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Előfizetési dij egészévre 24.000 K, (erd. altiszteknek 12.000 K) 
A z Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok (alap. kamat vagy tagdíj) és az időn

kint közzétett pótdij fejében kapják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz . II. emelet 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

(Telefon: 37—22.) 

Értesités. 
Az „Erdészeti Lapok" előfizetési dija az 1924. évre 24.000 

K , erdészeti altisztek részére 12.000 K . 
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai tagsági és pótdij 

fejében 1924. évre 12.000 K-t fizetnek, ha ezt az összeget az 
év I. negyedében küldik be. 

A tagjárulék az év I I . negyedében beküldve 16.000 K-ra, 
a I I I . évnegyedben 20.000 K-ra s a I V . negyedben 24.000 K-ra 
emelkedik. 

A z erdőmérnöki főiskola hallgatóinak tagdija 6000 K 
emelkedés nélkül. 

Ar r a nézve, hogy az alapitótagok mily összegű alapít
vány után mentesülnek a pótdij alól, később fog határoztatni. 

Tisztelettel kérjük az egyesület t. tagjait és az „Erdészeti 
Lapok" t. előfizetőit, hogy a fent jelzett összegeket mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. 

A titkári hivatal. 



Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése 
és fejleményei. 

A z Országos Erdészeti Egyesületnek m. é. december hó 
19-én tartott rendes közgyűlése, amely a választás során az 
egyesület elnökségében beállott változás miatt az egyesület 
életében kétségkívül nagyjelentőségű marad, a tagok rendkí
vül nagy részvétele mellett folyt le. Valamivel több, mint 
300-an vettek a közgyűlésen részt, kik közül 11 erdőbirtokos, 
205 államerdészeti és 80 magánuradalmi tisztviselő volt. 

Minthogy a közgyűlés lefolyása t. olvasóinkat bizonyára 
érdekli, arról a gyorsírói jegyzetek alapján alább részletesen 
beszámolunk, részletesebben, mint a h o g y az az utóbbi évek
ben történt. T. olvasóink szíves 'elnézését kérjük, ha erre való 
tekintettel ebből a lapszámunkból a szakcikkek kiszorulnak. 

* 
Széchenyi Bertalan gróf elnök: Tisztelt közgyűlés! A z 

Országos Erdészeti Egyesület idei közgyűlésére szép szám
ban megjelent tagokat szívélyesen üdvözölve, a közgyűlést 
megnyi tom és a jegyzőkönyv hitelesítésére Pa jer István és 
Osterlamm Ernő urakat kérem fel. 

Felkérem továbbá a Titkár urat, hogy a hatóságok és 
anás testületek részéről bejelentett képviselők névsorát ol
vassa fel. 

Titkár bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszter urat 
Kaán Káro ly h. államtitkár ur, az erdészeti főosztályokat 
Kacsanovszky József h. államtitkár ur, a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urat Hinfner György min. tanácsos ur, 
Borsod, Grömör, Heves megyék erdészeti egyesületét Onczay 
László erdőtanácsos ur, a Baranya, Somogy, Tolna vármegyei 
erdészeti ós vadászati egyesületet Almássy István m. kir. fő-
erdőtanácsos ur és az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesületet Pethe Lajos m. kir. főbányatanácsos ur 
képviseli. 

Elnök: Amidőn a megjelent képviselő urakat szívből üd
vözlöm, egyúttal kérem, hogy megbízóiknak őszinte köszö-



netünket fejezzék ki azért a meleg érdeklődésért, amelyet 
képviseltetésük által egyesületünk és a magyar erdőgazdaság 
iránt nyilvánítani méltóztattak. 

Kaán Káro ly h. államtitkár a földmiivelósügyi miniszter 
nevében meleg szavakkal üdvözli az egyesületet. (Éljenzés.) 

Elnök: Tisztelt közgyűlés! Alapszabályaink értelmében a 
mai közgyűléssel az elnökség megbízatása lejárván, a magam 
és az alelnök ur nevében a belénk helyezett bizalomért őszinte 
köszönetet mondunk ós tisztségünket a t. közgyűlés rendelke
zésére bocsátjuk. 

