
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége és igazgató-
választmánya: 

Elnök: br. Waldbott Kelemen nagybirt., felsőházi tag, stb., 
Tolcsva, Zemlém vm. 

I . Alelnök: Tér fi Béla ny. miniszter, stb., Budapest. I . , Nagy-
boldogasszony-út 49. 

11. Alelnök: i f j . gr. Teleki József nagybirt., oki. erdőmérnök, stb., 
Pomáz, Pest vm. 

1. Ajtay Jenő ny. min. tan., Epést, I I . , Lövőház-u. 34. 
2. Ajtay Sándor dr. m. kir. főerdőtanácsos, Bpest, V. , Kossuth 

Lajos-tér 11. (Földmív. Minisztérium.) 
3. gr. Andrássy Sándor nagybirt., stb., Budapest, V I . , Vilma 

királyné-út 34—36. 
4. gr. Appovyi Káro ly nagybirt., stb., Pálfa, Tolna vm. 
5. Arató Gyula ny. h. államtitkár, Bpest, I I . , Káplár-u. 3. 
6. Balogh Ernő ny. min. tan., Budapest, I I . , báró Lipthay-u. 3. 
7. Béky Albert ny. min. tan., Debrecen, Miklós-u. 45. Hajdú vm. 
8. Bencze Pál , hgi erdőmester, Sopron, Balogh-Kováts S.-u. 44. 
9. Beyer Jenő ny. min. tan., Bpest, L, Csörsz-u. 1. 

10. br. Biedermann Imre nagybirt., stb., Szentegát, Szigetvár, 
Somogy vm. 

11. borhii Borhy György nagybirt., stb., Gyöngyös, Heves vm. 
12. Czillinper János ny. kir. erdőfelügyelő, Bpest, I V . , Apponyi-tér 1. 
13. gr. Esterházy Móric, v. miniszterelnök, nagybirt., stb., Bpest, 

I . , Bécsikapu-tér 8. és Majk, up. Kecskéd, Komárom vm. 
14. Fekete Zoltán egyetemi ny. r. tanár, Sopron, Széchenyi-tér 2. 
15. hg. Festetics György nagybirt., stb., Keszthely, Zala vm. 
16- gr. Festetics Kris tóf nagybirt., stb., Bpest, I . , Verbőczy-u. 21. 

és Németlad, Somogy vm. 
17. Fiedler Jenő ny. főerdőmérnök, Tata, Komárom vm. 
18. Földváry Miksa min. tan., m. kir. erdőigazgató, Kaposvár, 

Esterházy-n. 21., Somogy vm. 
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19. br. Inkey Pá l nagybirt., stb., Iharos, up. Iharosberény, Somogy 
vm. és Bpest, I . , Szent János-tér 1, 

20. Ivanich Ferenc ny. min. tan., Gödöllő, Pest vm. 
21. Karafiáth Jenő dr. ny. miniszter, főpolgármester, stb., Bpest, 

V . , Alkotmány-u. 6. I . em. 
22. gr. Károlyi Gyula v. miniszterelnök, nagybirt., stb., Bpest, 

V I I I . , Reviczky Gyula-u. 6. és Tiborszállás, Szatmár vm. 
23. Karsay Ká ro ly m. kir. gazdasági főtanácsos, Bpest, V I I I . , 

Gólya-u. 22. 
24. gr. Kenlevich Gyula nagybirt., stb., Bpest, I V . , Ferenciek-tere 2. 

és Pétervására, Heves vm. 
25. Kiss Ferenc ny. min. tan., Szeged, Tisza Lajos-körút 52. 
26. Kovács Gábor ny. h. államtitkár, Bpest, I I . , Olasz-fasor 10. 
27. Lady Géza főerdőmérnök, Bükkzsérc, Borsod vm. 
28. vitéz Lámfalussy Sándor hgi urad. erdőfelügyelő, Sopron. 
29. Lengyel Sándor m. kir. főerdőtanácsos, Bpest, V. , Kossuth 

Lajos-tér 11. (Földmivelésügyi Minisztérium.) 
30. i f j . gr. Mailáth József nagybirt., stb., Monyha, up. Zemplén-

ricse, Zemplén vm. 
31. gr. Mailáth György nagybirt., felsőházi tag, stb., Bpest, V I . , 

Andrássy-út 120. és Bakóea, Baranya vm. 
32. Matusovits Péter ny. min. tan., Szeged, Kölcsey-u. 4. 
33. Molcsány Gábor min. tanácsos, Bpest, V. , Kossuth Lajos-tér 11. 

(Földmív. Minisztérium.) 
34. hg. Montenuovo Nándor nagybirt., stb., Németboly, Ba

ranya vm. 
35. Nagyszalánczy Brúnó ny. min. tan., Bpest, I . , Völgy-u . 7. 
36. vitéz Onczay László m. kir. gazdasági főtanácsos, urad. erdő

igazgató, Vilyipuszta, up. Sátoraljaújhely, postafiók 60. 
37. Orosz Anta l ny. m. kir. főerdőtanácsos, Bpest, X I . , L á g y -

mányosi-út 5. 
38. Osztroluczky Miklós ny. főispán, nagybirt., stb., Bpest, I V . , 

Kaplony-u. 7. 
39. Papp Béla ny. min. tan., Bpest, I I . , Torockó-u. 14. 
40. Papp-Szász Tamás dr. nagybirt., stb., Bpest, I V . , Szép.-u. 5. 
41. őrgr. Pallavicini Al fonz K á r o l y nagybirt., stb., Szilvásvárad, 

Borsod vm. és Bpest, V I . , Andrássy-út 98. 
42. Pászthory Ödön min. tanácsos, Bpest, V. , Kossuth Lajos-tér 11. 

(Földmív. Minisztérium.) 
43. br. Prónay Gábor nagybirt., stb., Bpest, V I I I . , Trefort-u. 2. és 

Acsa, Pest vm. 
44. br. Prónay György v. b. t. t., nagybirt., stb., Bpest, V I I I . , 

Trefort-u. 2. és Acsa, Pest vm. 
45. Rimler Pá l m. kir. gazd. főtanácsos, hgi erdőtanácsos, Sopron, 

Szent Imre-tér. 



46. Rochlitz Béla hgi erdőtanácsos, Keszthely. 
47. Rónai György ny. hgi erdőtanácsos, Sopron. 
48. Roth Gyula egyetemi ny. r. tanár, Sopron, Hunyadi János-u. 31. 
49. Schenkengel László kir. közalapítv. igazgató, Bpest, V. , Hold-

utca 16. (Vallás- és közokt. Minisztérium.) 
50. Schmid Ernő ny. primási urad. főerdőtanácsos, Esztergom, 

Bottyán J.-u. 5. 
51. Sípos Antal hgi urad. erdőtanácsos, Körmend, Vas vm. 
52. gr. Széchenyi K á r o l y nagybirt,, stb-, Bpest, I I . , Pasaréti-út 21. 
53. Takách Zsigmond főapátsági erdőtanácsos, Ravazd, Győr vm. 
54. Tuzson János dr. egyetemi ny. r. tanár, Budapest., V I I I . , 

Romanelli-u. 25. 
55. TJrbánfy Ignác urad. erdőtanácsos, Felnémet, Heves vm. . 
56. Véssél Mihály ny. min. tan., Bpest, L , Maros-u. 3. 
57. Vuk Gyula m. kir. kormányfőtanácsos, vezérigazgató, stb., 

Bpest, V . , Alkotmány-u. 6. I I I . em. 
58. Walla Ferenc m. kir. gazd. főtanácsos, nagybirt., stb., Tündér

major, up. Zirc, Veszprém vm. 
59. gr. Zelenski Róbert v. b. t. t. nagybirt., stb., Bpest, V I . , Vi lma 

királyné-út 4. 
S0. Zügn Nándor ny. városi erdőmester, Sopron. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1937. év i decem
ber hó 21-én délelőtt 10 órakor az egyesület székházában tartott üléséről. 

Jelen voltak: br. Waldbott Kelemen elnök, i f j . gr. Teleki József 
alelnök, Biró Zoltán ügyvezető, dr. Ajtai Sándor, Ajtoy Jenő, Beyer Jenő, 
Földváry Miksa, gr. Károlyi Gyula, Karsay Káro ly , gr. Keglevich Gyula, 
Kovács Gábor, Lady Géza, vitéz Lámfalussy Sándor, Lengyel Sándor, g r . 
Mailáth György, Molcsány Gábor, Nagyszaláncy Brúnó, vitéz Onczay 
László, Orosz Antal , Osztroluczky Miklós, Papp Béla, dr. Papp-Szász 
Tamás, őrgr. Pallavicini Alfonz Károly , br. Prónay György, Roth Gyula, 
Schenkengel László, Schmid Ernő, Takács Zsigmond, Urbánfy Ignác, 
Véssey Mihály, Walla Ferenc választmányi tagok és dr. Mihályi Zoltán 
titkár. 

Elnök: Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a szabályszerűéi! 
összehívott ülés a megjelentek számára való tekintettel határozatképes. 

Kimentették magukat: Térfl Béla alelnök, gr. Apponyi Károly , gr. 
Andrássy Sándor, br. Biedermann Imre, borhii Borhy György, Czillinger 
János, gr. Esterházy Mórié, gr. Festetics Kristóf, br. Inkey Pál, Ivanich 
Ferenc, Matusovits Péter, hg. Montenuovo Nándor, Rimler Pál , gr. 
Széchenyi Ká ro ly és Vuk Gyula választmányi tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtai Jenő és Lengyel Sándor választ
mányi tagokat kéri fel. 

Napirend előtt meleg szavakkal üdvözli Biró Zoltán ügyvezetőt abból 
az alkalomból, hogy a Budapesti Mérnöki Kamara felsőházi taggá válasz-



totta. Ez a kitüntetés a magyar erdőgazdaság legszélesebb rétegeiben is 
nagy örömet keltett. Nemcsak azért, mert megtiszteltetést jelent az erdő-
mérnöki szakra .nézve, hanem főleg azért, mert Biró Zoltán személye 
biztosítéka .annak, hogy az erdőgazdaság érdekeit a leghivatottabb szak
értő és bátor harcos fogja képviselni a törvényhozásban is. Ü g y a maga, 
mint az egész választmány nevében őszinte szívvel sok sikert kíván mun
kájához. (Zajos taps és éljenzés.) 

Ügyveze tő : Megköszöni a választmány üdvözlését. Ü g y vél i , hogy a 
megtiszteltetés nem csupán személyének szól, hanem egyben elismerése az 
erdőmérnöki kar eredményes munkájának, valamint az erdő közgazdasági 
fontosságának. í gé r i , hogy azokat az eszméket és célokat, amiknek eddig 
is becsületes harcosa iparkodott lenni, a jövőben még fokozottabb mérték
ben kívánja szolgálni. (Éljenzés.) 

A legutolsó választmányi ülés óta nagyon éles harcok folytak a 
tarifa visszaállításáért, amelyeknek eredményeképen annyit mégis sike
rült elérni, hogy a 250 km-nél nagyobb távolságra a régi fuvardíj tételeket 
léptették életbe, amelyek 200 km-ig hatnak vissza. Miután azonban a ked
vezmény csak 1938 február 28-ig van érvényben, haladéktalanul meg kell 
tenni a szükséges lépéseket a további meghosszabbításért. Egészen szokat
lan, hogy ilyen nehéz időkben, épen tél közepére tették ennek a kedvez
ménynek a határidejét. Bízik azonban abban, hogy minden nagyobb 
nehézség nélkül sikerülni fog egy nyár ig való meghoszabbítást elérni. 
Kér i a választmány felhatalmazását, hogy a vezetőség ezirányban a szük
séges lépéseket megtehesse. 

A z igazgató-választmány ügyvezető javaslatához egyhangúlag hozzá
járul. 

Ügyveze tő : Bemutatja az egyesület 1936. évi zárszámadását és az 
1938. évi költségvetését. Utóbbinál az előző évi összegekkel szemben lénye
gesebb eltérés nincsen, a személyi kiadásoknál okozott csak némi emelke
dést a titkári állás betöltése. A z egyéb kiadásoknál a lehető legszűkebb 
keretek betartására törekszik az egyesület. A z „Erdészeti Lapok" költsége 
12.000 pengő, ami igazán minimálisnak mondható. K é r i a zárszámadás és 
a költségvetés elfogadását. 

A z igazgató-választmány a zárszámadást és a költségvetést egy
hangúlag elfogadja. 

Ügyveze tő : A z egyesület anyagi helyzetére vonatkozólag jelenti, 
hogy a vezetőség a legnagyobb takarékossággal és a tagdíjhátralékok 
fokozottabb mértékű behajtásával igyekszik a szükséges egyensúlyt bizto
sítani. A folyó évben a rendes előíráson felül mintegy 8000 pengő hátralék 
is befolyt és miután a hátralékosok majdnem kivétel nélkül írásban vállal
ták kötelezettségeiknek teljesítését kisebb-nagyobb havi részletek formá
jában, remény van arra, hogy 4 év alatt az egyesület összes követelése 
kielégítést nyer. 

Elnök: A szeptemberi választmányi határozat, amely a hátralékok 
erélyes behajtását rendelte el, igen célravezetőnek látszik és nyi lvánvaló, 
hogy épen a túlságos engedékenység okozta a hátralékok nagymértékű fel
szaporodását. Indítványozza, hogy a tagdíjak behajtását a jövőben még 
szigorúbban kezelje az egyesület. 

A z igazgató-választmány Elnök indítványát egyhangúlag magáévá 
teszi. 

Ügyveze tő : A közgyűlésre 3 indítvány érkezett be, egyiket Róth 
Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár, a másik kettőt vitéz Lámfalussy 
Sándor, hgi erdőfelügyelő nyújtotta be. 



