
nités már végrehajtatott; a tölgyfa törzsek is megszám
láltattak és fölmérettek, e szerint a város tulajdonába 
átadott 1160 hold területen — a bükkös erdőkön kivül 
— 33317 darab törzs tölgyfa találtatik. 

Az erdei kártételekre vonatkozólag : örömmel jelent
hetem, hogy az erdőőrök czélszerü beosztásánál és a 
szigorú ellenőrzésnél fogva a bel- és felső pagony 
erdőségekben 1878. folyamában semmi kártétel avagy 
kihágás nem fordul elő. 

Általában a város erdeire fordított kiadások a 
folyamatba tett rendszeres erdőkezelés és beosztás 
mellett évek múlva dúsan gyümölcsözni fognak a város 
közönségének. 

Egyesületi közlemények. 
Az Országos Erdészeti-Egyesület 1880. évi januárhó 

25-én tartott választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak: B á n f f y Béla gróf, alelnök; B á l á s Vin-
cze, E l e ö d Jósa, Ghyczy Emil, H o f f m a n n Sándor, 
M á d a y Izidor, S z a b ó Adolf választmányi tagok és 

B e d ő Albert, egyleti titkár. 

I. Egyleti elnök ur ő excja a tegnapi napon 
halaszthatlan hivatalos teendőkben kénytelen lévén Sze
gedre utazni, alelnök ur a gyűlést megnyitja, s a leg-
részvétteljesebb sajnálattal emlékezik meg W a g n e r 
Károly első alelnök ur m. évi deczeniberhó 21-én tör
tént haláláról, a hazai erdészeti irodalom és erdőgazdaság 
fejlesztése körül szerzett halhatatlan érdemeiről s az 



egyesületet és az országos erdészeti-ügyet elhunyta által 
ért nagy veszteségről. Ugyanezzel kapcsolatban jelenti a 
titkár is, hogy az egyesület részéről ezen sajnos gyász
eset alkalmából gyászjelentés adatott ki, hogy elnök ő 
excja az özvegynek az egyesület részéről résztvétét 
fejezte ki, hogy az egylet által a halhatatlan emlékű 
alelnök koporsójára koszom küldetett, az egyleti irodából 
gyászlobogó lett kitűzve s a temetésen az egyletet több 
választmányi tag képviselte, hogy az elnökség intézke
dett, miszerint az egylet közlönyének f. évi I. füzete 
mellett az elhunyt arczképe kiadassák, s hogy jelentést 
tevő, mint az „Erdészeti Lapok" szerkesztője, gyűjtést 
indit meg az iránt, hogy az egyesületnél W a g n e r alelnök 
emlékere barátai és tisztelői által egy oly alapítvány tétes
sék, melynek czélja legyen oly erdőtisztek segélyre szo
rult özvegyeinek vagy árváinak, kiknek férjük vagy 
atyjuk az első belépéstől kezdve állandóan és legalább 
5 évig az egyesület tagja volt. évenként segélyt adni. 

Az igazgató választmány őszinte és mely fájdalom
mal érzi a nagy veszteséget, mely W a g n e r első alel
nök ur halála által egyesületünket s a hazai erdészet 
ügyét érte, a legmelegebb helyesléssel fogadja a gyász
eset alkalmából tett egyleti intézkedéseket, az elhunyt 
arczképének kiadását és azt is, hogy az egylet közlönyének 
szerkesztője a W a g n e r alelnök emlékére barátai és tisz
telői által teendő egyleti alapítvány ügyében gyűjtést indit 
meg; továbbá felkéri az elnökséget az iránt való intéz
kedésre is, hogy a jövő közgyűlésen az elhunyt alelnök 
lelett emlékbeszéd tartassák, elhatározván egyszersmind, 
hogy a választmány nevében az elhunyt özvegyéhez szin-



tén részvétirat intéztessék, s ennek személyes kézbesí
tésével a titkárt bizza meg. 

II. A titkár bemutatja az egyesület 1879. évi szám
adását, melyszerint a bevételek 14.6 39 frt 85 krt, a 
kiadások pedig 9605 frt 70 krt tettek, mihez képest az 
1880. évre átjött készpénzkészlet 5034 frt 15 kr, ezzel 
kapcsolatban előterjesztetik egyszersmind a f. 1880. évi 
pénztári kimutatás is, mely szerint ezen évben a bevételek 
a mai napig összesen 2168 frt 76 krt, a kiadások pedig 
242 frt 34 krt tettek, ugy hogy a jelen évet illető kézi
pénztári készlet 1926 frt 42 kr. A mult évről átjött és 
a jelen évben befolyt készpénz-készletből vagy az ösz-
szesen 6960 frt 57 krt tevő összegből 3700 frt az 
egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál, 3000 frt 
pedig az első hazai takarékpénztárnál van elhelyezve, 
mig 260 frt 57 kr az egylet pénztárában van. 