Méltóztassanak megengedni, hogy ebből az alkalomból 
röviden visszapillantsak az elmúlt 3 évi ciklusra s a jövőnek 
néhány elsőrendű feladatára is reámutassak. 

Nem tehetem' ezt a nélkül, hogy mindenek előtt kegyelet
teljesen meg ne emlékezném1 az egyesületnek a legutóbbi 3 
évében elhunyt nagynevű elnökeiről, báró Tallián Béláról ós 
báró Ghyllány Imréről, akiket a kérlelhetetlen sors idő előtt 
ragadott ki az elnöki székből. 

A z egyesület tevékenysége a közelmúlt években tulajdon-
képen nagyrészt az ország megcsonkitásából és a forradal
makból folyó rendkivüli viszonyokkal való küzködés, ezek 
pusztulással fenyegető hatása elleni védekezés volt. 

Idesorolhatjuk a kényszertermelések és a faforgalom meg
kötöttsége elleni ismételt felsizólalásainkat, az elharapódzott 
erdőkárositások elleni küzdelmet, a jövedelem- és vagyonadó, 
a földadó, a vadászati- és fegyveradó, a vagyonváltság törvé
nyeknek az erdőgazdaságot sok tekintetben igazságtalanul 
érintő rendelkezései elleni védekezést, a földreformnovella 
veszélyes rendelkezéseinek kivédését célzó tevékenységünket. 

De a,z épitőmunkára is jutott alkalom,. Ide tartozik az el
múlt évben tartott számos felolvasás, amelyek főként a kor
mány alföldfásitási akciójával voltak kapcsolatosak s annak 
mintegy tudományos alapját rakták le, ide tartozik a kor
mány által előterjesztett erdészeti törvényjavaslatok tárgya
lása, a vámtarifa körüli közreműködés és több kisebb jelentő
ségű ügy. 



Súlyos gondokat okozott az egyesület anyagi helyzete. A 
pénzügyi egyensúlyt csakis ugy sikerült fentartani, hogy a 
magyar erdőbirtokosok áldozatkészségéhez fordultunk, akik
nél kérő szavunk meghallgatásra is talált, amiért ez alkalom
mal is őszinte köszönetet mondok birtokos társaimnak. 

Sajnos azonban, ezen támogatás mellett sem sikerült egye
sületi tevékenységünket teljesen a régi keretekben fentartani. 
Nevezetesen az erdészeti irodalom érezte meg az idők mosto-, 
haságát. A z Erdészeti Lapok szűk terjedelemre szorultak 
össze, könyvek kiadására gondolni sem lehetett. 

S éppen ezen a téren látom a jövő legsürgősebb feladatát. 
Módot kell keresni, hogy a magyar erdészeti irodalom ismét 
régi kereteiben feléledjen, mert az irodalom biztosit ja a hala
dást gazdasági téren, amelyre e sanyargatott országnak oly 
nagy szüksége van. 

R ö v i d szemlémiet azzal a kívánsággal zárom, vajha mar 
a legközelebbi jövő ebben a tekintetben kedvezőbb fordu
latot hozna. (Éljenzés.) 

Méltóztassék hozzájárulni, hogy az idő célszerű kihaszná
lása végett mindenek előtt a választásokat ejtsük mleg. (Álta
lános helyeslés.) 

A szavazatszedő bizottságba felkérem Kal l ivoda Andor 
m. kir. főerdőtanácsos ur elnöklete alatt Lipcsey László ós 
Ir inyi Aurél urakat. 

A szavazatok beadásának idejére a közgyűlést felfüg
gesztem. 

(Szünet után.) 

Elnök: Tisztelt Közgyűlés! ' Tekintettel arra, hogy a sza
vazatok összeszámlálása még folyik és tárgysorozatunk még 
hosszú, az ülést újból megnyi tom és felkérem a titkár-urat, 
szíveskedjék jelentését a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
egyesületi tevékenységről előadni. 

Titkár előadja, hogy az év elején az egyesület működése 
különösen az erdő után fizetendő vagyonváltság körül for
gott. A z ezen a téren elért, habár nem mindenben kielégitő 



sikerhez nagyban hozzájárult az az erélyes támogatás, amely
ben Kaán Károly h. államtitkár ur az egyesület törekvéseit 
hivatalos téren részesítette. 