Titkár: Felolvassa az indítványokat. Roth Gyula az egyesület támo
gatását kéri a műegyetem erd&mérnöki osztályának a tanárai által indí
tott mozgalomhoz, amely a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet keretén 
belül egy önálló erdőmérnöki osztály létesítését célozza. Tekintettel arra, 
hogy minden mérnöki szaknak megvan a maga külön képviselete a leg
régibb műszaki egyesületben, a különleges erdészeti érdekek védelme 
szempontjából elodázhatatlan nz erdőmérnöki osztály megalakítása. Miután 
azonban az újabb tagdíj vállalása nagy akadálya lenne a kívánt cél 
elérésének, arra kéri az egyesületet, hogy azon tagjai részére, akik a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egyletbe is belépnek, az évi tagdíjat 20 pengő 
helyett 14 pengőben állapítsa meg. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
vezetőségétől is Ígéretet kapott, hogy a kölcsönösség alapján az Országos 
Erdészeti Egyesületben is tagságot vállalt budapesti tagjait csak 16, a 
vidékieket pedig 12 pengő évi tagdíjjal fogja megterhelni az eddigi 28, 
illetőleg 16 pengő helyett. Ez a megoldás némi anyagi áldozatot jelent 
mind a két egyesület számára, de miután egyetlen lehetőség arra, hogy a 
tervbevett erdőmérnöki osztály megalakíttassék, kéri az egyesület hozzá
járulását indítványához. 

Ügyvezető. Nemcsak az erdőmérnököknek, hanem az erdőgazdaság
nak is egyformán érdeke, hogy az erdőtisztek számottevő része helyet 
foglaljon a mérnök-egyletben is. Mert az anyag, amit az erdőgazdaság 
termel, műszaki feldolgozásra vár és a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 
az a hely, ahol az erdőmérnök a műszaki élet egyéb képviselőivel és tudo
mányos művelőivel összekerülhet és az együttműködésre alkalmat talál
hat. A magyar műszaki élet fejlődésében az utolsó 40 év alatt bekövetke
zett minden jelentősebb változás a mérnök-egylet kebeléből indult ki. 
Helyet foglalnak benne a minisztériumok műszaki referensei, az osztály
vezetők, minden jelentősebb műszaki intézmény vezetője, valamint a gyár-
vállalatok tisztikara. Ezért javasolja, hogy hozza meg az egyesület a 
viszonylag csekély áldozatot a külön erdőménlöki osztály megalakíthatása 
érdekében, mert ezáltal alkalom nyílik az erdőgazdaság érdekeinek hat
hatósabb védelmére. 

A z igazgató-választmány Rollt Gyula javaslatát egyhangúlag 
magáévá teszi. 

Titkár: Ismerteti vitéz Lámfalussy Sándor indítványait. A z elsőben 
a tűzifa kedvezményes fuvardíjával foglalkozik. Rámutat azokra a zava
rokra, amelyeket a tarifának egy éven belül történt négyszeres változta
tása okozott, valamint azokra az anyagi veszteségekre, amelyeket a loyáli-
san viselkedő és a tűzifájukat áruba bocsátó erdőgazdaságok szenvedtek 
a tarifaemelés következtében. Mintán a legutóbb életbeléptetett díjtétela-
ket is csak február 28-áig kívánja a kormányzat érvényben tartani, addig 
pedig nz erdőn tároló tűzi famennyiségek le nem szállíthatók, javasolja, 
forduljon az egyesület felterjesztéssel a kormányhoz és kérje a megadott 
kedvezménynek február 28-ika utáni időre való fenntartását. 

Második indítványa az égorfn legmagasabb árának a megállapítására 
vonatkozik. A z eddigi csoportosítás az égerfát a. nyár-, fűz- és egyéb 
lombfák csoportjába sorozza, holott köztudomású, az égernek mennyivel 
nagyobb a kalóriája s ennek következtében a tényleges értéke is. Java
solja, forduljon az egyesület a földmivelésügyi, illetőleg kereskedelemügyi 
miniszter Urakhoz olyan értelmű kérelemmel, hogy az égerfa ára legalább 
is a fenyőével azonosnak vétessék. 

Ügyvezető : Miután a fuvardíjkedvezmény megadását mindig hossza
dalmas tárgyalások szokták megelőzni, igen ajánlatosnak tartja, ha az 



•egyesület minél előbb megteszi a szükséges lépéseket és a választmány 
határozatát a közgyűlés is megerősíti . A z égerrel kapcsolatban rendezni 
kell a nyir-tüzitanak a kérdését is. A nyírfa is elsőrendű kandallóié és 
tüzelőértéke némely keményíáét meg is haladja. Vannak uradalmak, ahol 
az év i termelés számottevő része nyirfából áll. Teljes mértékben hozzá
járul vitéz Lámfalussy indítványaihoz és azoknak a közgyűlés elé való 
terjesztését javasolja olyan formában, hogy az egyesület kérje a föld
mivelésügyi és kereskedelemügyi miniszter Urakat, sorolják a termelést 
követő év májusáig az égert és a nyirt az „egyéb keményfa" csoportba. 

A z igazgató-választmány vi téz Lámfalussy, i l letőleg Ügyveze tő javas
latát egyhangúlag magáévá teszi. 

Ügyveze tő : Bejelenti, hogy az igazgató-választmánynak az Országos 
Fagazdasági Tanács kiegészítésére vonatkozó javaslatát a földmivelésügyi 
miniszter Ür magáévá tette és báró Prónay Gábor nagybirtokost és 
Rochlitz Béla hgi erdőtanácsost a Tanács rendes tagjaivá, báró Prónay 
Gábor helyére pedig dr. Papp-Szász Tamás nagybirtokost póttagnak 
nevezte ki. 

Tudomásul szolgál. 

Ügyveze tő : Bejelenti, hogy az egyesület az E g r i Érsekségtől, Buda
pestre szállítva 150 q gyertyánhasábot kapott. K é r i annak tudomásul-
vi ttl :t, hog-y az elnökség a nagylelkű adományért Öeminenciájának hálás 
köszönetét fejezte ki. 

Örömteljes tudomásul szolgál. 

Ügyveze tő : A z „Erdészeti Lapok" szerkesztésének technikai részét 
most mai- teljes egészében Mihályi dr. végz i . Indokoltnak tartja tehát, 

.hogy ez a folyóirat címlapján is kifejezésre jusson. K é r i az igazgató
választmány hozzájárulását ahhoz, hogy a főszerkesztő címnek Ügyveze tő 
ívszere való biztosítása mellett a felelős szerkesztést Mihályi dr. vehesse 
át és ezzel kapcsolatosan a kedvezményes vasúti • bérlet is biztosíttassék 
számára. Ez az egyesület részére mintegy évi 230 pengő megtakarítást 
.jelent. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a titkár a gyakorla t i erdő
gazdasággal a legszorosabb érintkezést tarthassa fenn, ami csak úgy érhető 
el, ha megfelelő szabad mozgást biztosít számára az egyesület. 

A z igazgató-választmány ügyvezető indítványát egyhangúlag 
magáévá teszi. 

Ügyveze tő : Bejelenti, hogy a „Zöld Mező" c. gazdatársadalmi hetilap 
• csereviszonyba óhajt lépni az „Erdészeti Lapok"-kal. N e m valószínű 
ugyan, hogy az Erdészeti Egyesület tagjainál nevezett folyóirat nagy 
érdeklődésre számíthatna, de tekintettel arra, hogy 6000 példányban jele
nik meg és valószínűleg át fog venni az „Erdészeti Lapok"-ból néhány, az 
erdőgazdaságot érintő közleményt és ezáltal ezeknek nagyobb nyilvános
ságot biztosít, javasolja a csereviszonyhoz való hozríjárulást. 

A z igazgató-választmány egyhangúlag Ügyveze tő indítványa szerint 
határoz. 

Ügyveze tő : Bejelenti, hogy felvételüket kérték az egyesületbe: dr. 
Böszörményi Oszkár erdőbirtokos, Sopp László, vitéz Ortóy Zsigmond, Héjj 

•János és Reiss Ferenc oki. erdőmérnökök. Javasolja felvételüket. 
A z igazgató-választmány nevezetteket egyhangúlag az egyesület 

"tagjai közé iktatja. 

Több tá rgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 

K . m. f. 



Jegyzőkönyv 
felvétetett Budapesten, 1937. évi december hó 21-én, délelőtt 11 óra

kor az Országos Erdészeti Egyesület székházában tartott 
közgyűléséről. 

Jelen voltak: báró Waldbott Kelemen elnök, Térfi Béla és 
i f j . gróf Teleki József alelnökök, Bíró Zoltán ügyvezető, dr. Mi
hályi Zoltán titkár, Ács Ferenc, dr. Ajtai Sándor, Ajtay Jenő, 
Almássy István, Anschau Antal,' Bálás Emil , Barkóczay István, 
Barsi Nándor, Becker Róbert, Bencze Pál, Bernáth Kálmán, Beyer 
Jenő, dr. vitéz Bokor Rezső, Csép Béla, Csizmazia László, Csóka 
József, Dercsény István, Farkas Jenő, Felsővály-Furherr János, 
Földváry Miksa, Gellért József, Gereben János, Gönczi József, 
Gyarmathy Mózes, Hajdú Gyula, Hajdú János, Hepke Arthur, 
Illyés Káro ly , Irinyi Aurél , István Sándor, Iván György, Iványi 
Ferenc, Jellachich László, Karczag Gusztáv, gróf Károlyi Gyula, 
Karsay Károly , Katona László, gróf Keglevich Gyula, Keiner 
Rezső, Kertay Ede, Kocziha János, Kolossváry Andor, Kopácsy 
Imre, Kovács Ferenc, Kovács Gábor, Krassay Ágoston, Lady 
Géza, vitéz Lámfalussy Sándor, Lengyel Sándor, Lengyel Viktor, 
Loványi Heribert, Lövik Béla, Lutonszky Ernő, gróf Mailáth 
György, Mayer Aurél , Márkosi Béla, Marsalkó Ferenc, dr. Michai-
lich Győző, Mikosdy András, Modrovich Ferenc, Molcsány Gábor, 
Nadhera Sándor, Nagy Imre, Nagyszalánczy Brúnó, vitéz Onczay 
László, Orosz Antal , vitéz Ortutay Pál , Osztroluczky Miklós, őr
gróf Pallavicini Alfonz Károly , Papp Béla, dr. Papp-Szász Ta
más, Párnay Att i la , Pászthory Ödön, Pászthy Ferenc, Petényi 
Keresztély, báró Prónay György, vitéz Rábay Gyula, Riedt 
Gyula, Riedl László, Rohlitz, Béla, Roth Gyula, Schenkengel 
László, Schmid Ernő, Sébor János, Szabó Benedek, Székács Vince, 
Szederjei-Ostadál Jenő, vitéz Szilágyi Ilosvay Lajos, Szentjóbi-
Staub Elemér, Takács Zsigmond, vitéz Tamás József, TárczyVíú, 
Tersztyánszky László, Thiringer János, Tóth Bódog, Urbánfy 
Ignác, Vassányi Mihály, Véssey Mihály, Vető Gyula, vitéz Vi-
tézy László, Wagner Gyula, Walla Ferenc, Weinert Tivadar, Wilt 
Lajos és Zsombor y Ignác. 

Elnök: Üdvözlöm a megjelent urakat és az Országos Erdé
szeti Egyesületnek a mai napra kitűzött rendes közgyűlését meg
nyitom. Megállapítom, hogy a közgyűlés ideje az egyesület hiva
talos lapjának két egymásután következő számában, november és 
december hónapban szabályszerűen közzétettük és hogy a köz
gyűlés a megjelentek számára való tekintettel határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére gróf Mailáth György és Walla 
Ferenc urakat kérem fel. 



Távolmaradásukat kimentették: gróf Apponyi Káro ly , gróf 
Andrássy Sándor, báró Biedermann Imre, borhii Borhy György , 
•Czillinger János, gróf Esterházy Móric, gróf Festetics Kristóf, 
báró Inkey Pál , Ivanich Ferenc, Matusovits Péter, herceg Monté* 
nuovo Nándor, Rimler Pál , gróf Széchenyi K á r o l y választmányi 
tag urak. 

Jelentem a tisztelt közgyűlésnek, hogy 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter urat Molcsányi Gábor 

miniszteri tanácsos, 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat Schen-

Ttengel László kir. közalapítványi igazgató, 
a m. kir. József nádor műegyetem bánya-, kohó- és erdő

mérnöki karát Roth Gyula egyetemi nyilvános rendes tanár, 
dékán, 

a Budapesti Mérnöki Kamará t dr. Mihailich Győző elnök, 
a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségét Papp 

Béla nyugalmazott miniszteri tanácsos, 
az Országos Mezőgazdasági Kamará t Szentjóbi-Staub Ele

mér, nyugalmazott államtitkár, 
a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet Föld-

váry Miksa miniszteri tanácsos, erdőigazgató, 
a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet Walla 

Ferenc nagybirtokos és Horváth Miklós uradalmi erdőtanácsos, 
a Tisza jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületét vitéz 

Onczay László m. kir. gazdasági főtanácsos, uradalmi erdő
igazgató, 

Budapest székesfővárost Csizmazia László főerdőtanácsos, 
Sopron szabad királyi várost vitéz Tamás József erdő-

mester, 
Pécs szabad királyi várost vitéz Rábay Gyula erdőmester, 
Kecskemét szabad királyi várost Kertay Ede erdőmester urak 

képviselik. 
A z egyesület nevében mindnyájukat melegen üdvözlöm. 
Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt az egyesület mult évi esemé

nyeivel foglalkoznék, engedjék meg, hogy előbb megragadjam az 
alkalmat és mindnyájunk nevében a legnagyobb melegséggel és 
őszinte örömmel üdvözöljem Biró Zoltán Őméltóságát, a mi ki
tűnő ügyvezetőnket, abból az alkalomból, hogy a Budapesti Mér
nöki Kamara őt választotta meg a magyar országgyűlés felső
házába. Örülünk őszinte szívből az ő személyi sikerének, amely 
abban nyilvánult meg, hogy egy országos, magas szellemi és er
kölcsi nívón álló testület — aminő a Mérnöki Kamara — őt tar
totta Magyarország összes mérnökei közt a legérdemesebbnek és 
legalkalmasabbnak a törvényhozás házában való képviseletére. 



