
12. rovat alatt 2 .500 frt birtokrendezési költségekre. 
1 3 . rovat alatt 3 .000 frt birtokrendezési költségekre. 
14 . rovat alatt 800 frt birtokrendezési költségekre. 
15 . rovat alatt 3 .000 frt úrbéri szabályozásra s állandó 

katasteri felmérési költségre. 
1G. rovat alatt 3 .000 frt a Kőrös szabályozási társulat

nak 1.000 frt, a Maros töltések fentartására 82 frt, s a 
Maros folyam által okozott és okozandó part-zakitások elhárí
tására 1.918 frt. 

17. rovat alatt 1.000 frt birtokrendezési költségekre. 
18 . rovat alatt 4 .900 írt a Temes-Béga folyók szabályo

zására. 
19. rovat alatt 39 .575 frt a szállítási művek felállítá

sára (szerződésileg) s birtokrendezésre. 
20 . rovat alatt 1.500 frt birtokrendezésre. 

2 1 . rovat alatt 58 .484 frt, az erdőszolgalom megváltá
sára 3G.484 frt, számfeletti erdészeti személyzetre 12 .000 
frt, s erdőszabályozásra 10 .000 frt. 

Titkári jelentés az Országos Erdészeti-Egyesület 
1877. évi rendes közgyűlésén. 

Előadta : B e d ő Albert. 

A mult közgyűlés óta történt egyleti munkásságról szóló 
jelentésemet mindenekelőtt kapcsolatba kell hoznom magával 
a mult közgyűléssel s illetőleg a választmányra ez által bizott 
teendők megjelölésével. 

Megbízást nyert a választmány az egyleti alapszabályok 
megerősítése és az erdőőrök szakképzésének tárgyában, valamint 
a katasteri erdőbecslök részére kiadott hivatalos utasítás nemi 
változtatásának kieszközlésére. Ezekre nézve van szerencsém 
jelenteni, hogy az alapszabályok megerősítése azon változta-



tássál történt meg, hogy a közgyűlés által elfogadott alap
szabályok azon része, mely az egyesület feloszlásáról szól, egy 
olyan uj szakaszszal toldatott meg, melynek minden egyleti 
alapszabályba való felvételét a kir . kormány kívánja, s mely 
abból áll, hogy ha az egyesület az alapszabályokban kitűzött 
czélt, eljárást, vagy hatáskört meg nem tartja, vagy ha műkö
dése által az állam vagy a tagok érdekei veszélyeztetnék a 
kir. kormánynak jogában áll az egyesület működését felfüg
geszteni, vagy szükség esetén az egyletet feloszlatni. Az igaz
gató választmány ezen módosítását, az egyesület érdekeibe üt
közőnek nem találván, elfogadta, mire a megerősítés megtör
tént, s az alapszabályok az „Erdészeti Lapok"-ban, mint az 
egylet közlönyében, a t. tagokkal kellő tudomás végett közöl
tettek. 

A katasteri erdőbecslési utasitás módosítása tárgyában a 
pénzügyminister úrhoz intézett előterjesztésnek kedvező sikere 
volt, miután ő excja elrendelte, hogy az erdők fatermésének 
kiszámítására felállítva volt 5 termőhelyi osztály egy 6-ik, vagy 
is az eddigieknél kisebb jóságra vagy termőképességre szóló 

• termőhelyi osztály is felvétessék, s hogy ott, hol az erdőt 
gazdasági tisztek kezelik, ezek fizetése az erdőkezclési költségbe 
beszámittassék. 

A harmadik tárgyban, vagyis az erdőőrök szakképzése 
ügyében az igazgató választmány a jelen közgyűlés elé ter
jeszti véleményét, s ez a mai ülés tárgysorozata alapján fog 
elintézés alá vétetni. 

További munkásságunk a következőkben állott : az egye
sület részéről a földmivelési minister ur elé terjesztett erdőtör
vényjavaslat, melyről fájdalom 10 év óta kell mindig mint 
javaslatról megemlékeznem, a kir. kormány kívánatára egy az 
illető ministeriumok s országos gazdasági egyesület, valamint 
egyesületünk küldötteiből alakult szakbizottság tárgyalása alá 



bocsáttatott. Ezen az egyesületi elnök ur ö nmlgnak elnöklete 
alatt működött szakbizottság tárgyalásaiban több izben és 
hosszabb időn át kellett résztvennünk, s ebbeli működésünkről 
jelenthetem, hogy a törvényjavaslatnak szakszempotból és szak-
érdekekből fontos elvi rendelkezései, igen csekély kivétellel, a 
bizottságban is érvényre jutottak, s ma oly értelmű szöveggel 
áll készen a törvényjavaslat, hogy ha az reményeinknek meg-
felelőleg a törvényhozás által is elfogadtatok, akkor oly erdő
törvényünk leend, mely hazánknak becsületére válik, s pontos 
végrehajtás esetében erdőgazdaságunk érdekeit teljesen biz-
tositandja. 