Ezt követően a földbirtokreformra vonatkozó novella 
foglalkoztatta az egyesületet. Ismételt felterjesztésekben külö
nösen az ellen szólaltunk fel, hogy az erdőbirtok megváltás 
tárgya lehessen, ami, káros jogbizonytalanságot szül, h o g y 
továbbá az erdő legelőnyerés céljaira fel legyen használható. 

.Sikerült elérni, hogy az autonóm vámtarifa tervezetébe 
a lombfafürószárura nézve 0.3 aranykoronái behozatali vám 
állapittassók meg. 

Kieszközölte az egyesület, h o g y a tűzifa tarifái az elmúlt 
tél végéig az eddigi kedvezményes mórtékben alkalmaztas
sanak. -

Áttérve az egyesület, belső ügyeire, a titkár mindenek 
előtt a személyzet- terén beállott változásokról emlékszik meg. 

Fo lyó évi július végével megvált az egyesülettől 34 évi 
fáradhatatlan munkában eltöltött szolgálat után Gaál 
Károly királyi tanácsos, egyesületi pénztáros,-kinek érde
meit az igazgatóválasztmány meleghangú köszönőiratban 
méltatta. (A közgyűlés Gaál Károly t meleg ovációban része
siti.) 

Előadja folytatólag a titkár, hogy egyesületi javadalma
zása az ő és családja megélhetését a mai viszonyok között 
nem biztosítván, az elnökség tudtával kénytelen volt egyéb 
elhelyezkedést keresni, amiből folyólag közalapítványi 
főerdőtanácsossá neveztetett ki. Ebből folyólag azt az aján
latot tette, hogy hajlandó az egyesületi teendőket a délutáni 
órákban továbbra is ellátni és csupán az „Erdészet i Lapok" 
szerkesztése alól kér felmentést. Lemondott ezzel kapcsola
tosan mindennemű készpénzpótlékról s csupán alapszabály-
szerű és illetőleg kinevezési okmányban biztosított nyug-
dijképes alapfizetését (évi 11.400 koronát) és természetbeni 
járandóságait (lakás, fűtés, világítás) kérte javadalmazás
ként továbbra is. 



A z igazgatóválasztmány ezt az ajánlatot elfogadva, kéri 
a közgyűlést, hogy az alapszabályok 61. §-át, mely szerint 
a titkár más állást nem tölthet be, szolgálata tartamára füg
gessze fel és őt az „Erdészet i Lapok" , szerkesztése alól 
mentse fel. 

Ismerteti a titkár az egyesület kedvezőtlen anyagi 
helyzetét. A pénzügyi egyensúly csak ugy volt eddig fenn
tartható, hogy az egyesület mintegy 40 áldozatkész erdő
birtokos részéről 5 .mi l l ió korona adományban részesittetett 
az 1923. évben. 

A tag-, illetve pótdijak emelése immár el nem kerülhető. 
A z igazgatóválasztmány erre nézve az 1922. évi június hó 
11-én tartott rendkivüli közgyűlésen nyert felhatalmazás 
alapján ugy határozott, hogy 1924. évben az alapító- és ren
des tágook tag'- ós pótdíjként 12.000 koronát fizetnek, ha ezt 
az összeget az év első negyedében küldik be; a második 
negyedben a fizetendő összeg 16.000 koronára, a harmadik
ban 20.000 koronára és a negyedikben 24.000 koronára emel
kedik. Főiskolai hallgatók 6000 koronát fizetnek emelkedés 
nélkül. 

A z egyesület szerény anyagi eszközei voltak oka annak, 
h o g y az irodalmi tevékenység is az „Erdészeti Lapok" kiadá
sára szorítkozott, ezek is rendkívül korlátolt terjedelemben 
jelentek meg. Szakkönyvek kiadásáról szó sem lehetett. 

A z egyesület kezelésében levő jótékony alapokból a 
segélyek kiosztattak és ezek némi kiegészítésére a választ
mány 55.342 koronát szavazott meg. Kér i ezt jóváhagyólag 
tudomásul venni. 

