
A földmivelésügy i államtitkáro k kitüntetése . 

Ő Felsége, a király öttlik Iván, báró Kazy József és dr. Bartóky 
József földmivelésügyi államtitkároknak a valóságos belső titkos 
tanácsosi méltóságot adományozta. 

A kitüntetett államtitkárok közül az erdészethez dr. Bartóky 
József áll legközelebb, az ő ügyköréhez tartozván az erdészeti 
főosztályok is. A magyar erdőgazdaság minden képviselője igaz 
örömmel fogadja kitüntetése hirét, mert külső kifejezését látja 
benne annak a teljes elismerésnek, amelylyel bensejében dr. Bartóky 
Józsefnek már régóta adózott, a gondjaira bizott ügykör komoly 
munkássággal, az élet ismeretéből fakadó bő tapasztalattal és nagy 
ügyszeretettel való vezetéséért és azért a közvetetlenségért, amelylyel 
a reája bizott ügyek társadalmi képviseleteivel is az érintkezést 
fentartotta. Ez utóbbi tekintetben elég arra hivatkozni, hogy az 
Országos Erdészeti Egyesület ugy közgyűlései, mint felolvasó ülései 
alkalmával utóbbi években rendszerint oly szerencsés lehetett 
dr. Bartóky Józsefet körében tisztelhetni, kinek számos meg
nyilatkozásából igaz rokonszenvet és megértést olvashattunk ki a 
magyar erdészet hazafias törekvései iránt, amit őszinte hálával és 
tisztelettel viszonoztunk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület dr. Bartóky József magas 
kitüntetésekor megragadta az alkalmat, hogy a magyar erdészet 
körüli érdemeiről megemlékezve, őt tiszteletteljesen, de egyúttal 
szívélyesen is üdvözölje és a magyar erdőgazdaság szerencse-
kivánatait tolmácsolja. 

Kifejezte szerencsekivánatait Ottlik Iván és báró Kazy József 
államtitkárok előtt is, akik szintén őszinte jóakarói a magyar 
erdészetnek, öttlik Iván a vámtárgyalásokon már ismételten kép
viselt erdőgazdasági érdekeket is, teljes szakavatottsággal és tárgy
ismerettel. 

ú£ ú£ ú% 



Az Országo s Erdészet i Egyesüle t közgyűlése . 

Két évi szünet után f. hó 12-én hivta össze az Országos Erdészeti 
Egyesület ismét közgyűlésre az ország erdőgazdáit; a közgyűlésen 
a kormánybiztosi minőségben távollévő báró Tallián Béla helyett 
dr. Bedő Albert elnökölt. A földmivelésügyi kormányt dr. Bartóky 
József v. b. t. t. államtitkár és Téglás Károly miniszteri tanácsos, 
a vallás- és közoktatásügyi minisztert Szálai Ernő közalapítványi 
fő erdőtan ácsos képviselte. A közgyűlés lefolyásáról jelen számunk
ban csak egészen röviden emlékezhetünk meg. A közgyűlés eléggé 
látogatott volt, a hiányos közlekedési viszonyoknak ellenére több 
mint száz tagtárs gyűlt össze. 

Butid Károly titkár jelentésében ismertette azokat a rendkivüli 
intézkedéseket, amelyek a háb )ru következtében szükségessé váltak, 
nemkülönben foglalkozott azzal a kihatással, amelylyel a háború 
az ország erdőgazdaságára volt. Mig eleinte az erdei termelés 
szünetelése a nagy készletek miatt aggodalomra okot nem szolgál
tatott, ma már közérdekké vált, hogy az erdőben levő fakészletek 
kiszállítása és uj termékek előállítása érdekében erélyes intézkedések 
történjenek, melyekre nézve az egyesület javaslatokkal fordult a 
kormányhoz. A Horváth-Sándor-alapitvány 1915. évi jutalomdiját 
Török Sándor főerdőtanácsos, a temesvári erdőőri szakiskola igaz
gatója nyerte el az erdészeti tanügy terén szerzett érdemeiért. 
A titkár azután megemlékezett az elmúlt két évben elhunyt tagokról, 
kik közül számosan a harcztéren áldozták fel életüket a hazáért. 

A titkári jelentés tudomásul vétele után az elnökség tagjai egy
hangúlag újra választattak s egyben a választmány is kiegészíttetett. 
Választmányi tagok lettek: 

Almásy Andor nyug. m. kir. erdőigazgató, Budapest. 
Bálás Sándor román-bánáti vagyonközségi erdőigazgató, Karán

sebes (uj). 
Balogh Ernő m. kir. erdőtanácsos, Budapest (uj). 
Bittner Gusztáv hitb. urad. erdőmester, Malaczka. 
Bodor Gyula m. kir. főerdőtanácsos, Csíkszereda (uj). 



