Remarks cn the article of Genszky: "The future of our
profession." By Dr- 0. Król.
-

In the education of foresters the technical training must
not be developed to the detriment of the fundamental subjects,
for the latter sérve as the only sure basis for the actual forestry
subjects as sueh.
The author suggests a certain division of training- in a
geodetic-techmical, and a natural history and forestry direction.

Nemzetközi Erdészeti Bizottság- alakul.
Ismeretes, hogy a mult év szeptemberében Budapes
ten megtartott I l - i k Nemzetközi Erdőgazdasági Kongreszszus \»áró Waldbott Kelemen elnök indítványára többek kö
zött olyan egyhangú határozatot is hozott, hogy egy állandó
nemzetközi erdőgazdasági bizottságot kell létesíteni. A ha
tározat értelmében az államoknak ez a kormánykiküldöttek
ből álló nemzetközi szerve a római Nemzetközi Mezőgazda
sági Intézet keretein belül alakítandó ugyan meg, de azt a le
hető legnagyobb autonómiával kell felruházni. E n n e k a
nemzetközi szervnek lesz a feladata az ezután tartandó
nemzetközi erdőgazdasági kongresszusok szervezése és egybehívása, valamint a kongresszusi határozatok végrehajtá
sáról való gondoskodás.
A kongresszus ennek a határozatnak a végrehajtásá
val a nagyválasztmányt bízta meg, amelynek feladatává
tette, hogy a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel
egyetértésben végezze el a szükséges előkészítő munkálato
kat s aztán hívja egybe az államok hivatalos kormánykikül
dötteinek első ülését,
A nagyválasztmány a megbízatásoknak mindenben
hiánytalanul eleget tett. Elnöke: báró Waldbott Kelemen fá
radságot ,s időt nem kímélve teljes odaadással vitte tovább a
kongresszusi határozat végrehajtásának ügyét, E z év már
ciusában a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnö
kének, Acerbo bárónak meghívása folytán személyesen Ró
mába utazott; hogy az előkészítő munkálatok minden rész
letére nézve s az új nemzetközi szerv alapszabálytervezeté-

nek minden egyes pontjára vonatkozólag személyes megbe
szélések során hozza létre a nagyválasztmány és a római
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet között a kölcsönös teljes
egyetértést.
A z előkészítő munkálatok bevégeztével Waldbott K e 
lemen báró a kormánykiküldöttek első ülését — a római
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel egyetértve — B u d a 
pestre hívta egybe.
A z ülések május hó 24., 25. és 26. napjain folytak le
az Országos Erdészeti Egyesület székházában.
E z e n az első összejövetelen kellett — a kongresszus
határozata értelmében — eldönteni, hogy hol legyen a szó
banforgó nemzetközi erdészeti szervnek a székhelye; itt kel
lett az új szerv alapszabályait megállapítani s pénzügyi
alapjait lerakni.
A z üléseken az alább felsorolt államoknak és nem
zetközi intézményeknek következő hivatalos kiküldöttei vet
tek részt:
A u s z t r i a : Schmidt F . , miniszteri tanácsos erdészeti
osztályfőnök,
Csehszlovákia: Hart J . , miniszteri tanácsos, erdészeti
osztályfőnök,
D a n z i g : Nicolai E . , országos erdőmester,
Finnország: Onni Tálas, budapesti finn követ,
Franciaország: Colomb Ch., erdészeti osztályfőnök,
H o l l a n d i a : v a n Dissel, az államerdészet főnöke,
Jugoszlávia Miletic Z., az államerdészet főnöke,
Lengyelország: Panek A . , erdészeti osztályfőnök,
Litvánia: Anatas Rukniza, erdészeti osztályfőnök,
Magyarország: Molcsány Gábor, miniszteri tanácsos,
erdészeti főosztályfőnök,
Nagybritannia: Gascoigne A . , követségi első titkár, a
budapesti angol követség ügyvivője,
Németország: Eberts, egyetemi tanár, országos főerdőmester; helyettese: Rabb, erdőmester,
Olaszország: Agostini
A . dr., egyetemi m.-tanár,
altábornagy, az erdészeti milizia legfőbb parancsnoka; helyet
tesei: Merendi A . dr., egyetemi m.-tanár, a „Milizia Fores-