Végül felolvassa a titkár az elhunyt • tagok névsorát s 
kéri, h o g y az elhunytak fölötti részvét a közgyűlés jegyző
könyvébe iktattassák. 

Elnök: Kiván-e valaki a titkári jelentéshez hozzá
szólni? Ha nem, akkor a közgyűlés az egyesület tevékenysé
géről szóló jelentést általánosságban tudomásul veszi. 

Tudomásul veszi nevezetesen a közgyűlés, hogy a tit
kár közalapítványi főerdőtanácsossá kineveztetvén, egyesü-



leti szolgálatát a délutáni órákban látja el; ebből folyóan az 
alapszabályok 61. í-át, mely szerint a titkár más állást nem 
tölthet be, ideiglenesen felfüggeszti. 

Tudomásul veszi továbbá a közgyűlés, h o g y az igazgató
választmány a titkárt az „Erdészeti Lapok" szerkesztése 
alol felmenti, mihelyt az uj szerkesztő személyére nézve 
intézkedhetik 

A közgyük-^ jóváhagyja a választmánynak azt a hatá
rozatát, hogy a segélyalapok elégtelen kamatait az egyesü
let készpénzkészleteiből 55.842 koronával kiegészitette. 

A 7égül a közgyűlés az elhunyt tagok feletti részvétét 
j egyzőkönyvbe iktatja. 

A tárgysorozat következő pontja: az 1922. évi zárszám
adás és az 1924. évi költségvetés előterjesztése. 

Titkár részletesen ismerteti a felülvizsgált 1922. évi zár
számadást, amely 1,911.790 K 31 fillér bevételt ós ugyan
annyi kiadást tüntet fel. Bemutatja továbbá a számadás
vizsgáló-bizottság javaslatát, mely szerint mint behajtha
tatlan követelés 1426 K alapítványi tőke, 2030 K kamat, 
12.514 K tagdíj és 3533 K előleg lenne törlendő. 

Végül előterjeszti és részletesen ismerteti az egyesület 
1924. évi költségvetését, amely 31,258.659 K bevételt és 
ugyanannyi kiadást tüntet fel. 

Mattanovich Ká ro ly felhívja a tagokat, h o g y faeladási, 
vadászati stb. hirdetéseik feladásával támogassák az „Erdé
szeti Lapokat" . 

Titkár hálával fogadja ezt a felszólítást. 
Elnök: Kivan még valaki e tárgyhoz hozzászólni? Ha 

senki sem kivan, ugy határozatilag kimondom, h o g y a köz
gyűlés az 1922. évi zárszámadást jóváhagyólag tudomásul 
veszi, a felelős számadóknak a felmentvényt megadja, a 
javasolt törléseket elrendeli és az 1924. évi költségvetést 
elfogadja. 

Minthogy a szavazatszedő-bizottság elvégezte munká
ját, felkérem a bizottság t. elnökét, szíveskedjék az ered
ményt előterjeszteni. 



Kallivoda Andor: Tisztelt közgyűlés ! Megbízatásunk
ban híven eljárva, tisztelettel bejelentem a választás ered
ményét. (Halljuk!) 

Beadatott összesen 289 szavazat, ebből érvénytelenítve 
lett 6 szavazat. 

Elnökké 283 szavazattal egyhangúlag megválasztatott 
gróf Széchenyi Bertalan. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

I. alelnökké 159 szavazattal Térfi Béla. (Élénk éljenzés.) 
I I . alelnökké 282 szavazattal: báró Inkey Pál. (Élénk 

éljenzés.) 
A választmányba beválasztatitak és pedig 4 évre: Gróf 

Andrássy Sándor, Beyer Jenő, Bodor Gyula, Csupor István,, 
Doroszlai Gábor, Eránosz Á. János, herceg Esterházy Pál,, 
Huszár Tibor, Karafiath Jenő, Kársai Károly, Kiss Ferenc,. 
Kovács Gábor, Papp Béla, Rimjler Pál, Szabó József. 

3 évre: gróf Pallavicini Alfonz és Ulreich Gyula, 
2 évre: Onczay László. 

1 évre: dr. Hammersberg Géza. 

