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Az erdészeti egylet 1857-ben tartatott 8-dik közgyűlése alkalmá
val Roxer úr a következő inditványnyal lépett föl: eszközölje az egylet a 
magyar erdészeti müszótár megalkotását. Erre határozattá lön: „szólittas- 
sanak fel az egylet kerületi ügyvivői a szükséges adatok összegyűjtésére, 
hogy azután, ha lehet, e kívánatnak megfeleltessek.u E határozat senkit 
sem jogosíthatott kedvező várakozásokra. Az indítvány ugyan nem lön 
egyenesen visszautasítva, a rendszabály azonban, mely annak létesíté
sére megállapittatott, annyira felszeg volt s oly igen hasonlított a ,,nesze 
semmi, fogd meg jóidhoz, hogy a magyar erdészeti müszótár ez utoni 
létrejöttén még azok is, a kik a világot rózsaszínű szemüvegen át szeretik 
szemlélni, jogosan kétségbe eshettek.

Azóta csakugyan három hosszú évnél többet éltünk át, a nélkül, 
hogy e tekintetben csak egy lépéssel is előbbre haladtunk volna!

A „Vadász és Versenylap“ 1860. évi folyama 26. számában a követ
kező sorokat olvassuk: „De az Isten szent nevére, hol veszi ön az erdé
szeti magyar műszótárt, tannyelvet, tanárokat, szakkönyveket — szóval 
a tudomány magyar segédszereit ? Bevalljuk, hogy mindez hiányzik s 
hogy megalkotása sok nehézséggel és fáradsággal jár, de nem kivihetlen; 
azt is hiszszük és valljuk azonban, hogy a kezdeményezés épen azon egylet 
feladata, mely magát magyar erdész-egyletnek nevezi.“

Annak több mint egy éve s méltán kérdezhetjük, tett-e már azóta 
a magát magyarnak nevező erdész-egylet ez ügyben valamit ? — Igenis 
tett! vagy legalább úgy tett, mintha a világgal el akarná hitetni, hogy 
csakugyan tenni is akar már valamit.

Az elmúlt év december 15-kén vettem egy levelet az erdészeti-egylet 
alelnökének nevében az egylet titkára aláírásával, mellyben az német 
nyelven tudósítani szíveskedik, hogy a Pozsonyban december 8-kán tar
tott választmányi ülésben a tisztelt alelnök Laudyn Nándor indítványa 
folytán határozattá lett: „az egylet tagjaiból bizottmányt alakitni, mely
nek feladata a magyar erdészeti és vadászmüszótár- és az erdészeti tudo
mányok egy népszerű magyar tankönyvének szerkesztésével foglalkozni.“

Egyszersmind a kivitel módja feletti véleményzésre is felkérettem.
En ebbeli nézeteimet az erdész-egylet pozsonyi központi igazgatósá

gával néhány nappal megtisztelő levelének vétele után közöltem; azt 
hiszem azonban, hogy az ügynek csak hasznára lehet, ha az nagyobb 
közönség előtt minél többek hozzájárulásával tárgyaltatik — a miért is 
válaszom főbb pontjait a következőkben nyilvánosság elé terjesztem.
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Vadászmüszótár alkotásával foglalkoznunk egyelőre szükségtelen, 
miután olyat, a minő a magyarországi vadászat mostani álláspontjának 
megfelel, már Bérczy Károly szerkesztett és kiadott s miután azt vadá
szatunk további fejlésével könnyen kiegészithetendjük.

Az erdészi tudományok népszerű tankönyvének szerkesztését szintén 
tökéletesen elhamarkodottnak vélem, nézetem szerint t. i. bármi erdészeti 
könyv megírásának a magyar erdészeti müszótár létezése előtt „apa előtti 
gyermek“ volna a neve, hacsak azt nem akarjuk, hogy létesítendő ma
gyar erdészeti irodalmunkban ugyanazon fogalomra nézve annyiféle, a leg
több esetben hasznavehetlen mükitétellel bírjunk, a hány ember ráadná 
árva fejét valami magyar erdészeti könyv szerkesztésére. — Azután meg 
legelőször is arra van szükségünk, hogy a tudományok mostani állásának 
minden tekintetben megfelelő tankönyvekkel bírjunk, melyek segítségé
vel a magyar fiuk, magyar tanodákban, magyar erdészekké képeztessenek.

Ezeket előrebocsátván, úgy hiszem, nincs szükségem annak igazolá
sára , hogy a következőkben csak is a magyar erdészeti müszótár szer
kesztésének mikéntjére fogok szorítkoznia

Hogy a fennebbi czélt mielőbb és minél tökéletesben érhessük el, 
szükségünk van:

1- ször. Egy tökéletes német erdészeti müszótárra.
Ennek összeállítására Selmecz a legalkalmasabb he^y, miután az illető 

vállalkozó az itteni Erdészeti Akadémia nagyszerű könyvtárában a szük
séges források bővében van. — Reményiem, tisztelt barátom Vagner Ká
roly , selmeczi erdészeti segédtanár szerénységét nem fogja sérteni, ha 
kimondom, hogy ő e munkálat nagyobb részével már el is készült s hogy 
azt april elejéig tökéletesen bevégezhetni gondolja.

2- szor. Szólittassék fel nyilvános lapok utján minden hazafi, a kinek 
hivatása és ideje van e müszótár magyarosításában közreműködni, hogy 
ebbeli szándékát az egylet titkárságával april elejéig közölni szíveskedjék.

3- szor. April elején üljön össze egy bizottmány Pozsonyban, mint az 
egylet ügyvivőségének székhelyén, mely az addig elkészült német mü- 
szótárt átvizsgálná s a szükséghez képest kiegészítené.

4- szer. E müszótár a jelentkező munkatársak számának megfelelő 
számú példányban nyomassék ki s szolgáltassák át az illetőknek azon 
megkéréssel: — szíveskedjenek ebbeli dolgozataikat legkésőbb ez évi 
September végéig az egylet titkárságához beküldeni.