tale" ezredese, erdőigazgató és Zirpoli V . dr., főerdőfeliigyelő,
Románia: Dracea M . dr., egyetemi tanár, erdészeti
kutatóintézeti igazgató,
Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet: báró
Acerbo G., volt olasz földmívelésügyi. miniszter, az Intézet
elnöke; van Rijn J. J . L . , az Intézetnél Hollandia dele
gátusa, az Intézet alelnöke; Koehler F . dr., az Intézetnél Né
metország delegátusa; Márffy Montuano Rezső, ny, m. k i r .
rendkívüli követ, meghat, miniszter, Magyarország delegá
tusa az Intézetnél; Brizi A . dr., egyetemi tanár, volt olasz
földmívelésügyi h. államtitkár, az Intézet vezértitkára;
Golay, intézeti tanácsos,
A z Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövet
sége: Roth Gyula, egyetemi tanár, a soproni erdészeti kutató
intézet vezetője, a Szövetség volt elnöke,
A „Oimoté International D u Bois" (Wien): Hackl W . ,
erdőtanácsos,
Amerikai Egyesült Államok: V . Steere, a berlini ame
r i k a i nagykövetség mezőgazdasági attachéja,
15 állam kormánykiküldöttei, valamint az erdészettel
kapcsolatos 3 nemzetközi intézmény képviselői jöttek tehát
el Buadpestre azzal a céllal és megbízatással, hogy az erdé
szeti nemzetközi szervet létrehozzák. A felsorolt 15 államon
kívül azonban még több állam is kívánta a nemzetközi
szerv létrejöttét: Dánia, Lettország, Norvégia, Svájc, és
Svédország ugyanis szintén megnevezték a budapesti ülésre,
illetőleg a megalakítandó nemzetközi bizottságba kormány
kiküldötteiket, de a kinevezett delegátusok május 24-re nem
jöhettek el Budapestre, távolmaradásukat
kimentették.
Belgium, Észtország és Luxemburg is kifejezésre juttatták
az ülések előkészítésével megbízott kongresszusi nagy
választmány előtt, hogy — bár egyelőre nem küldenek dele
gátust — nagy érdeklődéssel viseltetnek az ügy iránt.
Május 24-én d. e. 10 órakor nyitotta meg Waldbott
Kelemen báró az ülést. Elnöki megnyitójának végeztével
feltette a kérdést, hogy az egybegyűltek a kongresszusi hatá- .,
rozat szerint kívánják-e a nemzetközi erdészeti szerv létre-

hozását. A z egyhangú igenleges válasz után felkérte az
együtt lévő delegátusokat, hogy a nagyválasztmányi ülést
változtassák át alakuló ülésre s válasszanak a tárgyalások
vezetésére maguk között elnököt. Acerbo báró volt olasz
földmívelésügyi miniszter és Onni Tálas finn követ általános
helyesléssel kísért felszólalásaikban 'azonban azt kérték, hogy
az üléseken végig Waldbott Kelemen báró, a kongresszus
nagyválasztmányának elnöke maradjon az elnöki székben,
mint a k i a tárgyalás alá kerülő ügyeknek keletkezésük óta
legjobb ismerője s a k i az összejövetelt előkészítette.
A tárgyalások ezután Waldbott Kelemen báró elnök
lése alatt 3 napig tartottak. A legfontosabb határozatok a
következők:
A létrejött nemzetközi szerv címe: „Nemzetközi Erdé
szeti Bizottság". (Comité International de Sylviculture,
rö
vidítve C. I. S.)
Székhelye: B e r l i n . (Itt meg kell említeni, hogy a szék
hely megállapítása olyan kérdés volt, amelyiknél a tárgya
lás vezetőjének a legnagyobb tapintattal kellett eljárnia, ne
hogy egyik vagy másik állam képviselője a neki nem tetsző
szókhely miatt a nemzetközi intézményben való részvétel
től elálljon.)
A C. I. S. fenntartásához az egyes tagállamok hozzá
járulást fizetnek (ennek mértékét lásd az alapszabályok
11. §-ában).
A z értekezlet felkérte a római Nemzetközi Mezőgaz
dasági Intézetet, küldjön k i egy bizottságot, hogy az készítse
el a Nemzetközi Erdészeti Bizottság (C. I. S.) szervezeti
szabályait és vezesse az ügyeket a végleges megalakulásig.
Ebbe a bizottságba beválasztandó a I I . Nemzetközi Erdő
gazdasági Kongresszus nagyválasztmányának eddigi elnöke,
Wcddbott Kelemen báró, mint az ügyeknek legrégibb isme
rője s eddigi vezetője, továbbá Finnország, Franciaország,
Hollandia, Németország és Olaszország egy-egy erdész szak
embere.
*

