
EGYSÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
Budapesten 1925. évi december hó 7-ikén tartott üléséről. 

A 27 választmányi tag jelenléte mellett tartott ülésen 
Inkey Pál báró, egyesületi alelnök elnökölt. 

Elnök mindenekelőtt megilletődéssel tudatja a választ
mánnyal, hogy annak régi, buzgó és érdemes tagja, Eránosz 
Antal János, ny. min. tanácsos, urad. erdőigazgató, az ülés 
napjának reggelén elhunyt. A választmány mélységes gyászá
nak ad kifejezést és részvétét jegyzőkönyvbe iktatja. 

A pénztári jelentésből kitűnik, hogy az egyesület pénz
ügyi egyensúlyát eddig fentartani sikerült. Néhány póthitel 
engedélyezése után az igazgatóválasztmány az 1926. évi tag
díjakat a jelen füzet élén kitüntetett módon állapítja meg. 

Az 1924. évi zárszámadásra és az 1926. évi költségvetésre 
vonatkozó előterjesztéseket a választmány tudomásul veszi 
és a közgyűlés elé vinni rendeli. 

Csupor István választmányi tagnak egészségi okokból be
jelentett lemondását a választmány őszinte sajnálattal veszi 
tudomásul. 

Folyamodványaikra a választmány 13 erdőtiszti özvegy
nek és 3 árvának összesen 2,900.000 korona segélyt szavaz meg 
a letéti számadás s részben a folyó pénztári kezelés terhére. 

örvendetes tudomásul szolgál, hogy egyik uradalom föld-
birtokrendezési ügyében, amelyre nézve erdészeti szempont
ból sérelmes javaslat tétetett, a földművelésügyi miniszter az 
egyesület álláspontját magáévá tette. 

Waldbott Kelemen báró azt az indítványt terjesztette elő, 
hogy tegyen az egyesület fölterjesztést annak érdekében, hogy 
a földművelésügyi miniszter úr oly erdészeti altiszteket, erdő
őröket ós állandó erdőmunkásokat, akik legalább 25 éven át 
szolgáltak egy munkaadónál és ezen idő alatt munkásságuk, 
hűségük, megbízhatóságuk és józanságuk által társaik közül 
kitűntek és a forradalom idején is kifogástalan magatartást 
tanúsítottak, elismerésképpen pénzbeli jutalomban, elismerő-



oklevélben, esetleg más kitüntetésben részesüljenek, melyet a 
földművelésügyi miniszter az egyesület ajánlata alapján ado
mányozna. 

Az igazgatóválasztmány ezt az indítványt örömmel fo
gadja és magáévá teszi. 

A gömbölyű fa kivitelére vonatkozó korlátozások 
és intézkedések (kiviteli engedélyek) megszüntetése tár
gyában az igazgatóválasztmány Rimler Pál, Biró Zoltán és 
Vuk Gyula hozzászólása után felkéri az elnökséget, hogy a 
kérdést bővebben tanulmányozza és ehhez képest járjon el. 

Zügn Nándor vál. tag nézete szerint a viszonyok javulása 
következtében ismét elérkezett az ideje annak, hogy az egye
sület közgyűléseit vidéken tartsa. Felhatalmazást nyert Sop-
ton sz. k. várostól, hogy az egyesületet az 1926. évre oda meg
hívja. 

Az igazgatóválasztmájny örömmel elfogadja ezt a meg
hívást. 

Bíró Zoltán vál. tag felhívja a választmány figyelmét 
arra, hogy a kormány a hitbizományok reformjaival foglal
kozik. Figyelmeztet azokra a veszélyekre, melyek ebből az 
erdőgazdaságra származhatnak (erdők feldarabolása stb.) és 
szükségesnek látná, ha az egyesület ebben a kérdésben ideje
korán felszólalna. 

Az igazgatóváilasztmány ily értelemben határoz. 
Néhány új tag fölvétele után az ülés véget ért. 

II. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1925. évi december hó 

7-ikén, Budapesten tartott rendes közgyűléséről. 
A mintegy 150 tag által látogatott közgyűlést Inkey Pál 

báró alelnök nyitotta meg. A földművelésügyi minisztériumot 
Balogh Ernő és Ráduly János min. tanácsosok, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumot Hinfner György min. taná
csos, a Magyar Bányászati és Kohászati Egyletet Zorkóczy 
Samu elnök, Tillés János és Farkas János alelnökök, Schivetz 
Ferenc titkár, Henrich Viktor, dr. Michnay Árpád, Schréder 
Gyula, György Albert és Tassonyi Ernő vál. tagok, a Buda
pesti Mérnöki Kamarát Hermann Miksa elnök, Thoma Fri-



gyes és dr. Sükösd titkárok, végül Borsod, Gömör és Heves 
megyék erdészeti egyesületét Onczay László alelnök képviselte. 

