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érdeklődést, mert nálunk meghonosítható, de vadon is van bizo
nyosan. 

Ennek megállapítására leghivatottabbak tisztelt erdész szak
társaim. Kérem szives érdeklődésüket és figyelmüket, s ha bár
mily irányban volna tapasztalatauk, vagy azt megfigyelésük által 
megszereznék, szíveskedjenek az elől felvetett kérdőpontok tekin
tetbe vételével szerzett tapasztalataikat közölni, kérem továbbá, 
hogy oly fákról, melyek alatt szarvasgomba fordul elő, makkot 
gyűjteni szíveskedjenek személyes felügyelet alatt. Szívesen térítem 
meg minden evvel járó költséget, ha bő tudósítás mellett annak 
idején egy pár példány szarvasgombát és pár liter makkot be
küldeni kegyeskednének, közölvén esetleg az ilyen makkész-
letet is. (Czimem: Budapest, VIII., József-utcza 15. sz.) 

Felhasznált irodalom : 
Dr. B. Frank „Zusamenleben im Pflanzenreiche." Berlin, 1885. 
Trufficulture. Ouide pratique du Trufficulture par Charles 

Leval, propriétar a Eybéne. 1884. 
Tulasne, Fungi hypogaei. Paris 1851. 
Barth. Reise im nördlichen Afrika. 
Vittadrin, Irmisch, Ooeppert, és Condamy kisebb közleményei 

kertészeti és gazdasági lapokban. 
Gráf Barsch lettres sur les Truffes du Piemont. 
Alex Bornholz, Della Cultivazione de Tartuffi. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1905. évi június hó 28-án tartott 

RENDES VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: Bánffy Dezső báró elnök, Bedő Albert dr. I. 
alelnök, Horváth Sándor II. alelnök, Arató Gyula, Hangay Géza, 
Hirsch István, Imecs Béla, Lászlóffy Gábor, Nagy Károly, Pech 
Kálmán, Schmidt Ferencz, Simon Gyula, Sóltz Gyula, Török 
Gábor, Tomcsányl Gyula, Tuzson János, Vadászfy Jenő választmányi 
tagok, több más egyesületi tag és az egyesület tisztikara. 
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Távolmaradásukat kimentették; Almássy /Andor, Csupor István, 
Gaul Károly, Havas József, Krajcsovics Béla, Máday Izidor, Laitner 
Elek, Podhradszky András, Scholcz Ottó, Téglás Károly és Tavi 
Gusztáv. 

I. Elnök az ülést megnyitván kegyeletes szavakkal emlékszik 
meg József főherezeg elhunytáról. Jelenti, hogy az egyesület is 
kivette az országos gyászból a maga részét, az elhunyt ravatalára 
koszorút helyezett és a temetésen az elnökség utján képviseltette 
magát. Melegen méltatja a boldogult áldásos működését és java
solja, hogy az egyesület emlékezetét és hazafias érdemeit jegyző
könyvben megörökítse, a súlyos veszteség fölött való fájdalmának 
és legmélyebb részvétének Klotild íőherczeg asszony s az elhunyt 
fia, József főherezeg ur Ő fenségeikhez intézendő részvétiratban 
kifejezést adjon. 

Szomorú tudomásul szolgál. A javaslat egyhangúlag elfo-
gadtatik. 

II. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Horváth Sándor Il-od 
alelnököt és Soltz Gyula ig. választ, tagot kéri fel. 

III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti 
elő: Folyó évi január hó 1-étől kezdve befolyt 32279 K. 90 f 
ugyanaz alatt az idő alatt kiadatott 22904 K. 35 f. Az utolsó 
választmányi ülés óta a következő rendkívüli befizetések történtek: 
kötvényben tett alapítványok törlesztésére befizettetett 773 K., 
befolyt továbbá a titkári nyugdijalapra 93 K. 32 f., a Wagner 
Károly alapítvány javára 95 K. és a Horváth Sándor alapítvány 
javára Nagy-Disznód község részéről 300 K. 

