
A Decrett-emlék leleplezése. 

Zólyom vármegye óhegyi völgye mult hó 16-án szép 
ünnepély színhelye volt. A földmivelésügyi miniszter 

Alsószarvas közelében hatalmas sziklafal alján díszes emlé
ket állított Decrett József egykori kamarai erdőmesternek, aki
nek érdemes működését Kaán Károly m. kir. főerdőtanácsos 
emelte ki a feledés homályából. 

A gyönyörű szeptemberi időjárás mellett lefolyt ünnepen 
a földmivelésügyi minisztert dr. Bartóky József államtitkár, 
Zólyom vármegyét Répássy Mátyás alispán és Battik Ödön 
főjegyző, a megyei erdőbirtokosokat Radvánszky Antal báró 
orsz. képviselő, Beszterczebánya várost Cserhelyi Vincze 
városi főjegyző, a földmivelésügyi minisztérium erdészeti 
főosztályait Téglás Károly min. tanácsos, Kaán Károly és 
Ratkovszky Károly főerdőtanácsosok, Pajer István, Martián 
Livius és Héjjas Kálmán erdőtanácsosok, Czillinger János 
kir. alerdőfelügyelő, Biró Zoltán m. kir. főerdőmérnök, a 
beszterczebányai m. kir. erdőígazgatóságot Kócsy János 
m. kir. főerdőtanácsos vezetése alatt annak tisztikara, a 
Coburg herczegi uradalmat Okolicsányi Lajos erdőtanácsos 
képviselte, de képviselőt küldtek a selmeczbányai főiskola 
és kísérleti állomás is Vadas Jenő min. tanácsos és Róth 
Gyula személyében, továbbá a többi kincstári erdőhatóság, 
néhány kir. erdőfelügyelőség és állami erdőhivatal, gazda
sági felügyelőség és kultúrmérnöki hivatal többnyire főnö
kük személyében, az Országos Erdészeti Egyesület stb.; jelen 
volt a Decrett-család és rokonságuk néhány tagja és ott volt 
természetszerűen az óhegyi völgy egész népe ünneplőben.*) 

*) A résztvevők igen sikerült csoportképe 3 K 25 f beküldése mellett Med-
veczky Ernő m. kir. főerdőmérnök ur utján Beszterczebányán megrendelhető. 

Szerk. 



Az ünnep a lepellel leborított emlék alján elterülő réten 
azzal vette kezdetét, hogy a tanuló ifjúság a Hymnust 
énekelte, azután Kaán Károly m. kir. főerdőtanácsos for
dult a következő ünnepi beszéddel a jelenlévőkhöz: 

Tisztelt ünneplő Közönség! 
Munkássága egyik színhelyén, a sötét fenyvekkel és bizar 

sziklákkal tarkított e fenséges helyen, a földmivelési kormány 
kegyelete emléket állított egy erdőgazdának, a természet szolgájának. 

Amióta magyar birja ezt a földet, ezer esztendő alatt első 
eset az országban, hogy az erdő kultuszának eredményes szolgá
latát a kormányhatalom ilyen megható elismerésben részesiti; — 
első eset, hogy az erdőnek egyik sikerekben gazdag művelőjét a 
magyar haza halhatatlanai közé emeli! 

A véletlen különös játékaként jelentkezik itt azután az a körül
mény, hogy éppen arra az időre, amikor a természetnek főleg az 
erdőirtások folytán felszabadult erői a legutóbb széles e hazában 
olyan kegyetlen pusztulást okoztak: éppen erre az időre készült 
el ez a mű annak az erdőgazdának az emlékére, aki a kopár-
fásitás, az erdőfelújítás és az erdőgazdaság fejlesztése körül kifej
tett korszakos munkásságát most 100 éve kezdte meg. 

A véletlen különös játéka, hogy mikor az ország majdnem 
minden folyóvidéke súlyos gazdasági romlás, gyászos pusztulás 
következményeit nyögi: éppen 100 éves fordulója esik annak az 
időnek, hogy Zólyom vármegye egyik jeles szülötte vasakarattal,, 
czéltudatos következetességgel és biztos kézzel a megye három
negyedére eső erdős vidéken olyan gazdasági rend megteremtését 
kezdi meg, amely ma alapja a Oaramvölgy boldogulásának, elő
feltétele jövőbeli fejlődésének! 

