üdvözöljük Méltóságodat a magyar erdészet megteremtőjét , 
az erdőtörvény végrehajtóját, a magyar erdészeti szakirodalom és 
irodalmi munkásság alkotóját, de különösen üdvözöljük, mint szere
tett főnökünket, ki csak a munkában kivánt első lenni közöttünk 
mindenha . 
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Eddig elért és soha el nem évülő alkotásainak sikereiben, a 
közelismerésben, szaktársainak párat lan szeretete és tiszteletében 
találja fel Méltóságod legszebb jutalmát , de egyszersmind ezekből 
merítsen erőt Méltóságod a jövőre, hogy szeretett hazánk üdvére, 
szakunk dicsőségére még soká áldásdusan munkálhasson. 

Az ég áldása kisérje és tar tsa meg nekünk Méltóságodat! 
Nagybányán stb. 

(aláírások) 
* 

A lippai föerdöhivatal tisztikarának emlékirata: 

.Méltóságos Államtitkár u r ! 

Még lángol szivünkben a lelkesedés tüze, mely a szeretet 
melegétől élesztve 1893. évi márczius 4.-ét, mint Méltóságod állami 
hivataloskodásában tanúsított sikerdus működésének 25. évforuló-
já t a magyar erdészet évkönyvében ragyogó betűkkel megörökítette. 
Ezt a napot a tisztelet, szeretet és ragaszkodás az elismerés öröm-
ünepévé varázsolta, melyen a magyar erdészek szeretett vezérünk
nek, Méltóságodnak, a magyar erdőgazdaság megteremtése, czéltu-
dátos és fáradhatlan tevékenységét s örökké élő érdemeit babérra 
méltatva, a becsületes munkát megtisztelni kívánták. 

Méltóságod érdemei előtt hódoló tisztelettel s csudálalteljes 
bámulat tal állapodunk m e g ; oly számosak azok, hogy azokat mind 
felsorolni szinte lehetetlen, mert hisz Méltóságodat a magyar erdé
szet bölcsökorától fogva látjuk munkálkodni, kezdetben mint első 
munkást , később mint vezérünket, a ki mindenütt fennen lobogtatva 
a haladás zászlaját, egy perczig sem lankadt és csüggedt el a 
küzdelemben, bár sokszor csalódás és keserűség volt a lelkes ön
feláldozó és önzetlen munkásság jutalma. Voltak idők, midőn mind
nyájunkat csüggedés és lankadás fogott el, de Méltóságon akkor 
sem tudott elcsüggedni, hitt és remélt egy szebb jövőben s példa
adással kettőzött munkára serkentve a kishitüeket, magasra emelte 
a már már aláhanyatló zászlót s bát ran előtörve sok és nehéz 
küzdelem után végre is nemcsak diadalra jut tat ta az erdészet 
ügyét, hanem e mellett bölcs vezetésével és atyai jóságával meg
nyerte mindnyájunk tiszteletét, nagyrabecsülését és szeretetét, üdvös 
alkotásaival pedig kivívta az osztatlan közvélemény elismerését is. 
A kitartó és folytonos küzdelemmel párosult munkássága koronája
ként egyik alkotás a másikat követte, jelezve a fényes, győzelmet 
s ezzel kapcsolatosan a magyar erdészet gyors, mondhatni rohamos 
fejlődését s minden izében való megmagyarosodását . 

Nagy alkotásai közül először is fel kell említenünk az e rdö r 
törvényt, melynek üdvös hatását mindnyájan érezzük, s éreznie kell 
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hazánk minden polgárainak. Egy nagy feladat hasznos munkája 
ez, mely mindennap szedhető gyümölcsöt terem és évszázadokra 
terjedöleg egy országnak kincset hoz. 

Fontosnak tar tot ta Méltóságod azt is. hogy az erdészet jövő
beni haladásának és fejlődésének biztosítása czéljából más gazda
sági ágaktól elküllönitessék; e törekvését is fényes siker koronázta. 
Köszönet érte általunk és majdnem a jövő nemzedékek által i s . 