A legközelebbi Nemzetközi Erdőgazdasági Kongreszszus 1940-ben lesz Finnországban.

A Nemzetközi Erdészeti Bizottság ülésezése alkalmá
ból a m. k i r . miniszterelnök úr a városligeti Gundel étterem
ben villásreggelit, a nagyválasztmány elnöke pedig a Gel
lért-szállóban estebédet adott. Ezekre hivatalosak voltak a
külföldi résztvevők valamennyien, továbbá a magyar föld
mívelésügyi minisztérium, az államerdészet, valamint az
Országos Erdészeti Egyesület képviselői.
A z értekezlet által elfogadott
szövegét az alábbiakban közöljük:

alapszabályok

A Nemzetközi Erdészeti Bizottság (Comité
nal de Sylviculture — C. I. S.) alapszab tdyai.

teljes

Internatio

1. i
A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet keretein belül egy Nem
zetközi Erdészeti Bizottság (C. I. S.) alakul.
A Bizottság székhelye Berlin.
2. §.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság feladatai:
a) a nemzetközi erdőgazdasági kongresszusok rendszeres
előkészítése, egybehívása és megszervezése; a kongresszusok ide
jének, helyének, tárgysorozatának megállapításáról külön szabály
zat intézkedik (12 §.);
b) gondoskodás arról, hogy a kongresszusi határozatokat
végrehajtsák;
c) a nemzetközi viszonylatban előadódó erdészeti tevékeny
ség összhangbahozatala.
d) Az erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének,
valamint a Nemzetközi Faügyi Bizottságnak (Comité
Internatio
nal du Bois) illetékességét és hatáskörét a C. I. S. nem érinti,
hanem megmarad a maga illetékességében és hatáskörében.
3. %.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság a tagállamok hivatalos
koimánykiküluötteiből tevődik össze; minden állam egy megbízot
tat küld.
Minden kormánykiküldött egy szakértőt is vihet magával,
ki az üléseken felszólalhat.
A Bizottságnak csupán csak a kormánykiküldöttek tagjai
és csak nekik van szavazati joguk.

4. fc
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságnak olyan tagjai is van
nak, akiknek esak felszólalási joguk van, szavazati jog nélkül;
ilyenek;
a) az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének
egy képviselője;
b) a Nemzetközi Faügyi Bizottság (Comité International du
Bois) egy képviselője;
c) a „Sylva Mediterranea" nevű Földközi-tenger környéki
nemzetközi erdészeti egyesület egy képviselője.
További nemzetközi szervezetek képviselői is felvehetők a
C. I. S.-be, szintén felszólalási joggal.
5. §.
Megbízott kiküldése az egyes kormányok által a Nemzetközi
Mezőgazdasági Intézethez intézett hivatalos átirat útján történik.
Az említett Intézet erről értesíti a C. I. S. elnökét (3. §.).
A csak felszólalási joggal bíró tagok (4. §.) kiküldése a ki
küldő intézmények által közvetlenül a C. I. S. elnökéhez intézett
hivatalos, értesítés útján történik. A Nezetközi Mezőgazdasági
Intézet erről a C. I. S.-től kap értesítést.
6. §.
A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnöke, alelnöke,
Állandó Bizottságának további két tagja, valamint az Intézet
főtitkára résztvehetnek a Nemzetközi Erdészeti Bizottság minden
ülésén, minden albizottsági és minden különbizottsági ülésén.
Ezeken felszólalási joguk van.
7. i
ANemzetközi Erdészeti Bizottság a kormánymegbízott tagok
közül 4 évre választ magának elnököt és két alelnököt. Az elnök
átmenetileg első ízben öt évig tölti be tisztét, de azután az elnököt
is 4 évre választják.
A Bizottságot harmadik személyekkel szemben annak
elnöke, távollétében pedig egyik alelnöke képviseli.
8.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságot annak elnöke hívja
egybe.
Évenkint legalább egyszer rendes bizottsági ülést kell tar
tani; ezt az ülést vagy a Bizottság állandó székhelyén, vagy Ró
mában a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetnél vagy pedig másutl
kell megtartani aszerint, hogy maga a Bizottság ebben miként
határozott.