A pénztári jelentéssel kapcsolatban bemutatja a titkár az 1905. 
évi május hó 22-én tartott váratlan rovancsolás jegyzőkönyvét, 
mely szerint az egyesület pénzkezelése rendben találtatott és jelenti, 
hogy május hó 18-án az egyesület vagyon-kezelése a székes
fővárosi V. ker. elöljáróság részéről is megvizsgáltatott. A titkár 
jelenti, hogy ez a vizsgálat a belügyminiszternek kivétel nélkül, 
mindennemű egyesület vagyon kezelésének megvizsgálása ügyében 
kiadott rendeletén alapszik s utánjárására azt az értesítést kapta, 
hogy a vizsgálat kötelező s ez alól az egyesület sem menthető fel. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy az igazgató választmánynak ez 
évi ápril hó 15-én hozott határozata alapján a székesfehérvári 
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ismeretlen alapítványának kisorsolt, 1860 évi államsorsjegye helyett 
a magyar földhitelintézetnél más, ugyanilyen 200 K. névértékű 
sorsjegy vásároltatott s az az intézet által őrzött értékpapirletéthez 
csatoltatott. Minthogy azonban a vásárolt uj sorsjegy vételára 
nem talált fedezetet a kisorsolt sorsjegy értékében, ennélfogva a 
titkár javasolja, hogy a többlet az ez idei pénztári feleslegből 
előlegeztetvén, az a jövő évben a székesfehérvári ismeretlen ala
pítvány terhére levonassék. (620/905.) 

Az igazgató-választmány a pénztári jelentést, a pénztár
vizsgálatok eredményét tudomásul veszi, a titkár javaslatát elfogadja 
és Nagy-Disznód községnek adományáért köszönetét kifejezni 
rendeli. 

IV. A titkár bemutatja Tallián Béla földmivelésügyi miniszter 
felmentésére vonatkozó értesítést, melyben a volt miniszter köszö
netét fejezi ki az egyesület részéről tapasztalt támogatásért. 

Tudomásul vétetik azzal, hogy az egyesület a volt miniszter
től átiratban búcsúzik el. 

V. Bedő Albert dr. I. alelnök az 1905. évi ápril hó 15-én 
tartott igazgató-választmányi ülésen tett s napirendre tűzött indít
ványát ismétli. Anélkül, hogy részletekbe óhajtana bocsátkozni, 
az alapszabályokból kifolyólag is szükségesnek tartja, hogy az 
egyesület a napirendre került kérdésben állást foglaljon és vélemé
nyét ez ügyben nyilvánítsa. Felkéri újból a választmányt, hogy 
bizottságot küldjön ki, mely bizottság a kérdést tárgyalná s mely
nek jelentése alapján azután az igazgató-választmány majd érdem
legesen határozhat, addig a dolog érdemét érinteni, fejtegetni 
nem kívánja. 

Elnök jelenti, hogy Márton Sándor rendes tagtól ez ügyben 
az alább közölt jelentés érkezett b e : 

Az Országos Erdészeti Egyesület tekintetes Igazgató-választmányának Budapest. 

A dr. Bedő Albert I. alelnök ur ő méltósága által a legutóbbi választmányi 
gyűlésen felvetett indítványhoz hozzá szólni óhajtva, bátor vagyok a tekintetes 
Igazgató-választmány elé következő indítványaimat előterjeszteni u. m. : 

1. kérje fel az igazgató választmány az összes közigazgatási bizottságok 
erdészeti albizottságait, hogy nyilatkozzanak arra nézve, miszerint az erdőfel
ügyelőségek, mint az állami erdőhivatalok jelenlegi szervezetét és szolgálati 
viszonyait helyesnek tartják-e avagy czélszerübbnek vélnék egyesítésüket; 
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2. határozza el az igazgató választmány, hogy az indítványt bizottsági elő
készítés és az igazgató választmányi tárgyalás után a közgyűlés elé fogja terjeszteni. 

Bátorkodom első indítványomat azzal megokolni, hogy az ügynek minden 
esetre csak előnyére fog válni, ha a felügyelőségek s állami erdőhivatalokkal 
közvetlenül érintkező bizottságok, érdektelen s elfogulatlan bírálatai s nyilat
kozatai rendelkezésre állanak. 

második indítványom támogatására pedig okul felhozni, hogy nagy meg
nyugvást fog kelteni, ha meg lesz adva az alkalom arra, hogy minél többen 
nyilváníthassák nézeteiket s a döntésben mentül számosabban résztvehessenek. 

Az ügy tárgyi részéhez szintén óhajtanék azon az ülésen hozzá szólni, 
amelyen az ügy érdemleges tárgyalás alá vétetik. Legyen szabad ezért ennek 
az ülésnek idejéről tiszteletteljesen értesítést kérném. 

A tekintetes igazgató-választmánynak alázatos szolgája 
Nagykároly 1905. jun. 20-án Márton Sándor 

Sóltz Gyula Bedő Albert dr. indítványát elfogadja, Márton 
Sándor javaslatát azonban mellőzni kéri, amennyiben a kiküldendő 
bizottság javaslatát bevárandónak tartja, mielőtt esetleg a közig, 
erd. bizottságok e tekintetben nyilatkozás végett felkéretnének. 

