
a legutóbb utódja által is elfogadott birtokpolitikai törvény
javaslatában módot keresett, hogy nagyszabású és előre
látó terveit a lehetőségig mégis valóra váltsa. 

Az általános erdőgazdasági érdekek istápolása terén 
a magánerdők hathatósabb védelme és a kopárok erdősi-
tése terén törvényhozási intézkedéseket tervezett s utóbbi 
tekintetben a rendes költségvetés keretén belül is az eddigiek
nél bővebb eszközökről gondoskodott s ezzel hathatós 
akcziót inditott. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ezen nagyszabású 
terveit örömmel fogadta és Serényi Béla grófot 1911. évi 
közgyűléséből ezért feliratilag is üdvözölte. 

Reméljük, hogy ezen kezdeményezéseit, amelyek ered
ményeit a miniszteri székben nem érhette meg, utódja is 
programmjába veszi. A kezdeményezés érdeme Serényi 
gróf nevéhez fűződik, aki az erdőgazdaság iránt érzett 
vonzalmának azzal is kifejezést adott, hogy módot nyújtott, 
hogy egyik mult századbeli kiváló szakembernek, Dekret 
Józsefnek Zólyom megye erdeiben emlék állittassék. 

ú% d£ ú£ 

Párisi levél. 
1913. évi június hó 19-én. 

z 1900. évi hasonló gyülekezetet jóval meghaladó tagszám
mal, vagyis az akkori 250 résztvevővel szemben, 700 taggal 
nyilt meg a f. évi párisi nemzetközi erdészeti kongresszus, 

annyira gazdag tárgysorozattal, hogy most, midőn a kongresszus 
ülései még folynak, szinte lehetetlenség ezen nagyfontosságú ese
ményről még általánosságban is beszámolni; de hogy legalább 
leszögezzem azt a felemelő ünnepi hangulatot, amely a megnyitó 
ülésen uralkodott és mely főleg Clémentel földmivelésügyi minisz
ter páratlan lelkesedéssel és mesteri szónoklattal tartott beszédéből 



fakadt, legyen szabad ezt a beszédet szószerinti szövegben le
fordítanom : 

„Uraim! Ezen kongresszus elnöki tisztségét magam vállaltam el, 
hogy rendezőinek személyesen megköszönhessem fáradozásukat. 

Az erdő ezen legszebb ünnepélyének szerzője a Touring-
klub. Ő benne és intézőiben, különösen pedig Ballif és Defert 
urakban és összes közreműködőiben üdvözlöm a vezetésem alatt 
álló hivatal tagjait és egyben a fakedvelők egyesületének a 
tagjait is! 

Gazdasági és társadalmi mélyen szántó tudományukkal, a 
természeti szépségek odaadó és rajongó szeretetével hatalmas 
egyesületüknek a megalapítása óta állandóan fáradoztak az erdészet 
és a havasgazdaság fejlesztésében. 

Fogadják ezért hálámat. A hozott áldozatok, a nemes törek
vések már eddig is bőséges termést hoztak. Midőn a mostani 
kongresszust szervezték, némiképen befejezni kívánták fáradozásuk 
első fejezetét és egyben az eredmények megállapításából és a 
holnap kérdéseiből új erőt, újabb lelkesedést meríteni azon nagy 
feladatok megvalósításához, melyek elérésénél minket támogatnak. 
(TapsJ 

Üdvözlöm Önöket, Uraim, hogy ily számosan jelentek 
meg és hogy szívesek voltak rokonszenvüket és illetékessé
güket ily fényes módon kifejezni. Különösen üdvözölnöm kell 
ezután az idegen államok 42 képviselőjét, kik Európa négy szög
letéből, Amerikából, Oroszországból és a Szigetországból jöttek 
s így nemcsak a kormány hálájára tarthatnak igényt, hanem 
Francziaország ősi földjére való hivatkozással kérem, hogy a 
kongresszus termékeny munkálataiban való részvételükkel hazánk 
elbájoló alpesi tájainak a megtekintése révén tanuljanak meg 
minket jobban megismerni, illetőleg jobban szeretni! (Taps.) 