5- ször. Utaztassák egyidejűleg egy vagy két, a német és magyar 
nyelvet lehetőleg biró szakértő egyén az ország erdővel borított magyar 
ajkú vidékein, hogy ott a nép, az illető hivatalnokok, munkások száján 
élő erdészeti műszavakat és kifejezéseket szorgalmasan összegyűjtse és 
szintén september végéig az egylet titkárságához beküldje.

6- szor. A 4. és 5. alatti munkálatokból állíttassák aztán össze az 
erdészeti müszótár német-magyar része, mely néhány ismert erdészeti
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tehetség és a Magyar Tudós Társaságnak néhány e czélra felkérendő tagja 
— nevezetesen nyelvészek és természettudósok — segítségével szóról 
szóra szigorú birálat alá vétetnék, kijavíttatnék és illetőleg kiegészíttetnék.

7- szer. Az igy elkészült mttszótár nyomassék ki legelőször is német- 
magyar , később azonban magyar-német részében is annyi példányban, a 
mennyi a fenálló viszonyokhoz képest szükségesnek Ítéltetnék.

8- szor. Ez meglévőn, az arra hivatottak már most a magyar erdészi 
könyvek szerkesztéséhez is hozzá foghatnának.

Hogy azonban e részben is mielőbb és minél biztosabban czélt érhes
sünk, hogy az erőket ott központosítsuk, a hol azokra egyelőre legnagyobb 
szükségünk van, határozza meg egy az ország legismertebb szakférfiúiból 
összeállított bizottmány: minő tankönyvek szerkesztessenek legelőbb is, 
hogy azok alapján erdészi alsóbb tanodákat nyithassunk, a létező felsőb
bet pedig, — a selmeczi Erdészeti Akadémiát megmagya- 
rosithassuk.

9- szer. Ezen könyvek szerkesztésére nézve, melyek az idő rövid
ségét és kiállításuk gyorsasága kívánatosságát tekintve ne annyira eredeti 
dolgozatok, mint inkább a létező idegen nyelvű ebbeli legjobb munkák 
fordításai, vagy azokból való czélszerü összeállítások legyenek: nyittas
sanak pályázatok és a meghatározott időig benyújtott munkák közül a leg
jobbaknak ítéltek szerzői dijaztassanak.

10- szer. A díjazott könyvek ezenfelül az egylet költségén lennének 
nyomtatandók és lehetőleg terjesztendők; az ebből folyó tiszta jövedelem 
szintén az illető szerzőknek adatván át.

Ez utat követve, az egylet aránylag igen rövid idő alatt teremthetne 
egy mind belértékre mind terjedtségre nézve nem épen megvetendő 
magyar-erdészeti irodalmat, kiérdemelvén igy a nemzet legforróbb hálá
ját., — Ámde ehez a legmegfeszitettebb szorgalmon, a legönfeledőbb ki
tartáson kívül még — pénzre és sok pénzre is van szükség.

Hát ezt hol vegye az egylet ?
A ki azt hiszi, hogy elég lesz a kisebb nagyobb földbirtokosokat 

egyenként felszólitgatni, hogy ismert nagylelküségőknél fogva e czélra is 
áldozzanak, az, úgy hiszem, nem gondolta meg, hogy az úgynevezett ma
gyar erdész-egylet eddig még semmiféle tettével sem bizonyította be, hogy 
a magyar nemzetiség körül érdemeket szerezni akarni, komolyan esze 
ágába is jutott volna, sőt. . . .

E szerint tehát ne csodálkozzék, ha jelen ígéreteit is csak kétkedve 
fogadja a magyar; ha a mézes madzag nem igen fogna rajta, mert hiszen 
hol van már annak a méze !

Az egylet tehát tegyen a maga erejéből is valamit s ha bebizonyitan- 
dotta, hogy szándéka komoly és becsületes, akkor szabad homlokkal 
léphetend a nemzet gazdagabbjai elé, s ezek, — sőt a haza szegényebbjei 
*s — mert hála az égnek, itt a legszegényebb embernek is van annyija,
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hogy abból a hon szent érdekeinek oltárára is jusson valami — közhasznú 
czéljai előmozdítására szívesen járulandnak forintjaikkal és filléreikkel. — 
Vizsgáljuk már most, az egylet pénzbeli állapota olyan-e, hogy a maga 
erejéből is tehessen valamit ?

Az utolsó számadás szerint az egylet 5000 a. é ftnyi tőkével bírna, 
ha — birna. — E tőke azonban legnagyobb részt fizetetlen évi részvények
ből s másféle elavult adósságokból áll, mely tudja Isten mikor, minő 
részletekben és hányadrészig lesz még behajtható!

Ugyanezen számadás idejében az egylet készpénze 35G ftra rúgott’ 
az egyletnek tehát pénze nincsen.

Tennie pedig kell, és igy nem marad egyéb hátra, mint az egylet 
ügyeinek kezelési költségeit lehetőleg leszállítani, vagy — hogy rövidek 
legyünk, — az egylet titkári vagy szerkesztői hivatalát becsületbeli fizetés
iden hivatallá emelni. Az így meggazdált költségek a fönebb taglalt czé- 
lokat hatalmasan mozdíthatnák elő.

Távol legyen tőlünk azt kívánni, hogy a titkár személye változzék. 
Ezt pedig egyrészt azért nem kívánjuk, mert a tisztelt titkár úr az egylet 
tisztelt elnöke személyes igényeinek tökéletesen megfelel, másrészt meg 
nem is merjük a tisztelt titkár úrról az ingyenszolgálat akaratát föltenni.

Máskép állnak azonban a dolgok az egylet lapjának szerkesztőségét 
illetőleg.