Horváth Sándor szerint a szóban forgó kérdésben most tett 
felszólamlás eltér a legutóbbi választmányi ülésben tett javaslattól, 
amennyiben akkor inditványttevő az erdőfelügyelőségek és az 
állami erdőhivatalok intézményének egyesítését már előre káros
nak jelezte. Szerinte minden tekintetben igen hasznos, üdvös és 
egészséges reformról van szó. 

Bedő Albert hivatkozik a legutóbbi választmányi ülés jegyző
könyvében foglalt indítvány szövegére, melyet felolvas. Véleménye 
szerint, mostani indítványa az előbbitől nem tér el. 

Simon Gyula aggályát fejezi ki afölött, hogy az országos 
főerdőmesteri állás mindeddig betöltetlen maradt és hogy a külső 
szolgálatban jogvégzettek nyertek alkalmazást. Bedő Albert indít
ványához ebből a szempontból hozzájárul. 

Horváth Sándor semminemű veszedelmet nem lát abban, 
hogy az országos főerdőmesteri czim, mint ilyen, beszüntettetetb 
A mostani beosztás, nevezetesen a kincstári erdők kezelése ügyei
nek külön való kihasitása, csak az ügyek gyorsabb elintézhetése 
érdekében történt — egyébként a vezetésben az eddigi hatáskör 
változatlan maradt. Jogvégzettek kiküldése egyes külső hivata
lokhoz kizárólag abból a czélból történt, hogy az illetők a kül-
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szolgálatban gyakorlati tapasztalatokat gyüjthessenek. Ezek rend
szeresített állásokat nem töltenek be. 

Elnök a szeméiyi szempontok előtérbe tolása ellen szól és 
általános szempontból véli tárgyalandónak a szóban lévő kérdést. 

Pech Kálmán abban a nézetben van, hogy a bizottság kikül
dését csak az helyeselheti, ki az indítványt kisérő véleménynyel 
egyetért. Minthogy az indítványt tevő véleménye szerint az egye
sítés alapjában és czéljában helytelen, evvel pedig felszólaló egyet 
nem ért, azt javasolja, hogy a bizottság kiküldése mellőztessék. 
Hosszasabban és statisztikai adatok felsorolása mellett fejtegeti, 
hogy az egyesítés az erdészeti igazgatás egyszerűsítése és épen 
az erdőfelügyeletnek hatásosabbá tétele s különösen az eddig 
úgyszólván felügyelet nélkül álló magánerdők fokozottabb mér
tékben való gondozhatása érdekében válik szükségessé. Ezt pedig 
személy- és költségszaporitás nélkül csakis az állami erdőhivata
loknak a kir. erdőfelügyelőségekkel való egyesítése által lehet elérni. 

Horváth Sándor megjegyzi, hogy igen sok munkamegtaka
rításról és egyszerűsítésről van szó és hogy a kérdéses munkálatok 
a visszalépett födmivelésügyi miniszter alatt, ki az erdészetnek 
igaz jóakarója volt, már igen előrehaladott állapotban voltak. 
Megemlíti, hogy az egyesítés eszméje nem a minisztériumban 
merült fel, hanem a képviselőházban, hol az inditványttevő 
akkoriban ez ügyben nem szólalt fel. 

Bedő Albert kijelenti, hogy a képviselőház ülésén erről nem 
volt szó, csupán a pénzügyi bizottság ülésén, ahol fel is szólalt, 
utóbbi ülések jegyzőkönyvét azonban nem közlik s igy felszóla
lása a nyilvánosság elé nem került. 

Elnök nézete szerint a kezelésnek a felügyelettel való egye
sítése vagy egyéb egymástól való elkülönítése fontos elvi kérdést 
képez; az igazgatóválasztmány azonban most ne foglaljon állást 
se az indítvány mellett, se ellene, hanem előbb a bizottság jelen 
tését várja be. 

Horváth Sándor ehhez hozzájárul, mire az elnök határozat
képen kimondja, hogy az igazgató-választmány érdemileg e kér
désben állást foglalni ezidőszerint nem kivan, de az ügy tanul
mányozására bizottságot küld ki, mely bizottság javaslata alapján 
hozza majd meg határozatát. Márton Sándor indítványának első 
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része ezidőszerint mellőztetik, második része pedig még tárgytalan. 
A bizottságba kiküldetnek: Bedő Albert dr. I. alelnök elnöklete 
alatt Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csik Imre, Havas József, 
Horváth Sándor, Lászlóffy Gábor, Pech Kálmán, Simon Gyula, 
Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv, Török Gábor, Vadas Jenő és a titkár. 