Az idegen hatalmak igen tisztelt kiküldöttei ezúttal tanú
ságot tesznek hivatottságukról és tudományukról; ezzel szem
ben módjukban lesz, Uraim a mi fáradozásainknak terméséi, 
munkálkodásunknak az eredményét és példáját magukkal vinni. 
De magukkal visznek mást is, még pedig annak a meg
győződését és bizonyos voltát, hogy a vendégszerető Franczia
ország, a gazdasági verseny daczára, a szenvedelmek és nézet-
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eltérések daczára, amelyek a politikából fakadnak, hű marad az 
egyetemlegesség szelleméhez, a világ egyetértéséhez, mely nem
csak az emberi lélek mélyéből fakadó legmagasabb és legtisztább 
gondolatokból, a legmagasztosabb érzelmekből ered, hanem kut-
forrását abban az állandó eszmecserében is találja, mely a nemzetek 
életéhez és boldogulásához annyira szükséges! (Taps.) Ez a nemzet
közi egyetemlegesség ezúttal a legszebb és a legtágasabb keretbe 
jutott az erdészet kérdésének a tárgyalásával. 

A fa világkincs, mely a túlzott termelés következtében ki
apadhat. A fogyasztás valamikor meghaladhatja a termelést és ha 
nem vigyázunk, bekövetkezhet a végzet — mink ugyan nem fogjuk 
megérni —, hanem a jövő nemzedékek egy világkrizist élhetnek 
át, mely annyival nehezebb lesz, mert nincs orvoslás ellene és még 
a mi bolygónknak létét is megfenyegeti. (Taps.) 

Macbeth, halálának órájában vad és sürü erdőséget látott 
maga felé közeledni. Mink ellenben állandóan csak meghátrálni, 
csak távolodni látjuk! (Taps.) Évszázadokon át egyebet nem 
tettünk, csak szüntelenül mentettünk a nemzetek tündöklő fakin-
csében; annak rendszeres kezelésére, a holnap szükségletére 
Európa legtöbb országában nem gondolt senki, s igy már azt is 
kérdezhetjük, hogy nem-e értük el máris a műfa alkonyát! Ha a 
Gondviselés által különösen pártfogolt nemzetek, melyek közül 
egynéhányat, tisztelt Uraim, Európa Északából és Keletéből, Önök 
képviselnek, nem vigyáznak és féltékenyen meg nem őrzik a 
gazdag tartalékkészletet, mely az egész emberiség kincse, ha mindent 
kihasználva, nem igyekeznek ezt a kincset megtartani, ha a máris 
elszegényedett országban nem törekednek arra, hogy további 
elszegényedésnek határt szabjanak és ujabb kincseket nem tele
pítenek, aggódnunk kell és azt kérdezhetjük, vájjon Colbertnek 
azon segélykiáltása: hogy Francziaország fahiány miatt fog tönkre
menni, sötét jóslat alakjában nem-e vonatkozhatnék az egész 
világra, ugy hogy valamikor ne mondhassák, hogy a világ vége 
beáll, mert nincsen fánk! (Taps.) 

Az Önök tevékenysége, az Önök jelenléte, Uraim, feljogosít 
azon reményre, hogy ez a csapás az emberiséget nem fogja érni. 

Kormányuk által támogatva, meg fogják állítani a vandalizmus 
művét és a rendszeres kihasználást akként fogják szabályozni, 



miként azt a jelen kongresszus munkálatai a legtökéletesebben és 
legfényesebben megállapítják. 

Az általam képviselt kormány fentartás nélkül igéri a legoda
adóbb közreműködését az erdészet valamennyi apostolának (Taps.), 
az erdészet országházi csoportjának, amely az Önök egyesületét 
annyira élénken támogatja és a fakedvelőknek, valamint azoknak, 
kik emezekkel versenyeznek. Ez a kormány annál többet fog 
cselekedni, mert tudja, hogy Francziaország azok közül az államok 
közül való, mely az erdőségek kihasználása következtében a leg
többet szenvedett. íme már négy évszázada annak, a legnagyobb 
költőink egyike emigy szólt a favágókhoz: 

„Állj meg favágó! Ne emeld többé karodat! 
Ezek nem erdők, amelyeket ledöntesz! 
Nem látod a vért, amely szünet nélkül folyik; 
A szellemek vére, kik az érdes kéreg alatt éltek!" 

Azóta erdőségeink haláltusája, egy rosszul felfogott czivilizáczió 
áldozatai folytatódtak és ez nem Ronsart szellemeinek, — hanem 
némileg Francziaország vére, amely a favágó fejszéje alatt folyt! 
(Taps.) 