Méltóságod bölcs vezetése és erélyes keze alatt izmosodott 
meg az országos erdészeti egyesület annyira, hogy az mindenkit 
bámulatba ejt. 

A magyar erdészeti irodalom megteremtése és fejlesztése az 
erdööri szakoktatás szervezése, az erdészet tekintélyének emelése, 
s a t á r sada lomban az öt jogosan megillető hely elfoglalása, mind 
.Méltóságod tetterős munkásságának eredményei . 

A nagy kiterjedésű kopár területek befásitása s a községi 
erdőknek állami kezelésbe való átvétele által biztosította Méltósá
god a meglevő nemzeti vagyon fentartását s a terméketlen terüle
teknek termékennyé tétele által annak gyarapodását s ezzel kap
csolatosan a közjólét emelését . . . 

Sokat, igen sokat tudnánk még üdvös alkotásaiból felsorolni, 
de még csak egyet emiitünk meg, azt t. i. hogy nagy és gond
terhes munkálkodása közepette atyai jósága nem feledkezett m e g 
rólunk sem s a fizetések javí tása által módot nyújtott nekünk is 
a könnyebb megélhetés ié . 

Mindezeket látva és tudva, jól csík nekünk s igaz örömmel 
tölti el szivünket az a tudat , hogy Méltóságod fáradhatlan és 
áldásos munkálkodása felsőbb helyen is kitüntető elismerésre talált 
s ennek fejében a magas hegy Méltóságodat mostani diszés állá
sába helyezte. 

Büszkén valljuk magunkat magyar erdészeknek, s ké tszeres 
büszkeséggel tekintünk Méltóságod felé, a ki saját erejéből egye
dül tántori that lan jellemével, szelleme hatalmával s fáradhatlan 
munkásságával küzdötte fel magát a r ra a diszes ál lásra, melyre a 
magyar erdészet fejlődésében érdemeket szerzet t jeleseink közül 
eddig még senki sem emelkedett , de a melyen érzelmeinél fogva, 
s szakunk érdekében is Méltóságodat már rég óhajtottuk látni . 
Midőn e hő vágyunk immár teljesedésbe ment . örömmel ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy szivünk sugallatát s megnyilatkozó érzel
meit követve Méltóságodat uj és diszes á l lásában igaz lelkesedés
sel üdvözöljük, s kérjük, hogy e szerény lapokat , mint tisztele
tünk, nagyrabecsülésünk és szeretetünk zálogát kegyesen elfogadni 
méltóztassék. 

De kérjük egyúttal a r ra is. hogy erdészet i ügyünket mostani 
á l lásában is magas kegyeiben s pártfogásában részesiteni kegyes-
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kedjék, hogy a magyar erdőgazdaság hazánk javára minél szebben 
viruljon : mi pedig viszont Ígérjük, hogy Méltóságodat a magyar 
erdészet e lőmozdítására irányzott minden törekvésében kötelesség
érzettől á thatva, teljes erővel, hűségesen támogatni fogjuk. 

Bizunk Méltóságodban, mint biztak meghívói, annál is inkább, 
mert mi a szeretetben erösebbek, a tiszteletben náluk öregebbek-
vagyunk és a midőn még egyszer őszinte üdvözletünket kifejezni 
bátorkodunk, egy szívvel — egy lélekkel kívánjuk, ta r t sa meg az 
ég Méltóságodat az emberi élet legvégső ha tá rá ig : édes hazánk
nak, Övéinek és Nekünk. 

Lippa stb. 
(aláírások) 

* 

A soóvári erdőhivatal tisztikarának a lbumában az emlék
iratot csinos kivitelű rajz helyettesíti, mely szimbolikus ábrázolás
ban foglalja össze azokat a főalkotásokat, melyek az ünnepeltnek 
nevéhez kapcsolódnak. 