A választmány a mult évi számadások vizsgálására 
H o f f m a n n S., B á l á s V . és R ó z s a y II. tagtársakból 
álló bizottságot küld ki, s midőn a mult évi pénztári 
eredményt örvendetes tudomásul veszi, az átjött készpénz
készletből 5000 frtot az alaptőkéhez rendel csatolni, 
ezen összegből pedig, figyelemmel az egyleti alapszabályok 
6. §-ára, 4000 frt névértékű magyar szőlődézmaváltsági 
kötvények vásárlását határozza el, mig az ezen felül 
maradó összeg, mint az alapítványi pénztár készpénz kész
lete, továbbra is takarékpénztáriig lesz kezelendő. 

III. A Németországgal kötendő vám- és kereskedelmi 
szerződés tárgyában a földmivelési ministerium kebelében 
a faanyagokat illető kérdésben is szaktanácskozinány 
tartatván, a választmány helyeslőleg veszi tudomásul az 



elnökség azon intézkedését, hogy e tárgyalásoknál az 
egyesületet B e d ő , S z é k e l y , és H a a s z Adolf tag
társak képviselték s hogy egyesületünk képviselői azon 
alkalommal részletesen előadták mindazon kivánatokat, 
melyek teljesítése a magyar fakereskedelem biztosítása és 
jövője érdekében szükségesnek ismerhető. 

IV. Az országos magyar gazdasági egyesület kebe
lében folyamatban lévő közgazdasági tanácskozmányokra 
kitűzött erdészeti kérdések tárgyalására egyesületünk is 
meghivatván, a választmány a képviselettel a titkárt és 
Hoffman S. tagtársat bizza meg, a közlött kérdéseknek 
pedig az „Erdészeti Lapokban" való közzétételét azon 
utasítással rendeli el, hogy azon egyleti tagok, kik a kia
dott szakkérdések egyike vagy másika felett Írásban nyi
latkozni kívánnának, szíveskedjenek nyilatkozatukat vagy 
közvetlenül az Orsz. Magyar Gazdasági-Egyesülethez 
(Budapest, Köztelek), vagy az Országos Erdészeti-
Egyesülethez beküldeni. 

V. A titkár bemutatja a in. kir. államvasutak igaz
gatótanácsának újra szervezése alkalmából a közmunka- és 
közlekedési minister úrhoz az igazgató tanácsba egy erdé
szeti és faüzleti ismeretekkel bíró tanácstagnak felvétele 
iránt az elnökség által intézett következő felterjesztést : 

„A m. k. államvasutak igazgató tanácsának már leg
közelebbről bekövetkezendő új szervezése alkalmából : a 
vezetésem alatt álló Országos Erdészeti-Egyesület nevében 
azon tiszteletteljes kérést van szerencsém Nagyméltóságod
hoz intézni, miszerint a most teljesítendő szervezésnél és 
általában a faanyagok nagyobb mérvű szállítására utalt más 
vasutak igazgató tanácsainak alakulásánál is különös figye-



lemmel lenni méltóztatnék arra, hogy az új igazgató 
tanácsba oly tapasztaltabb egyén is vétessék fel, ki erdé
szeti és faüzleti ismeretekkel bir. 

Egyesületünk kérelmének indokolására legyen elég 
megemlíteni azt, hogy a magyarországi vasutakon szál
lított árúk között a faanyagok és erdei termékek ugy a 
tömegre, mint a szállítási jövedelemre nézve, a legki
válóbb fontossággal bíró szállítmányok egyikét képezik, 
hogy hazánk erdőségeinek jövedelmezősége s külkeres
kedelme, azok okszerű gazdasági fejlődése, karöltve a 
vasutak jövedelmezőségével is, igen nagy mértékben 
követelik azt, hogy vasutainknál oly kereskedelmi és szál
lítási rendszer alkalmaztassák, mely a megjelölt fontos 
közgazdasági érdekek igényeit kellően megóvja és kie
légíti, e czélból pedig kétségtelen az is, hogy a vasut-
társulatoknál nélkülözhetlen az oly szakértő egyének 
tanácsa, kik az erdészeti és faüzleti téren kellő látkörrel 
és megfelelő szakismeretekkel bírnak. — Az Országos 
Erdészeti-Egyesület nevében. — Budapesten, 1880. 
január 6-án. Tisza Lajos, e lnök." 

Az igazgató választmány élénk helyesléssel fogadja 
az elnökség által tett intézkedést s egyszersmind elhatá
rozza, hogy ugyan e czélból hasonló tartalmú felterjesz
tés tétessék a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi, a 
pénzügyi és mint erdőbirtokot kezelőhöz, a vallás- és 
közoktatási ministeriumhoz is. — Hitelesítésül: 

(Folyt, köv.) 

Ghyczy Emil, Gr. Bánffy Béla, 
választm. tag. 

Ifj. Hoffmann Sándor, 
választ , tag. 

a le lnök . 

Bedő Albert, 
egyleti t itkár. 