Nem kétséges, hogy a kartársak véleménye és ítélete min
denkor a legnagyobb súllyal bír. És í g y a primus inter pares po
zíciója is a legtökéletesebben tükrözi vissza az iránta megnyilvá
nult bizalmat. 

De nekünk is van okunk örülni Bíró Zoltán Őméltósága 
felsőházi tagságának. Mert először is az a körülmény maga, hogy 
a Mérnöki Kamara egy erdőmérnökkel képviselteti magát a felső
házban, megtiszteltetés az egész magyar erdőmérnöki karra nézve, 
amely hálával tartozik Biró Zoltánnak, hogy ezt a megtiszteltetést 
kiérdemelte! De örülünk ennek az eseménynek mi is: az Országos 
Erdészeti Egyesület. Nemcsak azért, mert reánk nézve is megtisz
telő, hogy a mi ügyvezetőnket egy i lyen előkelő testület küldte a 
felsőházba, hanem azért is, mert rendkívüli nyereséget jelent szá
munkra, hogy egyesületünket az országgyűlés felsőházában az a 
férfiú képviseli, aki az ő magas kvalitásaival, elismert szaktudá
sával és kiváló szónoki tehetségével a magyar erdőgazdaság 
ügyeinek ott minden bizonnyal a leghivatottabb szószólója lesz. 

Amidőn Őméltóságának, mint új törvényhozónak az Orszá
gos Erdészeti Egyesület legmelegebb szerencsekívánatait tolmá
csolom, szívből kívánom, hogy hosszú évek során fejthesse ki tör
vényhozói tvékenységét az ország és különösen a magyar erdő
gazdaság érdekében! (Hosszantartó taps és éljenzés). 

Tisztelt Közgyűlés! Köze l másfél éve annak, hogy az egye
sület mult évi közgyűlése Miskolcon lezajlott. 

Sajnos, erre az évre nem sikerült a dolgokat úgy rendezni, 
hogy tanulmányúttal kapcsolatos vidéki közgyűlést tarthattunk 
volna, s ezért hagyta az igazgatóválasztmány a közgyűlést decem
ber hónapra, hogy lehetőleg egy teljes naptári év eseményeiről 
tudjunk a tisztelt közgyűlésnek beszámolni. 

Amint arra emlékezni méltóztatnak, a mult közgyűlés során 
az egyesület úgy határozott, hogy a magyar tűzifa minimális árát 
biztosító intézményt fenntartani kívánja s a módozatok és felté
telek megbeszélésére, a véleményekben megnyilvánult ellentétek 
elsimítására hattagú bizottságot küldött ki. 

Biztatást kaptunk a kormányzattól arra nézve, hogy amiben 
a bizottság meg fog állapodni, azt a kormányzat módosítás nél
kül elfogadja és végre is hajtja. 

Sajnos, nem ez történt. 
A bizottsági tárgyalások október hó folyamán lezárultak s 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya és az 
Országos Fagazdasági Tanács a bizottsági tárgyalások eredmé
nyét majdnem 100 százalékig egybehangzó javaslat formájában 
terjesztették még november hó folyamán a Miniszter Ür elé. 

További intézkedés a kérdésben csak februárban történt,, 
amikor is a Miniszter Ür olyan engedély-okirat tervezetet adott 



le, amelyben a bizottsági megállapodástól és az egyöntetű javas
latoktól lényegében is eltért. 

Amint azt az urak tudni méltóztatnak, már a múlt évi közgyű
lésünk rámutatott arra, hogy egyrészről a külföldi tűzifa-behoza
tal kérdésének rendezése, másrészről a belföldi piac nyugalmának 
megőrzése szempontjából a mult év őszóig meg kellett volna az 
egységes szervezetet alkotni. 

N e m a bizottságon és nem az érdekeltségi szerveken mult, 
hogy mult év novemberében a megállapodások létre nem jöttek, 
mert az együttes javaslat alapján a szükséges intézmény megszer
vezése számottevő akadályba nem ütközött volna. 

Sajnos, a kormányzat döntése, amint már azt említettem, 
csak ez év februárban került kezeinkhez és olyan kikötéseket tar
talmazott, amelyek nemcsak a vállalatot létrehozó erdőbirtoko
sokra, de a finanszírozó pénzintézetre nézve is majdnem tisztán 
terheket jelenthettek volna, minden előny nélkül. 

Ennek dacára néhány birtokos társammal együtt mindent 
megpróbáltunk abban az irányban, hogy a vállalatot össze tudjuk 
hozni. 

Amikorra azonban a szükséges részvénytőkét biztosítani, a 
finanszírozás kérdését megoldani sikerült, a kormányzat a román 
tűzifa tekintetében teljesen feladta azt az álláspontot, amelyet 
előzőleg az engedély-okiratban az alakítandó vállalattal szemben 
elfoglalt. 

A román tűzifa belföldi értékesítését a kormányzat az 
ottani kereskedelem központi szervére, a „Sel"-re bízta s í g y jó
formán elvette az egyetlen lehetőségét is annak, hogy a vállalatot 
veszteségek nélkül lehessen vezetni. 

Már maga az eredeti tervezet is az esetleg kiadható 4 száza-
fékos osztalékon felül mutatkozó jövedelmet a legalacsonyabban 
számított tartalékolások levonásával az állam részére foglalta le. 

Köztudomású volt, hogy a magyar tűzifa túlnyomóan nagy 
része már ebben az időben kereskedők kezére jutott. 

Ny i lvánva ló vol t i lyen körülmények között, hogy egyedül a 
külföldi fa behozatala lehetett volna az az üzletág, amelynek 
keretén belül az új vállalkozás legalább a fenntartási költségek 
egy részét meg tudta volna keresni. 

A román kereskedelmi szerződés előbb említett kikötése en
nek a lehetőségnek is útját vágta. 

Csák természetes, hogy ibyen körülmények között a vállal
kozás nem lehetett életképes, ilyenbe pedig az erdőbirtokosokat 
belevinni nem volt szabad. 

Azok a hátrányok, amikre az egyesület és a Fagazdasági 
Tanács 1936. év tavaszán tett javaslatunkban rámutattunk, a köz
ellátás szempontjából már 1936 őszén és telén jelentkezni kezdtek. 



A Faforgalmi Részvénytársaság csekély felvásárolt belföldi 
készlete már a tél elején elfogyott s viszont a magánkezek — 
ebben az időben már 90 százalékig kereskedők — az eladási árakat 
úgyszólván napról-napra emelték. 

1935/36. évi termelésre vonatkoztatva ebből az emelésből az 
erdőgazdaságnak vajmi kevés haszna volt, mert — amint már 
előbb is említettem — a készletek ebben az időben már kevés ki
vétellel kereskedők részére voltak lekötve. 

A z erős áremelkedés azonban kihatott az 1936/37. évi terme
lésre is, éspedig annál is inkább, mert mindenki jól tudta, hogy 
a termelendő mennyiségek nem ütik meg az előző évi mértéket, 
hanem jóval az alatt fognak maradni. 

Ennek az erősen megélénkült keresletnek azután már az 
erdőgazdaság is hasznát látta. 

Kétségtelen, hogy az áremelkedés bizonyos mértéke indokolt 
volt. A z a mérték azonban, amit az emelések már ez év legelején 
elértek, mégis bizonyos ag'godalommal töltött el mindnyájunkat, 
akik komoly megfontolással néztük a jövendőt. 

A z aránylag rövid időn belül bekövetkezett 35 százalékos 
drágulás ugyanis a fogyasztók körében váltott ki nagy ellen
hatást, a sajtó is élénken foglalkozott a tűzifa drágulásával, — s 
így számolni lehetett avval, hogy a kormányzat a fogyasztók vé
delme érdekében erőszakos beavatkozással fogja az árak emelke
dését megakadályozni. 

Ez a beavatkozás ez év júliusában meg is történt, amikor is 
a kormányzat a belföldi tűzifa árát maximálta. 

A megállapított eladási árak jóval alattuk maradtak az ak
kori napiáraknak. Ennek a körülménynek azután kellemetlen ha
tásai is voltak, nemcsak a megkötött ügyletek lebonyolításában, 
de bizonyos mértékig a szállítás menetében is. 

Fokozta a nehézségeket az a körülmény, hogy a kormányzat 
időközben, a téli ellátás küszöbén, szeptember hó elején a még ér
vényben volt kedvezményes vasúti díjszabást jelentékenyen fel
emelte. 

A z ellátás tekintetében a teljes szervezetlenség lett úrrá, 
aminek következményeképpen a külföldi tűzifáért is 10.000 kg-
ként 60—80 pengővel magasabb árat kellett és kell fizetni, mint az 
előző időkben, s a rendszer helytelen megállapítása a határtól 
távolabb eső helyek ellátását még így is nehézzé tette. 

A nehézségek ma sincsenek teljesen kiküszöbölve, hiszen 
maga az a rendszer, hogy a legmagasabb faárak megállapítása 
más a belföldi és más a külföldi tűzifára, okozza a nehézségeket. 

A két különböző rendszert összhangba hozni pedig úgyszól
ván a lehetetlenséggel határos, ezért az ellátásban kisebb-nagyobb 
hiányosságoik már eddig is mutatkoztak és félő, hogy váratlanul 



nagyobb hideg' beállta esetén még súlyosabb nehézségek is fognak 
jelentkezni. 

Azt azonban meg kell erről a helyről is állapítanom, hogy 
egyesületünket és a magyar erdőbirtokos osztályt ebből a szem
pontból sem mulasztás, sem felelősség nem terheli, mert a ma
gunk részéről mindent megtettünk abban az irányban, hogy en
nek a fontos közszükségletnek a zavartalan ellátása biztosíttassák. 

Nem rajtunk mult, hogy az intézkedések késedelme és gya
kori változása miatt a kérdést megfelelően megoldani nem 
sikerült. 

Sajnos, az elmúlt évben a magyar tűzifa-termelés minden 
erőfeszítésünk d néhány fontos védelmi tényezőjét veszítette 
el. Elveszítette elsősorban a hivatalosan megállapított minimális 
termelői ár és a kötelező hitelnyújtás kedvezményét, továbbá a 
vasúti szállítási díj-kedvezmény egy számottevő részét s ezenkívül 
azt a védelmet is, amit a külföldi tűzifa magasabb szállítási díj
osztályba való sorozása nyújtott. 

A vasúti szállítási díjaknál sikerült úgy a régi kedvez
ményt legalább a nagy távolságokra kiharcolni, ennek dacára, 
azonban a megváltozott tarifa a Budapesthez 250 km-nél közelebb 
eső állomásokra elég számottevő, 10.000 kg-ként egész 7 pengőig 
emelkedő termelői árveszteséget jelent. 

Mindezek eredménye gyanánt kétségtelen, hogy ha a múlt 
tél folyamán különösen a tél vége felé számottevően felemelkedett 
munka- és fuvarbérek a következő télre is érvényben maradnak, 
az a téli termelések pénzügyi eredményei alatt fognak maradni 
az előző év eredményeinek. 

Be kell számolnom a tisztelt közgyűlésnek egy súlyos sze
mélyi veszteségről is, amely egyesületünket ez alatt az idő alatt 
érte. 

Elveszítettük baráthi Huszár Tibor választmányi tagunkat, 
aki több évtizeden át vett tevékenyen élénk részt egyesületünk 
munkájában. 

Az elnökség és igazgató-választmány az egyesület részvétét 
írásban is kifejezésre juttatták a Megboldogult hátramaradottai-
val szemben s tisztelettel javasolom, hogy emlékét a t. közgyűlés 
jegyzőkönyvben örökítse meg. 

Végigtekintve az utolsó közgyűlésünk óta elmúlt közel más
fél év eredményein, azokat nem tekinthetjük mindenben meg
nyugtatóknak. 

Ennek oka azonban nem a jóakaratnak vagy az egyesület 
munkájának hiánya volt, hanem az a körülmény, hogy egyes 
munkaterületeken nálunk is hatalmasabb tényezőkkel, így elsősor
ban a fogyasztói érdekekkel találjuk magunkat szemközt. 



Az egyesület egy évi egyéb munkásságáról az ügyvezető és 
a titkár Urak fognak majd beszámolni. 

Méltóztassék azonban megengedni, hogy ezúttal is annak a 
meggyőződésemnek adjak kifejezést, hogy ez a kisebb eredmény-
nem lehet ránk nézve elcsüggesztő hatású, hanem csak arra ösztö
kélhet, hogy fokozottabb munkával iparkodjunk az egyesület által 
kitűzött célok elérését előmozdítani. 

Fölkérem ezek után az ügyvezető Urat, hogy jelentését elő
terjeszteni szíveskedjék. (Taps és éljenzés.) 

