EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
i.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1903.
tartott rendes választmányi

évi április hó 25-én

ülésének

jegyzökönyve.

Jelen voltak : báró Bánffy Dezső elnök, dr. Bedő Albert I.
alelnök, Horváth Sándor II. alelnök, Hirsch István, Kallina Károly,
Laitner Elek, Nagy Károly, Pech Kálmán, Simon Gyula, Sóltz Gyula,
Vadászfy Jenő választmányi tagok, Bund Károly titkár, Cserny
Győző pénztáros és néhány alapító és rendes tag.
Távolmaradásukat kimentették: Bittner Gusztáv, Csik Imre.
Csupor István, Elcöd Jósa, Hangag Géza, Havas Ágoston, Havas
József, Imecs Béla, Krajcsovits Béla, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor
és Vadas Jenő vál. tagok.
I. Elnök az ülést megnyitván, bemutatta József főherczeg
ő fensége levelét, a melyben 70. születésnapja alkalmából az egye
sület részéről történt üdvözléseért köszönetet mond. A z igazgató
választmány Ő Fensége sorait, melyek az „Erdészeti Lapok" f. é.
III. füzetének 262. oldalán már közöltettek, örvendetes tudo
másul veszi.
II. Elnök meleg részvéttel emlékszik meg arról a súlyos
veszteségről, mely az igazgató-választmányt egyik buzgó tagjának,
Csihy Lörincz m. k. erdőtanácsosnak és akadémiai tanárnak a
közelmúltban bekövetkezett gyászos ^elhunyta által érte. Jelenti,
hogy az egyesület a boldogult ravatalára koszorút tett, az özvegy
nek részvétét táviratban fejezte ki és a temetésen magát Fekete
Lajos és Vadas Jenő vál. tagokkal képviseltette.
Az igazgató-választmány őszinte részvétét jegyzőkönyvbe
iktatni rendeli.
III. Szönyey István a választmányi tagságról lemond. Sajná
lattal vételik tudomásul.
IV. A titkár jelenti, hogy az egyesületnek a mult évi pénztári
számadása 72,490 K. 22 f. bevétellel és kiadással zárult, ez utóbbi
ból azonban 3096 K . 14 f. arra az összegre esik, a mely mint
pénztári felesleg az alaptökéhez csatoltatott.
F. é. január 1-től befolyt
18,027 K . 36 f.
kiadatott
13,503 K . 13 f.

A z utolsó igazgató-választmányi ülés óta a következő rend
kívüli befizetések történtek: 1. Kötvényekben tett alapítványok
törlesztésére befizettek a m. évben 704 K.-t, a f. évben 717 K .
30 f.-t, készpénzalapitványként befolyt a f. évben 320 K . , 2. a
Wagner Károly alapítvány javára befolyt a m. évben 16 K . 40 f.,
a f. évben 118 K. 69 f.; 3. az Erzsébet királyné alapítvány javára
a f. évben 33 K . 32 f. folyt be, végül 4. Faragó Béla magpergetőtulajdonos uj alapítványa első részleteként 600 K.-t fizetett be.
Ezzel kapcsolatosan jelenti a titkár, hogy a legutóbbi választ
mányi ülés (decz. 6.) után felmerült váratlan kiadások miatt a m.
évi számadás III. és VII. számú rovatait 33 K . 49 f., illetőleg
103. K . 20 f.-nyi összeggel át kellett lépnie. Kéri ezen költ
ségeknek utólagos engedélyezését.
Végül javasolja, hogy az alaptöke javára 2000, a titkári
nyugdijalap részére 4800 s végül a Bedő Albert-alapítvány részére
800 K . n. é. 4°/o-os földhitelintézeti záloglevél vásároltassék.
Az igazgató-választmány a pénztári jelentést tudomásul vészig
a kért póthiteleket utólag engedélyezi és a javasolt értékpapírvásárláshoz hozzájárul.
V . A titkár röviden ismerteti de Pottere Gerard tagtársnak
az egyesületben mult év deczember hó 6-án tartott felolvasását
(L. az Erd. Lapok f. évi I. füzetében). Emellett a maga részéről
a felolvasónak azt a javaslatát domborítja k i , hogy adassék ki az
erdőbirtokosoknak oly czimtára, a mely a fakereskedőket érdeklő
(állandó jellegű) adatokat felölelné. Teszi ezt azért, mert ebben
kiegészítését látná a kereskedelmi múzeum által éppen most ismét
kiadott kiviteli czimtárnak, de szükséges kiegészítését látná annak
a kimutatásnak is, amelyet a földmivelésűgyi miniszter az eladásra
bejelentett faanyagokról évenkint kiad.
Miután Horváth Sándor kiemelte azokat a nehézségeket, a
melyek a községi erdőknél a felolvasó által szintén ajánlt házi
kezelés elé gördülnek, az igazgató-választmány elhatározza, hogy
egy birtokczimtár kiadását a földmivelésűgyi kormány figyelmébe
ajánlja.
VI. A titkár bemutatja a Faragó Béla zalaegerszegi magpergetőtulajdonos által beküldött következő alapítványi oklevelet :
„Én alul is irt Faragó Béla azon jóindulatú támogatásnak