Sajnálatos volt a képe, tisztelt ünneplő közönség, ennek a 
megyének 150 év előtt; amint hogy szomorú volt az emberlakta 
erdővidékek pusztuló képe széltében ez országnak. 

Mária Terézia királyné szózatot intéz a nemzethez az erdők 
fentartása érdekében; királyi „rendelést" bocsát ki, amelyben 
többek között reámutat arra, hogy „milyen káros és fölöttébb 
ártalmas légyen az, ha az erdők minden különbség nélkül vágat
tatván, elpusztulnak", a kormányhatalom pedig programmjába 



Mindenki érzi a tarthatatlan helyzet súlyos voltát és várja 
annak orvoslását. 



Itt, széltében a megyének rendszertelen fahasználatok nagy 
fapazarlással. Sok helyütt már kopárosodó nagy vágások, amelyek
ben a jogosultak és jogosulatlanok aránytalan számban tartott 
marhája mindent tönkretett. A pásztorok tüzétől elpusztított hegy
oldaluk; sőt itt-ott vízmosások keletkezőben . . . 

Ez a képe a megye és környéke erdős vidékének abban az 
időben, amikor 1780-ban a megye egyik széléről, Dobrocsról, egy 
favágó fiából lett erdő felvigyázó, Decrett János, a breznóbányai 
piaristákhoz adja éles eszű, engedelmes kis fiát, hogy tanult embert 
neveljen belőle. 

Ez a képe a hegyvidéknek, amikor a piaristáktól kikerült 
Decrett József a kamara szolgálatába lép és a József császár-féle 
pátensből folyólag végzett földméréseknél nyer alkalmazást, majd 
ezek befejeztével az erdőgazdaság és adminisztráczió különböző 
ágazatainál foglalkozik és különböző vidékeken általános meg
elégedésre és elismerésre mint erdőlegény és mint erdőőr teljesít 
szolgálatot. Amikor szabad óráiban a fejlődésnek induló német 
erdőgazdasági tudomány korifeusainak munkáit magánszorgalomból 
tanulmányozza és magába szívja az erdő kultuszának szeretetét, 
felismeri az erdők fentartásának, az erdőgazdaság fejlesztésének 
nagy jelentőségét a nemzet háztartásában! 

Ez a képe még akkor is a hegyvidéknek, amikor ez az 
autodidakta jóravaló fiatal ember jeles tulajdonai révén annyira 
kitűnik társai közül, hogy 1800-ban tiszti rangra emeli és Besztercze-
bányára alerdészszé, majd nemsokára Mihálytelekre erdészszé s az 
ottani gazdaság intézőjévé nevezi ki a kormány! 

Szép ismeret, szívós akarat, kötelességtudás, erélyes munkás
ság és teljes megbízhatóság, mint a tisztviselői erények legszebbjei 
csakhamar ismertté teszik Decrett József nevét. Nem csoda tehát, 
hogy amikor a napóleoni hadak Bécs felé közelednek s azok be
törésétől tartani lehet, a titokban Bécsből Beszterczebányára hozott 
nagy arany és ezüst érték védelmére hivatott csapat szervezésével 
és vezetésével Decrettet bízzák meg! Amikor pedig Bécset vesze
delem már nem fenyegeti, csapatával az ellenség mozdulatainak 
figyelemben tartására rendelik, mely megbízatásában Austerliczig 
jutott el. 

Alig szűnik pedig meg ez a feladata, mint beszterczebányai 



íőerdész már itt az óhegyi irtványok felmérésének munkájánál foglal
kozik s itt találja odaadó tevékenységben az a királyi bizottság, 
mely akkor többek között Zólyom vármegye erdőgazdasági viszo
nyait is tanulmányozta. 

Az a sajnálatos kép ugyanis, amelyet előbb vázoltam az ország 

A Decrett József-emlék helyszíne. 