Az erdészeti államvizsgákat rendező ujabb szabályrende
letnek kidolgozása tárgyában a földmivelési ministeriumban 
megtartott szaktanácsközmányokban szintén résztvettünk, s ott 
ugy az államvizsgákra, mint az erdőőri szakvizsgákra nézve 
az egyesületünk által képviselt érdekek kielégítését biztosító 
szabályjavaslat állapíttatott meg. Az erdőőri vizsgákat szabá
lyozó rendelet már ki is adatott, az erdészeti államvizsgákat 
szabályozandóról pedig remélhető, hogy ezen megoldását régen . 
váró fontos szakkérdés is a szaktanácskozmány által elfogadott 
tervezet megtartásával a magyar erdészet érdekének megfelelő 
elintézést nyerend. 

Az erdészeti kísérletek ügyének állásáról annyit jelent
hetek, hogy elnök ő excja részéről szakfértíainkhoz kísérleti 
munkák önkéntes elvállalása és teljesítése ügyében az egylet 
közlönyében felhívás intéztetett. És bárba a kísérleti munkák 
közöl mindenki azt teljesíthette volna, mire adott viszonyai 
között legkönnyebben nyílhatott alkalom, mégis alig akadt vál
lalkozó. Minthogy pedig időközben szerzett tájékozásunk sze
rint a kir. kormány részéről is lépések fognak tétetni, hogy a, 
nálunk megindítandó és az osztrák tartományokban már meg
indult kísérleti munkálatok a kölcsönös hasznosithatás tekinte-



tóból, a külön érdekek kellő fenntartása mellett, Lehetőleg 
egyöntetű eljárással végeztessenek, ennélfogva egyelőre még a 
kérdés függőben tartása ismerhető czélszeriinek. Kapcsolatban 
a kísérleti ügygyei azonban, meg kell említenünk, hogy az 
egyesület ez évben többnemü amerikai famagvakkal tet t egyes 
tagtársak közvetítésével kísérletet , melynek eredményei az 
„Erdészeti Lapok" utján adatnak nyilvánosságra. 

Egyesületünk egyik hivatása az is. hogy a hozzá forduló 
erdőbirtokosoknak és erdőgazdáknak kívánat esetért; szakbeli 
tanácscsal s a kormánynak felhívására szakvéleményekkel szol
gáljon. Azok. kik hozzánk ily tanácsért folyamodnak, készséges 
válaszra találnak, a földmivelési miiiisteriuninak pedig a követ
kező 5 ügyben szolgáltunk véleménnyel. 

1. a fenyőszú (bostr. typ.) irtása tárgyában; 
2. Gyulafehérvár város erdei fordájának leszállítása 

ügyében: 
o. egy Árvamegyében elkövetett erdőkárositás kérdésében: 
4. azon kérdés felett, hogy ártalmas-e a fenyőszú vagy 

nem? 
5. a szőlőkaróul használni szokott fiatal fenyőfák vágatási, 

ügyében. * 
Legutóbbi időben pedig kérést intéztünk ugyancsak a ne

vezett ministeriumhoz az iránt, hogy a, szarvas, őz és nyul-
vadnak a német-birodalmi vámvonalon a marhavész alkalmából 
eltiltott bevitele megszüntetését eszközölné ki, mely akadály 
különösen a nagyobb vadászati területek és vadállományok 
tulajdonosait, s illetve a külföldön is tértnyerő vadkereskedé
sünket érzékeny kárral sújtja. 

A választmány részéről nyert elintézést egy ház vételi 
ajánlat is, melylyel egy budai házbirtokos a vároldalon lévő 
házát megvételre ajánlotta, de a mely vételbe a választmány 
belebocsátkozni nem tartot ta czélszcrünek. Választmányi hatá-



rozat alapján mondatott fel több oly alapítványi tőke, melynek 
kamatjai nem fizettettek pontosan. Ugyancsak a választmány 
határozta el azt is, hogy a jövő évi párisi nemzetközi kiállí
tásban egyesületünk résztvegyen az erdészeti magyar irodalom 
termékeinek bemutatása által. 