A franczia nemzet panasza elhangzott a királyság századai 
alatt és megnövekedett a nagy forradalom óta. Szíveskedjenek a 
történelem lapjait forgatni és akkor látni fogják, hogy telve van
nak gyötrelmekkel, melyek az erdőpusztitás szülte nyomorból és 
szenvedésből fakadtak. 

Csak az elmúlt században kezdődött az újraalkotás munkája, 
amely eleinte lassú, félénk és bizonytalan volt. Nemsokára azonban 
gyorsabb folyamatba jött az erdészeti közigazgatás szervezésével, 
mely csupán dicséretet érdemel és az erdőtörvénynyel. Ez a munka 
napjainkban is folytatódik és kiegészül azon programm meg
valósításával, mely a hegyvidék területeinek feljavításával és 
helyreállításával foglalkozik. 

Mióta, anélkül hogy a multat szépítenék és a megkezdett 
munkáról lemondanának s azzal az akarattal, hogy azt folytassák 
és be is fejezzék, vitéz keresztes hadjáratukra vállalkoztak, azóta a 
közhatóságok és a kormány uj és megfelelő segédeszközök iránt 
tájékozódtak. 



Szerencsém van a kongresszus asztalára egy újonnan kelt 
törvényjavaslatot letenni, melyet örömmel üdvözölhetünk és mely 
egy uj korszak alkotására van hivatva. 

Az Audiffred-féle törvényt értem alatta, mely csak néhány 
nap előtt szavaztatott meg az országgyűlés által. Ez a törvény 
meg fogja engedni, hogy a magánerdők és némely közös erdő
birtok gazdaságilag jövedelmező módon kezeltessék, ami régen 
nem történhetett, mert tulajdonosaik vagy nem fogták fel a bir
tokuk valódi érdekét, vagy pedig nélkülözték a szükséges műszaki 
tanácsot. 

Felhívom Önöket, Uraim, hogy közreműködőim legyenek és 
eszméikkel támogassanak oly czélból, hogy a szóban lévő törvény 
gyakorlati alkalmazásáról szóló közhatósági szabályrendeletet meg
alkothassam. (Taps.) 

A szóban lévő törvény még egy másiknak az életbeléptetését 
is szükségessé teszi, amely nélkül az első hatástalan lenne. En az 
erdei szolgalmak megváltását értem. (Hosszantartó taps.) Ezek a 
terhek, melyek egy elavult kataszter mindinkább elmosódó fel
mérésein, valamint a valóságnak meg nem felelő osztályozáson 
alapulnak (Taps.), néha elérik a hozadék értékét, sőt sokszor meg 
is haladják. (Taps.) Eltökélt akarattal és azon szilárd elhatározás
sal, miszerint ezen pénzügyi ferdeséget megszüntessem, czélom 
nem az, hogy csak kedvezményt biztosítsak, hanem hogy ezen a 
téren a szükséges egyensúlyt létrehozzam. (Taps.) 

Amellett, hogy a kormány támogatni fogja a közbirtokossá
gokat és magánbirtokosokat, hogy megmentsék, sőt ki is terjesz-
szék birtokukat, feladata egyben, hogy saját fekvőségeit szaporítsa. 

A jelzett elhatározással máris megkezdtük működésünket. 
Remélem, hogy az országháztól nemsokára meglesz a felhatal
mazásom egy törvényjavaslat benyújtására, melynek czélja, hogy 
az „Eu" vidékbeli gyönyörű erdőséget a pusztulástól megmentsük. 

Másrészt megkerestem Charles Dumont pénzügyminiszter 
kollégámat, ki szintén az erdők barátja, hogy erdővásárlások czél-
jaira évenként 1 milliót állítson be a költségelőirányzatba és ez, ugy 
gondolom, Francziaország legbiztosabb befektetésének lesz minő
síthető. Eltökélt szándékunk továbbá a kihasználással kapcsolatban 
az erdőirtást betiltani, mert ezzel értéktelen pusztaságok keletkéz-



nek. Az erdő értéke hosszú évek, mondhatni századok reményein 
nyugszik. Ezen kihasznált, de az irtástól eltiltott erdőségek felé 
kívánnám a közigazgatást terelni, hogy alacsony áron oly birtok
testet vásároljon, mely bölcs vezetése és munkája árán évek, esetleg 
századok multán nagy nemzeti kincsesé varázsolható. (Taps.) 

Amennyiben tehát a mult hibáin okulunk, jóvá akarjuk tenni 
azoknak a tévedéseit, kik a nemzet szent kincsét elprédálták. 