A számvizsgáló-bizottság tagjaivá megválasztattak 3 
évre: Enyedi János, Fekete Béla, Lipcsey László, Mar-
sovszky Ede, Szabó Benedek; póttagokká: Franciscy Vilmos 
és Zsombory. Ignác. 

Elnök a választás fenti eredményének megismétlése 
után a jelenlevő báró Inkey Pálhoz fordulva: Üdvözlöm mél
tóságodat, mint egyesületünk újonnan választott alelnökét és 
kérem, hogy egyletünket a leghathatósabban oly odaadás
sal és szeretettel támogatni méltóztassék, mint aminő' biza
lommal megválasztottuk. (Zajos éljenzés.) 

Báró Inkey Pál I I . alelnök: Tisztelt Közgyűlés! Mély 
megilletődéssel mondok hálás köszönetet azért a nagy meg
tiszteltetésért és kitüntetésért, amellyel engem az alelnöki 
székbe ültetni méltóztattak. Ennek viszonzásául azon ígére
tet tehetem, hogy teljes odaadással, önzetlenül az egyesület 
érdekeit fogom mindig képviselni és az egyesület érdeké
ben fogok működni. Kérem az egyesület minden tagját,. 



hogy ebben a törekvésemben támogatni , szíveskedjék. 
(Zajos éljenzés.) 

Elnök: Áttérünk a tárgysorozat következő pontjára: Je
lentés a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiirt pályáza
tukról. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Már a titkári jelentésből is 
kitűnik* hogy a Deák Ferenc-alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatok a mull évben sem vezettek eredményre. Méltóz
tassék az igazgatóválasztmánynak azt a határozatát, hogy 
a kamatok, mint az előző évben is, letétbe helyeztessenek, 
tudomásul venni. (Helyeslés.) 

Elnök: Tudomásul vétetik. 
A tárgysorozat következő pontja,: Indítvány a jövő évi 

közgyűlés helyére és tanácskozási tárgyaira nézve. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Erre vonatkozólag eddig 
javaslat nem tétetett. Méltóztassék ezzel az igazgatóválaszt
mányt megbízni. (Helyeslés.) 

Elnök: Elfogadtatik. 
A tárgysorozat következő pontja: Inditványok. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! A z utóbbi időben többrend
beli indítvány érkezett egyesületünkhöz. A z első indítvány 
dr. Mihálovics Jánostól, főiskolánk ezidőszerinti rektorától 
származik. A z indítvány célja, hogy az egyesület is gyű j 
tést indítson a bányászati és erdőmérnöki főiskola hiányos 
felszerelésének pótlása végett. U g y tudom, hogy őméltósága 
maga is fel kíván szólalni. (Halljuk! Halljuk!) 

Dr. Mihálovics János a Bányaimérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola ezidei rektora: Nagyméltóságú elnök ur! Mélyen 
tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy a magyar királyi 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola nevében és érdeké
ben, mint ezen intézetnek ezidőszerinti rektora, becses ide
jüket néhány pillanatig igénybe vehessem. Közismert mind
nyájunk előtt az a szomorú tény, h o g y a bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola ősi otthonából menekült és egész tan
felszerelését Selmecbányán volt kénytelen visszahagyni. 



Ezen egyetlen szakbeli főiskolánk ma a rokon tudományos 
intézetek, egyes magánvállalatok és privát egyének áldozat
készségéből hevenyészve összeállított, hiányos taneszközök
kel folytatja működését. Intenzív tudományos munka és a 
kor színvonalának megfelelő felső oktatás szisztematikus 
gyűjtemények, műszertárak, a szakirodalom egészét felölelő 
könyvtár nélkül el nem képzelhető, legkevésbbé olyan főisko
lán, amely a szakbeli mérnököket elméleti alapon gyakor
lati irányban képezi ki. H a az intézet tanári kara ily körül
mények között a reánehezedő súlyos "felelősség tudatában 
eredményes munkássága alapfeltételeinek megteremtése cél
jából segítségért kiált, ez önként folyó jelenség és nem más, 
mint a felelősség és a kötelesség érzetének természetes meg
nyilatkozása. 