Az apadni erdöhivatal tisztikarának emlékirata: 

Méltóságos államtitkár u r ! 

Ö császári és apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb el
határozásával földmivelésügyi Államtitkárrá történt kineveztetése 
alkalmából fogadja Méltóságod részünkről a legőszintébb üdvöz
letünket. 

Önzetlen szívből fakadó örömünk telik abban, hogy a köz
pályán töltött 28 évi gondterhes és fáradságos működése legfelsőbb 
helyről ily kiváló el ismerésben és kitüntetésben részesült. 

Igen jól tudjuk, hogy ezen legmagasabb kitüntetés folytán 
Méltóságod vállaira ujabb terhek nehezedtek és igen fontos köte
lességek hárultak. 

Tudjuk azonban azt is, miszerént Méltóságodnak mindjárt 
közpályája kezdetén azon magasztos eszme lebegett lelki szemei 
előtt, hogy az erdészetet szakbeli és hivatásszerű munkásságával 
fokozatosan fejleszsze és e téren a külföld haladásával lépést 
tartva, azt a honi viszonyokhoz alkalmazva, önálló magyar erdé
szetet teremtsen és azt a tökély oly fokára emelje, mi a szaknak 
csakis dicsőségére válhatik. 

A kinek elméjében ilyen — az ország egyik legfontosabb 
nemzetgazdasági ágát felkaroló és czélravezetö magasztos eszme 
szülemlett meg. és azt a szakirodalom és szerzett, élettapasztalat 
utján a megvalósulásig fejlesztette, bennünk azon meggyőződést 
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érlelte meg, hogy Méltóságod akaratereje és tevékenysége ez 
ujabbi hivatás körében nem hogy csökenne, de sőt inkább a nem
zeti geniustól erőt és a mi kíolthatlan ragaszkodásunkból uj lelke
sedést merítve, szakadatlanul kitartani fog. 

Méltóságodnak alkotásai közül ez alkalommal csakis néme
lyikét jelezzük. 

Itt legelső helyen kiválik az erdők védelmét és fennmaradá
sát biztosító 1879. évi erdőtörvény, mely a magyar államerdészet
nek felszabadítása a mezőgazdaság gyámkodása alól, azért , hogy 
az erdőgazdaság önállóan és egészséges lyányban fejlődhessék; 

az egymagában álló úttörő nagy müve. az erdészeti statisz
tika, melyhez foghatót eddig egy állam sem képes felmutatni. 

Mindezek sok tudást, képzettséget és rendithetlen kitartást 
igényelnek. 

Oly férfiút adott tehát a gondviselés Méltóságodban minekünk 
— magyar erdészeknek, — ki mély nemzeti érzülettől á thatot t 
működésével igaz magyar szellemet oltott erdészetünkbe és mint 
ilyen tiszteletünket és kiolthatatlan ragaszkodásunkat képes volt 
varázsszerüleg magához vonni. 

Ezen érzelmekből kifolyólag csakis hálásak akarunk maradni , 
midőn arra kérjük Méltóságodat, hogy továbbra is maradjon meg 
lelkesítő útmutató vezérünk, mi némileg enyhíti azon fájdalmas 
veszteségünket, mely szakunkat az által érte, hogy annak közvetlen 
vezetésétől megvált ; mi pedig Ígérjük és ünnepélyesen fogadjuk, 
hogy a magyar erdészet terén a nemzet javára még a jövőben is 
egyesült erővel, de egyúttal határ ta lan tisztelettel, ragaszkodással 
és szeretettel fogjuk Méltóságodat támogatni , ugy, mint azt ezelőtt 
is kedves kötelességünknek tartottuk. 

Isten hallgassa meg kérésünket és engedje meg, hogy Méltó
ságod még sokáig élhessen a haza és a magyar erdészet javára . 

Apatin stb. 
(aláírások) 

-4 gödöllői erdöhivatal tisztikarának emlékirata: 

Méltóságos Államtitkár ur ! 