Tudnunk kell emellett, hogy az erdő nem gyártelep. Annak 
fentartása nem czélozza csupán a termelést. Fentartásán, meg
mentésén fáradozni és pedig azon fától kezdve, amely hatal
mas erdőségeinket alkotja, addig a fáig, amely falvaink és váro
saink lombsátorát képezi, nemcsak az ország meggazdagitását, 
hanem azt is jelenti, hogy egészségesebbé és szebbé tegyük. Egész
ségesebbé tenni a fának szüntelen befolyása révén, melyet a 
klímára, a hőmérsékre és a levegő páratartalmára gyakorol. A fa 
— azt Önök épugy tudják, mint én — a levegő nagy éltetője. 
A betegségek csiráit visszatartja és megsemmisíti, állandóan fel
frissíti a levegőt az általa szolgáltatott oxigénnel és nitrogénnel, 
a mocsaras pusztaságokat egészséges sikföldekké változtatja; 
lefolyó vizeink természetes szűrője s igy azok tisztátalanságait 
visszatartja és a hegységeink csöndes völgyeiben megvédi a 
források titokzatos fakadását. (Taps.) Végül vizeink lefolyását 
szabályozza és elkerülhetővé teszi az áradásokat, valamint a szen
vedést és nyomort, amely ezeket a csapásokat kisérni szokta. 

Feladatunk szépíteni és díszíteni országainkat, különösen pedig 
a mi szép, öreg Francziaországukat és számára mindenütt, ahol 
még megvan, féltékenyen fentartani erdőségeinek zöld köpenyét 
és azt oda is kiterjeszteni, ahol avatatlan kezek széttépték. 

Az erdők templomába jöttek mindenkoron, időkelőtti idők 
óta a fe-tők, költők, zeneszerzők, hogy abból ihletet merítsenek. 
És évszázados erdőségek alatt nem szállott-e a mi szivünkbe is a 
derűs és véghetetlen béke érzete? 

Az általunk teljesítendő kötelességet a szépészet rójja reánk. 
Mióta a kormányunk elhatározta, hogy a kincstári erdőségeinkből 
a művészeti részleteket kihasítsa, a természeti szépségükkel kiváló 
tájak fentartása biztosítva van. Megragadom az alkalmat, hogy 
ezúttal M. Banquiert üdvözöljem, ki a jelzett intézkedések egyik 



kezdeményezője és apja azon törvénynek, amely országunk szép
sége érdekében annyi szép reményre feljogosít. (Taps.) 

Szépészeti szempontból intézkedtünk továbbá, hogy azon kiváló 
fákhoz a vágásokban ne nyúljanak, amelyek vagy felséges mére
teikkel, vagy feltűnő nagy koruk által, vagy végül történelmi és 
mondabeli jelentőségük által feltűnnek. Nem volna-e vétek ezeket 
a fákat levágni hagyni, melyeket rokonérzéssel szeretnünk kell 
azon ősrégi emlékek révén, melyek nehéz ágaikon látszanak pihenni! 

A művészeti részletek mindenképpen fényűzésnek mondhatók. 
Szépészeti érdekből vannak visszatartva, de egyben apasztják a 
hozadékot. Az állam oly földbirtokos, ki törvényes jövedelmeiről 
le nem mondhat s ezért körültekintéssel, hármas szempontból kell 
osztályoznunk a művészeti részleteket és pedig a szépészet, a pénz
ügyi érdek és az ipar és kereskedelem szempontjából. Hogy ezek 
az érdekek összeegyeztethetők legyenek, pénzügyi emberekből, 
erdészekből, tudósokból és művészekből vegyes bizottságot alaki-
tottam, kiknek feladata lesz a vonatkozó okmányok segélyével 
tanulmányozni, hogy melyek volnának a megalakítandó és fejlesz
tendő művészeti részletek. Ezen bizottság sikeres működésében 
nagyon bizom. 

Hirtelen kiragadtam néhány nagy kérdést, mely itt tárgyaltatni 
fog. Szerettem volna nagyobb alapossággal azon gyönyörű tárgy
sorozatba behatolni, amelynek egyszerű foglalatja ugy tűnik fel 
nekem, mint az erdészet és havasgazdaság művészetének az 
enciklopédiája. De most késleltetem a munka kezdetének már 
nehezen bevárt óráját. Megállok tehát és befejezésül még csak 
azt mondom: fogjanak bizalommal a munkához és azzal a higgadt 
odaadással, mely mindazokat jellemzi, kik ugy, mint Önök, a termé
szetnek a közreműködői. Ha valamennyi problémát nem is fogják 
megoldani, mindenesetre megoldásukhoz legalább tanácsokat fognak 
adni, amelyek nemcsak a mi országunk által lesznek hasznosíthatók, 
hanem a világ összes erdészetileg fontos országai által, mert 
ismételnem kell, hogy az erdészet kérdése az egész világ számára 
életbevágó kérdés! 