némi viszonzásául, a melyben a magyar erdészközönség zsenge
hazai iparvállalatomat kezdetétől fogva részesítette, a Magyar
ország és társországai területén alkalmazott „Erdőtisztek és erdé
szeti altisztek árvái" segélyezésére csekély tehetségemhez képest
alábbi módozatok mellett ezennel egy szerény alapítványt létesí
tek 6000, szóval hatezer korona összegben, amelynek kezelésére
és gyümölcsöztetésére a Budapesten székelő „Országos Erdészeti
Egyesületet" kérvén fel, annak irányában ezennel végrehajtás
terhe mellett kötelezem magamat arra, hogy néki ezen összeget
a f. évben kezdődő és egymásután szakadatlan sorrendben követ
kező 10, azaz tiz év alatt egyenlő, vagyis 600, szóval hatszáz
korona évi részletekben, minden évben legkésőbb február hó
végéig fogom Budapesten megfizetni. Kívánom : a) hogy ezen ala
pítványom czégemnek megfelelőleg : „Magyar fenyömagpergető gyár,
Faragó Béla Zalaegerszegen" nevet viselje ; b) hogy ezen alapít
vány tőkéje az általam a fentiek szerint befizetendő 6000 szóval
hatezer koronából és annak teljes befizetéséig felszaporodó és
tőkésítendő kamataiból álljon ; c) hogy az általam tett ezen ala
pítványnak kamatai akkor, a midőn az általam már teljesen be
fizetve lett s az időközi kamatok is hozzácsatoltattak, vagyis 10.
azaz tiz év múlva Magyarország és társországai területén alkal
mazva volt „Erdészeti tisztek és altisztek" szegénysorsu árváinak
segélyezésére fordíttassanak olyképpen, hogy azokban három ily kis
korú árva nem- és valláskülömbség nélkül, egymásközt egyenlő
arányban részesüljön évenkint s tekintet nélkül arra, hogy közülök
egyik vagy másik korábban ezen segélyben már részesült-e vagy
sem ; d) hogy ezen alapítvány kezelője a Budapesten székelő
„Országos Erdészeti Egyesület" legyen és végre e) hogy ezen évi
segélyt az árvák közül 2, azaz kettőnek az „Országos Erdészeti
Egyesület" korlátlanul, 1, azaz egynek azonban az általa kijelölendők közül én, avagy majdan esetleges jogutódom adományozhassa.
Végül még kötelezem magamat arra is, hogy amennyiben jelen
alapító oklevelem arra alkalmasnak nem bizonyulna, a lényegé
ben azzal megegyező uj alapítványi oklevelet oly formában, amint
azt az „Országos Erdészeti Egyesület" tőlem kívánni fogja, bár
mikor saját költségemen kiállitandom. Végül kérem, hogy ezen
okiratnak hiteles kiadványa a Budapesten székelő „Országos Erdé-