Azon magas kitüntetés, mely Méltóságodat és Méltóságod 
személyében az egész erdészetet a közelmúlt időben érte, a leg
élénkebb örömmel tölti el szivünket. 

Engedje meg Méltóságod, hogy ezen emlékezetes alkalomból 
mi is, a gödöllői m. k. erdőhivatal tiszti kara, — mint Méltóságod 
igaz tisztelői, hódolatteljes szerencsekivánatainkkal járuljunk szine elé. 
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Méltóságodnak az országos el ismerés és tisztelet fénye által 
környezet t személyiségében, mint eddig, ugy ezentúl is, nemzeti 
létünk anyagi tényezői egyikének: a nemzetgazdasági lag nagy fon
tosságú erdészetnek leghivatot tabb őrét és képviselőjét látjuk, s 
midőn az erdészetnek tisztviselői személyzete az ezen mivelési 
ághoz megkívánta tó e rnyede t len munkássághoz Méltóságod atyai 
gondoskodásá t k é r i : egyúttal azon reményének ad kifejezést, hogy 
mél tányos óhajai e lé résében pártfogóját, bajai orvoslásában segí
tőjét, igazainak keresésében védőjét t isztelheti Méltóságodban. 

Azért mindnyájan szivünk mélyéből kívánjuk, hogy Méltó
ságodat a Mindenható ta r tós egészséggel áldja meg, hogy mint 
a magyar erdészet vezérférfia még számtalan éven át működhessék 
a szere te t t haza üdvére és dicsőségére. 

Fogadja Méltóságod ezúttal is mély t iszteletünk nyilvánítását, 
mellyel maradtunk . 

Gödöllő stb. 
(aláírások) 

* 

A. zágrábi erdőigazgatóság és az otocsáci erdöhivatal tisztikarának 
emlékirata: 

Méltóságos u runk ! 
Erdészetünk felvirágoztatására i rányuló lankadat lan tevékeny

ségével Méltóságod az egész nemzet hálás el ismerésére méltó örök 
emlékű eredményeket ér t el, melyek Méltóságod iránt mindnyájun
kat régóta hódola t ta l teljes t iszteletre köteleznek. 

E benső tisztelettel já ru lunk most is Méltóságod elé, hogy 
örömünket kifejezzük a m a nagy ki tünte tés alkalmából, mely Mél
tóságodnak, mint szeretet te l szolgált erdészetünk legbuzgóbb s 
legnagyobb munkásának számára a legfelsőbb helyről adatot t . 

Fogadja Méltóságod őszinte szerencsekivánatainkat szívesen 
tőlünk is, igaz híveitől, kik pá ra t l an hazafiságába s szakunk iránti 
szerete tébe vetett teljes b izalommal sorakozunk mindenha Méltó
ságod köré, egy szívvel-lélekkel óhajtva, hogy Méltóságod tudása , 
ere je , ki tar tása és buzgósága, mint szakunk fejlődésének legbiztosabb 
támasza , még soká vezéreljen munkásságunkban. 

Zágráb stb. 
(aláírások) 
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A vinkovczei föerdöhivatal t isztikarának emléklapján a kö
vetkező szavak o lvashatók: 

„A magyar korona országaiban az erdészet ujjá teremtőjé
nek s dicső szervezőjének, ki az erdészeti szakot bölcsőjéből a 
legmagasabb fokra emelte, a nagy erdésznek, ki mély tudomá
nyával a hivatalnoki állás legmagasabbikára emelkedet t !" 

(Aláírások a második lapon.) 

Az erdő felügyelőségek emlékirata : 

Méltóságos Államtitkár u r ! 

Dicsőségesen uralkodó királyunk ama legfelső e lhatározása, 
melylyel Méltóságodat a földmivelésügyi ministeriumhoz á l lam
titkárrá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott , az erdőtörvény 
végrehaj tásának és a rendszeres erdőgazdaság érdekeinek biztosí
tásával megbízott hatóságok és intézetek tagjait örömmel és 
büszkeséggel töltötte el. 