Ügyvezető: Méltóztassék megengedni, hogy mielőtt tulajdon
képpeni jelentésemre rátérnék, pár szóval megköszönjem a meg
becsülésnek és szeretetnek előbbi megnyilvánulását. Teljes mérték
ben érzem és tudom azt, hogy ez a kitüntetés elsősorban a mér
nöki karnak, az általa végzett munkának és a magyar erdőgazda
ság fontosságának szól. Hogy ez a megtisztelő megbízatás bizo
nyos fényt vet arra is, aki ezt viseli, kétségtelen. De méltóztassék 
elhinni, hogy teljes mértékben érzem a felelősség súlyát, mert hiszen 
betölteni a tisztséget úgy, ahogy azt azok, akik odaküldtek, jog
gal kívánják, nem könnyű feladat. Nem rajtam fog múlni, a jó 
Isten segítségén, hogy sikerülni fog-e a feladatnak megfelelnem, 
csak arra kérem az Urakat, hogy ezt a szeretetet, megbecsülést 
tartsák meg velem szemben; ez ad a mai nehéz viszonyok között 
a küzdelemhez erőt. (Zajos taps és éljenzés.) 

Tisztelt Közgyűlés! Közel másfél esztendeje, hogy utoljára 
számot adtunk az egyesület munkájáról, s ez az idő nem volt sze
gény az erdőgazdaságot közelről érintő mozzanatokban. 

A legelsőnek, legfontosabbnak az új erdőtörvény végrehaj
tására irányuló törekvésünket tekintem. 

Az eredmény, sajnos, ezen a téren nem elégíthet ki ben
nünket. 

Igaz ugyan, hogy az Országos Erdőgazdasági Tanács hosz-
szas vajúdás után megszületett, de az ügyrendje máig sincs kész 
s így működését még nem kezdhette meg. 

Két és egynegyed év óta tehát igen sok olyan kormányintéz
kedés történt és történik ma is, amelyik nélkülözi a törvényben 
parancsolólag előírt kellékeket. 

Szükségesnek tartom hogy ezt a t. Közgyűlés is meg
állapítsa, mert a törvény végrehajtása tekintetében egyéb sajná
latos késedelemre is rá kell mutatnom. 

Elmúlt másfél éve annak, hogy a végrehajtási utasításnak a 
minisztérium által akkor nagyon sürgetett tervezetét az egyesület 
több heti munkával részleteiben is letárgyalta. 

Részletesen indokolt előterjesztésben mutattunk rá a hibás 
részekre és megfelelő javaslatokat tettünk az új szövegre vonat
kozólag is, a rendelet azonban mindezideig nem látott napvilágot,. 



Pedig ha azóta mindennap csak egy szakaszt tárgyaltak 
volna le, már hónapokkal ezelőtt napvi lágot kellett volna látnia. 

A z erdők törzskönyvezésére vonatkozó rendeletről, erdőren
dezési utasításról, stb., még nem is hallottunk s í g y természetesen 
még az üzemtervek elkészítésére vonatkozó határidő megállapítá
sáról sem lehet beszélni. 

A törvény legfontosabb rendelkezései tehát közel három év 
után sincsenek végrehajtva. 

íme a bizonysága annak, hogy a mai személyzettel a tör
vényt végrehajtani lehetetlen. 

Hiszen már az új törvény életbeléptetése előtt is évek teltek 
el, amíg egy-egy gazdasági terv, v a g y üzemátvizsgálás eljutott a 
törvényben előírt miniszteri jóváhagyásig . 

Természetesen annál inkább áll ez az új törvény következ
tében megsokszorozódott teendőkre. 

Nemcsak a rideg tények bizonyítják, de meggyőződésem az: 
maga a hivatalos adminisztráció is belátja és igen jól tudja, hogy 
a mai személyzet megközelí tőleg sem elegendő az új törvénybőt 
származó kötelességek ellátására. 

Ennek dacára ezideig semminemű intézkedést inem láttunk 
abban az irányban, hogy a szükséges személyzetről a kormányzat 
gondoskodni kívánna. 

Mi , akik a magya r erdészet szolgálatában állottunk már 
az 1898. év i X I X . törvénycikk megszületése idején, önkénytelenül 
vonunk párhuzamot a két törvény végrehajtása között. 

A z 1898-as törvény szentesítését rövid néhány hómap múlva 
követte a végrehajtási utasítás. 

De a végrehajtási utasítás megjelenését néhány héttel, sőt 
hónappal megelőzőleg már nemcsak meg voltak szervezve az új 
állami erdőhivatalok és járási erdőgondnokságok, hanem minden 
ember ott is vol t a maga helyén, úgy, hogy a végrehajtási uta
sítás megjelenésekor már minden munkának meg vol t a gazdája. 

Hol vagyunk ma ettől, amikor az új erdőtörvény szentesí
tésétől közel három, s az életbeléptetéstől is két és egynegyed év 
választ el? 

Méltóztassék elhinni, hogy bármennyire szívem«n viselem 
is a kollegáim és különösen a fiatal generáció sorsát, ezúttal nem 
ez az érzés vezet, amikor erre a véleményem szerint igen magy 
hibára rámutatok. 

A gazdasági élet ezerszer igazolta már azt, hogy a legjobb 
intézkedés is igen sokat veszít hatásosságából, ha nem jelenik 
meg idejében. 

Mert az idejében megjelent, de részleteiben némileg hibás 
intézkedéseket az élet maga készíti, pótolja s e lvégzi rajta azokat 



a simításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a végrehajtás 
akadályokba ne ütközzék. 

Az t az időt azonban, ami egy rendelet megjelenéséig sza
bályozatlanul eltelik s amely idő alatt rendszerint a hibás intéz
kedések egész sorozata születik meg, pótolni sohasem tudjuk 
s ezek a hibás intézkedések akárhányszor rányomják a maguk 
bélyegét a későbbi idők eljárására is. Már pedig "ha valahol, úgy 
éppen az erdőtörvény végrehajtásánál kell nagyon nagy súlyt 
helyezni arra, hogy az intézkedések idejében történjenek meg. 

Hiszen az állam, — a törvény alapján, — igen erősen avat
kozik bele gazdasági teendőkbe, ezek pedig mindig és minden 
alkalommal sürgősek. 

A normális teherbírással szemben erősen túlterhelt személy
zettel megnyugtató, jó munkát idejében végezni nem lehet. 

A törvény végrehajtására irányuló egész komoly szándék 
első bizonyítékának ezért csak azt tekinthetjük, ha a kormányzat, 
— ha mindjárt nem is egy csapásra, — hanem 2—3 évi részletben 
a személyzet megfelelő szaporításáról gondoskodik. 

Bármilyen elismeréssel legyek is a földmivelésügyi minisz
ter Úr intézkedése iránt, amellyel egész sereg fiatal erdőmérnök
nek ad ideiglenes alkalmazást, ezt nem tekinthetem végleges 
megoldásnak. A teendők, a kötelezettségek megsokszorozódtak s 
ez a munkatöbblet állandó! Nem lehet tehát az ellátásához fel
tótlenül szükséges munkaerőt évtizedeken át ideiglenes alkalma
zásban tartani. 

Ar ra kérem ezért a tisztelt Közgyűlést, méltóztassék erre 
egyhangú határozat formájában a kormányzat figyelmét fel
hívni. (Helyeslés.) 

Csak örömmel és elismeréssel emlékezhetünk meg arról, 
hogy a kormán5"zat az elmúlt másfél év alatt nemcsak a f igyel
mét terjesztette ki, de igen hatályosan és gyorsan intézkedett is 
néhány olyan szociális probléma megoldása terén, amelyek meg
oldása már régóta szívügye az egész magyar erdészetnek. 

A z első, ezek közül a magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
öregségi, rokkantsági és halálesetre szóló biztosítására vonatkozó 
törvény. 

Mult év októberében kaptuk meg a törvénytervezetet hozzá
szólás végett s ez év áprilisában egyesületünk már letárgyalta 
a végrehajtási utasítást is, amely július hó 1-óvel életbe is lépett. 

íme a másik példa arra, hogy lehet egy törvényt gyorsan 
és pontosain életbeléptéim is. 

A másik ilyen intézkedés az erdei munkások öregségi bizto
sítására vonatkozó törvénytervezet. 

Bár ebből ezideig még csak a tervezetet láttuk, reméljük, 
hogy abból mielőbb törvény lesz s így az erdőgazdaságnak egy 



szintén régóta vajúdó másik szociális kívánsága is nyugvó
pontra jut. 

Egyesületünk mindkét törvénytervezet tárgyalásában tevé
keny részt vett s a gazdatiszti és erdőtiszti nyugellátásra vonat
kozó törvénytervezetnél sikerült is több, elsősorban a biztosítot
tak érdekében álló, v a g y az adminisztráció könnyebb és gyorasbb 
lebonyolítását célzó módosítást keresztül vinnünk. 

Reméljük, hogy az erdei munkások biztosítására vonatkozó 
törvénytervezetnél is sikerülni fog egyesületünk álláspontját 
érvényre juttatni. 

A törvények és törvénytervezetek tárgyalásán kívül egye
sületünk állandó figyelemmel kísérte a gazdasági életben az erdő
gazdaságot érintőleg felmerült kérdéseket is. 

Azóta legalább 8—10 ízben folytattunk tárgyalásokat a 
kereskedelemügyi minisztériummal és az Államvasutakkal a ma
gyar tűzifa kedvezményes szállítási díjának tovább leendő fenn
tartása érdekében. 

A z 1937. évi szeptember hó l - ig terjedő időre sikerült is az 
addig érvényben volt kedvezményes díjszabást, illetőleg annak 
fenntartását kiharcolni. 

Sajnos, hogy az időközben bekövetkezett, gazdasági, illető
leg gazdaságpolitikai események lehetetlenné tették ennek a ked
vezményes díjszabásnak a jövőre vonatkozólag teljes egészében 
való fenntartását. 

A z 1936/37. évi téli időszak folyamán a tűzifa árában jelen
tékeny emelkedés állott be, s ez az emelkedés bizonyos mértékben 
már előrevetette a kormányzati beavatkozás valószínűségét. 

Már az előző időkben rámutattunk arra, hogy ez évi tüzifa-
termelésünk az előző évekének alatta fog maradni s í g y a szükség
letek biztosításáról más eszközökkel is kell gondoskodni, mint az 
előző időkben. 

A z Elnök Űr Őméltósága már ismertette azt, hogy az egye
sületnek és az Országos Fagazdasági Tanácsnak ezekben a kér
désekben benyújtott majdnem száz százalékig egybehangzó véle
ményét, valamint az előző közgyűlésünk által kiküldött bizottság 
megállapodásait a kormányzat csak részben és igen késve 
honorálta. 

Ezt a körülményt azután a külföldi fatermelés a maga teljes 
egészében kihasználta. 

Olyan árkövetelések merültek fel a külföld részéről is, 
amelyek az előző években fizetett árakat 10.000 kg-ként 60—100 pen
gővel haladták meg. 

Mive l a kormányzat, — most már kényszerhelyzetben, — a 
fogyasztók érdekeit is védeni kívánta, jelentős szállítási díjked-



vezményeket biztosított az előző díjszabással szemben a külföldi 
tűzifának. 

A z Államvasutak viszont, akik a magyar tűzifának juttatott 
kedvezmény ellenértékének egy részét a külföldi tűzifa magasabb 
fuvardíjában kapták meg, most már azzal a követeléssel állottak 
elő, hogy az itt szenvedett veszteséget a magyar tűzifa tarifájának 
megfelelő emelésével pótolja a kormányzat 

Ez a törekvésük eredménnyel is járt, amennyiben a kor
mányzat ez év szeptember 1-ével a magyar tűzifa szállítási díjait 
jelentékenyen felemelte. 

Sikerült ugyan ez év november 15-től a Budapesttől 200 km-
nél nagyobb távolságra fekvő állomásokra vonatkozólag a régebbi 
díjszabás által juttatott kedvezményeket részben vagy egészben 
visszaszereznünk, semmit sem változtatott azonban ez a tény azon 
a körülményen, hogy ennek a tarifaemelésnek a Budapesttől 250 
km-nél kisebb távolságra fekvő állomásokon a termelő vallotta 
10.000 kg-ként egész 7 pengőig emelkedő kárát. 

A látszólag csekély tehertétel annál súlyosabban esik a 
latba, mert a magyar termelés túlnyomó részét alkotó s a piacon 
nehezebben értékesíthető fanemeknél ezt a várható díjszabáseme
lést a kormányzat a legmagasabb árak megállapításánál nem vette 
figyelembe s így itt a vasúti díjtétel felemelése határozottan an
nak a termelői árnak a rovására ment, amire az erdőgazdaság az 
előző hivatalos árak s az időközben beállott munka- és fuvarbér 
emelkedések alapján joggal tarthatott igényt. 

Nem tarthatjuk túl szerencsésnek azt sem, hogy eltérőleg a 
magyar tűzifára budapesti fuvar-paritásban történt ármegállapí
tástól, a külföldi tűzifa árát a kormányzat az összes leadóállomá
sokra egyformán állapította meg. 

A két különböző rendszerből származó hátrányokra az Elnök 
Ür Őméltósága már rámutatott, és így ezekkel nem kívánom a 
tisztelt Közgyűlés idejét igénybe venni. 

Egyet azonban kétséget kizáróan meg kell állapítanunk, és 
ez az, hogy az utolsó idők majdnem hónapról-hónapra bekövetkező 
változásai nemcsak a piaci viszonyokban, de az ellátásban is meg
lehetős bizonytalanságot teremtettek s í g y feltétlenül kívánatos, 
hogy ezek helyett az ingadozó és előzőleg megfelelően ki nem for
rott intézkedések helyett ezt a kérdést nyugodtan, állandó és bizto
sabb alapon iparkodjunk megoldani. 