Nézetem szerint épen nem szükséges, hogy a titkár és szerkesztő hi
vatalát ugyanazon egyén lássa el, sőt nem tagadható, hogy az erdészeti egylet 
folyóirata addig, a mig az a titkársággal meg nem bízott Kolacsek, később 
Rovland úr szerkesztése mellett jelent meg, az erdészeti közönség méltá- 
nyos igényeinek sokkal inkább felelt meg, mint most; a mit én különben a 
tisztelt titkár és szerkesztő úr épen e kettős hivatalból származó munká- 
vali túlterheltségének vagyok hajlandó tulajdonitni.

Továbbá azt sem tagadjuk ugyan, hogy Pozsonyban néhány igen jó 
hírnevű erdész mellett még nem egy tisztelt természetbarát és tudós is 
tartózkodik, a kik egyletünk ügyein évek óta nagy részvéttel igyekeztek 
lenditni; mindamellett állítjuk azonban, hogy egy erdészeti folyóirat 
szerkesztője sokkal több segédeszközzel rendelkezhetnék — Selmeczen.

Itt létezik az ország egyedüli Erdészeti Akadémiája, mely nagy
szerű szakbeli könyvtárral, növénykerttel, gazdag növény-, ásvány- és 
rovargyüjteményekkel, vegyészi laboratóriumokkal, természettani mű
szerekkel bir; itt és közel ide él számos a szoros értelembeni erdészeti, 
valamint az erdészeti segédtudományokra nézve jeles tehetségű és képzett
ségű szakférfiú és az egylet választmányának több tagja; továbbá Sel
meczen nyomda is létezik; végül pedig a tisztelt egyleti ügynökséget 
még arra kell figyelmeztetnem, mikép utolsó lépése által maga is 
eljöttnek bizonyítja az időt, hogy az egylet magyar ajkúvá váljék, hogy 
tehát a folyóiratok, felszólítások magyarok legyenek, szóval az ügyvitel
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mielőbb magyar nyelven eszközöltessék. Ámde lia a szerkesztőség a mos
tani kézben marad, azt sohasem fogjuk elérhetni, hacsak a német 
szerkesztő mellé egy magyar segédszerkesztőt nem állítunk, vagy legalább 
fordítót, a kinek munkálatait azonban megint nem lesz a ki megítélje, s 
a ki a legjobb esetben az egyletnek újólag néhány száz forintjába kerülne 
évenkint, a mi a fönebbiek szerint most tűnik fel legkevésbbé kívánatos
nak , mert ha valaha, úgy most van szükségünk pénzre, pénzre és 
megint csak pénzre, nem pedig nagyobbitott kiadásokra.

Azon természetesen felmerülő kérdésre pedig: hogy ki fogja hát az 
erdészeti folyóiratok szerkesztését Selmeczen olcsóbban eszközölni, mint 
az most történik Pozsonyban: egész szerénységgel azt feleltem az egylet 
tisztelt központi ügyvivőségének, hogy Vagner barátom és csekély sze
mélyem, bármely percztol számítva átveszszük közösen az illető szer
kesztőség fáradalmait minden legkisebb fizetés nélkül, ha biztosíttatunk, 
hogy az eddig a szerkesztőnek járt évenkinti körülbelül 600 a. ért. ftnyi 
összeg utolsó garasig első sorban egy magyar erdészeti müszótár — s ezu
tán a további magyar erdészeti irodalom megalkotására fordittatik.

Végül arra kértem a tisztelt központi ügyvivőséget, miszerint venné 
fontolóra, hogy az egylet megmagyarosodása, számára a „lenni vagy nem 
lenni“ kérdéssel azonossá vált s hogy e szerint szándékának őszintesége 
iránt ebbeli gyors és erélyes fölépéssel nyugtassa meg a közönséget.

Eddig vagyunk tehát! mert választ e soraimra még nem vettem 
S ha a tisztelt szerkesztő úr e tudósítást becses lapjába csakugyan átvenni 
szíveskednék, az ügy további meneteléről is kívánván értesülni, úgy jö
vőre is szívesen szolgálandok ebbeli közlésekkel.

Én ugyan részemről, megvallom, nem nagyon vérmes reményekkel 
nézek az ügynek ez utoni, megoldása elé, mert az egylet ügyvivőségének 
majdnem egész személyzete, ú. m. az elnök, alelnök, titkár, szerkesztő s a 
választmány nagy része — ugyan igen tisztelt, elismert sok érdemű — de 
mindamellett — a mi pedig itt a főbökkenő — idegen ajkú egyénekből 
áll, a kik az erdészeti egylet magyarosításával magok alatt vágnák a fát, 
minthogy ez meglévőn, szereplő minőségökről szükségkép le kell mon- 
daniok és maholnap egyszerű nézőkké válniok, — ez pedig igen igen ne
héz önfeledéssel járó feladat, miután e szereplés egyesekre nézve nem 
csak becsülettel, dicsőséggel, de fizetéssel is jár. — Meglehet azonban, hogy 
csalódom, a mit senki nálamnál nem óhajt buzgóbban. Várjunk még hát egy 
kevéssé — de ha kisül, hogy most is csak oly komoly az illető uraknak 
ebbeli fellépésök, mint eddig volt, akkor aztán uj tervvel lépendek fel, 
melynek jeligéje..........no de erről majd későbben.

Tápió-Bicskénél történt 1849-ben, hogy az akkor irányunkban nem 
igen atyafiságos horvátok vagy kilencz ágyút vettek el tőlünk. — A
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mennyire emlékszem, jól láttuk mi ama vészcsapat közeledését, miután 
azonban nekik is barna kabátjuk s fekete keresztszíjuk 
volt, azt hittük, hogy ők saját — valami őrjáratról visszatérő embereink. 
Szokott gondtalansággal beszélgetésnek eredve néztük közeledésöket s 
csak akkor nyilt megszelnünk, midőn az ellenség jól irányzott puska
golyói jobbra balra halált szórtak. — A mozdonyok a mogyorótörés köz
ben— érts puskatüzelést —- megfutamodtak, 9 ágyú az ellenség kezeibe 
került s mi — ezen kivül vagy húsz tüzért és a szétugrasztott bakák közül 
is nem egyet sirattunk! —

Gyakran járunk igy a közönséges életben is, ha a „dolce far niente“ 
kedvéért a látszatot örömest veszszük valóságnak, mihelyt abból azon 
édes megnyugvást meríthetjük, hogy miután mások izzadnak érettünk, mi 
még tovább is alhatunk.