Ez az érzet indit bennünket , midőn megragadjuk a jelen 
alkalmat is, hogy kifejezzük Méltóságod előtt őszinte szeretetünket, 
hűséges ragaszkodásunkat . 

A magyar erdészet ügyeinek intézésével megbízott személy
zet eddig is önérzettel tekintett föl Méltóságodra, mint oly vezető 
szellemre, a kinek nagy érdemei előtt az egész ország tisztelettel 
hajolt meg. 

Mi közvetlen tapasztalatainkból legjobban meg tudjuk ítélni, 
mily feladat volt Magyarországnak jó erdőtörvényt adni s azt ugy 
végrehajtani, hogy a magvai' erdészet a mai színvonalára emel
kedhessek. 

Ez a siker Méltóságodnak, a vezérnek é rdeme. 
Nekünk, szerény munkatársaknak, könnyű volt feladatunk, 

Méltóságod vezérszel leme világosan kijelölte az utat, melyen 
haladnunk kellett. És mi sohasem szűntünk meg buzgón és sze
retet tel haladni Méltóságod nyomában, nem csupán kötelesség-
érzetünktől, hanem feltétlen bizalmunktól is késztetve, mely 
Méltóságod személye i ránt érzett t iszteletünkből és szerete tünkből 
fakadt. 

Ezekkel az érzelmekkel övezzük körül Méltóságodat mostani 
magas ál lásában is. Híven teljesítjük eszméit, melyek meggyőző
désünk szerént Magyarország erdőgazdaságának mind nagyobb 
felvirágzására vezetnek. 
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Bizalommal látjuk Méltóságodat hazafias munkálkodásunk 
élén, tudva és érezve, hogy ily vezér a la t t csak d iadal ra számit
hatunk. 

Szivünk teljességéből óhajtjuk, hogy Méltóságod még nagyon 
sokáig lobogtassa erős kezében az e rdész zászlót, melyen mind
nyájunk tekintete függ. 

Budapes ten s tb . 
(aláírások) 

A selmeczbányai bányászati és erdészeti akadémia tanári karának 
emlékirata: 

Méltóságos Államti tkár u r ! 
A se lmeczbányai m. kir. bányásza t i és erdészet i akadémia 

tanári ka ra megragadja az alkalmat csat lakozni azokhoz a tes
tületekhez, melyek a fölötti örömüknek adnak kifejezést, hogy 
Méltóságodat Ö Császári és Apostoli Királyi Fe lsége a Földmivelés
ügyi Minis ter iumban Államti tkárrá kinevezni kegyeskedet t . 

Biztató tényét látjuk mi ebben a gondviselésnek, melynek 
kegyétől várja felvirágzását a magyar bányásza t i és erdészeti 
szakokta tás is . 

Meg vagyunk győződve, hogy Méltóságod mostani ha t a lmas 
á l lásában erős kézzel fogja a magyar erdészet i szakoktatás t előre 
vinni a fejlődés utján. 

Se lmeczbányán stb. 
(aláírások) 

Az állami kezelésbe vett községi erdőknél alkalmazott erdötisztek 
emlékirata: 

Méltóságos Államtitkár u r ! 

A magyar erdészet meg te remtése , fejlődése és felvirágozása 
— mint széles e h a z á b a n i smere tes — Méltóságod nevéhez 
fűződik, azzal van egybeforrva. Hazánk e rdőgazdasága Méltóságod 
előrelátó bölcs vezetése alat t m a g a s színvonalra emelkedet t . 

Ezen szerény, üdvözlő felirat kere te n e m elegendő arra , 
hogy Méltóságodnak fényes és he rvadha ta t l an érdemei t felsorol
hassuk, n e m is kisértjük azt meg, de a há la érzelmeivel akarunk 
megemlékezni egyes kimagasló alkotásairól , melyekkel szakunkat, 
i smert té , önállóvá és é le tképessé tenni és oda fejleszteni méltóz-
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tátott, hogy jelenleg betölteni képes ama fontos szerepet, melyre 
az hazánkban ugy köz, mint nemzetgazdasági szempontból 
hivatva van. 