VI. Az igazgatóválasztmány Szentimrey Dániel kir. erdőfelügyelő
nek a tervezett, uj tagositási törvényre vonatkozólag benyújtott 
és még 1902. évi márczius hó 18-án tartott rendes igazg. választ
mányi ülésen tárgyalt indítványának a tulajdonképeni erdőgazdasági 
kérdéseket érintő részét egyhagulag elfogadja. (231/1902) 

VII. A titkár a vidéki erdészeti egyesületek alakításának 
tanulmányozása ügyében kiküldött bizottság alábbi javaslatát, 
úgyszintén Téglás Károlynak és Podhradszky András biz. tagoknak 
külön javaslatait is felolvassa. 

Tekintetes Igazgató-Választmány ! 
A m. évi deczember hó 16-án tartott választmányi ülésben megbízást 

nyervén, hogy vidéki erdészeti egyesületek alakításának kérdését tanulmányozzuk, 
véleményünket van szerencsénk a következőkben előterjeszteni: 

Vidéki erdészeti egyesületek szervezésétől, ha komoly és czéltudatos vezetés 
alatt állanak, a hazai erdőgazdaság a következő előnyöket várhatná : 

1. Az erdőbirtokosok behatóbb érdeklődését az erdőgazdaság iránt. Mint 
a vidéki egyletek elnöki és választmányi tagjai, több erdőbirtokos vonható be 
az egyesületek aktiv tagjai közé. 

2. Az erdőbirtokosoknak és erdőtiszteknek a választmányi és közgyűlések 
alkalmával való érintkezésénél számos kérdés kerülhetne megvitatás tárgyává, 
amely ezidő szerint fel nem vetődik. A sűrűbben tartott helyszíni szemlék (erdei 
kirándulások) alkalmával több alkalom nyílnék egymás gazdaságainak megisme-' 
résére és tapasztalatok kicserélésére, mint eddig. Ebből bizonyos élénkség várható 
szaktudományi téren, amely remélhetőleg szakirodalmunkra is termékenyí
tőleg hatna. 

3. A vidéki egyleteknek évről-évre más helyen tartott ülései, a nagyközönség 
előtt is bizonyos mértékig emelnék az erdőgazdaság erkölcsi súlyát, mely ekként 
helyi gazdasági kérdésekben a kellő társadalmi érdekképviselettel birna. Az erdő
gazdaságra kedvezőtlen gazdasági, vagy egyéb jelenségek gyorsabban ismerhetők 
fel, leküzdésükre nemcsak az ország központjában, hanem úgyszólván a hely
színén is volna kész társadalmi szervezet. 

4. Az érintkezés a földmivelésügy mezőgazdasági ágazataival szintén 
nyerne közvetlenségében, ami a közös érdekek felismerését és együttes munkálását 
s az egyes gazdasági ágazatok különleges érdekeinek összeegyeztetését elősegíthetné. 

Ellenben hátrányként jelentkezhetik: 
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1. az az eshetőség, hogy a vidéki egyesületek a kellő aktivitást nem fogják 
kifejteni, amitől főleg két okból lehet tartani és pedig: 

a) mert az ország geográfiai konfigurácziója és vasúti hálózatunk nem 
kedvez a vidéki körzetek alakításának és mert 

b) a tagok újabb megterheltetésével járna. 
A vidéki egyesületeknek költségeik fedezéséről önmaguknak kell gondos

kodniuk, az Orsz. Erd. Egy. még a legszorosabb kapcsolat esetén sem szubvenczio-
nálhatná azokat és nem is szállíthatja le tagdijait, mert ez esetben működésének 
mostani kereteit nem lehetne fentartani. A vidéki egyesületek tagdíja azonban 
aránylag csekély volna és 3—4 K-t nem haladna meg. Ez tehát kevésbbé fontos. 
Ennél nagyobb költséget okozna azonban a gyűléseken, kirándulásokon való 
résztvétel. 

Az ország földrajzi alakulása és ehhez alkalmazkodó vasúti hálózatunk 
mellett nehéz oly körzeteket alkotni, amelyeken belül a közlekedés gyors s 
amelyek gazdasági tekintetben is mintegy természetes csoportnak tekinthetők. 
Ilyenekként csak a Dunántúl és Erdély kínálkozik. Egész északi hegyvidékünk 
párhuzamos völgyrendszerekből áll, melyeknek vasútvonalai Budapest felé 
irányulnak, oldalirányban azonban a közlekedés kevés kivétellel igen időrabló 
és nehézkes. 

