
i. 
Jegyzőkönyv, felvétetett az 1896. évben tartandó ezredéves 
országos kiállítás „Erdészet és Vadászat11 VII. csoport
bizottságának gyűlésén Budapesten, 1895. évi január hó 

10.-én. 

Jelen voltak: Bedö Albert elnök; Bernolák Sándor, kiállítási 
igazgató; Kallina Károly, Tüköri Alajos, Horváth Sándor, Weisz-
niayer Oszkár, Churavi János, Rozsonovszky Frigyes, Egerváry 
Gyula, Tavi Gusztáv, Gaul Károly, Neuschloss Emil, Horn Dávid, 
Lágler Gyula és Földi János csoportjegyzö. 

Távolmaradásukat igazolták: Vadas Jenö, Hangay Géza, 
Scholtz Ottó, Déván Róbert, Vuk Gyula, Blaschek Ede, Szabó 
Adolf, Pfalcz Károly, Havas József, Scholcz Gyula, Hirsch István, 
Mauthner Ödön és Baiersdorf Károly. 

Elnök a jelenlevőket üdvözölvén jelenti, hogy az 1894. évi 
november hó 20.-i ministertanács határozata értelmében az 
„Erdészet és Vadászat" VII. csoportjának rendezésére a hazai 
erdészet mai állásához és a millennium jelentőségéhez mérten 
gondosan összeállított előirányzatban kért 310.000 forint, illetőleg 
az erdészeti pavillon építésére • már engedéiyezett összegnek levo
nása után maradó 230.000 forint helyett összesen csupán 40.000 
frtnyi költség engedélyeztetvén, ezen aránytalanul csekély fede
zettel szemben követendő eljárás megbeszélése czéljából 1894. 
évi deczember hő 31.-én értekezletre hívta össze a csoport elő
adóit és biztosait. Ezen értekezlet az ügy érdekében, a földmive-
lési m. kir. minister úrhoz, a következő előterjesztést ajánlja 
intézni: 

A z 1 8 96.-Íki e z r e d é v e s o r s z á g o s k i á l l í t á s . 
V I I . E r d é s z e t és V a d á s z a t . 

Nagyméltóságú 
gróf F e s t e t i t s A n d o r urnák, 

fülclmivelésügyi m. kir. minister 

B u d a p e s t e n . 



Nagyméltóságú minister úr I 
Midőn tiszteletteljesen alulírott bizottság az 1896. évi ezred

éves országos kiállítás VII. erdészeti és vadászati csoportjának 
rendezésével megbízatott és ezen megtisztelő megbízás alapján 
feladatának megoldásához hozzákezdett, mindenekelőtt két fontos 
körülményt vett tekintetbe. 

Először is nem tévesztette szem elől, hogy az 1896. évre 
tervezett kiállítás erdészeti csoportjának tisztán közgazdasági 
érdekeink szempontjából is okvetlenül felül kell múlni azt a 
sikert, melyet az erdészet az 1885. évi első országos kiállítás 
keretében felmutatott, mert ellenkező esetben egy tökéletlenebb 
kiállítás erdőgazdasági viszonyainkban is visszaesést jelezne, holott, 
tudvalevő dolog, hogy az erdészet az erdőtörvény életbe lépésé
nek jótékony hatása alatt ép az utolsó 10 év alatt mutathatja fel 
a legáltalánosabb és legtermékenyebb, a jövőre is kiható termé
szetes fejlődést. 

De ennél is komolyabb figyelemre kellett méltalni bizott
ságunknak azt a második s ugy hisszük a kiállítás minden 
csoportja előtt első és elhatározó szempontot, hogy t. i. az 1896. 
évi kiállítás a magyar nemzet ezredéves ünnepének egyik jelen
tékeny alkotó része lesz, melynek ép az alkalom komoly ünne
pélyessége miatt teljesnek, tökéletesnek s a külső dísztől eltekintve 
is olyannak kell lenni, hogy Magyarország ezredéves fejlődését 
egyfelől s jelenlegi anyagi és szellemi fejlettségét és erejét más
felől minden téren, tehát az erdőgazdaság terén is hiven feltün
tethesse. 

Ezeknél fogva bizottságunk midőn munkásságát megkezdette, 
oly keretet állapított meg az erdészeti és vadászati csoport számára, 
hogy az kellően betöltve, teljesen megfelelhessen az előbbi szem
pontokból támasztható igényeknek. 