és a megye erdőgazdasági viszonyairól, nem javult meg az utolsó 
két évtized során, amiért is 1807-ben élénkebb kormánytevékeny
ség indul meg az erdők konzerválása és az erdőgazdaság fejlesz
tése érdekében. 

Selmeczbányán a bányászati akadémián ez évben erdészeti 
tanszéket létesítenek. Szerveznek ez évben négy főerdőfelügyelői 
állást, királyi biztosokat küldenek szét, akik egy-egy erdőfelügyelő 



kíséretében járják az országot, hogy a helyi viszonyokat meg
ismerjék és a bajok orvoslására javaslatokat tegyenek. 

Majláth és Drevenák királyi biztosok a budai főerdőfelügye-
lővel ilyen megbízatással jártak akkor Zólyom megyében. 

Amikor pedig eljárásuk eredményéről megtették jelentésüket, 
a megye erdős vidékeinek sajnálatos viszonyairól hű képet festettek 
és a jövőbeli gazdasági tevékenységhez előterjesztették nagyjelen
tőségű javaslataikat, nem mulasztották el, hogy alkalmas helyen 
és időben reá ne mutassanak Decrett egyéniségére, akiben föl
fedezni vélik a jövő emberét. 

Ennek az elismerő kijelentésnek azután meg is lett a foga
natja, mert őt alig pár hónap multán Breznyóbányára erdőbiróvá 
nevezi ki a király. 

Az akkor 34 éves Decrett József a beszterczebányai uradalom 
felső felének felügyeletére kiterjedő, bár nem egészen önálló 
munkakör ellátása mellett, nagy erélylyel fog e birtokrész föl
méréséhez, a foglalások megállapításához, a használatok szabályo
zásához, a munkásügy rendezéséhez, mint a hosszú évek kitartó 
munkáját igénylő teendőkhöz és mindazon egyéb munkákhoz, 
amelyeket a királyi bizottság javasolt gondos végrehajtásra. 

Amikor pedig mindezt alig 4 éves odaadó tevékenység után 
az adott körülmények szerint jó sikerrel elvégzi, — megkezdi az 
eddig gondatlanul tarra vágott hegyoldalak mesterséges felújítását 
s a gondos kísérletezéssel előkészített kopár-fásítást, amihez az 
1812. év bő magtermése kedvező alkalmul kínálkozik. 

2400 mérő fenyőmagot gyűjtet, megépíti az első magpergetőt, 
létesiti az első csemetekertet, a magvetés utján azonnal meg is 
kezdi a kopár-fásítást. Megkezdi pedig mindezt az 1813-ik év 
tavaszán, tehát éppen 100 esztendeje, megkezdi, mint maga irja 
„a több erdészeti munkából összegyűjtött alapelvek és eltanult 
elméletek szerint — bizonyos aggodalom és sokféle kísérlete
zés után". 

Hozzálát nagy törekvéssel, teljes odaadással. Hozzá minden 
erejével, mert tudja, érzi, hogy máris nagy bajok kútforrása a 
megyéje hegyvidékein űzött sajnálatos erdőpusztitás. 

. . . És sejtelme nem csalja meg! Amitől fél, az váratlanul 
hamar és el nem képzelt arányokban válik valóra! 



1813. év augusztusában ugyanis, hosszú esőzések után, amikor 
a talaj a még mindig sürün hulló csapadékból fölvenni már 
semmit sem volt képes, amikor már a Garam és vizei megduz
zadva hömpölyögtek alá, ujabb hosszantartó és megismétlődő 
felhőszakadás után Ítéletidő támadt! 

A kopár hegyoldalokról akadálytalanul lerohanó vizek olyan 
áradást okoztak, hogy amint az egykori vizjelző ma is igazolja, 
partjai fölött embermagasságban hömpölygött a Garam. 

Olyan pusztulás következett be mindezzel, aminőnél sajnálato
sabbat sem élőbbről, sem azóta nem jegyeznek föl a kamarai 
uradalom annalesei! 