— A főiskola fenntartásáról és felszereléséről gondos
kodni az állam feladata. í g y vallottuk ezt eddig és igy vall
juk továbbra is. Ezt az elvet eddig a magas kincstár is val
lotta és jelenleg is anyagi tehetségéhez képest érvényesiti. 
Ebbeli kötelességéhez azonban mai zilált pénzügyi viszonyai 
között az állam csak abban az arányban tud megfelelni, hogy 
intézetünk fenntartásáról, folyó kiadásának fedezéséről gon
doskodik. Ezek egymagukban is másfélmilliárdot képvisel
nek. De már a főiskola elvesztett felszerelésének pótlását az 
állam nem vállalhatta. 

— Ez a tarthatatlan helyzet arra kény szerit, hogy e 
rendkívüli beruházás költségeinek beszerzése céljából a nagy 
bányász- és erdésztársadalomhoz forduljunk. Nevezetesen 
azokhoz az osztályokhoz, amelyek a bányákban, kohókban, 
erdővagyonban fekvő birtokaik után élvezett magas jöve
delmük tartamosságát, fokozódását és biztosságát annak a 
felkészültségnek köszönhetik, amellyel a főiskolánk látja és 
látta el erdő- és bányamérnökeinket. 

— A közelmúlt piaci viszonyai egészen kivételes, soha
sem gondolt mértékben emelték a szakbeli üzemek rentabili
tását. De váj jon minden szerencsés konjunktúra mellett 
ugyanaz lett volna-e a financiális eredmény, ha az erdőgaz-



daságot, — a bányászatról és kohászatról ezúttal nem szó
lok, — a természet esetlegességei és a máról-holnapra fel
merülő efemer piaci konjunktúrák kihasználása uralják és 
nem lép közbe évtizedek óta a gondos erdőgazda 1? A z erdő
gazda, aki exakt tudományos megállapodások szerint a cél-
szerűség bevált irányában eszközölt erdőtelepítésekkel szol
gájává teszi a természetet és annak szeszélyes hajlamait, aki 
utak és vasutak építésével feltárja a vadonokat és í g y a leg-
félreesőbb helyeknek az általános közlekedés értéktermelő 
hálózatába való bekapcsolásával értékké varázsolja, kinccsé 
teszi a természet legigénytelenebb produktumait is. 

— De nem akarom az erdőmérnök munkájának méltatá
sával untatni a tisztelt közgyűlést . E z a munka ma már álta
lánosan elismert és nincs annak külön méltatására szükség, 
amikor a nagy társadalomhoz, az erdőbirtokosok áldozatkész
ségéhez akarok fordulni. 

— H o g y igazam van, bizonyítja a hazai bánya- és kohó
vállalatoknak nemes gesztusa, amellyel az Országos Bányá
szati és Kohászati Egyesület felkérésére 300 millió koronát 
szavaztak meg a bányászati főiskola támogatására. 

— E z a biztató példa mindennél inkább bizonyítja, hogy 
Magyarországot megcsonkíthatták területében, megcsokit-
hatták lakosságának számában, közgazdasági erejében, de 
nem csonkíthatták meg népének minden téren érvényesülő 
nemzeti életerejét, amely éppúgy megnyilatkozik, a szemé
lyes munkára utalt egyszerű állampolgárnál az életstandard 
igényeiről való lemondásában, mint a tehetős osztályoknak 
a hazai, európai színvonalú kultúra fenntartását tettekkel 
szolgáló áldozatkészségében. 

— Abban a reményben, hogy e hazához a mozdulatlan 
rög el nem szakitható láncaival idekötött erdőbi rtokososz-
tály megérti szavunkat, és segélyünkre siet, tisztelettel 
vagyok bátor a méiyen tisztelt közgyűlést arra kérni a főis
kolai tanács névében, méltóztassék egy ad hoc bizottságot 
kiküldeni, amely bizottság teljes pouvoirral megállapítaná a 
módozatokat, milyen eszközökkel, milyen mederben valósit-



ható meg a felvetett eszme. Ez a bizottság egyúttal gondos
kodnék az általa megállapítandó terveknek plenipotens hatás
körben való végrehajtásáról. Természetes dolog, hogy ezen 
bizottságnak csekély magam minden tekintetben rendelke
zésére állok. 