Áttérek most az egyesület pénztára és vagyoni állapotá
nak ismertetésére, melyről mindenekelőtt tagtársaink buzgósá
ga ról tisztelettel emlékezve, örvendetes jelentést tehetek. Anyagi 
viszonyaink fokozatosan javulnak, a tagok, igen kevés kivé
tellel, az alapítványi kamatokat és tagsági dijakat pontosan fizetik 
s e mellett az egyesület iránt terjedő érdeklődésből és egyes 
tagtársaink buzgóságából folytonosan nyerünk uj tagokat is. 

Az egyesület mult évi számadásait s jövő évi költségve
tését a tisztelt közgyűlés által ezek felett való jelentéstételre 
és véleményadásra kiküldendő bizottság előterjesztése fogja 
ismertetni, miért én most csupán a jelen évi, illetőleg a mai 
napon lévő vagyoni helyzetről emlékezem meg. Az egyesület 
pénztárának a folyó évben és a mai napig összesen 15.171 frt 
18 kr bevétele volt, a kiadások pedig összesen 10 .456 frt 
13 krt tettek, mihez képest a jelenlegi pénztári készlet 4 7 1 8 
frt 5 kr. melyből 4 2 0 0 frt takarékpénztárba van elhelyezve, 
ez utóbbi összegről meg kell azonban jegyeznem, hogy az 
csekély kivétellel még e folyó évben fel fog használtatni, főleg 
a. nyomdai költségek és a ni. k. aranyjáradék kölcsönre való 
befizetésre, e kiadásnak is egy része azonban tőkésittetik, ille
tőleg vagyonunk növelésére fordittatik. A jelen év pénztári 
bevételéből mult évi pénztári maradvány és a l a p t ő k e b e f i 
z e t é s 2805 frt 46 kr. míg a, kiadások megjelölt összegéből 
5697 frt 2 kr oly kiadás, mely nem folyó szükségletre költe
tett el. hanem az alaptőkéhez csatoltatott, s ezzel szintén állandó 
vagyonná lett. 

Az alapítványi tőkevagyon jelenleg értékpapírokban 30.6 50 



frt és alapítványi magánkötvényekben 37 .400 frt, összesen tehát 
0 8 . 1 1 0 frt, mely a ma egy éve volt 5 8 . 2 8 9 frt 94 kr tőkéhez 
hasonlítva, 9 8 2 0 frt örvendetes vagyonszaporulatot mutat. 

Szakirodalmunk állapotáról jelenthetem, hogy az egyesület 
szakközlönye a multakhoz képest tetemesen bővített terjedelem
ben jelenik meg, s a szerkesztőség éber gondot fordít arra, 
hogy közlönyünk, az „ E r d é s z e t i L a p o k " a közönség és 
szaktársaink eddig megnyert bizalmát, tartalmának állandóan 
tanulságos volta által, szakadatlanul kiérdemelje, s az a szel
lemi munkásság versenyét a rokontartalmú külföldi közlönyök
kel is kiállja. A szakunk terén fejlődő irói munkásság még nem 
oly bő és intensiv mértékű ugyan, mely tüzetesebb serkentést 
ne igényelhetne, de e részt nem szabad feledni senkinek, hogy 
az erdészeti tudományoknak 1807-ben megkezdett magyar nyel
ven való tanítása csak most éré el 10-ik évét, s hogy az uj 
erők képzésére idő és gazdálkodási alkalom szükséges. 

Szakunk irodalmával kapcsolatban meg kell emlékeznem 
a mult közgyűlés által magyar földhitelintézeti záloglevelekben 
1 0 . 0 0 0 frtnyi tőkével létesített D e á k Ferencz irodalmi ala
pítványról. Ez alapítvány tőkéje az egyesület által külön e 
czélra tőkésített összegből s egyes buzgó tagtársaink és ügy
barátaink adományaiból szép gyarapodásnak örvend, s jelenleg 
következőleg áll : az egyesület által már tőkésitetett földhitel
intézeti záloglevélben 0 3 0 0 frt, önkéntes adományokból kész
pénzben 1249 frt 9 5 kr, földhitelintézeti záloglevélben 100 frt 
és a pesti Lloyd részletkötvényében szintén 100 frt gyűlt 
be, a magán adakozások összege, tehát közel 1 5 0 0 frt, még 
pedig legnagyobbrészt tisztán erdész szaktársaink s az erdé
szeti szak iránt kiváló rokonérzülettel viseltető néhány fakeres
kedő és földbirtokos áldozatkészségéből. Minthogy pedig az 
egyszeri tanárral szólva, még sokat látunk olyant, ki az ada
kozók közt nincs jelen, de a kiknek az erdészeti szak ügyei 



iránti őszinte jó indulatában még eddig nincs okunk kétkedni, 
bizton reméljük, hogy szakirodalmi alapítványunkra még további 
adakozások is jönnek, s hogy ha eddig sikerült kerekszámban 
7800 frtot összehoznunk, már nem lehet messze az idő, midőn 
ez alapítvány a további vagyontőkésitésből és az önkéntes ado
mányokból teljes összegében együtt lesz. s évi 100 aranyból 
állandó kamatját rendeltetésére fogjuk felhasználhatni. 