A tűzifánál szenvedett hátrányokért némileg kárpótolta 
ugyan az erdőgazdaságot a műfatermékekben beállott igen élénk 
kereslet és meglehetősen magas ártételek; mindez azonban nem 
jelenti azt, hogy a tüzifa-értékesítés terén ma fennálló és még 
mindig meglehetősen bizonytalan állapotot kifogástalannak minő-
s í tenők. 



A forgalmiadó váltság ügyében szintén sokat tárgyaltunk 
az illetékes pénzügyi körökkel. 

El kell ismernünk azt, hogy az utolsó években beállott ár-
eltolódások jogossá tették a pénzügyi kormányzatnak az eddigi 
rendelkezés módosítására irányuló törekvését ott, ahol régebben 
megállapított árátlagárakkal dolgoztak, vagy i s a külföldi fa-
behozatalnál. 

A magyar termelés munkaterületén belül is állott elő néhány 
olyan nehézség, amelyeket célszerű vol t kiküszöbölni és néhány 
vitás kérdés, amelyeket feltétlenül tisztázni kellett. 

A most kiadás előtt álló rendelettervezetben, ha nem is sike
rült 100%-ig megvédeni az erdőgazdaság eddig elfoglalt álláspont
ját, mégis sikerült tisztázni néhány olyan vitás kérdést, amelyeket 
a pénzügyi hatóságok és forgalmiadó hivatalok igen sokféiekép 
értelmeztek s amelyekből k i folyólag nemegyszer voltak egyik vagy 
másik magyar termelésnek kellemetlenségei és nehézségei. 

Bár az új rendelet különösen az ellenőrzés dolgában jelenté
keny változásokat tartalmaz a múlttal szemben, ez ellen mégsem 
emeltünk kifogást, mert hiszen a magyar erdőgazdaság sohasem 
akart meg nem engedett utakon kitérni a közzel szemben fennálló 
kötelezettségek elől. 

De másrészről biztosítást kaptunk a pénzügyminisztérium 
illetékes osztályától arra nézve, hogy az ellenőrzést és a felmerülő 
kérdések elbírálását sohasem fogják zaklatásszerűen intézni és 
megnyugtató Ígéretet arra, hogy az esetleg felmerülő kérdéseket 
mindenkor gyorsan és a termelés érdekeinek f igyelembevételeivel 
fogják elintézni. 

Tekintettel arra, hogy a pénzügyminisztérium ezirányú el
járása tekintetében eddig sem lehet panaszra okunk, az illetékes 
közegeknek ezeket a kijelentéseit megnyugvással vehetjük tudo
másul. 

A r r a kérjük azonban tisztelt tagjainkat, hogy ha valahol 
valamilyen kifogás v a g y panaszra ok merül fel, méltóztassék ez
zel a körülmények részleteinek teljes feltárása mellett egyesüle
tünkhöz fordulni, hogy a pénzügyminisztériumnál gyorsan és 
eredményesen eljárhassunk. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az állami beszerzé
sek terén a multak szomorú tapasztalatai dacára sem sikerült tel
jes mértékben érvényre juttatnunk azokat az irányelveket, ame
lyeket más országok a belföldi termelés védelme és az önellátás 
lehető biztosítása érdekében már évek óta követnek. 

I t t elsősorban az Államvasutak talpfabeszerzésére gondolunk. 
A m í g más államokban az állami intézmények mindent el

követnek és minden kedvezményt biztosítanak annak a célnak 
érdekében, hogy egy i lyen fontos szükségleti cikkből, amilyen a 



talpfa, a belföldi termelés minél többet állítson elő, addig nálunk 
az Államvasutak hosszas harcok után is csak azt helyezik ki
látásba, hogy ha valamelyik termelő a felajánlott mennyiségnél 
többet termelne ki, ezt csak az árverésen elértnél jóval olcsóbb 
árakon hajlandó átvenni. 

Érthetetlennek tartjuk ezt az eljárást, különösen ma, amikor 
az Államvasutak még a tölgytalpfákat is telítik, s í g y azoknak az 
egy-két. évig való raktárontartása nemcsak nehézségeket nem 
okozna, de elősegítené annak a talpfatartaléknak a kiképzését, ami 
a békeidőkben mindig megvolt. 

A r r ó l meg azután halálos biztonsággal meg vagyunk győ
ződve, hogy ez a rendelkezés nem fogja a termelőket a talpfa-
termelés fokozására buzdítani. 

A gazdasági életet erősen érintő ezeken az eseményeken 
kívül meg kell még emlékeznünk külön is a tűzifa legmagasabb 
árának rendeletileg történt megállapításáról. 

Kétségtelen, hogy az elmúlt tél és az idei tavasz eseményei 
joggal kelthették fel a bekövetkezhető tüzifa-uzsorától való 
félelmet. 

Teljes mértékben áll azonban az is, hogy a piac és a keres
kedelem részéről elhangzott panaszok számottevő része egyáltalán 
nem volt mentes az ilyenkor szokásos túlzásoktól. 

Különösen a legerélyesebben kell visszautasítanunk azt a 
vádat, mintha az erdőgazdaság és különösen az egyes erdőbirto
kosok árdrágítás célzatával visszatartották volna készleteiket a 
fogyasztás elől. 

Kétségtelen, hogy az eladás, a szállítási kötelezettségek vál
lalása már csak a kisebb mértékű termelésre való tekintettel is 
nem érte el a mult évit. 

De természetesnek kell vennünk azt is, hogy éppen a hely
zet bizonytalansága, a kiadott és még várható rendelkezések 
kaleidoszkópszerű változása indokolttá tették a tartózkodást a túl 
uagy mennyiségre vonatkozó és hosszú lejáratú szerződéskötéstől. 

Meg tudjuk állapítani azt, hogy a szállítás csak olyan mér
tékben maradt el az előző évek szállításai mögött, amilyen mér
téket a kisebb készletek és a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
indokolttá tesznek. 

Külön kell megemlékeznünk- az erdőgazdasúg két világ
viszonylatban is fontos eseményéről. 

A z egyik a Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus, amely 
elnökünk, Waldbott őméltósága elnöklete alatt mult évi szep
tember hó 11-től 14-ig Budapesten tartotta üléseit. 

Egyébként fontos eredményei közül ki kell emelnünk az 
állandó Nemzetközi Erdészeti Bizottság megalakítására vonat
kozó határozatot, amelynek folytatólagos előkészítő tárgyalásai 



ez év május hó 24-től 26-ig egyesületünk székházában zajlottak le. 
Ugyancsak Magyarországon zajlott le mult évi augusztus 

hó 24-től szeptember hó 10-ig az Erdészeti Kutató Intézetek Nem
zetközi Szövetségének kongresszusa is, amelynek igen szép ered
ménye elsősorban a szövetség elnökének, Roth Gyula választ
mányi tagunknak, a Műegyetem ezidei dékánjának az érdeme. 

Egyesületünk az elmúlt évben is szoros kapcsolatot tartott 
fenn az összes bel- és külföldi rokon-testületekkel. 

A vidéki erdészeti egyesületek, a Mérnöki Kamara, a Ma
gyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, a M a g y a r Bá
nyászati és Kohászati Egyesület minden jelentősebb megmozdulá
sán egyesületünk megfelelő képviseletről gondoskodott, sőt egye
sületünk képviselője résztvett a mult é v i augusztus 15-től 25-ig a 
Deutseher Forstverein közgyűlésén, ez évi szeptember havában 
pedig az Österreiehischer Reichsforstverein közgyűlésén is. 

Mint külön örvendetes eseményt kell felemlítenem azt, hogy 
osztrák kartársainkat ez év i szeptember hó 21-én egy napig Sop
ron városával együttesen vendégül láthattuk Sopronban s ez az 
egy nap sok régi emlék és kapcsolat felújítására nyújtott módot. 

A z egyesület belső életéről jórészben a T i tká r Űr fog be
számolni. 

Méltóztassék azonban megengedni, hogy egy szomorú köte
lességet még én teljesítsek és beszámoljak azokról a súlyos veszte
ségekről, amelyet egyesületünk tagjai elhalálozása következtében 
szenvedett. 

Elvesztettük a mult év augusztusa óta Bibel János, Csik 
Gyula, kakucsi Liebner József, Huszár Tibor és Rosenfeld Emil 
alapító tagjainkat, továbbá Beiwel István, Bíró János, Bodor Gá
bor, Börzsönyi Gyula, Görgényi Emil , Kelecsényi Ferenc, Lehr-
mann Béla, Márk Pál , Mattanovich Káro ly , Mezei Rezső, Mon-
spart István, Neumann József, id. Palotay István, dr. Szabó Sán
dor, gróf Széchenyi Fr igyes , Vajda Gyula ós gróf Zichy Aladár 
rendes tagjainkat, akik közül egyik-másiknak az elhalálozásáról, 
sajnos, csak hónapok, sőt évek multával értesültünk. 

Tisztelettel kérem a t. Közgyűlést , hogy elhunytuk felett 
érzett mélységes fájdalmának és őszinte részvétének jegyzőköny
vi leg adjon kifejezst és egy pillanatnyi felállással hódoljon áldott 
emlékezetüknek. 

Végül be kell jelentenem, hogy egyesületünk ez évben is le
rótta a kegyelet adóját s halottak napján koszorút helyezett 
Wagner K á r o l y és Bund K á r o l y sírjára. 

Tisztelt Közgyűlés! Amin t a beszámolóból látni méltóztatik, 
a mi küzdelmeink és eredményeink is azt a megszokott hullám
vonalat mutatják, amit a gazdasági élet minden jelensége. 



Meg kell állapítanunk azt, hogy a 3 évve l ezelőtt ugyanitt 
lezajlott közgyűléssel szemben, amikor az új erdőtörvény törvény
hozási tárgyalását ünnepeltük, ma bizonyos mértékben hullám
völgyben vagyunk. 

Ez a körülmény azonban semmiesetre sem szolgálhat a csüg
gedésre indokul. 

Sőt bizonyos mértókig szükség van az ilyen súlyosabb 
időkre, mert a munkakedvet, a jobbravaló törekvést ezek tartják 
ébren s ilyen időkben érezzük leginkább az egység és az össze
fogás szükségességét. 

Méltóztassék ezért megengedni, hogy arra kérjem a t. Köz
gyűlést, ne tessenek elkedvetlenedni azon, hogy az egyesület küz
delmes munkája nem járt minden vonalon a kívánatos ered
ménnyel. 

Külön is kötelességemnek ismerem kiemelni, hogy ezek a 
részleteredmények is csak úgy és azáltal voltak elérhetők, hogy 
az Erdészeti Főosztály teljes jóakarattal és egyetértéssel állott 
minden alkalommal az egyesület munkája mellett az ő odaadó, 
erélyes és hathatós támogatásuknak oroszlánrésze van az elért 
részletsikerekben is. 

Tisztelettel javasolom ezért, hogy a közgyűlés azért az önzet
len és eredményes támogatásáért őszinte köszönetét nyilvánítsa. 
(Helyeslés.) 

Kijelenthetem, hogy ez a bizonyos mértékű kisebb siker nem 
a jóakarat vagy a munka hiányán mult, de nem is vezethet véle
ményem szerint másra, mint még fokozottabb munkára és oda
adásra, amelyik feltétlen eredménnyel fog járni akkor, ha az 
egyesület vezetősége tömör egészként érezheti maga mögött az 
egész magyar erdőgazdaságot. 

Méltóztassék ezért megengedni, hogy amikor jelentésem tu
domásvételét kérem, egyúttal arra kérjem a tisztelt Közgyűlést, 
hogy ebben a, méltóztassék elhinni, nem mindig rózsás, nem min
dig könnyű, sőt sokszor terhes és kellemetlen küzdelemben no 
vonják meg támogatásukat jövőben sem az egyesület vezetőségé
től, hanem egységes falankszként sorakozzanak az erdőgazdaság 
zászlója alá, mert ezt a zászlót csak a 100 százalékos egység viheti 
az ország javára és valamennyiünk örömére diadalra. (Hosszan
tartó taps és éljenzés.) 

Elnök: Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm Ügyvezető 
Ür kimerítő jelentését. K í v á n valaki hozzászólani! Miután senki
nek megjegyzése nincs, kijelentem, hogy ügyvezető jelentését és 
indítványait a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Felkérem a Tit
kár Urat, hogy jelentését előadni szíveskedjék. 



Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Most történik először, hogy az 
évi jelentést nem teljes egészében az egyesület első tisztviselője 
terjeszti elő, hanem a végzett munka egy részéről a titkár számol 
be. Ennek az a magyarázata, hogy egy állandó második munka
erő beállítása a feladatkör bizonyos mértékű megosztását tette 
lehetővé. 

A z elnöki megnyitó és Bíró Őméltósága beszámolója azt hi
szem világos és teljes képet adtak az egyesület közgazdasági tevé-
kenykedéséről, méltóztassék megengedni, hogy én viszont egye
sületünk belső életének részleteit ismertethessem. 

Termékeny egyesületi munka a szükséges anyagi alapok 
biztosítása nélkül el sem képzelhető. És miután az 1,300.000 arany
koronát kitevő egyesületi készpénzvagyonnak a háborúban tör
tént elértéktelenedése folytán a székház jövedelmén kívül állandó 
bevételi forrásnak csak a tagdíjakat tekinthetjük, elkerülhetet
lenné vált a már többször tárgyalt tagdíjhátralék-kérdés ren
dezése. 

A z elmúlt esztendőben, hosszú évek után, először történt 
meg, hogy az évi előírás összege: 19.000 pengő, hiány nélkül 
befolyt ugyan, de a több mint 52.000 pengőt kitevő tagdíjhátralék 
csökkenés nélkül került át, mint követelés a folyó esztendőre. 

Miután pedig az idei előírás is meghaladta a 20.000 pengőt, 
nem kevesebb mint 72.Í94 pengő 28 fillér tagdíjköveteléssel kezd
tük meg az évet. 