Hat alcsoportba osztva be munkáját, mindenik alcsoport 
által a legapróbb részletig kidolgozott programmot készíttetett, 
melyben minden birtokos, iparos és szakember megtalálhassa a 
közös feladatnak azt a részét, melyet a maga részéről méltán 
betölthet s gondoskodott egyszersmind bizottságunk arról is, hogy 
az erdészeti csoport középpontját képező föpavillon terve a czél-
nak megfelelően készíttessék el s az lehetőségig oly területei* 
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helyeztessék el, mely az erdészeti kiállítás főrészét képező s 
hazánk termelőképességének a maga valóságában való feltüntelése 
czéljából mellőzhetlen nyers erdei termékek és félgyártmányok 
elhelyezésére és szakszerű tanulságos rendezésére alkalmas legyen. 

Az erdészeti és vadászati csoport kiállításának ezen prog-
rammjait fö vonásaiban még 1893. év végén szerencsénk volt 
1893. évi deczember 18.-án tartott ülésünk jegyzőkönyvében be
mutatni nagyméltóságod hivatali elődének, kimutatva ezen jegyző
könyvben egyszersmind azon költségeket is, melyeket tervezetünk 
foganatosítására feltétlenül szükségeim fogunk. 

Ezen költségek kiszámításánál egy pillanatra sem vesztettük 
szem elöl a' takarékosság kötelességszerű szempontjait, de más
felöl, miután programmunkban elvállalt kötelezettségeinknek becsü
lettel meg is felelni akartunk, nem hagyhattunk ki számításunk
ból semmit sem, a mire tapasztalataink szerint egy ilyen kiállítás 
rendezésénél okvetlenül szükség van s nevezetesen figyelembe 
vettük azt, hogy ezen nagyszabású kiállításnál az államra, mint 
legnagyobb és legtekintélyesebb birtokosra, nagy terhekkel járó 
szerep vár s továbbá, hogy kiállításunk jelentékeny részét, magán
vállalkozó hiányában a rendelkezésünkre bocsátandó összegből 
kell beszereznünk vagy elkészíttetnünk. 

Ennélfogva, miután nagyméltóságod hivatali elődének ren
delkezése szerint, az államerdészetnek, mint kiállítónak, költségeit 
is a csoport rendelkezésére bocsátandó kiállítási alapból kell 
fedezni, ezek beszámításával együtt az erdömivelés alcsoportja 
számára 40.000 forintot; az erdöhasználatot felölelő alcsoport 
számára 80.000 forintot; az erdőrendezési, statisztikai stb. alcso
port számára 30.000 forintot; az építkezési alcsoport számára 
25.000 forintot; az erdészeti tanügy, szakképzés és irodalom 
alcsoportja számára 15.000 forintot; a vadászat számára 25.000 
forintot kértünk, a pavillon költségeit pedig 80.000 forintban álla
pítottuk meg, vagyis csoportunk összes költségeit az egyes 
alcsoportok által figyelembe nem vett közös kiadásokra szánt 
15.000 forint hozzáadásával 310.000 forintban mutattuk ki. 

Nagyméltóságod hivatali előde, kiállításunk fentebb vázolt 
tervezetét a földmivelésügyi ministerium kiállítási irodájának 1894. 
január 23.-án kelt 27. számú értesítése szerint jóváhagyni kegyes-



kedett azzal a további értesítéssel, hogy a pavillon tervét is 
elfogadva, annak felépítése iránt az intézkedéseket megteszi; a 
mi tényleg meg is történt, ugy, hogy a fentebbi programmunk 
szerint rendezendő erdészeti kiállítás zömének magába fogadására 
hivatott épület elkészítése tényleg már munkába is van véve. 

Ezt az értesítést annak idejében örömmel vettük tudomásul 
s abban a reményben, hogy utólagosan a jóváhagyott program-
műnk megvalósításához szükséges költségek is engedélyeztetni 
fognak, munkásságunkat a megállapított programm alapján foly
tattuk, bár sajnosán kell beismernünk, hogy miután az egyes 
alcsoportok administrativ kiadásainak fedezésére eddig egyetlen 
krajczár sem adatott, munkáinkban nem is mehettünk tul azon a 
határon, a meddig még pénzkiadás nélkül mennünk lehetett, s 
igy különösen azokat az intézkedéseket, melyek egyes, a kiállítási 
alap terhére beszerzendő kiállítási tárgyak elkészítése érdekében 
már régen megteendők lettek volna, teljesen mellőznünk kellett. 

Mindamellett ezen sajnos mulasztás daczára is abban a 
reményben voltunk, hogy programmunkat az anyagi eszközök 
megadása esetében, megfeszített munkával még mindig megvaló
síthatjuk, bár nem hallgathatjuk el azt a sajnos tapasztalatunkat 
sem, hogy a kiállítás ügye iránt az érdeklődés távolról sem 
olyan a hivatott közönség körében, a milyenre egy ilyen momentu-
ozus nemzeti ünnep alkalmából méltán számítottunk. 