Az 1913. évi nemzetközi erdészeti kongresszust megnyitottnak 
nyilvánítom." (Hosszantartó taps.) 

A kongresszus legfőbb mozzanatairól legközelebb lesz szeren
csém beszámolni. de Pottere Cu>rarJ 



A lombműfának a vastagsággal növekvő értékéről. 
• » T í T r württembergi állami erdőigazgatóság kebelében felállított 

faértékesitési hivatal 1910—1912. évi közleményeiben foglalt 
adatok alapján dr. Heck erdőmester a „Forstwissenschaft-

liches Centralblatt" ezévi 2. füzetében a különféle lombfanemek
ből termelt műfarönkőknek eladása után befolyt pénzösszegből 
következtetést von a műfának a vastagsággal növekvő értékére. 
Az eladott rönköket 60, 50—59, 40—49, 30—39, 20—29, 10—19 
cm-es vastagsági osztályba csoportosítja s emellett még a leg
vastagabb I—111. osztálynál a fa minősége szerint alosztályokat is 
állit fel. 

A. jelzett három év adatai alapján a következő egységárak 
érettek el : 

I. oszt. II. oszt. III. oszt. IV. V. VI. 

a b a b a | b o s z t á l y 

Tölgy 1 0 4 a 66-8 81-6 52-7 6 1 7 40-5 32-0 22-1 17-8 ffi3-kénti egységár M 

100 64 78 50 59 39 31 21 17 Arányszám 

Bükk 3 9 9 31-3 3 4 4 28-4 2 9 0 23'5 21-0 16-6 15-5 /« 3-kénti egységár M 

100 78 86 71 73 61 53 42 39 Arányszám 

38 30 33 27 28 23 20 16 15 Az 1. o. tö lgyműfánál elért 
(104• 5 M) árhoz viszonyítva 

0/o 

Egyéb lombfa 9 9 5 77-7 64-7 51-4 6 0 3 46-9 38-1 27-5 20-7 /re3-kénti egységár M 

100 78 6 5 52 (íl 47 38 28 21 Arányszám 

95 74 62 49 58 45 36 26 20 Az I, o. tölgyműfánál elért 
(104 '5 M) árhoz viszonyítva 

o/o 

A kimutatásba foglalt adatok alapján megállapítható, hogy a 
tölgy értéke a vastagsággal fokozott mértékben emelkedik, s hogy 
az egyes osztályok alosztályai is lényeges értékkülönbségeket 
mutatnak. 

A bükkfánál az egyes alosztályok közötti értékkülönbözet nem 
lényeges s általában a bükk értéke messze visszamarad a tölgyé 
mögött, de értéke a vastagsággal szintén emelkedik. 



A többi lombfa értéke általában megközelíti a tölgyét s a 
vastagsággal szintén emelkedik. 

Mivel a lombműfa értéke a vastagsággal emelkedik, dr. Heck 
kívánatosnak tartaná, ha a vastagsági osztályok felfelé még kiegé
szíttetnének s az eddigi ismert értékeket véve alapul, grafikai uton 
a következő értékeket állítja fel: 

8 0 / 8 9 7 0 / 7 9 6 0 / 6 B 

a b a b a b 

Tölgy 120-5 79-0 106-5 70'0 82'0 61'0 
Bükk 42-0 33-5 40'0 31*5 36"5 30-5 
Ha a 1 0 iá cm-es VI. vastagsági osztály értékét TOO-nek vesz-

szük, akkor a többi vastagsági osztály értékét a következő viszony
számok alapján számithatjuk ki: 

8 ü / 8 o cm ™ / 7 9 cm 0 0 ' e j cm 5 0 / 5 9 cm 4 0 / 4 9 cm 5 
osz tály osztály osztály osztály osztály * r 

a b a b a b a b a b osztály 

6 7 7 4-45 5 9 5 3-94 5 1 7 3-43 4-58 2-96 3-47 2-28 1-80 1-24 1-00 Tölgy 17-8 M== 1-00 
•2-71 2-16 2-58 2-03 2-35 1-97 2*22 1-83 1-87 1-58 1-35 1-07 1-00 Bükk 15-5 „ = 1 - 0 0 