Vagy máskép jártunk-e az úgynevezett „m a g y a rn erdészeti egye
sülettel ? —

Maholnap tiz éve lesz, hogy ez egylet az országban megalakult, 
magát — lucus a non lucendo — magyarnak nevezvén; és mi majdnem tiz 
évig hittük, reméltük, örültünk rajta, hogy már most végre valahára 
magyar erdészetünk is lesz ! — De valamint a horvátok barna kabátjai 9 
ágyúnkba kerültek, ép úgy vesztettünk az egylet szemfényvesztő „m a- 
gy ar“ czime miatt majdnem tiz esztendőt, melyet ha ez irányban tevé
kenyen töltünk, az 1861. év nem lep vala meg ebbeli pályánk kezdetének 
kezdetén!

Nem vizsgáltuk, honvédszivek dobognak-e ama barna kabátok alatt 
s nem néztünk közelről azon szándék szemei közé, melyet az erdész- 
egylet „magyar“ czégével betakart. — Ez vala hibánk e két esetben s mind 
a kétszer elég keservesen lakoltunk meg érte!

Mikép azonban a tápiö-bicskei kudarczot, tévedésünket észrevévén 
és tájékozván magunkat, fényesen megboszultuk vala, úgy e második 
csalódásszülte veszteséget is helyreüthetjük, ha eddigi közönyünkből ki
bontakozva , erős kézzel ragadjuk meg az eszközöket, melyek czélra 
vezetőknek mutatkoznak.

Mindenekelőtt arra nézve kell tisztába jőnünk , vájjon remélhetünk-e 
a magyar erdészet megalapítása ügyében valamit a magyar erdészeti egy
lettől, a mint az most fenáll, s jogos volna-e ebbeli várakozásunk, — és ha 
nem, mi lesz hát a teendőnk, hogy e czélt más biztosb utón mielőbb 
elérhessük ?

Hogy e kérdések elsejére megfelelhessünk, szükséges az úgynevezett 
magyar erdészeti egylet megalakulásának történelmét néhány vonással 
vázolnunk, s a czélt, melyet az maga elejébe tűzött és eddigi működését 
szemügyre vennünk.

1851. elején néhány erdész ismételve összejött Győrött, hogy ott — 
feltüzelve a cseh, morva, felső-ausztriai és galicziai erdészeti egyletek nem
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rég azelőtt történt megalakulása által, egy magyar erdészeti egylet ala
pításának mikéntjéről tanácskozzanak; mert ebben vélték feltalálhatni 
az eszközt, melylyel majd az erdőgazdaságnak illő tiszteletet, előmozdítást, 
az erdőgazdáknak pedig az erdészet magas jelentőségének megfelelő 
állást fognak szerezhetni. — Ezen urak, ha nem csalódom, csupa idege
nek voltak, kiknek legkisebb gondjuk is nagyobb volt az erdészeti ma
gyar irodalom és a magyar erdészet megalapításának gondjánál. — Ez 
már azon heves vitából is kitűnik, mely köztök aziránt keletkezett: váj
jon nem volna-e jobb, előlegesen csak a csehországi német erdé
szeti egylethez csatlakozni s igy a tért egy magyarországi egylet 
sikeres megalapithatására kiegyengetni.

Végül is abban állapodtak meg, hogy szerencséjüket megkísértik és 
az e czélhoz nyert helytartósági engedély folytán meghívták a magyar- 
országi erdőgazdákat és erdőbirtokosokat egy Esztergámban tartandó 
tanácskozmányra.

Az ott ennek következtében 1851. jun. 30-kán megjelent 61 erdész 
a magyar erdészeti egyletet megalakultnak nyilatkoztatta és tüstént az 
illető alapszabályok szerkesztéséhez fogott.

Ezen alapszabályokból kitűnik ugyan, hogy az egylet mindenesetre 
dicséretes feladatának ismeri, honunkban az erdőmivelést, ide értve a 
mezei fatenyésztést is, időszakonkénti gyűlések, tudományos közlések 
terjesztése és minden egyéb tőle telhető úton módon előmozdítani és töké- 
letesbiteni. — Az erdészeti magyar irodalom és a magyar erdészet megal
kotása szándékának azonban e szabályokban még csak nyomára sem aka
dunk , és ha csak még tovább is nem akarjuk magunkat az egylet bitorlott 
„magyar“ nevével ámítani, úgy meg kell vallanunk, hogy ilyesmit tőle 
jogosan nem is várhattunk.

Mert tekintsük csak közelebbről az elemeket, melyekből e gyűlés ál
lott s akadni fogunk közöttök igen jó hangzású nevekre, első rangú er
dészeti képességekre : de mi haszna , ha a tagok legnagyobb része idege
nekből állott, melyek legtávolabbi érdekében sem állt az általunk oly 
forrón óhajtott czél előmozdítása.

Az igy megalakult egylet azonban átlátta azt, hogy czéljai kivitelé
re , melyek — ismételjük — igen dicséretesek, de reánk nézve egyátalában 
ki nem elégitők valának — a magyar erdőbirtokosok anyagi segélyzését 
nem fogja nélkülözhetni, a miért is magát „magyarnak“ nevezte el s 
azonkívül is dobott hébekorba a nemzet elébe egy- egy konczot, hogy azon 
rágódjék — s hogy azzal a netalán ébredezőket is elcsitítsa, mélyebb 
álomba szenderitse; hogy egy szóval —- tisztelet, becsület, de igazság is 
— a kakuktojás saját fészkünkben a magunk kárára kiköltessék. — A 
magunk kárára, mondom, mert ezen egylet ravasz elnevezése és egy pár 
alább megemlítendő fogásai által egy valóságos magyar erdészeti egylet
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megalakulását: a magyar erdészeti irodalom és a magyar erdészet megal
kotását mindeddig tetemesen hátráltatta»