Hittük azonban, hogyha módot nyerünk a további erélyes 
működésre, ezt a váratlan nehézséget is még idejében leküzdhetjük. 

Mindezen reményeinket azonban bizottsági elnökünknek az 
a mai ülésünkben tett bejelentése, hogy a magas kosmány az 
erdészeti csoport számára az általunk kért 310.000 forintnyi és 
illetve a pavillon költségeire számított 80.000 forint levonása 
után 230.000 forint összes költség helyett csupán 40.000 forintot, 
vagyis az egész összegnek csupán 17%-át bocsátja rendelkezé
sünkre, teljesen megsemmisítette s minket most azon tiszteletteljes 
kijelentés megtételére késztet, hogy az ezredéves kiállítás erdészeti 
csoportját ezzel az összeggel ugy rendezi, a mint mi jóváhagyást 
nyert programmunkban terveztük s a mint nézetünk szerint a 
fentebb tisztelettel felsorolt szempontokra való figyelemmel okvet
lenül foganatosítani is kell, teljes lehetetlenség. 



Lehetetlenség az még akkor is, ha nagyméltóságod hivatali 
elődének azt a rendelkezését, hogy a kiállítási alapból a tulajdon-
képeni rendezési költségeken kivül az államerdészet, mint kiállító-
költségeit is fedezni kell, ezen megszorító intézkedés folytán 
figyelmen kivül hagynók s ha mellőznők kiállításunkból azon 
tárgyakat is, melyeket közvetlenül óhajtottunk kiállításaink lényeges 
hézagainak kipótlására beszerezni. 

Mert ha az utóbbi költségek ki is hagyatnak a számításból 
az erdészeti csoport rendezése abban a keretben megvalósítva, 
melyet programmunkban felállítottunk s a melyet meggyőződé
sünk szerint betöltenünk is kell, hacsak kiállításunkat egy másod
rendű provincziális kiállítás színvonalára le nem szorítjuk, akkor 
is többszörös összegét fogja igénybe venni az engedélyezett 
40.000 forintnak. 

A hat alcsoport redukált számításai szerint ugyanis az erdő-
mivelési alcsoport szükséglete, az államerdészet kiállítói költségei
nek és a közvetlenül beszerezni tervezett költségesebb tárgyaknak 
elhagyásával is legalább 20.000 frtot, 

az erdőhasználati alcsoporté legalább . 40.000 „ 
az erdőrendezési alcsoporté legalább . 10.000 „ 
az erdészeti építkezés alcsoportjáé . . 10.000 ,, 
az erdészeti tanügyé 5.000 „ 
a vadászaté '. 22.000 ., 
és végül a hat alcsoport el nem választ
ható közös kiadásai, nevezetesen a 
pavillon felszerelésére és díszítésére, to
vábbá az előre nem látható kiadásokra 24.000 „ 
fognak kitenni, ugy, hogy az erdészeti 
csoport minimális költségei ezen redu
kálás mellett is együttvéve legkevesebb 131.000 frtra 

tehetők. 
Ennélfogva, midőn e tiszteletteljes jelentésünkben a VII. 

erdészet és vadászati csoport előkészítése érdekében kifejtett 
működésünkről ezekben beszámolunk, mély tisztelettel kérjük 
egyszersmind nagyméltóságodat, hogy a mennyiben 1894. január 
10.-én 8. sz. a. előterjesztett s nagyméltóságod hivatali előde által 
már jóváhagyott programmunkat, mint nézeteink szerint a mille-



niumra való tekintettel, egyedül elfogadhatót, helyeselni méltóz
tatik, kegyeskedjék az eddig engedélyezett 40.000 forintot legalább 
a most kimutatott 131.000 forint minimális összegre kiegészíteni 
s egyidejűleg minket azon további kötelezettség alól, mely szerint 
az állainerdészetnek, mint kiállítónak költségeit is, a rendelkezésre 
bocsátandó kiállítási alapból kellett volna fedeznünk, kegyesen 
felmenteni. 

Arra az esetre pedig, ha ez netalán nem volna lehetséges, 
lisztelettel kérjük nagyméltóságodat, hogy minket a VII. erdészeti 
és vadászati csoport rendezése alól kegyesen felmenteni méltóz
tassék. Annál is inkább, mert az erdészeti pavillon terve az 
erdészeti kiállítás fentebb sorolt nagyobb szabású rendezésének 
feltételezésével készülvén, annak belső felszerelése és habárcsak 
egyszerű díszítése is több, mint felerészét fogja felemészteni az 
eddig engedélyezett 40.000 forintnak; a tulajdonképeni kiállításra 
tehát oly csekély összeg marad, hogy azzal a rendelkezésre álló 
tért úgy betölteni, hogy a kiállítás szegényessége az épület nagy 
arányaival szemben, kirívó ellentétbe ne jusson, lehetetlen. 