Hogy az erdészet hazánkban ma már minden izében magyar, 
Méltóságod lángoló hazafisagának és honszeretetének tulajdo
nitható. 

Hogy a még közel múltban idegen ágazatoknak és érdekek
nek' alárendelt erdészeti szak önállósittatván, jelenleg természet
szerű hivatásának és rendel tetésének szolgálatában áll, Méltóságod 
czéltudatos törekvéseinek az érdeme. 

A belterjes erdőgazdaság életbeléptetése, valamint ebből 
folyólag az erdők jövedelmezőségének emelkedése nem csupán a 
nagyobb lendületei nyert üzleti és kereskedelmi viszonyokban, 
hanem különösen Aléltóságodnak ama mesze kiható intézkedései
ben is keresendő, melynélfogva a belterjes használat létfeltételeit 
képező nagy mérvű szakszerű beruházásokkal a fennállott szállí
tási nehézségeket legyőzni, az erdőket hozzáférhetőkké tenni s az 
azokban felhalmozott kincseket forgalomba hozni sikerült. S mind
ezen előnyök még inkább érvényre jutottak az erdészeti szaknak 
Méltóságod által megoldott organizálásával. 

A magyar erdészeti szakirodalom alapja jórészt Méltóságod 
buzgó munkásságával téleteti le. S hogy a magyar erdészei az 
Európai kulturállamokban ismertté lett, ez kizárólag Méltóságod 
jeles és méltatott szakmüveinek köszönhető. 

Az országos erdészeti egyesület alapításánál a kezdeményezés 
nehéz munkájából nagy osztályrész jutot t Méltóságodnak, s hogy 
miként lelt megoldva, legfényesebben hirdeti egyesületünk üdvös 
működése és virágozása. 

Erdészetünk ' ' leiében korszakot alkot az erdőtörvény meg
hozatala és éleibe léptetése, melynek megalkotásáért hálás elis
meréssel adózik Méltóságodnak minden magyar erdész. 

A községi erdők nagyrészének állami kezelésbe való vételé
vel igen nagy kiterjedésű közvagyon mentetet t meg a devastáliőtól. 
Ott is tért hódított a rendszeres és okszerű erdőgazdaság, melynek 
nemcsak kezdeményezése, de fokozatos keresztülvitele is Méltóságod 
bölcs gondoskodását hirdeti. 

Ezek után el nem maradhatot t az érdem juta lma az elismerés 
s annak méltatásukéul következett be Méltóságodnak államtitkárrá 
történt kinevezte i ése. 

Ezen magas kitüntetés alkalmából, mely Méltóságodat mint 
szakunk elsőjét érte, örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy 
Méltóságodat lelkesült örömmel üdvözöljük és legbensőbb tisztelet
teljes szerencsekivánatainkat kifejezzük. 

EiiUKSZETi LAPOK. ^3 
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Az érdem ily fényes mél ta tása nemcsak a kitüntetettre áraszt 
jóleső meleget, h a n e m annak egyes sugarai örömmel töltik el 
kedvelt szakunk ama szerény tagjait is, kik Méltóságod iránt min
denha benső, tiszteletteljes és igaz ragaszkodással viseltettünk. 

Fogadja Méltóságod kegyesen lelkesült örömünk és szerencse-
kiváhatainknak eme szerény nyilvánítását, melyek után kérjük az 
Egek Urát, hogy Méltóságodat édes hazánk jóvoltára, szeretett sza
kunk, a Magyar Erdészetnek további fokozatosabb felvirágoztatá
sára, a magyar erdészeknek örömére és büszkeségére még igen 
sokáig éltesse. 

Budapesten stb. 
(aláírások) 