Az egyesület tagjai számáról a következő adatokat van 
szerencsém előterjeszteni : az alapító tagok száma 399, kik 
közül életben van 372, a rendes tagoké 412 és a tisztelet
beli tagoké 4, összesen tehát 815 tag, a mult évi állomány
hoz képest az összes szaporulat 3 1 . A mult közgyűlés óta az 
egyesületbe belépett 28 alapító tag, kik közül 17 erdész, 7 
fakereskedő és 4 földbirtokos. Rendes tagnak belépett 58 . kik 
közöl erdész 49 . más állású 9. Hogy a tagok mult évi lét
számához képest az összes szaporulat nem egyenlő az előbb 
megjelölt összeggel, ez onnan van, mert az elhalt tagok szá
mát nem véve is. az alapitókká lett tagok egy része előbb 
rendes tag volt, s mert a rendes tagok egy része is korábbi 
tagsági kötelezettségét újította meg. 

A mult közgyűlés óta, az igazgató választmány által fel
vett uj tagok neveit a koronként kiadott jegyzőkönyvek, vala
mint az egyleti közlöny legközelebbről megjelent XII-ik füzete 
tartalmazza, s ennélfogva tisztelettel kérem a t. közgyűlést, 
hogy ugy miként a mult évben is történt, az évközben felvett 
tagok neveit bejelentettnek méltóztassék tekinteni, mihez képest 
most csak a, legközelebbi választmányi ülésben felvett és ennek 
megtartása után jelentkezett következő uj tagokat van szeren
csém bejelenteni: gróf K á r o l y i Tibort, K r a u s z Géza ta
nársegédet, M e s t e r József, R o z e n k o p f Jenő és C z é k u s 
György, m kir. erdőgyakornokokat mint alapitókat; továbbá 



P a t z 1 Jenő főerdészt, P s c h e r e r Miklós ministeri fogalmazót 
és L i s z t Alajos főerdészt mint rendes tagokat. 

Részvéttel kell még a tisztelt közgyűlés tudomására hoz
nom, hogy a folyó évben k ö v e t k e z ő 7 tagtársunk halt el : 
S t r ó b l Sándor, uradalmi erdőmester és T h i e r i o t Albert, 
cs. k. főerdőmester és udvari tanácsos; H a r c z e r Imre, ni. k. 
erdőmester; F r a n k Pál, ni. k. számvivő; K o l b e n h e y e r 
Pál, urad. erdőgyakornok; R e s c h n e r Frigyes, nyug. ni. k. 
erdőmester és W e s s e 1 y Károly, káptalani főerdész. E sajnos 
veszteségek bejelentésével bátorkodom a t. közgyűlést arra 
is kérni, hogy elhunyt tagtársaink halála felett részvételét 
jegyzőkönyvileg méltóztatnék kifejezni. 

Az előadottakban ugy szólva, csak a puszta, száraz ténye
ket soroltam fel; de azért önámitás nélkül merem hinni, hogy 
az, ki adataimat becses figyelmében rés/osittetto. vagy annak ide 
jén az egyesület működését egész részletesen ismertető választ
mányi ülések jegyzőkönyveit és szakfolyóiratunkat az „Erdészeti 
Lapokat" figyelemmel olvasta, elég bő meggyőződést szerezhet 
arról, hogy egyesületünk az erdőbirtokosok és éltető elemeinek 
az erdészeti szak férfiainak érdekeit mindenütt és minden alka
lommal előmozdítja s mind emellett az erdészeti szakismeretek 
terjesztését is fokozódó mértékben eszközli s ebbeli működéseért 
teljesen méltó tisztelt tagtársaimnak, a jók és jó hazafiaknak 
pártolására. 

A gyaponcz irtása a mária-családi közalapítványi 
erdőben. 

A közönséges gyaponcz (phalena bombix dispar) a mária-
családi uradalmi erdőben észleltetett már az 187G. évben, 
csekély mennyiségénél fogva azonban gond nem fordíttatott reá. 
Az 1877. évi május havának közepe táján kikelvén a hernyók. 