Egyebek közt arról is volt szó, hogy a német nyelven közrebocsá
tott egyleti közleményeket magyar fordításban is kiadják. E czélból alá
írási felszólítások is intézteitek az erdőbirtokosokhoz és az egyleti tagok
hoz ; de miután e felszólítások folytán, melyek rettentő ésigy termé
szetesen hatástalan magyarságukkal ijesztgették el a legjobb szándékú 
előfizetőket is, azok száma 1853-ki nov. 22-kén még csak, — vagy inkább 
mégis — 89-re rúgott, az egylet ez ügyet elejtendőnek vélte; nagylelkűen 
feljogosítván a „Gazdasági Lapok“ szerkesztőségét, hogy a német közle
ményekből a kedve szerinti czikkeket vegye át saját becses lapjába.

Ezen eljárást az erdészeti egylet bokros érdemül tulajdonította ma
gának ; én azonban csak keserű iróniát láttam benne. Mert kimondva 
az igazat, nem is volt ez egyéb, mint egy kis, bár nem igen fényes 
sikerű , a magyar erdőbirtokosok erszényeire alapított nyerészkedési 
kísérlet.

Es én azt hiszem , hogy e nézetemmel még leginkább hizelgek az 
egyletnek; mert az ő, a magyar erdőmivelést előmozditni óhajtó czélja 
tagadhatlanul jó volL, és hogy minket a maga módja szerint, t. i. németül 
akart boldogitni: azon csakugyan nem csodálkozhatunk, ha meggondol
juk, hogy az egylet tagjai közül számosán, az ügyvivő és vezérlő tagok 
pedig majdnem kivétel nélkül, német ajkú idegenek voltak.

En legalább részemről nem veszem rósz néven, hogy ezen urak, mi
után e hon benszü lőtt vadjait minden áron civilizálni akarták, az ezen 
műtéthez szükséges aranyat, mint ezt míveltek más vad nemzeteknél is 
szokták, tarka szinü üveggyöngyért akarták beváltani.

Különben is pedig az idő szelleme kicsinyben csak oly kevéssé 
tagadja meg magát, mint nagyban !

Azt mondják, hogy a mit óhajtunk, azt remélni is hajlandók vagyunk; 
s miután azon senki sem kétkedik, hogy bizonyos részről nagyon is óhaj
tották , hogy az ország újabb nemzedéke csupa németekből álljon, kik 
apáik vadildényeit és durva nyelvét megtagadva, a barbárság ez utolsó 
szennyétől mielőbb megtisztulni buzgólkodjanak; miután ezt az erdészeti 
egylet nagy része is óhajtotta: micsoda van benne, hogy utoljára maga is 
elhitte, hogy az országban nincsen ember, kinek a magyar erdészeti iro
dalom és a magyar erdészet megalkotása csak egyetlen egy álmatlan órá
jába kerülne ; ha elhitte, hogy erdőbirtokosaink tökéletes megnyugvással 
látandják az erdőgazdaságot ezentúl is idegen kezekre bízva mindaddig, 
mig csekély magunk saját honunkban idegenekké válván, e gazdaság ma- 
lasztjában részesülhetendnénk.

Legalább 1853-tól egész 1857. végéig az egyletnek azt kelle hinnie; 
miután ez idő alatt az de még egy betűt sem beszélt vagy irt, a mely a 
magyar nemzetiség érdekeit de csak legtávolabbról is érintette volna.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



11 -

1857-ben az erdészegylet e nézetei azonban, habár rövidre is — meg
változtak ; az egyletnek ismét pénzre volt szüksége!

A fentirt évben az egylet több alsóbbrendű erdészeti tanoda alapítá
sán törte fejét, hogy azokban fiaink számára az elnémetesedés egy új 
temploma nyíljék meg.

E czél kivitelére azonban az egyletnek nem lévén pénze, megemlé
kezett a gazdag magyar erdőbirtokosokról, kikről tudta, hogy csak 
nagylelküségökre kell hivatkozni, és azok tüstént készek vagyonuk egy 
részét közhasznú czélokra feláldozni. Úgy látszik azonban, az egyletnek 
az is tudomására esett, hogy ezen urak nemzetiségök nádparipájáról mind. 
eddig sem szállottak le; hogy világpolgári álláspontra még eddig sem 
tudtak felvergődni: azaz elnémetesedni. Ez okból tehát ismét a konczvetés 
ártatlan eszközéhez folyamodtak, beiktatván az illető kérvénybe, hogy:

„Tannyelvül mindaddig a németet kell megjelölni, míg az erdészeti 
magyar irodalom annyira ki lesz fejtve, hogy az előadások azon sikeresen 
tartathassanak. — A magyar erdészeti egyesület köteles
ségének ismerendi, e szükségletnek mielőbb meg
felelni.“

Az illető költségek a magyar erdőbirtokosok bőkezű adakozásaiból 
lettek volna fedezendők és — hinc illae lacrymae — az erdészeti magyar 
irodalmat illetőleg !

Miután azonban az egylet szivéhez kapva és eddigi hatévi működé
seire visszatekintve, semmikép sem ringathatta magát azon megnyugtató 
hitben, hogy a magyar erdőbirtokosok föltétien bizalmát kiérdemelte lé
gyen , arról is gondoskodott, hogy azok, ha önkényt nem akarnák saját 
érdekeiket felismerni, szelíd atyai kényszer által boldogittassanak ; miért 
is a fentemlitett kérvényben oda nyilatkozott, hogy jó volna a magyar 
erdőbirtokosokat az erdőkre való új adó kivetése utján azon tőkék lefizeté
sére szorítani, melyekkel az egylet német tanodákat alapitana, hogy 
azokban magyar erdészek képeztessenek. — Ezen roppant erő-meg- 
feszités után, melyet az egylet az erdészeti magyar irodalom ügyében a 
fentirt módon kifejtett, kimerültén hanyatlott vissza babérjaira, és dicső
ségről , meg a nemzet hálájáról édesen álmodozván, csendesen aludt egész 
a múlt év december haváig.