— A főiskolai tanácsnak ezt a kérelmét a mélyen tisztelt 
közgyűlés szives figyelmébe ajánlom. (Élénk éljenzés.) 

Elnök: A közgyűlés a főiskolai rektor ur őméltóságának 
indítványát, amint az általános hangulatból látom, magáévá 
teszi és a további teendőket az elnökségre bízza. 

Titkár: Igen tisztelt Közgyűlés ! Egy további indítvány 
Biró Zoltán tagtársunktól származik. Egyfe lő l megismétlé
sét- kéri azoknak a régi felterjesztéseinknek, melyek egyrészt 
a faforgalom teljes felszabadítását, másrészt a köztudomás 
szerint előkészítés alatt álló erdőtörvényjavaslatnak ideje
korán való kiadását szorgalmazza; egyúttal kéri az érdekelt
ségnek egy értekezletre való összehívását. A z igazgató-
választmány tegnapi ülésében az indítványhoz hozzájárult és 
a tisztelt közgyűlésnek annak elfogadását ajánlja. (Helyes
lés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát Biró Zoltán tagtársunk indít
ványát elfogadja. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Bartos Gyula tagtársunk a 
megszállt területen maradt kartársak összeírását kéri s 
hogy- és hollétükről szóló híradást szorgalmaz. Ez, igen tisz
telt közgyűlés, oly indítvány, amelyet az első olvasásra, - -
minthogy csak rövid idő előtt érkezett, — elintézni alig 
lehet. A z igazgatóválasztmány kéri, hogy ez az indítvány 
elintézés végett neki kiadassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát az indítványt elintézés végett 
kiadja az igazgatóválasztmánynak. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Kacsanovszky József h. ál
lamtitkár ur indítványa arra vonatkozik, hogy felelevenit-
tessék az a már 1913-ban megindult mozgalom, melynek célja 
az volt, hogy egy konvencionell formaruha^. állapíttatnék 
meg, melyet az erdő miűvelői és gondozói minden alkalom-



mai, gyűléseken is, erdőben is, ünnepélyes alkalmakkor is 
viselhetnének. Indítványozza, hogy az a bizottság, amely ki 
volt küldve, reaktiváltassék. Az- igazgatóválasztmánynak 
erre vonatkozólag is az a tiszteletteljes kérése, hogy az indít
vány neki további tárgyalás végett kiadassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát az indítványt az igazgatóvá
lasztmánynak adja ki. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Báró Waldbott Kelemen 
őméltósága a kereseti adótörvény és a végrehajtási utasítás 
"között fennforgó sérelmes eltérésre mutat reá és kéri, hogy 
az egyesület intézzen e tárgyban felterjesztést a kormányhoz. 
A z igazgatóválasztmány azt javasolja, hogy a közgyűlés ezt 
az indítványt elfogadni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés az utóbbi inditványt elfogadja. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés ! Végül Erdősi B ó d o g rendes 
tag, bár elkésve, azt az inditványt adta be, hogy az Erdészeti 
Zsebnaptár újból kiadassék. Méltóztassék ezt az inditványt 
is az igazgatóválasztmánynak elintézés végett kiadni. 
Mihelyt lehetségessé válik, mindenesetre kiadandó lesz az 
Erdészeti Zsebnaptár. (Helyeslés.) 

Elnök: A közgyűlés tehát Erdősi Bódognak későn érke
zett indítványát az igazgatóválasztmánynak kiadja. Ezzel a 
tárgysorozat ki lévén merítve, szívélyesen üdvözölve a tisz
telt tagtársakat és megköszönve megjelenésüket, a közgyű
lést berekesztem. (Felkiáltások: Éljen az elnök!) 

# 

A közgyűlés fentiek szerint elnökké Széchenyi Bertalan 
grófot, I I . alelnökké pedig báró Inkey Pált egyhangú 
lelkesedéssel választotta meg, ellenben megoszlottak a szava
zatok azJL alelnökre vonatkozóan. A többség bizalma erre a 
tisztségre Térfi Béla ny. minisztert, a Futura r.-t. vezérigaz
gatóját emelte, aki jelenleg mint a Káro ly i G y ö r g y gróf által 
alapított parádi hitbizomány zárgondnoka ismét gyakorlati 
erdőgazda is, mely eredeti hivatásától még a Tisza-kormány 
idejében Ghillány Imre báró bizalma szólította el, aki kiváló 



munkaerejét és gyakorlati érzékkel párosuló nagy tudását a 
hadsereg és az ország élelmezésének terén kívánta érvénye-
sitfeni. 