Mindeneseire ismételten is mély tisztelettel kérjük nagy
méltóságodat, hogy kiállításunk eredeti tervezetét fentartva, az 
annak foganatosításához szükséges fentebbi költségeket engedé
lyezni kegyeskednék. 

Végül tiszteletteljesen kérjük nagyméltóságodat, hogy magas 
elhatározását ezen fontos kérdésben bizottságunkkal az idő előre
haladott voltára való tekintettel, sürgősen közölni kegyeskednék. 

Budapest 1895. évi január hó 10-én. 

Az ezredéves országos kiállítás 
„Erdészet és Vadászat" 

VII. csoportbizottsága 

A csoportbizottság egyhangúlag magáévá teszi az előadot
takat s azokat a minister úrhoz előterjeszteni elhatározza. 

Bernolák, kiállítási igazgató ismerve a kiállítási hitel meg
állapítása és elosztása körül követett eljárást és intentiókat s 
ugy is, mint a kormány képviselője, szükségesnek tartja felemlíteni 
s ebbeli felszólalását jegyzőkönyvbe vétetni kéri, hogy ezen elő
terjesztésnek nem lesz meg a kivánt sikere, mert a kiállítási hitel 



a ministertanácsban végleg lett megállapítva, azon változtatni 
lehetetlen; javasolja az előterjesztés mellőzését s azt ajánlja: 
elégedjék meg a bizottság az engedélyezett költséggel s munkál
kodását folytatva, redukálja kiállítását a költségek arányában. 

Ezen ellenvetéssel szemben, tekintettel arra, hogy. az enge
délyezett 40.000 forintnyi összegből egymagában az államerdészet 
kiállításának rendezése sem fedezhető, többek hozzászólása után 
a bizottság magára vállalt feladatnak teljesítésére engedélyezett 
költség aránytalan csekélysége miatt s a működésével járó felelős
ség tudatában az előterjesztés megtétele iránt történt elhatározása 
mellett megmarad s felkéli a kiállítási igazgató urat, mint a kor
mány képviselőjét, hogy azon előterjesztésben foglaltakat illetékes 
helyen pártolni szíveskedjék. 

Elhatároztnlik egyúttal, hogy a jelzett előterjesztést a bizott
ság tagjaiból álló küldöttség fogja, átnyújtani a minister urnák; 
továbbá, hogy a bizottság az előterjesztés sikerének reményében, 
munkálkodását, annak elintézéséig is folytatja. 

Elnök bejelentvén Fiavas József, kii-, erdöfelügyelőnek csoport
biztosi állásáról történt lemondását, helyébe a bizottság Csik Imre 
kir. erdőfelügyelőt ajánlja kineveztetni. 

A kiállítási igazgató úr értesülve a VII. csoport bizottságá
nak abbeli aggályairól, hogy a gyűjteményes kiállítások rendezése 
által, az erdészetet illető kiállítási tárgyak részben a mezőgazda
sági csarnokba kerülnének, előadja, miszerint a vármegyék helyi 
bizottságaihoz intézett körlevélben figyelmeztetve lettek a kiállítók, 
hogy gyűjteményes kiállítások csakis csoportok szerint elkülönítve, 
rendezhetők. 

A nyújtott felvilágosítást a bizottság köszönettel tudomásul 
veszi, mire elnök egyéb tárgy hiányában a gyűlést feloszlatja. 

Kelt mint fent. 

Bedö Albert s. k. 
elnök. 



Felhívás a folyó év tavaszán tartandó államvizsgák tárgyában. 

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szán
dékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélye
zéseért, a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében, be
adandó folyamodványaikat a szabályszerüleg szükséges 
okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve, legkésőbb 
f. évi márczius hó 10.-ig az erdészeti állam vizsgáló bizott
ság elnökéhez, Bedö Albert országos föerdömesterhez 
(Budapest, földmivelési ministerium) bérmentve küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fentebb em
lített szabályzat 2. §-a értelmében fog annak idején közzé
tétetni. 

Budapest stb. Bedö. 

I I I . 

Hirdetmény az 1893. év tavaszán megtartandó erdészeti 
államvizsga tárgyában. 

7836/95. 14 földm. min. — A tavaszi erdészeti 
államvizsgálat folyó évi ápril 22.-én és az erre következő 
napokon a fennálló szabályzat értelmében Budapesten az 
országos erdészeti egyesület székházában délelőtti 9 órakor 
fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga 
letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a 
bizottság elnökének bemutassák. 

Budapest stb. 
Gróf Festet its Andor, 

földmivelésügyi m. kir. minister. 