szeti Egyesületnek" s nékem is annyi példányban, a mint azt
kívánni fogjuk, kiadassák. Miről ezen közjegyzői okirat az elől
leirt módon felvétetett, a félnek általam felolvastatott, általa aka
ratával mindenekben megegyezőnek nyilváníttatott és általa és
általam sajátkezüleg aláíratott. Kelt Zala-Egerszegen, Ezerkilenczszázhárom évi február hó huszonötödik napján. Faragó Béla s. k.
Skublics Imre királyi közjegyző s. k. P. H . "
A z igazgató-választmány az alapító nagy áldozatkészségéről
tanúskodó alapítványt elfogadni határozza és a titkárt megbízza,
hogy az alapító levélnek a többi jótékony alapítványok kezelési
szabályaival való összhangbahozatala iránt a legközelebbi választ
mányi ülésnek javaslatot tegyen.
VII. Stainer Gyula körmendi magpergető-tulajdonos vevőit
felhatalmazta, hogy a számla-összeg egy százalékát levonásba
hozva, azt egyesületünk valamely jótékony alapítványa javára
beküldje.
A z igazgató-választmány ezt az ajánlatot is köszönettel fo
gadja, de czélszerübbnek tartaná, ha a felajánlott százalékot maga
a magpergető-intézet szállítaná be könyvei alapján.
VIII. A titkár az állami erdőtisztek fizetésrendezésének ügy
állását ismerteti, jelenti továbbá, hogy a Bányászati és Kohászati
Egyesület értesitette egyesületünket, hogy az akadémiai tanárok
érdekében szintén feliratot intézett a kormányhoz, végül bemutatja
a titkár a selmeczbányai akadémiai tanári kar levelét, melyben
az érdekükben való közbelépésért köszönetet mond.
Tudomásul szolgál.
IX. A z elnök közli, hogy az uj kereskedelmi szerződésekre
vonatkozó miniszteri átirat tárgyalására kiküldött bizottság műkö
dését befejezte s hogy a bizottság határozatait tartalmazó felter
jesztés, melynek tartalma a kormány kívánságához képest bizalmas
jellegűnek tekintendő, a napokban fog a földmivelésűgyi miniszter
urnák elküldetni.
Tudomásul szolgál.
X . A titkár sajnálattal [jelenti, hogy a Bedő Albert alapít
vány ösztöndíjasa, Győri Géza, a téli félév végével két tantárgyból
vizsgaeredményt nem mutathatván fel, ösztöndiját beszüntette. Ilyképpen június hóban mindkét ösztöndíjra pályázat lesz hirdetendő.