. . . Talán, mikor a borzalmaktól elszorult lélekkel megyéje 
pusztulását látja Decrett, akkor tesz szent fogadalmat magában, 
hogy ezentúl még nagyobb erélylyel Iát a kopárok befásitásához, 
az erdők rekonstrukcziójához, még nagyobb szigorral nyul az 
erdők konzerválásához és még lelkesebben kezd hozzá az okszerű 
erdőgazdaság megteremtéséhez! 

És talán mikor a nagy pusztulásról vett tudomást felsőbbsége, 
akkor határozza el, hogy Decrettet állítja az egész uradalom erdő
gazdaságának élére, mert csak az ő tetterejétől, tudásától és ki
tartásától várja a hatalmas kamarai birtok és vele Zólyom vár
megye boldogulásának megalapozását. 

1814. év februárjában tényleg már kamarai erdőmesterré és 
az akkor még másfélszázezer kat. holdat meghaladó uradalom 
erdőgazdaságának élére állítja őt első Ferencz király! 

41 éves korban, férfi ereje teljében jut e megtisztelő állásba! 
Széles körű elméleti és gyakorlati tudással, bőséges helyi és 

a gazdasági szolgálat minden ágaira kiterjedő ismerettel, vas
akarattal és tervszerűséggel lát a munkához. 

Gondoskodik, hogy a királyi bizottság terjedelmes javaslatai 
az egész vonalon végrehajtassanak, a birtokhatárok felméressenek, 
a foglalások végleg rendeztessenek, a bányászati és erdei munkás
ügy szabályoztassék, az egész uradalom mérhetetlen kárával járó 
legeltetés rendeztessék. Gondoskodik, hogy a fahasználatok rendje 
szabályoztassék, a tarvágások mellőztessenek s a házilagos munka 
bevezetése mellett a természetes erdőfelújítás jusson érvényre az 
uradalomban. Gondoskodik, hogy a régebbi idők tarvágásai 



mielőbb és a fanemek okszerű elegyében beültettessenek és hogy 
meginduljon a kopár-fásitás is. 

Sokat jár a helyszínén s közvetlen érintkezéssel igyekszik 
alárendeltjeit az okszerű erdőgazdasági eljárásokba bevezetni. 
Oktat, nevel, felügyel a munkák végrehajtására, rendelkezik, irányit 
és mint az erdő lelkes apostola, mindenkit tevékenységre buzdit. 
Szabályozza hivatala központi szolgálatát, majd pedig hozzálát a 
gazdaság minden ágára kiterjedő, azoknak a szabályrendeleteknek 
hosszú évek fáradságos munkáját igénylő megszerkesztéséhez, 
amelyek ma igen értékes adatokat szolgáltatnak nekünk az erdő
gazdaság továbbüzéséhez és fejlesztéséhez. 

Ezeknek a pár év előtt felfedezett elsárgult foliánsoknak előírásai 
és az egykori nyilvántartók adatai a való élet gazdasági eredményei
vel összehasonlítva vetettek teljes fényt Decrett József nagyszabású 
munkásságára és kiváló sikereire. Ezek az igy megvilágított jelen
tős eredmények vívták ki a magyar erdészet érdeklődését és 
háláját, ezek biztosították a földmivelési kormánynak azt a kegye
letes elhatározását, amelylyel elismerése jeléül ezt az emlékművet 
állíttatta s annak leleplezésénél magát ilyen kitüntető módon kép
viseltetni kegyeskedett. 

Hálával fogadjuk mi magyar erdőgazdák a 1 0 0 év előtt 
munkálkodott kartársunk emléke iránt megnyilvánult e megható 
kegyeletet, amint hogy hálával teszszük le az elismerés pálmáját 
Decrett József emléke előtt, aki a magyar erdőgazdaságnak példás 
sikereket produkált, fényt és dicsőséget szerzett. Legyen az emlékmű 
szimbóluma azoknak a jelentős erdőgazdasági sikereknek, amelye
ket kitartó szorgalommal elsajátított elméleti és gyakorlati ismeret, 
lelkes és czéltudatos munkássággal karöltve biztositani képes és 
legyen szimbóluma annak az elismerésnek és hálának, amelyre a 
magyar állam erdőgazdája felsőbbségétől, kartársaitól és a nemzet 
minden polgárától még egy évszázad után is számithat! 