2. Mint várható hátrány, számításba veendő az az eset, hogy az erdő
gazdaság társadalmi képviseletének eddig egységes és éppen ezért sulylyal biró 
megnyilatkozása, vidéki egyletek létesítése esetén szétágazik és az Orsz. Erd. 
Egyesület a vidéki egyesületekkel szemben s ezek egymás közt ellentétes határo
zatokat hozhatnak, ami súrlódásokra ad okot. 

Összevetve a felsorolt előnyöket és hátrányokat, nézetünk az, hogy vidéki 
egyesületek általában hasznára válhatnának az eidészetnek, habár a felsorolt 
előnyök gyors érvényesülésére a magunk részéről egyelőre nem számítunk. 

Üdvösnek azonban a magunk részéről a vidéki egyesületek alakítására 
irányuló akcziót csak akkor tartjuk, ha az egyfelől az egész országra kiierjed és 
másfelől a vidéki egyesületek és az Országos Erdészeti Egyesület között 
kapcsolat áll fönn. 

Ez a kapcsolat, amelyet ezúttal csak nagy vonásokban óhajtunk körvona-
lozni, előállhat az által, hogy a vidéki egyletek tagja csak az lehet, aki egyúttal 
az O. E. E.-nek is tagja és hogy a fiók-egylet elnöke és egyik alelnöke vagy 
választmányi tagja hivatalból tagja volna az O. E. E. választmányának, mely 
ekként, ha az illetők nem egyúttal választott tagjai, 40 tagnál többel is bírhatna. 
Emtllett a vidéki egyesületek saját kerületük helyi ügyeiben önállóan határoznak, 
közérdekű dolgokban ellenben javaslatot terjesztenek a központ elé, melynek 
pártolására a többi vidéki egyleteket felhívhatják. Hasonlóan hatóságokkal és 
más testületekkel csak saját belső ügyeikben érintkeznének, máskülönben a köz
pont közreműködését volnának kötelesek igénybe venni. A kapcsolat tehát léte
síthető volna, mindazonáltal nem javasolhatjuk, hogy az igazgató-választmány 
már ezidő szerint maga kezdeményezze a vidéki egyesületek szervezését, mert 
kétségesnek tartjuk, vájjon az akczió már most országszerte sikerrel járna-e. 
A borsod-, gömör- és hevesmegyei erdészeti egyesület megalakulása és az Aradon 
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a délvidéki erdőtisztek részéről ily czélból tartott előzetes értekezlet ugyan arra 
vall, hogy egyes vidékeken megvan a hajlandóság a helyi szervezkedésre, mégis 
ugy véljük, hogy ezidőszerint ennek a szervezkedésnek czélja és szükségessége 
még nem ment át az erdőbirtokosok és erdőtisztek körében annyira a köztudatba, 
hogy a szervezésre irányuló mozgalom mindenütt és az összes érdekeltek körében, 
ide értve nevezetesen az erdőbirtokosokat is, azzal a felkarolással találkoznék, 
amely a jövő üdvös tevékenység alapfeltétele és elengedhetlen kelléke. 

Tiszteletteljes javaslatunk tehát odaterjed, begy az igazgató-választmány 
mondja ki, hogy vidéki erdészeti egyesületek alakulását, ha a fennebbiekben 
hozzájuk fűzött várakozásnak megfelelnek, általában örömmel üdvözli és az 
erdőgazdasági érdekek előmozdítására irányuló texékenységüket a maga részéről 
kész teljes mértékű erkölcsi támogatásban részesíteni, aira azonban, hogy az 
Országos Erdészeti Egyesület vegye kezébe a vidéki egyesületek szervezését, az 
időt csak akkor tartja elérkezettnek, amikor az érdekeltek körében erre az egész 
országban meg lesz a hajlandóság. 

Tisztelettel megjegyezzük végül, hogy a fenti véleményhez való hozzá
járulását alulírottakon kivül írásban Sdiolcz Ottó bizottsági tag is kijelentette 
és Téglás Károly biz. tag, bár külön határozati javaslatot küldött be, amelyet 
egyidejűleg bemutatunk, lényegileg osztja állásponiunkat, amelytől csupán 
Podhradszky András biz. tag véleménye tér el lényegileg, amennyiben szintén 
idezárt véleményében az Országos Erdészeti Egyesületnek a vidéki egyesületekkel 
való kapcsolatát elvből ellenzi. 

Tomcsányi Gusztáv biz. tag nem nyilvánította véleményét. 
Budapest, 1905. június hó 27-én. 

Imecs Béla. Arató Oyula. Horváth Sándor 
bizottsági elnök. 