5-55 4-65 4-70 3-88 3-94 3-21 3 1 3 2-48 2-91 2-27 1-84 1-33 1-00 Egyéb lombfa 2-07 H== 1-00 

A gazdaság czéljait szem előtt tartva, fontos a tömegnövekedés 
és érték közötti összefüggés ismerete. Ha 10 m hosszú rönköt 
veszünk alapul, akkor: 

80/89 cm 

osztály 

70/79 cm 

osztály 

60 /69 cm 

osztály 

50/59 cm 

osztály 

40 /49 cm 

osztály 30
/3

9 

20
/2

9 

10
/1

9 

a b a b a b a b a b oszlály 

85 
1 

75 
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65 k A 5 35 25 15 cm átmérő 
5-67 4-42 3-32 2-38 1-59 0-96 0-49 0-18 tömörköbméter 

1-25 1- 10 0-94 0-79 o- 33 0-47 0 31 különbség 
28 33 39 50 66 96 172 tömegnövekedés o/o 

082-2 447-9,470-7 309-411805-4 202-5II194-0 125-4JI 98-1 64-4 30-7[ 10 8 3-2 törzs értéke 
211-5 138-5 165-3 106-9 11 í-5 77-1 95-9 61 0 67-4 3 3 7 10-Q 7 : 6 különbség „ 

45 45 5 4 53 57 61 97 95 2 1 9 109 184 239 értéknovek. °/o 
2 3 8 1 189-9 176-8 139 2 121-2 101-3 81-9 67-6 4 6 1 38-9 || 20-2 | 8-1 2-8 törzs értéke 
61-3 50-7 55 6 38-0 3 9 3 33-7 35-8 28-6 25-9 18-8 i: 2-0 5-3 különbség •1 3 5 36 4 6 37 4 8 50 77 73 1 2 9 93 148 191 értéknovek. °/n r 



A rönkök 10—10 cm átmérő különbséggel vannak vastagsági 
osztályokba csoportosítva, ha ezen átmérőkülönbséget (100 mm) 
elosztjuk a hozzátartozó évgyűrűk átlagos vastagságával, akkor 
kiszámítottuk azt is, hogy az egyes törzsnek mennyi időre volt 
szüksége ahhoz, hogy egyik vastagsági osztályból a másikba 
kerüljön s kiszámíthatjuk az évi értéknövekedést is. 

Végeredményében az előadottakból azon következtetés vonható 
le, hogy különösen a tölgynél nagyon is indokolt az eladásokat 
nemcsak a törzs köbtartalma, de a törzs vastagsága szerint is 
megállapítani, mert minél vastagabb (s természetesen hosszabb is) 
a törzs, annál nagyobbra szabható annak köbméterenkénti egységára. 

Borsiczky Ottó. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Jegyzőkönyv 
a z O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t i g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y á n a k 1913. é v i 

j ú n i u s hó 17-én B u d a p e s t e n t a r t o t t r e n d e s ü l é s é r ő l . 

Jelen voltak: dr. Bedo Albert I. alelnök, Horváth Sándor II. 
alelnök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Csík Imre, Oaul Károly, 
Oesztes Lajos, Hirsch István, Hubay Zsigmond, Jákói Géza, 
nemeskéri Kiss Pál, Nagy Károly, Osztroluczky Géza, Szabó 
József, Téglás Károly, Török Sándor, gróf Zselénszky Róbert 
választmányi tagok és az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: báró Tallián Béla elnök, 
Csupor István, Havas József, Hoffmann Antal, Kiss Ferencz, 
Kócsy János, Krajcsovits Béla, Laitner Elek, Muzsnay Géza, Sóltz 
Gyula és Vadas Jenő választmányi tagok. 

I. Dr. Bedő Albert alelnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Horváth Sándor II. alelnököt és Kiss Pál választmányi 
tagot kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 
a bevétel 1913. évi január hó 1-től a mai napig 59.343 K 69 f, 
a kiadás ugyanezen idő alatt. . . . . . . . . ___ . . . 28.385 K 48 f. 

Rendkívüli befizetések czimén befolyt, és pedig alapítványi 
kötvények törlesztésére 328 K és a Wagner-Károly-alapra 104 K 80 f. 