Tisztelettel kérem Méltóságodat, mint a földmivelési minisz
ter ur 0 Exczellencziája képviselőjét, hogy az emlékmű leleplezé
séhez engedélyét megadni kegyeskedjék. 

A beszéd elhangzása után Bartóky József állam titkár a 
földmivelésügyi miniszter nevében megadta az engedélyt 



a szobor leleplezésére, mire a lepel mozsárlövések között 
lehullott és láthatóvá vált Sidló Ferencz szobrászművész 
sikerült műve, amely kőkapuzatban mutatja Decrett József 
bronzarczképét. 

Miután Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgató 
az emlékművet az erdőigazgatóság nevében őrizetbe vette, 
az ünneplő közönség felvonult az emlékhez, ahol Bartóky 
államtitkár a földmivelésügyi miniszter, Téglás Károly min. 
tanácsos az Országos Erdészeti Egyesület, Cserhelyi Vincze 
Beszterczebánya város, Vadas Jenő min. tanácsos az erdé
szeti kísérleti állomás és a többi képviselő saját meg
bízóik koszorúit tették le az emlékre. 

Visszatérve a szobor aljához, Bartóky államtitkár kilencz 
kincstári erdőmunkást 5 0 — 5 0 K pénzjutalomban része
sített, amelyet egy-egy keretbe foglalt jutalmazási okmány 
kíséretében adott át nekik. A jutalmazottak közül kettő a 
Decrett nevet viselte. 

Tudtunkkal ez volt az első eset, hogy hazánkban erdő
munkások jutalmazásban részesültek, mig a mezőgazdaság 
keretében ezt régebben gyakorolják. Ugy véljük, hogy ez 
a kezdeményezés üdvös s a nehéz erdei munkában el
aggott, vagy egyébként érdemet szerzett munkás is méltán 
számithat arra a jutalomra és elismerésre, amelyben az 
állam a mezőgazdasági munkásokat már régóta részesiti. 

Rövid villásreggeli után a társaság Beszterczebányára 
tért vissza, ahol a kath. legényegylet dísztermében ünnepi 
ebédre gyűlt össze. A felköszöntők sorát Bartóky József 
államtitkár nyitotta meg, a királyra emelvén poharát. Utána 
Téglás Károly min. tanácsos báró Ghyllány Imre és gróf 
Serényi Béla földmivelésügyi miniszterekre és Bartóky 
József államtitkárra köszöntött, amire Bartóky államtitkár 
ujabb felszólalásban a magyar köztisztviselők s ezek között 



elsősorban az erdőtisztek működését méltányolta. Ezt köve
tően Kócsy János m. kir. főerdőtanácsos a vendégekre, 
Cserhelyi Vincze városi főjegyző az erdészekre, Székely 
József m. kir. erdőtanácsos a közigazgatás és Besztercze
bánya város képviselőire, Répássy Mátyás alispán a köz
igazgatás és az erdőigazgatóság szívélyes viszonyának és 
egymást támogató együttműködésének hangsúlyozása mellett 
Kócsy János és Kaán Károly főerdőtanácsosokra, Habay 
Zsigmond m. k. főerdőtanácsos Téglás Károly min. taná
csosra, Vadas Jenő min. tanácsos a kollégák részéről Kaán 
Károlyra, Bund Károly ugyanily értelemben Kócsy Jánosra, 
Kaán Károly Sidló Ferencz szobrászművészre, Muzsnay 
Géza az Erdészeti Egyesület titkárára és végül Gombossy 
József a Decrett-család jelen volt tagjaira, Ormai Kálmán 
pedig az ünnepély rendezése körül buzgólkodó tiszttársaira 
emelte poharát. 

Nem hagyhatjuk felemlités nélkül, hogy az ünnepély 
rendezősége gondoskodott arról, hogy az emlékhez vezető 
15 km-nyi szép uton szembetűnő állományok, fiatalosok, 
épületek stb. számjelzéssel ellátva, a szétosztott rövid le
írásban kellően ismertetve legyenek. A futólagos szemle 
is számos bizonyítékát nyújtotta az ott bevezetett fokozatos 
felújító vágások kiváló sikerének. 
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