Tekintetes Titkári Hivatal! 
Tisztelettel bejelentem, hogy a vidéki erdészeti egyesületek ügyének folyó 

hó 27-án d. u. 5 órakor tartandó bizottsági tárgyalásán nagymérvű elfoglaltságom 
miatt, a legjobb akarat daczára sem vehetek részt. Ennélfogva a jelzett ügyre 
vonatkozó véleményemet van szerencsém az alábbiakban irásba foglalva 
beterjeszteni: 

V É L E M É N Y 
a vidéki erdészeti egyesületek szervezése tárgyában. 

A vidéki erdészeti egyesületek (miként az a nekem megküldött tervezetben 
ki van fejtvei, abban az esetben, ha szervezésük az otsz. bányászati és kohászati 
egyesület vidéki osztályaihoz hasonlóan történik s munkásságuk a testületi szellem, 
ápolásának és szakunk előbbvitelének jegyében, komoly és czéltudatos lesz, a 
hazai erdőgazdaságra nézve kétségkívül igen hasznos szolgálatokat tehttnek, 
amelyek ugy szaktudományunk és irodalmunk fejlődését, mint az erdészet 
közgazdasági és társadalmi súlyának emelését hathatósan támogathatják. Ebből 
foíyólag, az előbbiek értelmében alakítandó vidéki erd. egyesületek az Orsz. 
Erd. Egyesület részéről való támogatásra méltán számithatnak. Ez a támogatás 
ezidőszerint csak erkölcsi lehet, mert ha az O. E. E. a vidéki egyesületeket 
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szubvenczionálni, vagy azok érdekében tagdíjait leszállítani akarná, akkor egyben 
működésének mostani kereteit is kénytelen volna szűkebbre szabni, ez pedig 
erdőgazdasági érdekeinkkel világos ellentétben álló eljárás lenne. A vidéki erd. 
egyesületeknek tehát költségeik fedezéséről önmaguknak kell gondoskodniok. 
És ugyancsak rájuk kell bíznunk egyelőre a szervezkedést is, mert arra, hogy 
a vidéki egyesületek megalkotása és élénk tevékenységének biztosítása tekintetében 
felmerülő nehézségek sikerrel legyenek leküzdve, kellő biztonsággal csak akkor 
számithatunk, ha az érdekeltek az egyesület czéljaiért való munkálkodásra és 
anyagi áldozatokra teljesen önkéntesen vállalkoznak és ekként szervezkedésük 
az elvállalt önkéntes munka és anyagi áldozat lelkiismeretes teljesítésének erkölcsi 
kötelességérzetével történik. 

Ezekre való tekintettel véleményem szerint a következő javaslat volna az 
O. E. E. igazgató választmánya elé terjesztendő : 

Az igazgató választmány mondja ki, hogy a vidéki erdészeti egyesületek 
alakulását, abban az esetben, ha azok az O. E. E.-el kapcsolatban, annak vidéki 
osztályai gyanánt szerveztetnek, örömmel üdvözli, az erdőgazdasági érdekek 
előmozdítására irányuló tevékenységüket teljes mértékű erkölcsi támogatásban 
részesiti és a kellő kapcsolat biztosítása érdekében kész indítványt tenni aziránt, 
hogy minden vidéki osztály elnöke és alelnöke, vagy 1 választmányi tagja 
hivatalból tagja legyen az O. E. E. igazgató választmányának is; azt azonban, 
hogy a vidéki osztályok megalakítását az O. E. E. vegye a kezébe, csak arra az 
esetre javasolja, ha az O. E. E. ebbeli ténykedése a közóhaj megnyilatkozása 
alapján történhet. 

Selmeczbánya, 1905 június 24. Téglás Károly. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Tekintetes Titkári Hivatalának Budapesten. 
Folyó hó 19-éről kelt becses felhívásának, hogy f. hó 27-én a vidéki 

erdészeti egyesületek ügyének bizottsági tárgyalásához Budapesten megjelenjek, 
sürgős hivatalos teendőim miatt sajnálatomra eleget nem tehetek, ahelyett azonban 
a megküldött indítványra van szerencsém következőkben válaszolni: 

1. Részemről korainak, sőt feleslegesnek tartom a vidéki, iletve megyei 
erdészeti egyesületek ügyével ezidő szerint foglalkozni, mert azok a megalakulás 
stádiumában lévén, viselkedésük vagy működésük s életképességük felől még 
nem lehet nyilatkozni. Bevárandó tehát, mily részvétellel fognak ez egyesületek 
a szjkembereknél és erdőbirtokosoknál találkozni. A borsod-, gömör- és heves
megyei erdészeti egyesület felhívása fényes eredményre vezetett, mert azt lehet 
mondani, hogy e három vármegye erdészeti tisztikara ezen eszme kiviteléhez 
majdnem kivétel nélkül csatlakozott s ezek után hihető, hogy a lobbi megyék 
erdészeti tisztikara is hasonlólag fog eljárni. 