Az őt .bűbájosán körüllengő álomképek közé azonban elég kellemet
lenül odavegyült october 20-ka is, és az egylet megemlékezvén a mélyen 
tisztelt báró Eötvös József Karthausi-jában az apa által fiának adott ama 
tanácsáról: „Józan ember soha az első három napban forradalmat el nem 
fogad; az első három hónap után ellene nem áll“; csakugyan az october 
20-ika utáni harmadik hónapban ama felszólítást bocsájtotta közre az er
dészeti magyar irodalom ügyében, melyet már e czikkek elsejében valék 
szerencsés bemutatni. E tekintetben még csak az a mondandóm, hogy
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azóta az erdészegyVet ismét régi álomkórjába eshetett, miután további 
működésének legcsekélyebb életjelét sem adta.

Kérdem már most, remélhetjük-e, hogy ezen egylet, melyet nagy
részt idegenek alapítottak; melynek ügyvitele most is idegenekre van bizva; 
mely ugyan becsületesés dicséretes czélokat tűzött ki magának,— de mely 
sohasem ismerte komoly feladatának az erdészeti magyar irodalom és magyar 
erdészet megalkotását; mely ha 10 évi működésének ideje alatt egyszer- 
másszor meg is emlékezett a magyar nemzetiség erdészeti érdekeiről, ezt 
csak azért tette, hogy a magyar hiszékenységét saját czéljaira kizsák
mányolhassa : remélhetjük-e, mondom, hogy ezen egylet a magyar erdé
szet megalkotásában öszpontosuló forró óhajainknak meg fog felelni, 
vagy nem ?

En részemről azt tartom, hogy az ily remény csak új időveszteség
gel fizetne; hogy a csalódások ideje lejárt, s hogy kijózanodva, komolyan 
kell gondolkoznunk azon eszközökről, melyek erélyesen felhasználva, 
ezen egylet gyámolitása nélkül is czélhoz vezetendnek.

Végül meg kell még említenem, hogy régen bántja lelkemet azon 
gondolat, miszerint a magyar erdészet fejlődése majdani német történeté
nek első lapját a következő értelmű szavak fogják betölteni: — „A ma
gyar erdészeti irodalom , keletkezését néhány jószivü idegennek köszöni, 
kik a saját szakbeli képzősök érdekében német erdész-egyletet alakítottak, 
annak minden ügyeit 10 évig németül vitték, később azonban megkö
nyörülve az ügyefogyott magyarokon, kik közt arravaló ember eddig 
nem találkozott, példátlan önfeláldozással a magyar erdészeti irodalmat is 
megalapították; persze hogy gépies eszközül e czélra egy-két magyar 
születésű erdész is felhasználtatott“, stb.

Hadd maradjon hát Magyarország német erdész-egylete magának! 
Képviselje továbbra is az országban létező német erdészet érdekeit; sza
porítsa azok szakbeli ismereteit; de szabadítsuk meg őt azon balhiedelem 
lidércznyomásától, hogy mi üdvünket az erdészeti országos érdekekre 
nézve tőle várjuk s ne kényszeritsük továbbra is a hypocrita gyászos 
szerepére! Hadd mozdítsa elő — ha akarja — háboritlanul, mint eddig, 
tagjainak érdekeit német nyelven, minden rendelkezésére álló eszközök
kel , és mi, a kik magyarok vagyunk — erdőbirtokosok és erdészek — 
markoljuk meg a kapa nyelét s igyekezzünk erős kézzel nemzeti művelő
désünknek egy nagy hézagát a magyar erdészet megalkotása által betölteni.

Alakit sunk egy önálló, szívben lélekben magyar 
erdészeti egyletet, melynek czélja : a magyar erdészet 
megalkotása, azaz: azokszerü erdészeti gazdaság elveinek Magyar- 
országban gyakorlati érvényre való emelése; az erdőművelés és mezei 
fatenyésztés előmozdítása és tökéletesbitése minden irányban.

Az eszközök, melyek ezen czél elérésére vezetnének, nézetem 
szerint a következők volnának:
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1. Az erdészeti magyar irodalom, még pedig első sorban az erdészeti 
magyar müszótár és az erdészeti tankönyvek megalkotása.

2. Tudományos közlések és az erdei gazdaság körében tett tanulságos 
tapasztalatok terjesztése; az erdészeti tanügyre vonatkozó értekezések és 
az erdészeti egyesület gyűléseit és egyéb mindennemű ügyeit illető tárgya
lások közzététele magyar nyelven szerkesztendő szakla pban.

3. Magyar erdészeti tankönyvek szerkesztését és egyéb az ország 
erdészeti viszonyaira vonatkozó kérdések megfejtését előmozdító pályáza
tok nyitása.

4. A selmeczi Erdészeti Akadémia magyarosítása.
5. Lehető gyarapítása azon állapot ismeretének, melyben az erdei 

gazdaság összes ágai Magyarországban jelenleg léteznek s megismerteté
se azon akadályoknak, melyek azok kifejtésének útjában állanak.

6. Időszakonkénti gyűlések az ország különféle vidékein.
7. Egy elméletileg és gyakorlatilag képzett erdésznek az egylet költ

ségén való tartása, kinek egyedüli feladata lenne, bármely magyar erdő- 
birtokos s egyszersmind egyesületi tagnak felhívása folytán, annak erdei 
gazdasága rendezését illető felméréseket és becsléseket véghezvinni, 
az illető üzleti tervet elkészíteni; annak életbeléptetésére nézve pedig a 
kezelő erdészeket a kellő utasításokkal ellátni. — Mindezért őt az erdő- 
birtokos részéről csak az utazási költségek megtérítése és a munka ideje 
alatti élelmezés és elszállásolás illetné.