Rendkívüli bizottsági üléseket olyan esetekben kell tartani,
amikor az elnök annak sürgős szükségét állapítja meg, valamint
akkor, ha a Bizottság tagjainak
része 'ezt kéri. A rendkívüli
ülések egybehívasanak és megtartásának módozatai egyebekbea a
rendes ülésekével azonosak.
A meghívásnak ar ülés megkezdését legalább egy hónappal
megelőzően kell megtörténnie; a meghívónak tartalmaznia kell az
ülés napirendjét. A napirend egyes pontjaira vonatkozó adatokat
az ülés megkezdését 30 nappal megelőzően meg kell küldeni mind
a kormánykiküldöttek, mint pedig a Bizottságnak csak felszóla
lási joggal bíró tagjai részére.
Határozatképességhez a tagok / részének, valamint a sza
vazatok Vs részének Jelenléte szükséges. Határozathozatal szó
többséggel történik, melynél csak a leadott szavazatok számíta
nak. A leadott szavazatok egyenlő megoszlása esetén a javaslat
lekerül a napirendről.
9. §.
A költségvetési év leteltét követő 3 hónapon belül (10. %.) a
Nemzetközi Erdészeti Bizottság tartozik az elmúlt év munkássá
gáról és pénzügyi helyzetéről beszámolót készíteni. Ezt a beszá
molót a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnökéhez kell be
küldeni.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság szervezeti szabályzatát
önmaga állapítja meg.
10. %.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság minden költségvetési évre
vonatkozóan önmaga szavazza meg költségvetését, figyelembe
véve működésének s főként titkársága működésének költségeit.
Ebben a tekintetben a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet taná
csát is kikéri.
11. i
Minden tagállam rendes évi hozzájárulást tartozik fizetni.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság tagállamai 4 csoportra
oszlanak. Minden állam maga választja meg a csoportot, ame
lyikbe tartozni kíván.
Az egyes csoportokban az államok szavazati jogának szá
mát, valamint pénzbeli hozzájárulásának nagyságát az alábbi
táblázat mutatja:
l j

5

1

3

Allamolc száma

Szavazati szám

Hány eeység
a befizetendő tagsági d i j ?

I.
4
12
II.
3
9
III.
2
3
IV.
1
1
A tagsági díj egysége maximálisan 1000 aranyfrank.

12. i
Az időközönként egybehívandó nemzetközi erdőgazdasági
kongresszusok szabályzatát a Nemzetközi Erdészeti Bizottság a
Nemzetközi Mezőgazdasági Inézettel együttműködve, külön sza
bályzatban állapítja meg.
13. §.
, Jelen szabályzatot a kormánymegbízott tagok Vs-ának kérel
mére módosítani lehet. A módosítási szándékot 6 hónappal meg
előzően közölni kell a tagállamok kormányaival, valamint a Nem
zetközi Mezőgazdasági Intézettel. A módosítás csak abban az eset
ben érvényes, ha ahhoz a Nemzetközi Erdészeti Bizottságban az
összes szavazatok % része és a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet
hozzájárult,
14. §.
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságot csakis a kormánymeg
bízottak összes szavazatának /s részével lehet feloszlatni.
Ebben az esetben a Bizottság irattárát és pénztárát a Nem
zetközi Mezőgazdasági Intézetnek kell átadni. A megmaradt pénz
hovafordításáról az Intézet gondoskodik az illetékes kormányok
tól kikért vélemények figyelembevételével.
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Dr. Luncz Géza,