Erélyes lépésekre volt tehát szükség, annál inkább, mert 
számítanunk kellett arra is, hogy egy év alatt lehetetlenség az 
egész összeget behajtanunk, és minden további halogatás csak 
növeli a nehézségeket. 

A z év elejétől kezdve ismételten zaklatni merészeltük leve
leinkkel tagtársainkat és örömmel jelentem a tisztelt közgyűlés
nek, hogy nem minden eredmény nélkül. 

A f. hó 15-én lezárt könyvek tanúsága szerint az egyesület 
taglétszáma és vele kapcsolatosan a tagdíjakra vonatkozó pénz
tári helyzet a következő képet mutatja. 

Ez év január hó 1-én 145 alapító és 746 rendes, összesen tehát 
891 tagot tartottunk nyilván. Elhunyt az év folyamán 5 alapító 
és 17 rendes, összesen 22 tagúink. Ki lépet t az egyesüeltiből 2 ala
pító és 28 rendes, összesen 30 tagunk. Tagdíjhátralékuk behajtha
tatlanság miatt töröltünk 13 rendes tagot; több év óta ismeretlen 
a tartózkodási helye 19 tagunknak, akiket ezért a következő' évi 
tagnévsorba ugyancsak nem veszünk már fel. A z apadás tehát 
összesen 8 alapító és 77 rendes tag,, együt tvéve 85 személy. Újon
nan belépett az egyesületbe 27 rendes tag; a jelenlgei ' létszám 
tehát: 137 alapító, 696 rendes, együt tvéve 833 tag. 



Hátraléktörlesztés és f. évi tagdíj címén befolyt 27.634 pengő 
97 fillér, ami a tavalyi összes bevétellel szemben 8400 pengő több
letet je lent 

A január bó 1-én fennállott 52.363 pengő 78 fillér hátralék
ból az elhunyt és a tagnévsorból ismeretlen tartózkodási hely 
vagy behajthatatlan követelés miatt törölt tagok számláján le 
kellett írnunk összesen 8918 pengő 32 fillért. 

Ez a mindenesetre jelentős Összeg azonban tiszta helyzetet 
teremtett. 833 tagunk közül az utolsó felszólításra számszerint 
csak 28-an nem válaszoltak eddig, és miután hátralékosaink óriási 
többsége írásban vállalta kötelezettségei teljesítését, remélem, 
hogy az alapszabályok 9. §-ában biztosított bírói segítség igénybe
vételére talán nem is lesz szükség. 

A z eddig teljesített tényleges befizetések és a leírások össze
gét a 72.000 pengős követelésünkből levonva azonban még mindig 
35.964 pengő 73 fillér terheli tagtársaink számláját. A z idei törlesz
tést alapul véve körülbelül további 4 évre lesz szükség, hogy ez a 
követelésünk teljes egészében kiegyenlítést nyerjen, minthogy a 
törlesztés tekintetében a legmesszebbmenő engedményeket tettük. 

És bár a felszólító levelek miatt sok neheztelés jutott 
osztályrészül nékünk, mégis úgy gondoljuk helyesebbnek, hogy 
inkább többször, alkalmatlankodunk a jövőben is, mert 1—2 évi 
tagdíjhátralék esetén még senki sem szidja — meggyőződésből — 
az egyesületet. 

A közgyűlés nagy nyilvánossága előtt kívánok kifejezést 
adni annak, hogy általában őszinte és szeretetteljes ragaszko
dást tapasztalhattunk — a nehéz gazdasági viszonyok és a sok 
fizetési felszólítás dacára is — az egyesülettel szemben. 

Különösen megható, hogy a napidíjas, alföldfásító és ideig
lenes minőségű kartársak voltak azok, akik minden vonakodás, 
sőt minden engedménykérés nélkül is haladéktalanul vállalták 
számlájuk rendezését, még olyan esetekben is, amikor könnyítés 
céljából egyik-másik igazán nehéz sorban lévő kollégának fel
ajánlottuk az egyesületből való ideiglenes kilépést. 

Meg kell mondanom, hogy a kis emberek részéről pontosan 
beérkező havi 2—3 pengők a mi igazi örömünk, mert ezen a kap
csolaton keresztül látjuk igazoltnak célkitűzésünk és minden 
munkánk helyességét, folyóiratunk új irányának méltánylását. 
És nincs okunk kételkedni sem az egyesület életrevalóságában, 
sem elhivatottságában addig, amíg annak a nemzedéknek a ragasz
kodása áll mögöttünk, amelynek az életből eddig igazán nem sok 
öröm juto't. 

Meg kell mondatnom ezt azért, mert szeretném hinni, hogy 
az anyagiakban inkább bővelkedők és éppen ezért talán közönyö-
sebbek is rádöbbennek arra, hogy csak együttes erőkifejtés hoz-



hat maradandó eredményeket. N e m hízeleghet magának szak-
szeretettel az, akit az egyesületi élet nem érdekel és nem olvassa 
az egyetlen magyar erdészeti szaklapot! 

Merem állítani pedig, hogy egyébként ezen a téren is jelen
tős haladásra mutathatunk rá. Miután folyóiratunknak elsősorban a 
gyakorla t i erdőgazdaság érdekeit kell szolgálnia, minden 
erőnkkel arra törekszünk, hogy ez a szolgálat valóban hasznos 
legyen. Ennek az „Erdészeti Lapok" tartalmában kell kifejezésre 
jutnia, olyan közlemények révén, amelyek szívesen vett olvas
mányai minden szakembernek. 

Ezért, a kutató-munka teljes elismerése mellett, mégis arra 
az álláspontra helyezkedtünk, hogy tisztára tudományos közle
ményeknek csak kivételesen és korlátolt terjedelemben adhatunk 
helyet az „Erdészeti Lapok"-ban. A z ilyeneknek elsősorban a 
magyar erdészeti kutatásügy jólismert, kiváló folyóiratában, az 
„Erdészeti Kísérletek"-ben van helye, amely most már rendszere
sen megjelenő füzeteivel minden i lyen irányú kívánalomnak 
maradéktalanul eleget tud tenni. 

A z elmúlt é v folyamán összesen 39 önálló tanulmányt közöl
tünk, amelyek közül 3 vol t tisztán tudományos jellegű, 2 műszaki 
vonatkozású, 4 szólt a vadászatról, a többi 30 a gyakorla t i erdő
gazdaság mindennapi kérdéseivel állott a legszorosabb kap
csolatban. 

Ezidőszerint—• Istennek hála—-nem panaszkodhatunk anyag
hiány miatt, mert állandóan hónapokra előre el vagyunk látva 
közleményekkel. 

Jelentős javulást szeretnénk azonban remélni a gyakorlati 
erdőgazdaság képviselőinek fokozottabb irodalmi tevékenységé
ben. 

A z erdészeti irodalom hivatásos művelői : műegyetemünk 
tanári kara és segédtanszemélyzete buzgó munkatársaink és a cél
kitűzésünket teljes mértékben megértő, valóban jól hasznosítható 
tanulmányokkal támogatnak bennünket. 

De a visszhang vajmi gyenge! P e d i g nagyon kívánatos 
volna, hogy az elvetett mag erőteljes fává neveltessék, éppen azok
nak a serény közreműködésével, akiknek ez mindennapi kenye
rük. Mert a gyakorlat i élet tapasztalatai nélkül tudományos meg
állapításból sohasem lesz igazi gazdasági érték, mint ahogyan 
empirikus adatokat is csak megfelelő természettudományi alapok 
biztosítása mellett lehet általánosabb érvényűeknek tekinteni. 

Jól tudom, a magam régebbi munkaköréből is, mennyire nehéz 
akt ív szerepet vállalni egy folyóirat munkaközösségében, amikor 
az erdőgondnok vállai t nemcsak erdőgazdasági, hanem sok eset
ben súlyos műszaki, adminisztratív és egyéb terhek is nyomják. 



Elismerem, hogy az irodalom cselekvő támogatása sokszor 
nem illeszthető bele a napi programba. De az már úgy volt min
dig, hogy aki szolgálni akarta, szívvel, önzetlenül a hivatását, 
annak néha az éjjeli nyugalmából is kellett azért áldozatot hoznia. 
S hogy vannak még ilyen vérbeli erdészek, abban nincs okunk ké 
telkedni, sőt a mult évi eredmény alapján az érdeklődés fokozó
dására is meg van minden reményünk. 

Különös öröm volt számunkra egyik állami szolgálatban 
álló kartársunknak, Ajtay Viktor, m. kir. főerdőmérnöknek a be
kapcsolódása, aki olyan eredeti elgondoláson alapuló, erősen gya
korlati értékű tanulmánysorozattal lepett meg bennünket, amely
nek szokatlanul nagy visszhangja támadt és amelyre a külföld is 
felfigyelt. 

És itt kell rámutatnom arra a munkára, amelyet csendben, 
de erős eltökéltséggel folytatunk a magyar erdészeti irodalom ter
mékeinek a legszélesebb körben való megismertetésére. 

Lapunk régebbi köteteiben nem egy életrevaló, nagyszerű 
gondolattal találkozhattunk, amelynek fonalát azonban hiába 
próbáljuk követni az ország határain túl. Nyelvi elszigeteltségünk 
miatt sohasem volt meg a lehetősége annak, hogy a gyakorlati 
erdőgazdaság körében felvetődő ötletek az Erdészeti Lapok révén 
a legszélesebb értelemben közkinccsé váljanak. 

Nem egy esetben történt, hogy a magyar földből sarjadt 
gondolat feledésbe merült és mikor évek hosszú sora után vala
melyik külföldi szaklap hasábjain hasonló vagy azonos megoldás 
látott napvilágot, nagy lelkesedéssel fogadtuk az importot, ame
lyet azután természetesen egyszersmindenkorra idegen vívmány
nak könyvelt el az irodalom. 

Ez volt az indító oka annak az elhatározásnak, hogy a la
punkhoz beküldött minden önálló tanulmányt idegennyelvű kivo
natokkal egészítettük ki s ezáltal megnyitjuk az útjukat a világ 
minden részébe. Kezdetben csak a német nyelvet vettük ilyen 
segítség szempontjából tervbe, egy hónap multán azonban, már 
tavaly márciusban, bevezettük a francia és angol kivonatokat is, 
de rövidebb terjedelemmel. 

A német nyelvű kivonatok azért részletesebbek, mert első
sorban a vezetőszerepet játszó német erdőgazdaság érdeklődésé
nek a megnyerésére kell törekednünk. 

A francia nyelvet nemcsak diplomáciai szokásból vettük fel, 
hanem azért is, mert francia részről tapasztaltuk a legnagyobb 
előzékenységet a csereviszony létesítésére való törekvésünkben. A 
francia szaklapok voltak azok, melyek minden kikötés nélkül, 
tehát idegen nyelvű kivonatok híjján is azonnal a legnagyobb 
készséggel vállalták az összeköttetést. 



A z angol nyelv beiktatását az okszerűség kívánta. A z óriási 
angol nyelvterületnek, elsősorban Amerikának, egyre fejlődik 
az irodalma, és elhatározásunkat igen nagy elismeréssel fogadták, 
amelynek kézzelfogható előnyeiről is bátor leszek beszámolni. 

A z idegen nyelvű kivonatok alapján léphettünk csere
viszonyba 24 külföldi folyóirattal, és ezeken keresztül építettük ki 
azokat a nemzetközi kapcsolatokat, amelyekkel ugyancsak a ma
gyar erdőgazdaságnak kívánunk elsősorban szolgálni. 

Mert régi igazság, hogy aki a háza kerítésén nem lát túl, 
minden nap csak felejt valamit abból, amit tudott, és nem lehet 
részese az egyetemes kultúrának. 

A z erdőgazdaságnak mindig vannak olyan kérdései, amelyek 
számára nem szabnak korlátokat országhatárok. Ezeknek a f igye
lemmel kísérése nemcsak nemzetközi erdészeti politikai szempon
tokból szükséges, de elengedhetetlen feltétele az erdőtiszt önkép
zésének is. 

Aki az irodalmat nem kíséri figyelemmel, az tudásában meg
áll, sőt visszafejlődik és ezáltal nemcsak saját szakbeli színvonala 
süllyed, de csökken annak a teljesítménynek az értéke is, amit a 
reáháruló munka alapján várnak tőle. 

A mai gazdasági viszony közt azonban igen kevés kartár
sunknak van meg az anyagi lehetősége ahhoz, hogy külföldi folyó
iratokat is járathasson, de hogy érdekli őket mindaz, ami más 
országban is az erdészet életkérdéseit jelenti, azt abból az őszinte 
elismerésből tudom megítélni, amellyel folyóiratunkban a „ K ü l 
földi Lapszemle" című rovatot méltányolják. Ezidőszerint a német 
nyelvterületnek S közlönyét, 3 angolnyelvű, 3 francia, 1—1 olasz, 
spanyol, lengyel, román jugoszláv, csehszlovák és lett szaklapot 
dolgozunk fel állandóan. A z időközönkint német v a g y angolnyelvű 
kivonatokkal megjelenő dán, finn és svéd lapokat esetenként 
ismertetjük. 

A munka jórészét, a német- és angolnyelvű lapokat, amelyek 
az anyag kétharmadát teszik, egyelőre magamnak kellett vál
lalnom, ami természetesen a hivatalos órákon messze túlnyúló 
igénybevételt jelent. Kezdettől fogva lelkes munkatársunk dr. 
Luncz Géza, m. kir. főerdőmérnök úr, aki a francia, olasz, spanyol 
és román irodalom közleményeit ismerteti s aki a római Nemzet
közi Mezőgazdasági Intézetnél betöltött szerepe révén nemzetközi 
vonatkozásban is értékes segítséget jelent számunkra. 