Mély sajnálattal kell megemlékeznünk az események egy
szerű regisztrálása során arról, hogy Széchenyi Bertalan gróf 
elnök, dacára annak, hogy a közgyűlés bizalma iránta egy
hangúlag megnyilatkozott, a választás eredményére való 
tekintetből, az elnökségről lemondott, a miben az egyesület, 
mely benne nehéz viszonyok között bölos hivatottsággal mű
ködő vezért, birt, nézetünk szerint nem nyugodhatik meg. 

Lemondott továbbá a választmányi tagok közül az egye-. 
sülét régi tradícióira való hivatkozással Bartóky József dr., 
Beyer Jenő, Doroszlay Gábor, Kacsanoyszky József, Kalli-
voda Andor , Kiss Ferenc," Pajer István, Papp Béla, de Pot-
tere Gerard, Szabó József és Széchenyi Aladár gróf. 

# 

A z egyesületi tagok közül többen — budapestiek és alkal
milag Budapesten időző vidékiek egyaránt, — értesülve arról, 
hogy az .egyesület uj alelnökei f. hó 6-án találkoznak, ezt az 
alkalmat megragadták arra, hogy az alelnököket, a Károlyi-
hitbizomány zárgondnoki hivatalában felkeressék s őket uj 
minőségükben si egyúttal az évforduló alkalmából is meleg 
szeretettel üdvözöljék és szerencsekiván ságaikat kifejezzék. 

A spontán egybegyűltek nevében Biró Zoltán választmá
nyi tag üdvözölte az uj .alelnököket hosszabb beszédben, 
amelyben kiemelte, hogy mily téves az a nézet, amely a leg
utóbbi választás eredményében csupán személyi ellentétek 
megnyilvánulását látja, A történtek gyökerei messze vissza
nyúlnak az egyesület múltjába. Már a mult század 90-es évei
ben igen sokan vallották azt a nézetet, hogy az a körülmény, 
hogy a hivatalos hatalom birlalója tölti be az egyesület egyik 
alelnöki állását, befolyásolja az egyesület függetlenségét. A 
függetlenülés iránti törekvések már 1899-ben konkrét alakot 
öltöttek annyiban, hogy a választmány elhatározta, hogy ön
álló, más hivatalt nem viselő titkárt alkalmaz. 



1,1 

Az a nézet tehát, hogy az államerdészet vezetőjének és 
az egyesület alelnökének állására nézve bizonyos mérvű ösz-
szeí'érhetetleiiség esete forog fenn, régóta él a tagok tudatá
ban s ez a körülmény a mostani választás eredményét felül
emeli az egyszerű s az egyesület éietében ismeretlen szemé
lyeskedés gyanúja fölé. A z államerdészet jelenlegi vezetőjé
nek nagy érdemeit mindenki elismeri s a választás nem sze
mélyi, mint inkább régi elvi kérdést oldott meg. 

A beszédre báró Inkey Pál válaszolt alelnöktársa nevé
ben is, megköszönje az ovációt s az egyesület minden tagjá
nak összetartó támogatását kérve az elnökség részére, amely 
nehéz viszonyok között vette át az egyesület vezetését. 

* 
A közgyűlés történetéhez tartozik még, hogy azt köve

tően mintegy 200-an az Országház pincéjében közös vacso
rára gyűltek össze, továbbá, hogy magán a közgyűlésen a 
résztvevők megemlékezve arról, hogy a németországi szak
társak a saját nyomorunkat is meghaladó nélkülözéseket 
szenvednek, a.i közelmúlt fegyvertársak felsegélyezésére 
521.000 koronát gyűjtöttek össze, mely összeg a német biro-^ 
dalmi erdészeti egycfmlet elnökségének rendelkezésére
bocsáttatott. 