Csik Imre miniszteri tanácsos, Budapest. 
Csupor István primási főerdőtanácsos, Esztergom. 
Eránosz Antal János kir. erdőfelügyelő, Budapest (uj). 
Fekete Lajos nyug. miniszteri tanácsos, Selmeczbánya. 
Fischer-Colbrie Emil urad. erdőíelügyelő, Magyaróvár (uj). 
Gaul Károly, a Techn. Múzeum igazgatója, Budapest. 
Giller János sen. urad. erdőigazgató, Divény (uj). 
Havas József nyug. miniszteri tanácsos, Máramarossziget. 
Hoffmann Antal hitb. urad. főerdőtanácsos, Stomfa. 
Jankó Sándor erd. főisk. tanár, Selmeczbánya (uj). 
Jákói Géza orszgy. képv., jószágigazgató, Pápa. 
Kallivoda Andor m. kir. erdőtanácsos, Besztercze (uj). 
Kársai Károly városi erdőtanácsos, Kassa (uj). 
Kiss Ferencz m. kir. főerdőtanácsos, Szeged. 
Nemeskéri Kiss Pál nyug. államtitkár, földbirtokos, Göd. 
Kovács Gábor m. kir. főerdőtanácsos, Budapest (uj). 
Krajcsovits Béla m. kir. főerdőtanácsos, Maros-Vásárhely. 
Krippel Móricz erd. főisk. tanár, Selmeczbánya (uj). 
Laitner Elek nyug. miniszteri tanácsos, Kolozsvár. 
Mikolás Vincze hgi. urad. erdőtanácsos, Kismarton (uj). 
Muzsnay Géza m. kir. főerdőtanácsos, Zsarnócza. 
Nemes Károly m. kir. főerdőtanácsos, Tótsóvár (uj). 
Osztroluczky Géza nyug. főispán, földbirtokos, Budapest. 
Osztroluczky Miklós nyug. főispán, földbirtokos, Budapest (uj). 
Pálffy József gróf v. b. t. t. földbirtokos, Szomolány (uj). 
de Pottere Gerard m. kir. erdőtanácsos. Liptóujvár (uj). 
Rochlitz Dezső m. kir. főerdőtanácsos, Budapest (uj). 
Roth Gyula erd. kisérl. áll. adjunktus, Selmeczbánya (uj). 
Szabó József m. kir. főerdőtanácsos, Nagybánya. 
Szálai Ernő m. kir. közalap, főerdőtanácsos, Budapest (uj). 
Szentimrey Dániel m. kir. főerdőtanácsos, Máramarossziget (uj). 
Tavy Gusztáv ny. min. tan., urad. igazgató, Oraviczabánya. 
Temesváry Béla m. kir. főerdőtanácsos, Bustyaháza (uj). 
Téglás Károly miniszteri tanácsos, Budapest. 
Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, Budapest (uj). 
Tomcsányi Gyula nyug. miniszteri tanácsos, Budapest. 
Ulreich Gyula kir. főerdőtanácsos, Zagreb (uj). 



A számadásvizsgáló bizottság tagjai lettek: 

Hinfner György m. kir. közalap, erdőtanácsos, Budapest (uj). 
Lipcsey László m. kir. főerdőmérnök, Budapest (uj). 
Marsovszky Ede székesfővárosi erdőtiszt, Budapest. 
Papp Béla m. kir. főerdőmérnök, Budapest (uj). 
Petényi Keresztély kir. erdőtanácsos, Budapest (uj). 
Spettmann János m. kir. főerdőmérnök, Budapest (uj). 
Tomassek Miklós m. kir. főerdőmérnök, Budapest (uj). 

A számadások jóváhagyása és az 1915. és 1916. évi költségvetések 
megállapítása után a közgyűlés Boór Károly indítványát (völgy
zárógátak létesítése ügyében) a választmánynak adta ki. 

A közgyűlést ünnepi közebéd ezúttal nem követte, de a tag
társak legnagyobb része a fehér asztal mellett mégis együtt maradt. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

A Horváth-Sándor-jutalomdij nyertese. Az Országos 
Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya folyó hó 11-én 
tartott ülésében a Horváth-Sándor-alapitvány jutalomdiját, 
erdészeti társadalmunknak ezt a legnagyobb kitüntetését a 
tagok sorából ajánlott Török Sándor m. kir. főerdőtanácsos-
nak, a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola igazgatójának Ítélte 
oda egyhangú szavazással azokért a közismert érdemekért, 
amelyeket az erdőőri oktatás terén évek hosszú sora óta 
szerzett. Kitüntetett szaktársunk az igazgatása alá rendelt 
intézetet s a hozzátartozó erdőbirtokot — a külföld által 
is elismert módon — valósággal mintaszerűvé fejlesztette, 
az alsó erdészeti oktatás terén irodalmilag is működött, s 
a vadászati oktatás és vadtenyésztés terén is nagy érdemeket 
szerzett. Szívből üdvözöljük őt kitüntetése alkalmából! 