Különös hálával kell megemlítenem Pászthy Ferenc ny. m. 
kir. főerdőtanácsos urat, aki a jugoszláv és Székács Vince ny. mi
niszteri tanácsos úr Öméltóságát, aki a lengyel és cseh szaklapo
kat dolgozza fel. Ennek a részletkérdésnek a megoldása volt a 
legnehezebb, mert a kis nemzetek nyelvét igazán kevés magyar 
szakember beszéli. Most említett két kartársunk olyan odaadással 



és lelkiismeretes munkával támogat bennünket, hogy azt világító 
példaként kell odaállítanom a fiatalabb nemzedék elé-

Mert meggyőződésem, hogy az utat, amelyre léptünk, most 
már nem szabad ehhagynunk és ügyelnünk kell arra is, hogy sem 
a folytonosságban, sem a nivóban ne kelljen engedményeket tenni. 
Ezért szeretnénk még további segítő-társakat is találni. Hiszen 
előre nem látott esetekre is kell gondolnunk és megfelelő helyet
tesítésről gondoskodnunk; aztán a nagyobb körben való meg
osztás mellett a feldolgozás alá kerülő tanulmányokat — legalább 
is a német és angol nyelvüeket — szakmánk tudományágai sze
rint lehetne csoportosítani. 

Hogy egy kis statisztikával is szolgáljak: az 1937. évfolyamán 
feldolgoztunk összesen 356 idegennyelvű tanulmányt; 11 füzetben 
megjelenő lapunk egy-egy számára tehát átlagosan 32 közlemény ju
tott. A beszámolónál természetesen csak a bennünket közelebbről 
érintő, vagy általános erdőgazdasági érdeket jelentő közlemé
nyekre terjeszkedünk ki részletesebben, ügyelve arra, hogy az ol
vasó hiánytalanul megkaphassa a közlemény lényegét és ennek 
alapján megérthesse, hogy szüksége van-e a teljes eredeti szövegre, 
vagy sem. Két német szaklap szerkesztője már a mult évi Nem
zetközi Kongresszuson megköszönte ezeket az ismertetéseket, ame
lyek alapján több rendelést kaptak Magyarországról. 

De azért mi sem panaszkodhatunk, hogy kiáltó szó a pusz
tában a próbálkozásunk. A magyar tanulmányok idegennyelvű 
kivonatai alapján az elmúlt évben öt külföldi intézmény kérte 
tőlünk a csereviszonyhoz való hozzájárulást, tizenegy esetben 
pedig bővebb felvilágosítást, illetőleg teljes szöveget kértek egy-
egy magyar tanulmányról. 

Ezek olyan adatok, amelyekre nem csekély büszkeséggel 
merünk hivatkozni, mert meggyőződésünk, hogy a magyar erdé
szeti irodalomnak igenis ott van a, helye a nap alatt! 

Mint érdekességet meg kell említenem, hogy az utódállamok, 
az összeomlás után azonnal megkeresték a nemzetközi érintkezés 
lehetőségeit szaklapaikban, ugyancsak idegennyelvű kivonatok 
formájában. Ezeknek a terjedelme a tárgy általános fontossága 
szerint változik s hogy a kívánt célt kitűnően szolgálják, nem 
szenvedhet kétséget. 

Lapunk jelenleg 1100 példányban jelenik meg, mert a 803 
egyesületi tagon kívül van 102 előfizetőnk is, a bel- és külföldi 
csere-, illetőleg tiszteletpéldányaink száma pedig 97. 

A lap nyomdaköltsége füzetenkint mintegy 1000 pengő, az 
írói tiszteletdíj évenkint átlag 3000 pengő, úgy hogŷ  az összes 
költségek körülbelül évi 14.000 pengőt tesznek ki. 

Ez az összeg, tekintettel arra, hogy a gyakorlati erdőgazda-



ság céljait egyetlen egy magyar szaklap szolgálja, igazán nagyon 
szerénynek mondható. 

Rég i vágyunk, hogy visszatérjünk a háborúelőtti papír
anyaghoz, amely az ábrák és képek tökéletesebb közvetítését is 
lehetővé tenné, azonban szűk anyagi kereteink miatt erről mindez-
ideig le kellett mondanunk. L e g y e n szabad azonban bemutatnom 
egy román és egy jugoszláv lapot, amelyek nem is egyet len rep
rezentánsai országuk szakirodalmának. Szomszédaink mindent 
elkövetnek, hogy erdőgazdaságuk fejlődését folyóiratuk tartalmá
val , sőt külalakjával is igazolják. 

A román és jugoszláv erdészeti egyesületek, — amint ezt 
hiteles helyről beszerzett adataink alapján közölhetem, — jelenté
keny állami támogatásban részesülnek, hogy munkájuk minden 
tekintetben —• a külföld előtt is — megállhassa a helyét. 

Ez a tény önmagáért beszél és komoly megfontolásra tart
hat igényt majd akkor, ha egyesületünk jelenlegi anyagi forrá
saiban az igazolvány-rendszer esetleges megszüntetésével mélyre
ható változások következnének be. 

Őszinte hálával köszönjük a fö ldmivelésügyi miniszter Ür 
eddigi megértő támogatását, amely folyóiratunk újéletre-keltésót 
lehetővé tette ós már most .arra kérjük teljes bizalommal az erdé
szeti főosztály nagyrabecsült képviselőit , . vá l la l ják szeretettel to
vábbra is a maguk ügyének a 77. évébe lépő „Erdészeti Lapok" 
sorsát. 

Mer t kétségtelen, hogy nemcsak az egyesületi életnek, de az 
általa képviselt gazdasági ág aktivitásának és belső értékének is 
mindenkor a fo lyóira t lesz a leghívebb tükre, amelybe ha szak
ember szeme bepillant, azonnal meg tudja ítélni a tényleges hely
zetet. 

Ezért és nem másért látnám sajnálatosnak, sőt károsnak 
lapunk korlátozását, mert hiszen annak a számára, aki az anyag 
összeállításának, nyomdai adminisztrációjának fárasztó és szürke 
munkáját hordja, egyébként nagy könnyebbséget jelentene a füze-
tenkénti egy ívre való csökkentés. 

A d j a Isten, hogy erre sohase legyen szükség s a fárasztó 
és szürke munka továbbra is öröm és tisztesség maradhasson a 
magyar erdőgazdaság egyetemes érdekeinek szolgálatában. 

* 

Tisztelt Közgyű lé s ! A német és osztrák erdészeti egyesületek 
közgyűlésén, i l letőleg a hazánkban lezajlott nemzetközi erdészeti 
kongresszusokon való részvétel alapján, de nem utolsó sorban a 
külföldi lapokkal létesített csereviszonyókból k i fo lyó lag számos 
értékes nemzetközi kapcsolatra tettünk szert, amelyeknek — amint 
ezt már előbb is említeni bátor vol tam, — máris mutatkoznak némi 
kézzelfogható eredményei 



A legjelentősebbnek talán azt tartom, hogy az idegenek, 
akik itt jártak, akikkel beszélni alkalmunk volt, v a g y akikkel 
levelezésben állunk, a megismerés révén eljutottak a megértésig, 
sőt a megbecsülésig is. Ez a megértés néhol őszinte és lelkes barát
sággá virul t ki, de még a poli t ikailag barátságtalan helyen is 
lovagias mértéktartásig szelidítette a régebbi időkben fennállt 
agresszivitást. 

Szomszédaink teljes mértékben honorálják loyális magatar
tásunkat, amelynek értelmében gondosan kerüljük lapunkban a 
politikai vonatkozásokat. A z í g y teremtett barátságosabb légkör, 
nézetem szerint, hasznosabb, mint a gyűlölködő, merev elzárkózás. 

Mert ahol politika nincs, ott szóhoz juthatnak a gazdasági 
érdekek is. I lyen irányban is f igyelemmel kísérjük a külföldi 
lehetőségeket. S ha a tavasz folyamán a mi nagyszerű akácunk
nak egy még kiválóbb tulajdonságokkal bíró válfa jával kezdhet
jük meg a kísérletezést, ezt a személyes összeköttetéseken kívül 
lapunknak is köszönhetjük, amely most már az amerikai szak
körök számára is hozzáférhetővé vált . 

# 

Igazgató választmányunk mult évi határozata értelmében 
megkezdtük a régóta nagy hiánynak érzett Zsebnaptár újbóli ki
adásának előmunkálatait is és remélem, hogy 1939 január l-re a 
Zsebnaptárt tagtársaink rendelkezésére bocsáthatjuk. 

* 

Évek óta húzódó gond volt a több, mint 5000 kötetet felölelő 
egyesületi könyvtár rendezése is. Miután ez az egyesületi tiszt
viselők teendőinek programmjába, idő hiányában, beilleszthető 
nem volt, a választmány felkérésére Katona László vol t m. kir. 
erdőtanácsos Ür vállalta a nagy fáradságot és kitartást igénylő 
feladatot. A székesfővárosi könyvtárban végzett előzetes tanul
mányok után a legújabb elvek szerinti kartoték-rendszer alapján 
oldottuk meg a kérdést, úgy, hogy ennek eredményeképpen, bár 
térbelileg kicsit zsúfoltan, de teljesen rendezett könyvtár áll tag
jaink rendelkezésére. 

Igen örvendetes lenne, ha az anyagról egy megfelelő kata
lógust is kiadhatnánk, azonban ez ismét alapos költségvetési meg
gondolást igényel. 

A szaklapokon és könyvtáron keresztül önként adódó kap
csolat szakoktatásunk állandó figyelemmel kísérése. A z új mű
egyetemi keretbén, de vidéki elhelyezésben lévő erdőmérnöki osz
tályt, nézetünk szerint, sok tekintetben a háttérbe-szorítás vesze
delme ' fenyegeti. E g y esetleges Budapestre való költözés azon
ban még csak súlyosbítaná a helyzetet, mert a különleges erdé-



szeti érdekeknek más szempontok alá való rendelését vonná 
maga után. 

Távo l áll tőlünk, hogy a közoktatásügyi kormányzat jó-
szándékát kétségbe vonjuk! De mert tudjuk azt is, mennyi visz-
szás helyzet származott a múltban a kérdés fel nem ismeréséből, 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy egyesületünk keretein belül is 
minél szélesebb körben nyilvánuljon meg állandó és tettrekész 
érdeklődés a magyar erdőgazdaság jövője iránt. Mert tagadha
tatlan, hogy fejlődésre és eredményekre csak akkor lehet remé
nyünk, ha azok, akikre a magyar erdők kezelésének feladata vár, 
nemcsak tudományos, de gyakorlati szempontból is megfelelő 
felkészültséggel hagyják el az iskola padjait. 

A z érdekképviselet tehát nem nézheti közömbösen a szak
oktatás fejlődését és ebben a kérdésben készséggel állunk a föld
mivelésügyi miniszter Űr rendelkezésére, akinek a törvény is biz
tosítja az erdészeti felsőoktatásban a szakszempontok védelmét. 

* 

Szorosan összefügg ezzel a kérdéssel az erdőmérnöki tovább
képzés is, amelynek a megindításával egy peréig sem várhatunk 
tovább. 

Elvben nem zárkózunk el attól, hogy a keretnek a Műegye
tem által rendezett soproni nyári egyetemet fogadjuk el. De 
annak előadási anyagát teljesen a gyakorlati élet kívánalmai 
szerint kell megválasztani, sőt előadókul a magyar erdőtisztikar 
nagyrabecsült vezetői közül is meg kell nyerni néhányat. 

Tisztában kell lennünk ugyanis azzal, hogy az ilyen tovább
képző tanfolyam csak akkor felelhet meg hivatásának s csak 
akkor fog a kívánt vonzóerővel bírni, ha valóban azt adja, amire 
odakint szükség van. Tehát a tudományos kutatás gyakorla t i lag 
felhasználható eredményeinek vi lágos és jól összefoglalt áttekin
tését és a gyakorlatban alkalmazott módszereknek minden elő
ítélettől mentes, kri t ikai összehasonlítását. I g y , de csakis í g y 
lehet számítani arra, hogy a továbbképzés pozit ív nyereséget 
jelent azoknak, akik benne részesülni óhajtanak és azok számára 
is, akik erre a lehetőséget a tanulni-vágyóknak megadják. 

N e m kételkedem benne, hogyha gondosan megválogatott 
tananyaggal, készséges előadókkal és célszerű beosztással indul 
útjára ez a vállalkozás, erdőbirtokosaink készséggel támogatják 
majd az akciót azzal, hogy megengedik, sőt kötelezik erdőtisztjei
ket egy-egy i lyen tanfolyam elvégzésére. Sőt a külföldi példákat 
tekintve, az állam sem fogja kivonni magát az alól, hogy erdő-
tisztjeinek hivatalos kiküldetés formájában adja meg a tovább
képzés lehetőségét. 



Szakunk' fejlődésének újabb állomásaival érintkezésbe 
jutott tagjainktól természetesen az egyesület életében is termé
keny munkát várunk. 

H o g y erre milyen szükség- van, talán felesleges bővebben 
kifejtenem. De mégis szeretnék mellette egyetlen egy példával 
érvelni. 

A németországi négyéves terv erdőgazdasági részének hala
déktalan végrehajtása csak azért volt lehetséges, mert a kor
mány megértése és bőkezű anyagi támogatása céltudatosan fej
lesztette a Deutscher Forstverein hatáskörét és anyagi erejét! 
Annyira , hogy az összes megoldásra váró kérdéseket: a szerfa-
méretek egységesítéséit, a piac okszerű szabályozását, a nyers
anyagellátás fokozását és tartamosságának biztosítását, a fa 
kémiai hasznosításának növelését stb., az egyesület a saját kebe
léhen alakított szakbizottságokban — a magánerdőgazdaság, sőt 
ipari üzemek bevonásával — maradéktalanul előkészíthette és 
amikor annak a szüksége elérkezett, az eredményeket 24 órán 
belül az állam a közjó rendelkezésére tudta bocsátani! 