8. Alkalmas szakembereknek az erdei gazdaság érdekében bel- és 
külföldön való utaztatása.

9. Az erdőgazdaságot illető mindennemű tárgyak gyűjteményeinek 
alapítása és szaporítása.

10. A kormány által az erdészeti egyesület elé terjesztett erdészeti 
kérdésekre adandó véleményezés.

11. Új erdészeti alsóbb rendű tanodáknak felállítása.
12. Az egyletnek az „országos magyar gazdasági egyesülettel^ való 

folytonos közlekedése, hogy ennek folytán a mindkettővel közös érdekek 
kielégítése eszközöltethessék.

Vannak ugyan, kik azt hiszik, hogy a fentebbi czélt könnyebben 
érhetnék el, ha tömegesen az országos magyar gazdasági egyesülethez 
csatlakoznánk és mint annak erdészeti osztálya működnénk.

Nem tagadom, hogy ez eszme kivitele — föltéve, hogy azt a tisztelt 
gazdasági egyesület is pártolná — sok előnynyel kínálkozik.

Nem is tekintve azt, hogy sokkal egyszerűbb és biztosabb vállalat, 
valami már évek óta fenálló, közbecsülésben részesülő, többé meg nem 
ingatható alapokra fektetett egyesülethez csatlakozni, mint sikeresen va
lami új egyletet alakítani; azt is tudom, hogy az említett gazdasági egye
sület már is tetemes tőkékkel rendelkezik, melyeknek egy része a csatla
kozás után a fentírt szükségletek fedezésére is fordittathatnék és talán
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nagyobb összegekben, mint ez egy újonan keletkezett erdészeti egylet 
erejétől, főkép léteiének kezdetén, kitelnék.

Továbbá a gazdasági egylet Pesten számosb helyiségekkel is bir, 
melyekben ezen egylet erdészeti osztálya is megtarthatná gyűléseit, lerak
hatná gyűjteményeit.

A gazdasági egyesület titkára, mostani fizetése arányos javítása mel
lett, az erdészeti ebbeli teendőket is magára vállalhatná, még pedig olcsób
ban, mint a külön-egylet különfizetett titkára, stb. stb.

Szabadjon azonban e kép árnyoldalát is feltüntetnem.
A gazdasági egyesület alosztályai, a mennyire tudom, legalább jelen

tékenyebb tárgyakra nézve, csak inditványozási joggal bírnak; a hatá
rozat a közgyűlést illeti. Tartok tőle, hogy a közgyűlés nem fordíthatna, 
a nélkül is annyira terjedelmes teendői közt, kielégítő figyelmet az erdé
szet érdekeire, melyek magokban is elégségesek, nem egy gyűlés összes 
megfeszített működését igénybe venni. — Az erdészet különben sem áll 
a mezei gazdasághoz oly szoros és oly közeli viszonyban, mint a többi 
alosztályokhoz utalt szakok. — Az erdészet és a mezei gazdaság édes 
testvérek, bárha az első mostoha körülményeknél fogva messze hátrama
radt a második után ez országban ; ők mindketten nemzeti gazdaságunk 
egyenjogú gyermekei, miglen a gazdasági egyesület a többi alosztályok 
anyjaként tekinthető ; s ki ne tudná, hogy édes magzatjaink mindig köze
lebb állanak szivünkhez, mint testvéreink.

Továbbá a gazdasági egyesület közgyűléseit évenkint Pesten tartja 
meg, a mit nagyon természetesnek találunk, miután az ország számos 
megyéiben már is léteznek fiók-egyletek, melyek az illető megyék viszo
nyaival a helyszínén megismerkedve, ott a mezei gazdaság érdekeit sike
resen előmozdíthatják, ebbeli országos ügyekben az országos egyesület
hez támaszkodván. — Ily eljárást azonban a magyar erdészek nem kö
vethetnek, mert míg a vagyonos mezei földbirtokosok és az értelmes 
mezei gazdák száma ez országban millió, addig a magyar nagyobb erdő- 
birtokosok és az értelmes magyar erdészek száma aránylag igen csekély. 
Mi tehát a lehető legjobb esetben sem számithatunk de még arra sem, 
hogy az egész hazában csak két vagy három erdészeti egyesület alakul
hasson ; sőt ellenkezőleg, szivünk minden ebbeli vágyai be lesznek töltve, 
ha elérhetendjük csak egyetlen egy oly egyesület létrejöttét, mely 
Magyarországnak, természetesen ide értve Erdélyt is, erdészeti érdekeit 
kellően képviselhetendi.

Hogy már most ezen egyesület feladatának méltón megfelelhessen, 
szükséges, hogy annak tagjai az erdészeti viszonyok különféleségét a 
helyszínén tanulmányozzák, mert csak igy lesznek képesek szakbeli is
mereteiket és tapasztalataikat az erdőbirtokosok részére gyümölcsözővé 

fenni. Ezen egyletnek tehát szükségkép vándor egyletnek kell lennie, mely 
évenként az ország más-más vidékeit keresi fel, más-más viszonyokkal
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ismerkedik; hol az egyes tag magával hozott tapasztalatait az ujonan 
szerzettekkel gyarapítja s másokkali tanácskozás közben ismereteit bőví
ti, balvéleményeit lerázza ; mig az egyesület, mint olyan, a tanácskozmá- 
nyok és vizsgálódások eredményeit közlönye által az érdekelt közönség 
elébe terjeszti. — Ily vándor egylet, mellőzve, hogy az egyes tagokra 
nézve a kölcsönös ismerkedés, az új emberek, új vidékek látása mennyire 
hasznos, üdítő és kellemes, a nagy közönségbe is bele csepegteti ismere
teinek egy részét, érdeket ébreszt benne az ügy iránt, megszeretteti 
vele azt, pártolókat szerez neki stb. — Mi tehát ezen vándorgyűlésekről 
nem szeretnénk, nem tudnák lemondani. Ezek mellett azonban külön 
ügyvivőséggel kell az erdészeti egyletnek bírnia, melynek költségeit 
tehát csatlakozás esetében a gazdasági egylet tartoznék fedezni.