2. Hogy mi a czélja ezen vidéki egyesületeknek, arra nézve van szerencsém 
Borsod-, Oömör- és Hevesmegye erd. egyesülete alapszabályainak egy másolatát 
beküldeni, melyből látható, hogy ezen egyesületet a legnemesebb intencziók 
vezetik; távol áll tőle minden szakadási vágy az Országos Erdészeti Egyesülettől. 
Mi csak szakunkat és közgazdaságunkat s az erdőtisztek anyagi és társadalmi 
helyzetét akarjuk fejleszteni, emelni és javítani. 
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3. A nehézségekkel tisztában vagyunk és hogy azzal a borsod-, gömör- és 
hevesmegyei erdőtisztek is számot vetettek, azt bebizonyították ezen eszméhez 
való lelkes csatlakozásukkal. Egyébként lesz gondunk arra, hogy az anyagi terhek 
viselésén is könnyitsünk, mert ha az eszme testet ölt, azt hiszem, hogy a 
gyűléseken megjelenő erdőtisztjeiket erdőbirtokosaink segélyezni fogják. 

4. Hogy az egyéni szabadságot azzal megkössük, miszerint csak az lehet 
a vidéki egyesületnek tagja, aki az Országos Erdészeti Egyesületnek is tagja, 
arra nem vállalkozunk, mert az nagy visszatetszést szülne s azt eredményezhetné : 
hogy az illetők daczból sem egy, sem más egyesületbe be nem lépnének, sőt 
az utóbbiból is kiléphetnének. De hogy a vidéki egyesületek elnöke és egyik 
alelnöke, vagy választmányi tagja az Országos Erdészeti Egyesület választ
mányának is tagja legyen, ez ellen azt hiszem senkinek sem lehet kifogása, mert 
az csak kitüntetés lehet reá nézve, s szakügyeink és egyéb érdekeink igy jobban 
előmozdithatók lesznek. 

5. Hogy mily ügyekben érintkezzenek a vidéki egyesületek az Országos 
Erdészeti Egyesüleltel, azt előírni vagy kötelezővé tenni nem lehet, de nem is 
szükséges, mert általános és közérdekű dolgokban a v:déki egyesületek az 
Országos Erdészeti Egyesület támogatását ugy is kérni fogják. Más tekintetben 
pedig a lekötöttség a vidéki egyletek k'tüzött czéljának csak ártalmára lehetne. 

6. Azt, hogy az Országos Erdészeti Egyesület a vidéki egyesületeket 
szubvenczionálja, vagy hogy az tagsági d'jait leszállítsa, tudtommal eddig senki 
sem kívánta s nem is kívánja. A Magyar Erdész mult évi deczember havi füzetében 
egy szaktárs a szubvenczionálást felemiitette ugyan, de az senki helyeslésével 
nem találkozott. 

Ezek volnának tehát a köszönettel fogadott indítványra egyéni nézeteim, 
melyekhez csak azt fűzhetem még, miszerint részemről nem tartom helyesnek a 
vidéki egyesületek működését bizonyos lekötöttségekhez vagy formákhoz kötni, 
mert ezzel a szabad megnyilatkozás korlátoltatnék, ami manapság nem járja, 
mert csak scabad megnyilatkozás mellett fejlődhetik szakunk, erdőgazdálkodásunk 
és javulhat anyagi helyzetünk. 

Jolsva, 1905 június hó 2 1 . Podhradszky András, 
az Orsz. Erd. Egyesület 

választmányi tagja. 
Az ig. választmány a kiküldött bizottság többségének javaslatát 

fogadja el. (787/905) 
VIII. A titkár jelenti, hogy a földmüvelésügyi miniszter 

az államvizsgáló bizottság tagjává az egyesület javaslatára Leitner 
Elek min. tanácsost, erdő :gazgatót nevezte ki. 

Tudomásul szolgál (753/905). 
IX. A földmüvelésügyi miniszter az egyesület uj alapszabályait 

jóváhagyván, a titkár az alapszabályok kinyomatására felhatal
mazást kér (723/905). 

Megadatik. 

Erdészeti Lapok 42 
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X . A titkár a közéletben a legközelebbi múltban előfordult 
s az erdészetre kiható események közül felemlíti a „Magyar 
Gazdatisztek" Budapesten f. évi május hó 21-én megtartott 
„Nyugdíjügyi Kongresszusát". Minthogy a megindított akczió 
igen közelről érinti a magán erdőtisztek érdekeit is — a titkár 
kívánatosnak tartaná, ha ez ügyben az erre vonatkozó adatok az 
Egyesület részéről beszereztetnének. 