Tisztelt Közgyűlés ! Tisztában kell lennünk azzal, hogy sem 
az állami igazgatás, sem a tudományos kutatás, sem pedig a szak
oktatás nem nélkülözhetik a gazdasági szintézis legszebb kitelje
sedését jelentő komoly egyesületi munka támogatását. Pozitív 
értéket hozó fejlődés csak ott képzelhető, ahol az állam, a tudo
mány és a. nevelés képviselői a gyakorlat embereivel egy függet
len, politika-mentes, tárgyilagos kritikát gyakorló és önzetlen 
tanácsokkal szolgáló erkölcsi testületben találkoznak. 

Én rendíthetetlenül hiszem, hogy az egyesületi életnek ilyen 
értelmezése állhat csak fenin a mi szép, 76 esztendőt megért egye
sületünkkel szemben is! És mert rendületlenül hiszem, hogy ezen 
az úton haladva mégis elérünk oda, ahol a sdk megpróbáltatáson 
keresztülment magyar erdőgazdaságot mindnyájan látni szeret
nők, szegénységünk és sok nehézségünk mellett is változatlan 
bizalommal tekintek a holnap elé. 

M a még többet tudunk nyújtani, mint a jelentéseinkben 
vázolt célok felé való áldozatkész törekvést. De adja Isten, hogy 
tagtársaink megértésében és kötelességteljesítésében, valamint 
az államlhatalom céltudatos támogatásában a megvalósítás lehe
tőségeit is megtalálhassuk. 

M a még sok mindennek egészen csak á kezdetén vagyunk. 
De mert nekünk lesz a legnagyobb öröm, ha a megismétlődő 
közgyűléseken az eredmények gyarapodásáról számolhatunk be, 
mély tisztelettel kérem, hogy a titkári jelentést, mint szerény 
ígéretet, tudomásul venni méltózatssék. 



E l n ö k : A közgyűlés nevében nagyon köszönöm Titkár Úr 
érdekes jelentését, amely élénken ráv i lág í t az egyesület belső 
munkájára. Felhasználom ezt az alkalmat arra is, hogy tagtár
sainknak és az illetékes tényezőknek szíves figyelmét felhívjam 
az egyedüli magyar erdészeti szaklapra, amelly igazán meg
érdemli a támogatást. 

N a g y o n köszönöm az egyesület nevében azoknak a munka
társainknak a közreműködését, akik a külföldi közleményeknek 
a feldolgozását vállalták és azokét is, akik önálló tanulmányok
kal támogatnak bennünket. Mindnyájunknak át kell éreznünk, 
hogy az „Erdészeti Lapok" somsa a magyar erdőgazdaság életé
nek leghűbb kifejezője. (Ügy van, úgy van!) 

K í v á n valaki hozzászólni a titkári jelentéshez'? 
vitéz R á b a y G y u l a : A z Országos Erdészeti Egyesület hivata

los lapjában immár közel 2 év óta a „Kül fö ld i Lapszemle" rovat
ban érdekes és tanulságos közlemények jelennek meg. Ezek külö
nösen nagy jelentőséggel bírnak a vidéken élő ós ott dolgozó 
erdőtisztekre nézve, akik külföldi lapokat ritkán olvashatnak. 
A külföldi lapszemle útján mód és lehetőség nyílik számukra, 
hogy más országok erdőgazdasági ügyeiről ők is tudomást sze
rezzenek, esetleg külföldi erdészeti vonatkozású kérdésekbe bele
kapcsolódhassanak. A vidéki kezelő erdőtisztek nevében az Orszá
gos Erdészeti Egyesület vezetőségének ezért a munkájáért leg
hálásabb köszönetemet fejezem ki s kérem, méltóztassék az 
„Erdészeti Lapok"-ban a „Külföldi Lapszemle" rovatot fenntar
tani és a lehetőséghez képest bővíteni. 

E l n ö k : Igen köszönöm a szíves hozzászólást és rajta leszünk, 
hogy a nagyon méltányos kérelemnek mindenben eleget tegyünk. 
A titkári jelentésen keresztül elsősorba arra kívántunk rámutatni, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesület nem csupán a tüzifakér-
déssel foglalkozik, amiért a vezetőségnek úgyis csak támadásban 
volt része. — 

Következ ik az 1936. év i zárszámadás és az 1938. évi költség
vetés tárgyalása. 

K í v á n valaki hozzászólni? (Elfogadjuk!) Kijelentem, hogy 
a közgyűlés a zárszámadást és költségvetést egyhangúlag el
fogadta. 

Következik az elnök és alelnökök megválasztása 
b á r ó P r ó n a y G y ö r g y : A z t hiszem, mindnyájunknak az érzé

sét tolmácsolom, amikor azt az indí tványt terjesztem a közgyűlés 
elé, hogy válassza meg egyhangú felkiáltással a jelenlegi elnök
séget. (Zajos taps és éljenzés!) 

Hálánkat azért az odaadó munkáért, amit az Elnök és A l 
elnök Urak az elmúlt években az egyesületért, áz erdőbirtokosok-



ért és az erdőmérnöki karért kifejtettek, esak így tudjuk kifeje
zésre juttatni. Kérem indítványom elfogadását. 

Elnök: Van valaki, aki névszerinti szavazást kér i Méltóz
tatnak Prónay Őexcellenciája indítványát elfogadni? (Elfogadjuk!) 

Kijelentem, hogy a közgyűlés Prónay báró Űr indítványát 
egyhangúlag magáévá tette. (Éljen az elnökség!) 

Legyen szabad ez alkalommal hálás köszönetünket kifejezni 
mind a magam, mind pedig elnöktársaim nevében az újból meg
nyilvánult bizalomért. 

Mindenkor azon leszünk, hogy a magyar erdőgazdaság 
egyetemes érdekeit összes vonatkozásaiban a legjobb tudásunk 
szerint szolgáljuk és kérem ebhez a jövőben is szíves támoga
tásukat. 

Következik az igazgató választmány kiegészítése, valamint 
a számadásvizsgáló bizottság megválasztása. 

Tizenöt lelépő választmányi tag helyett négy évre szóló 
megbízatással, egy évközben elhunyt választmányi tag helye 
2 évre szóló megbízatással töltendő be. 

A szavazatszedő bizottság elnökéül dr. Ajtay Sándor m. kir. 
főerdőtanácsos Urat, tagjaiul pedig Tóth Bódog és Bernáth 
Kálmán erdőmérnök Urakat kérem fel. 

A szavazás tartamára az ülést felfüggesztem. 
Elnök: Van szerencsém az ülést újra megnyitni. Bejelentem, 

hogy a közgyűlés után 14 órakor közös ebéd lesz a Magyar Mér
nök és Építészegylet székházában. E g y teríték ára 2.— pengő. 
Méltóztassanak minél nagyobb számban eljönni. 

Következik a közgyűléshez benyújtott indítványok tár
gyalása. 

összesen három indítvány érkezett be. E g y Roth Gyula 
egyet. ny. r. tanár Űrtól, kettő pedig vitéz Lámfalussy Sándor 
hgi. erdőfelügyelő Űrtól. 

Felkérem a Titkár Urat, hogy az indítványokat ismertetni 
szíveskedj ék-

Titkár: Ismerteti Roth Gyula indítványát, az Országos 
Erdészeti Egyesület erdőmérnök-tagjainak a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet-be való belépés esetén adandó tagdíj-kedvezrné-
nyekre vonatkozólag. (Lásd a választmányi ülés jegyzőkönyvében) 

Roth Gyula: Néhány megjegyzést kíván fűzni indítványához. 
Mindenki előtt ismeretes, milyen súlyos harcot kell v ívn i az 

erdőmérnöki karnak, hogy munkája megfelelő elismerésre talál
jon. Súlyos nehézségekkel küzd a szak és a társadalmi érvénye
sülés terén is, aminek oka azonban főként abban keresendő, hogy 
a szaktársak legnagyobb része teljesen közönyös ezzel a kérdés
sel szemben. A legnagyobb áldozatra még azok hajlandók leg
inkább, akiknek ehhez a legkevésbbé van meg az anyagi módjuk. 



Pedig tisztában kell lennünk azzal, hogy a külvilág annyit ad az 
elismerésből, amennyit kikényszerítünk belőle. 

Má ig is gyakran hangoztatott kijelentés, hogy az erdő
mérnök új jövevény a műszaki világban, holott a Selmecbányái 
akadémiáról már 1872-ben is erdőmérnökök kerültek ki. 

H o g y a nagyv i l ág felé a magyar erdőmérnök nem tud 
érvényesülni, annak elsősorban a kar passzivitása az oka. 

A nemzetközi erdészeti kisérletügyi kongresszus előtt is 
olyan vélemények hangzottak el itthon, hogy kockázatos dolog-
Magyarországra hozni a külföldi szakembereket, mert itt nincs 
mit mutatnunk nekik. 

A kongresszus eredményei pedig azt igazolták, hogy igenis 
volt mit mutatni és a külföldi lapokban megjelent beszámolók két
ségtelenül nagyban emelték a magyar erdőgazdaság tekintélyét. 

Most arról van szó, hogy a magyar mérnöki társadalom 
keretein belül biztosíttassák az erdőmérnöki kar önállósága és egy 
olyan keret, amely lehetővé teszi, hogy különleges érdekeiért kellő 
súllyal szállhasson harcba. 

Ezt a lehetőséget, amelyet a M a g y a r Mérnök és Építész 
Egyle t anyagi áldozatok árán is hajlandó a magyar erdőmérnö
köknek nyújtani, nem szabad elmulasztani, mert különben sza
kunk nem követelheti magának azt a helyet, amely őt képesítésé
nél és az erdészet közgazdasági fontosságánál fogva a műszaki 
világban megilleti . 

K e r i a közgyűlést, hogy a javasolt tagdíj-engedménnyel 
tegye lehetővé az Országos Erdészeti Egyesület erdőmérnök tag
ja i részére a Magya r Mérnök- és Építész-Egyletbe való belépést 
is a külön erdőmérnöki osztály megalakíthatása céljából. 

A közgyűlés Biró Zoltán pártoló szavai után Roth Gyula 
indítványát egyhangúlag magáévá teszi. 

Ti tkár : Ismerteti vitéz Lámfalussy Sándor indítványait, a 
tűzifa kedvezményes vasúti fuvardíjának meghosszabbítása és 
az éger tűzifának az „egyéb keményfa" csoportba való sorozása 
iránt teendő felterjesztés tárgyában. (Lásd a választmányi ülés 
jegyzőkönyvét . ) 

Ügyveze tő : Teljes mértékben méltánylandónak látja vitéz 
Lámfalussy indítványait , sőt kiegészítésül azt javasolja, kérje az 
egyesület a kereskedelemügyi és földmivelésügyi miniszter Urak
tól, sorolják az égeren kívül az ugyancsak kitűnő tűzifát szol
gáltató nyírt is az „egyéb keményfa" csoportba. 

A közgyűlés vitéz Lámfalussy Sándor és Ügyvezető indít
ványait lehetőleg magáévá teszi. 

Elnök: K é r e m a szavazatszedő bizottság elnökét, legyen szí
ves a szavazás eredményét velünk közölni. 



Dr. Aj tay Sándor: Leadatott összesen 83 szavazat, 83 szava
zatot kaptak: Borhy György, Czillinger János, hg. Festetics 
György, Földváry Miksa, br. Inkey Pál, gr. Károlyi Gyula, Rónai 
György, Nagyszalánczy Brúnó és br. Prónay György, 82 szavaza
tot: vitéz Onczay László és Urbánffy Ignác, 81 szavazatot: Bencze 
Pál és Rochlitz Béla, 80 szavazatot: Arató Gyula, br. Biedermann 
Imre és Lady Géza. A z utóbb nevezett három jelölt között sors
húzás döntött és így br. Biedermann Imre lett 2 évre választ
mányi tag. A számvizsgáló bizottság tagjait illetően az összes 
szavazatok a szavazólapon foglalt jelöltekre adattak le. 

Elnök: Határozatilag bejelentem, hogy a választmány titkos 
szavazás útján a következő urakat választotta meg az igazgató 
választmány tagjaivá: Arató Gyula, Bencze Pál , Borhy György, 
Czillinger János, hg. Festetics György, Földváry Miksa, Inkey 
Pál br., gr. Károlyi Gyula, Lady Géza, Nagyszalánczy Brúnó, 
vitéz Onczay László, Rónai György és Urbánffy Ignác tagokat 
4 esztendőre, br. Biedermann Imrét 2 esztendőre. Üdvözlöm a 
választmányi tag Urakat, különösen az újonnan megválasztotta
kat, Bencze Pá l és Rochlitz Béla tagtársakat és kérem, hogy a 
választmányi üléseken szorgalmasan résztvenni méltóztassanak. 

A számvizsgáló bizottság tagjaiul megválasztattak: Erőss 
Gyula, Fekete Béla, Hajdú János, Lukács Endre, Mattyasovszky 
Emil rendes, — Komáromy László és Tóth József pedig pót
tagokul. 

Tudomásul szolgál. 
Elnök: Indí tványozza hogy üdvözölje táviratilag az egye

sület a közgyűlés alkalmából a földmivelésügyi miniszter Urat . 
kérve Önagyméltósága további támogatását is a magyar erdő
gazdaság részére. 

A közgyűlés Elnök indítványához egyhangúlag hozzájárul. 
Több tárgy nem lévén, Elnök a közgyűlést berekeszti. 