Azt is fel kell még említenem, hogy a gazdasági egyesület tagjai 
évenkinti tiz forintért csak is az egyesület évkönyvét kapják meg; ezen 
évkönyv azonban az erdészeti érdekeknek csak úgy felelhetne meg, ha 
tekintettel lenne mindazon igényekre, melyek a fentebbi előleges terv 
2-dik pontjában elősorolvák, és ha e mellett legalább is évnegyedenkénti 
füzetekben jelennék meg. E szerint pedig ez évkönyvnek az erdészetet 
illető részére nézve a gazdasági egyletnek külön szerkesztőt kellene tar
tania és fizetnie. Igaz ugyan, hogy a mezei gazdák ez évkönyvvel beér
hetik, mert azonkívül még több önálló szaklappal is bírnak, és az is igaz, 
hogy az erdészek is bírhatnának külön szaklappal, ha az erdészek és 
a mezei gazdák közt nem léteznék bizonyos tekintetben igen nagy 
különbség.

Méltóztassék csak a vagyonos földbirtokosok és a szegényebb gaz- 
dászati értelmiségek, meg ismét a nagyobb erdőbirtokosok és a szegény 
erdészek számait arányosítni, s a talány meg lesz fejtve.

Ehhez járul még az is, hogy Magyarországon jelenleg a legcse
kélyebb számú erdő tekinthető jövedelmezőnek; sőt hogy sok olyan van, 
mely a fenálló adóviszonyok mellett birtokosára nézve valódi istencsa
pásának mondható; hogy tehát úgysem túlszámú erdőbirtokosaink nagy 
része nem nagy kedvvel áldozand oly egyesületek czéljaira, melyek 
ugyan kecsegtetnek a jelenre nézve is becsülettel, dicsőséggel, de 
kézzelfogható anyagi haszonnal csak a jövőre nézve; miglen a gazda
sági egyesület gyakori esetben elég szerencsés, tevékenységének aranyol
dalát tüstént kifordithatni.

A magyar erdészet érdekeinek szellemi úttörői számra nézve szük
ségkép nagyrészt csak a szegényebb sorsú erdészekből fognak állani, 
a mi a birtokosok hő pártolása mellett sem volna elkerülhető, miután 
ők eddig az illető szakértelmiségnek majdnem kizárólagos képviselői.

Úgy látszik, mintha magam is azt akarnám kihozni a dologból, hogy 
szegények lévén, csatlakozzunk hát a gazdagokhoz s majd talán könnyeb
ben fogunk megélhetni. — Azonban a dolog épen megfordítva áll!
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Mert miután a birodalom számos erdészeti egyleteinek egyike sem 
kíván tagjaitól évenkint 3 ftnál többet; s miután ezen három forintért a 
legtöbb esetben az egyesületi folyóiratot is megkapja, mely az általam 
is felhozott igényeknek többnyire megfelel; miután még az országban 
fenálló, oly csekély pártolásban részesült német erdészeti egylet is tart
hatja magát az említett három forint mellett, úgy egész biztossággal 
mondhatjuk, hogy a megalkotandó, nagyobb pártolásra számitó, önálló 
magyar egyesület tagjai évdijának nem keilend 5 ftnál nagyobbnak lennie, 
hogy az egylet fent kitett feladatának minden irányban meg
felelhessen. — Ha ellenben a gazdasági egyesülethez csatlakoznánk, a 
mellett külön szaklapot is kívánván életbe léptetni, úgy az egyes tagnak 
e czélra évenkint 15 vagy 20 pengő ftot kellene áldoznia, s akkor 
az erdészeti értelmiséghez tartozó tagok nagy része, — bárha készséggel, 
örömmel járult volna 5 fttal a közös czélhoz, — 15 — 20 ft elől vérző szív
vel fogna alighanem visszavonulni, sokkal szegényebb lévén, mintsem 
hogy ily áldozatot az évek hosszabb során át megbirhasson; s így az 
egylet dolgozó tagjainak nagy részétől megfosztatnék.

Az én nézetem szerint tehát inkább felelhetünk meg a fent kitűzött, 
czélnak, ha önálló erdészeti magyar egyesületet alkotunk 
mint ha a tisztelt gazdasági egylethez csatlakoznánk.

Evéleményemkimondására azon becsületes szán
dékkésztetett,többeketis hasonló eljárásrabirhatni.

A czélra nézve, úgy tudom, valamennyien tisztában és ugyanazon 
nézetben vagyunk; — vitassunk meg tehát az eszközöket, hogy a két 
odavezető út közt a biztosabbat választhassuk !

Bármelyiknek követésére is szánjuk azonban magunkat, azt hiszem, 
hogy a mostani német egylet idegen országbeli tagjainak is azon tisztelet
reméltó és sokoldalú őszinte becsüléssel találkozott része, mely nem 
azért telepedett le köztünk, hogy a német, vagyis tulajdonkép magyarfa
ló missiónak apostola legyen, mint inkább azért, hogy új hazát keresve 
és találva, e hon örömében, bújában buzgó polgárkép velünk megosztoz
zék : — hiszem, hogy az indigenák ezen tisztességes része is szaporítni 
fogja sorainkat. Arról pedig meg vagyok győződve, hogy a magyaror
szági német erdészegylet tagjai között de még egy magyar sincs, a ki
nek szive mélyébe ne volna lángoló betűkkel írva, hogy a magyar er
dészet mielőbbi megalkotása reánk nézve szigorúan kötelező becsület 
dolga; hogy az — életünk főfeladatai közé tartozik.

Meg vagyok győződve, hogy egy sincs köztünk, a kit nem rettentene 
azon gyalázat, mely az utókor igazságos Ítéletében még sírjaink nyugal
mát is háborítaná, ha a mi közönyünk volna az oka, hogy e szent kötély 
teljesitlen, e magasztos feladat megoldatlan maradt.

Föl tehát! nyilatkozzunk, és addig is Isten velünk!
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