Akiküldött képviselők üdvözlése után a választások ej
tettek meg, melyek eredményét Balogh Ernő szavazatszedő
bizottsági elnök a következőkben jelentette be: 

Elnökké választatott Hadik János gróf (Élénk éljenzés.), 
választmányi tagok lettek: Bethlen István gróf, Biró Zoltán, 
borin Borhy György, Darányi Ignác, Draskovich József, 
Földvár y Miksa (új), Fröhlich Bruno (új), Gyarmathy Mó
zes, dabasi Halász Géza (új), Hinfner György, Ivanich Fe
renc, Kaán Károly, Kacsanovszky József, Onczay László, 
Pech Kálmán és Rónai György. 

Inkey Pál báró alelnök melegen üdvözli Hadik János 
gróf új elnököt, aki az elnöki széket a következő szavakkal 
foglalja el: 

„Tisztelt Közgyűlés! Amidőn elfoglalom az elnöki széket, 
mindenekelőtt őszinte köszönetet kell mondanom Inkey Pál 
báró alelnök úrnak ezért a szíves üdvözlésért és hálás köszönet
tel tartozom a kitüntető bizalomért, amellyel Önök engem az 
Országos Erdészeti Egyesület elnökévé megválasztottak." 

„Bizonyára nem várnak tőlem most programmot, de jog
gal elvárhatják tőlem, ha vállaltam az elnöki lisztet, a magyar 
erdőgazdaság és az ezt ápoló erdészeti kar érdekeiért minden 
erőmmel dolgozni és küzdeni is fogok!" 

„A természet bölcsen ellátta hazánkat erdőkoronával. Ezt 
az erdőkoronát törökjárás, tatárdúlás nem egyszer tépázta 
meg, ám a sors mindig épségben őrizte meg és tartotta fenn 
részünkre." 

„N agy-Magyar ország* erdőállománya megvan csonkítva,. 
Ennek a koronának ma csak az alapváza áll magyar gondozás 
alatt. Ép ezért ennek erősítése, fejlesztése hatványozott 'fel
adatot ró a mai generációra az utókorral szemben." 

„Nem kétlem, hogy a mai magyar erdészgeneráció ezt a 
feladatol kötelességérzettel, lelkes idealizmussal fogja telje
síteni." 

„Az erdészet munkája mindig ideális, a jövőért dolgozó, 
altruista munka. Mennyivél inkább az a magyar erdészeté, 
mélynek útját a történeti mult jelöli meg'." 



„A megcsonkított Magyarországon birtokunkban maradt 
erdőterületek épsége és fejlesztése fölött kötelességünk híven 
őrködni. Kötelességünk ez nemzeti és gazdasági szempontból 
egyaránt." 

„Az Országos Erdészeti Egyesület múltja garancia arra, 
hogy a jövőben is híven fogja Magyarország erdőgazdaságá
nak érdekeit szolgálni. Ebben a munkában szívvél és lélekkel 
fogok Önökkel együtt dolgozni!" 

Az elnök szavait a közgyűlés lelkes tapssal és hosszas 
éljenzéssel fogadta. • 

A választást követő titkári jelentés tömör foglalatát adta 
az egyesület f. évi sokoldalú tevékenységének, amely a vá
lasztmányi ülésekről szóló és egyéb közleményekből ismere
tes. Az egyesület Csonka-Magyarországon élő tagjainak 
számait 1070-ben mutatta ki (201 alapító, 869 rendes tag). 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és 
az elhunyt tagok feletti részvétét jegyzőkönyvbe iktatla. 

Folytatólag a közgyűlés az 1924. évi felülvizsgált zár
számadást, mely 191,845.266 K bevételt és ugyanannyi kiadást 
tüntet föl, jóváhagyta és a felelős számadóknak a fölment-
A'ényt megadta. 

Az 1926. évi költségvetés 298,121.734 K bevétellel és 
ugyanannyi kiadással állapíttatott meg. 

Az irodalmi pályázatokról a titkár csak nemleges jelen
tést tehetett. 

A jövő évi közgyűlés helyéül Sopron jelöltetett meg, a 
város szíves meghívása alapján. 

Végül Bencze Pá|l terjesztett elő indítványt az Erdészeti 
Lapok fejlesztésére nézve, amelyet a közgyűlés tárgyalás vé
gett az igazgatóválasztmánynak adott ki és Fekete Zoltán a 
főiskola és erdészeti kísérleti állomás Erdészettudományi ku
tatások és kísérletek címen új életre kelt folyóiratát ajánlotta 
a közgyűlés tagjainak figyelmébe. 

A közgyűlést a Tisztviselő Kaszinó emeleti étterméb n 
fesztelen társasvacsora követte. 