Tudomásul vétetik.
XI. A z állami erdőtisztek gyermekeinek neveltetését segélyzőalap intéző-bizottságába elnöki uton további 3 évre az eddigi
képviselők (Laitner Elek és Lászlófí'y Gábor) küldettek k i .
Tudomásul vétetik.
XII. A z Árvamegyei Csaplovics-könyvtár az egyesület kiad
ványainak ingyenes megküldését kéri.
A z igazgató-választmány a kérelmet az egyesület szempont
jából teljesíthetőnek találja s a titkárt utasítja, hogy azon kiad
ványokra nézve, amelyeknél a szerző hozzájárulása is szükséges,
tárgyalásba bocsátkozzék.
XIII. Csiby Lörincz vál. tag halála következtében a vizépitéstan és az erdőrendezéstan II. részének megiratása iránt újból kell
intézkedni. A z igazgató-választmány egyelőre utasítja a titkárt,
hogy az elhunyt hagyatékában netalán visszamaradt kéziratról
tájékozást szerezzen.
X I V . Faragó Béla zalaegerszegi magpergető-intézete kedvez
ményes hirdetési dijak engedélyezését kéri. A z igazgató-választ
mány e kérelmet elvi okoknál fogva teljesíthetőnek nem találja.
X V . Özv. Hrebenda Pálné kéri, hogy elhunyt férjének 96
koronányi tagdíjhátralékát évi 20 koronával törleszthesse. A z
igazgató-választmány ez ellen nem emel kifogást, kijelenti azon
ban, hogy a jótékony alapítványokra való jogosultság csak azonnali
teljes törlesztés esetén marad az alapszabályok rendelkezései
szellemében érvényben.
X V I . Egy uradalom a kormányzója által aláirt tagsági nyilat
kozat alapján az egyesület rendes tagjai sorába felvétetett. A kor
mányzó azonban elhagyván állását, közölte az uradalom tulajdono
sának czimét, ahová az Erdészeti Lapok és az egyesület alap
szabályai el is küldettek. A birtokos azonban ugylátszik nem
akarja elismerni a volt kormányzó által kiállított tagsági nyilatko
zat jogérvényét, mert a lapokat visszaküldi s az egyesület leveleire
nem válaszol. (1903. évi 430. sz. ügyirat).
Az igazgató-választmány felhatalmazza a titkárt, hogy az
ügyet szükség esetén a peres útra terelje.
XVII. Uj tagokként felvétetnek : « ) alapító tagnak 300 K .
alapitványnyal kötvényben a Sárosvármegyei Oazdasáyi Egyesület
EHDÉSZETI LAPOK.
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ajánlja a titkár; b) rendes tagnak: Lövárdy Alajos ajánlja Havas
Ágoston ; Sürn Dezső földbirtokos, ajánlja a titkár ; Fritz Rezső
m. kir. erdész, ajánlja a titkár ; Kellner Viktor Coburg hgi erdőgyakornok, ajánlja Biok Zoltán ; Klausberger Károly m. kir. köz
alap, erdőgyakornok, ajánlja Vadászfy Jenő.
XVIII. A z igazgató-választmány a titkárnak Vadászfy Jenő
indítványára 500 K . jutalmat szavaz meg.
X I X . A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Redő Albert I. alelnök
és Hirsch István vál. tag kéretnek fel.
K . m. f.
Bund Károly s. k.,
Báró Bánffy Dezső s. k..
titkár.

elnök.

Hitelesítésül :
Hirsch István s. k.,

Dr. Bedő Albert s. k.,

vál. tag.

1. alelnök.

II.

Értesítés.
Stainer Gyula cs. és kir. udvari szállító, első körmendi ma
gyar magpergető intézete a jótékony alapitványaink javára fel
ajánlott hozzájárulást a számlaösszegnek Tcét százalékára emelte
fel s azt időről-időre maga fogja egyesületünk pénztárába beszolgál
tatni. Ezzel az ujabb módozattal a czég t. vevői fel vannak mentve
a felajánlott összegek levonásától és külön beküldésétől.
A t. Czéget pedig a jótékony czélu hozzájárulás felemeléseért
őszinte hála illeti.
Rudapest, 1903. május hó 9-én.
Az Orsz. Erdészeti Egyesület
titkári hivatala.

IRODALMI SZEMLE.
„A. v o l t k a t o n a i h a t á r ő r v i d é k i e r d ő k S z l a v ó n i á b a n "
czim alatt a „Mündener Forstliche Hefte" 15-ik füzetében
dr. Jentsch erdőmester tollából egy czikk jelent meg, mely a
szlavóniai tölgyesekkel s azok kihasználásával foglalkozik.
Szerzőnek 1898. évi augusztus hóban tett tanulmányútja
alkalmával nyilt alkalma arra, hogy a szlavóniai különleges erdő-