A javaslat elfogadtatott s a titkár a további teendők foganatosí
tásával megbizatik. 

XI. Elnök jelenti, hogy meghívás a közgyűlésnek a vidéken 
leendő megtartására vonatkozólag nem érkezvén — az idei 
közgyűlés ez év december havában Budapesten fog megtartatni. 

Tudomásul szolgál. 
XII. Titkár ismerteti Vadas Jenő főiskolai tanár, főerdőtaná-

csos „ Az akácz monográfiája" szerzőjének levelét, mely szerint 
köszönettel vette tudomásul azt, hogy az ig. választmány nem 
kívánja az akácz amerikai elterjedésére s a műszaki tulajdonságok 
megállapítására vonatkozó vizsgálatok és tanulmányok kiegészítését 
s mely szerint értesiti a választmányt arról, hogy a kifogásolt 
anatómiai részlet legközelebb egyik német tudományos folyóiratban 
fog megjelenni. (778/905). 

Tudomásul szolgál. 

XIII . A titkár jelenti, hogy Divald Bélának „A jegenyefenyő 
monográfiája" czimü munkáját a kiküldött bíráló bizottság kiadásra 
alkalmasnak nem találta. 

Az ig. választmány a bizottság jelentését tudomásul veszi 
és erről a szerzőt értesíteni rendeli (677/995). 

XIV. Téglás Károly főiskolai tanár, erdőtanácsos kérelmére 
az ig. választmány, a titkár javaslatára, a faeladási szerződésekre 
vonatkozó munka benyújtására adott határidőt a jövő tanév végéig 
meghosszabitja (777/905). 

X V . Titkár jelenti, hogy Fekete Lajos főiskolai tanár, főerdő-
tanácsos „Népszerű Erdészeti Növénytan" czimü munkájának 
Ill-ik füzete is kinyomattatván, abból 24C0 példány kiosztás végett 
a földmüvelésügyi miniszter urnák rendelkezésére bccsátía'ott, 
ki a megküldött példányokat az eddig követett eljárás szerint 
ki is osztatta. 



605 

Tudomásul szolgál (741/905). 
XVI . Térfi Bélának azt a kérelmét hogy az „Erdészeti Lapok 

1862—1906-ik évfolyamának betüsoros tárgymutatója" c. pálya
nyertes munkája után kiérdemlendőiróidijnak a müteljes befejezéséig 
visszatartandó 2000 K. levonása után fenmaradó összegét a munka 
előrehaladása arányában vehesse fel, az ig. választmány teljesiti 
és az elnökséget ily értelemben a további teendőkre nézve 
felhatalmazza (772/905). 

XVII. Miután az alapszabályok értelmében a fegyelmi biróság 
minden évben újra választandó, titkos szavazás utján Arató Gyula, 
Imecs Béla, Nagy Károly, Pech Kálmán s Schmidt Ferencz 
választatnak meg ebbe a bizottságba. 

XVIII. Az igazgató választmány a titkár javaslatára elhatározza, 
hogy az egyesületi székház tűzkár ellen az 1899. évi augusztus 
hó 30-án Pozsonyban tartott közgyűlés határozata értelmében 
a Gazdák Biztositó Szövetkezeténél biztosítandó. 

X I X . A „Magyar Védőegylet"-be való belépés és a szarajevói 
„Magyar Egyesület" helyiségeinek berendezésére való adakozás 
iránt beérkezett felszólításokat a választmány az alapszabályok 
tiltó rendelkezései értelmében figyelembe nem veheti. 

X X . Uj alapitó tagnak a titkár ajánlatára baráti Huszár Tibor 
vámosmikolai hitbizományi uradalmi erdőhivatala vétetik fel. 

K. m. f. 

Cserny Győző s. k. 
s. titkár. 

Sóltz Oyula, 
ig. választmányi tag. 

Hitelesítésül 

II. 

báró Bánffy Dezső s. k. 
elnök. 

Horváth Sándor, 
II-ik alelnök. 

PÁLYÁZAT E R D É S Z E T I Ö S Z T Ö N D Í J A K R A . 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapitványá"-
ból pályázatot hirdet két 600 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 
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A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja, mint erdőtiszt, vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s a mennyiben már a 
selmeczi m. kir. erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik, 
egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hónap 20. napjáig az orsz. erdészeti egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve 
tétetik folyóvá. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indoktalanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból ki 
nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott 
kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttéve az 
összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1905. július hó. 
A titkári hivatal. 