*
Die Bildung
Dr. G. Luncz.

eines International en Forstausschusses. Von

Berichtet über die Vorgeschichte, Verhandlungen und Beschlüsse jener Konferenz, welche in Anwesenheit der Beauftragten von 15 Staaten und 3 internationalen Vereinigungen unter
dem Vorsitz des Báron Clemens von Waldbott, Prasident des
Ungarisehen Landesforstvereins vom 24—26. Mai 1. J . in Budapest
tagte. Diese Konferenz beschloss die Bildung eines Internationa
len Forstausschusses mit dem Sitz in Berlin und legte auch seine
Statuten fest, die vollinhaltlich vom Verfasser angeführt werden.
#

La création du Comité International de Sylviculture, par le
Dr. G. Luncz.
L'auteur rend oompte des antécédents, des discussions et
des résolutions de la conférence qui réunissait les délégués de 15
États et de 3 Instituts internationaux et qui tenait ses assises du
24 au 26 mai dernier á Budapest, sous la prósidence du báron
Clément Waldbott, président de la Société Hongroise de Sylvi-

culture. L a conférence a decidé la création d'un Comité
Inter
national de Sylviculture,
avec siége á Berlin, et en a fixé les
statuts qui sont reproduits dans l'article in extenso.

The formation of the „International Forestry Commission."
B y Dr. G. Luncz.
The author details the preparatory work, the discussions
and the resolutions of the ihnternational conférence, which met i n
Budapest under the presidency of Báron C. Waldbott, president
of the Hungárián National Forestry Society. with the participation of the official representatives of 15 countries and 3 inter
national institutions. This conférence, W h i c h was in sessioui from
M a y 24 th to 26 th decided the inauguration of an
„International
Forestry Comission" with its seat in Berlin, and drew up aí the
same time its statutes, given in extenso by the author.
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Argentína erdőgazdasági vázlata.
Irta: Dr. Ing. Worschitz Frigyes.
A z argentin földművelésügyi kormányzat erdészeti osztálya
vészéről azt a megtisztelő megbízást k a p t a m , hogy Argentína
erdészeti kísérletügyének megszervezésében részt vegyek.
Ezek előrebocsátásával
talán indokolni tudom, hogy az
Erdészeti L a p o k hasábjain a tőlünk igen messze eső ország,
Argentína erdőgazdaságának vázlatos ismertetését adom, csak
a leglényegesebb
körülmények kiemelésével. A magyar er
dőgazdasági viszonyoktól igen eltérő környezet, l a t i n A m e r i k a
szubtrópikus flórája és faunája, v a l a m i n t a déli félteke igen
sajátos klímája alkalmazható tanulságot u g y a n a m a g y a r er
dészetnek nem nyújt, de az erdőgazdasági érdekességek
egész
sora talán kiérdemli szerény helyét e hasábokon, s közvetve
talán szolgálatot is tehetek azok közlésével a m a g y a r erdészet
nek.
A z A r g e n t i n Köztársaság 24 tartomány, i l l . állam szövet
sége s a déli félteke 22.— és 54.— szélességi fokai között, tehát
kb. 3500 k m hosszúságban, É—D irányban, a délamerikai kon
tinens alsó harmadában fekszik. Határai N y felől a
Cordilleria
de los Andes vonala, a m e l y a Csendes Óceán keleti v u l k a n i k u s
peremét képezi 6—7 ezer méteres hegyóriásokkal, K felől pedig
kb. 3.000 kilométer hosszúságban az Atlanti
Óceán. A két v o n a l
D felé ékalakban egyesül egymással, a Tűzföldön és a Magellán
szorosban, s csak É-on a l a k u l t a k k i p o l i t i k a i határok Bolívia,.

