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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

Titkári jelentés. 
Az Országos Erdészeti Eg-yestllet 1917. évi közgyűlésén e lőadta: 

BUND KÁROLY t i tkár . 

Tisztelt Közgyűlés! 
Legulóbbi beszámolóm óta eltelt esztendőben még mindig 

fennállottak azok a rendkívüli körülmények, amelyekkel a hazai 
erdőgazdaság immár negyedik éve megküzdeni kénytelen. S ha 
mult évi jelentésemben azt állapíthattam meg, hogy erdőgazdasá
gunk nagy mértékben alkalmazkodott ezekhez a nehéz viszonyok
hoz, ma inkább azt kell hangsúlyoznom, hogy az erdőgazdaságban 
a munkás- és fuvarerőhiány, a munkások élelmezésének és ruházásá-
nak, az állatok takarmányozásának igen nagy nehézségei mindinkább 
érezhetővé válnak, úgy hogy az erdei termelés folytatása hova
tovább nagyobb akadályokba ütközik s a hadsereg és a belföld 
szükségletének szűkös fedezését biztosító mértéket ugyan még 
megüti, de azokat a feleslegeket, amelyek kivitelétől valutánk 



javulását várjuk, előreláthatóan csak jobb viszonyok bekövetkeztekor 
fogja előállíthatni, holott a hazafias kötelességérzeten kivül az elér
hető magas eladási árak is ösztökélnek a fatermelésre. 

A fenforgó rendkívüli viszonyok a kormányt arra indították, 
hogy az erdei termelés és az erdei termékek forgalmának szabad
ságába messzemenően belenyúljon és pedig egyfelől a fa forgalmá
nak szállítási igazolványokhoz való kötése és közszállitásoknál 
irányadó árak megszabása, másfelől a fatermelés kényszerének ki
mondása által, melynek értelmében a kormány közszükségleti 
czélokra minden birtokost erdeje vágásra érett faállományának 
kihasználására kötelezhet s a fahasználatot szükség esetén a törvény
hatóság első tisztviselője utján foganatosíttathatja a birtokos költségén. 

Ez az utóbbi kormányrendelet több tekintetben súlyos aggá
lyokra adv'án okot, egyesületünk felirt a kormányhoz, hogy a 
kormány, ha már ily kényszertermelés szüksége valahol felmerülne, 
annak végrehajtását ne az erre teljesen illetéktelen alispánokra, 
hanem erdészeti közegeire bizza, kik a termelés gazdaságos és 
kíméletes végrehajtására biztosítékot nyújthatnak, s hogy továbbá 
a birtokos kártalanításának körülményeit közelebbről jelölje meg. 
Ily biztosítékok nélkül a katonai munkásosztagokkal végzett nyers 
termelés ugy erdeinkre általában, mint az erdőbirtokosokra külön
legesen szükségtelen és elkerülhető veszélyeket rejt magában. 

Foglalkozott igazgató-választmányunk a békés állapotra való 
átmenet kérdéseivel is, s ezen a téren nevezetesen a hadsereg 
szolgálatában álló számos szállító eszköznek az erdőgazdaság 
részére leendő átengedését és a leszerelés alkalmával az erdészeti 
személyzet és az erdei munkások mielőbbi hazabocsátását jelölte 
meg annak feltételéül, hogy az erdei termelés ne csak rendbe 
jöjjön, hanem azoknak a fokozott igényeknek is megfeleljen, 
.amelyek az ország gazdasági rekonstrukcziója terén reá várnak. 

A jövő gazdasági alakulására vonatkoznak azok a kívánalmaink 
is, amelyeket az uj autonóm vámtarifa és jövőben kötendő vám-
és kereskedelmi szerződésekre vonatkozóan nyilvánítottunk. Ebben 
a tekintetben érintkezésben állottunk az osztrák birodalmi erdészeti 
egyesülettel s örömmel jelenthetem, hogy minden lényeges pontra 
nézve egyező véleményre jutottunk, amelyet a kormánynyal 
közöltünk. 



Résztvett egyesületünk az ország műszaki kara által Ő Felsége 
képviselője jelenlétében tartott ünnepélyes mérnökgyülésen s régebbi 
állásfoglalásához képest csatlakozott ahhoz az óhajhoz, hogy a 
mérnöki rendtartás mielőbb törvényhozási uton szabályoztassék. 
Ebben a tekintetben már módunkban is állt egy törvénytervezettel 
foglalkozni; véleményünkben az erdőmérnöki kar minden jogos 
kívánságát, különleges viszonyainak figyelembevételét biztosítani 
igyekeztünk. 

A magyar erdőgazdaság történetében határkövet jelenthet az 
a körülmény, hogy a földmivelésügyi miniszter ur egy uj erdő
törvény tervezetét küldötte meg egyesületünknek véleménynyil
vánítás czéljából. A terjedelmes tervezet jelenleg egy szélesebb körű 
bizottság tagjainál van tanulmányozás végett, kiknek az ügy alapos 
átvitatása végett szükséges 12—14 napra leendő összehívása ma 
— sajnos — nagy nehézségekbe ütközik, holott felette kívánatos, 
hogy ehhez a törvénytervezethez, amely arra hivatott, hogy ujabb 
félszázadra szabjon irányt és keretet a magyar erdészetnek, a 
gyakorlati élet képviselői minél behatóbban hozzászólhassanak. 

Ebben a fontos kérdésben tehát az egyesület állásfoglalása 
még a jövő feladata. 

Igazgató-választmányunk tegnapi ülésében oly kérdésben hozott 
ujabb határozatot, amely már ismételten foglalkoztatta egyesüle
tünket. A bányászati és erdészeti főisko'a t tnári kara ugyanis emlék
irat alakjában újból felvetette az erdészeti főiskolai oktatás szék
helyének régóta vajúdó kérdését. Állásfoglalása alternatív: az erdészeti 
felső oktatást önálló fakultásként a budapesti József-műegyetem 
vagy a pozsonyi tudományegyetem kereteibe óhajtja illeszteni. 
Igazgató-választmányunk az egyesület régi álláspontjának meg
felelően örömmel üdvözölte ezt az ujabb, illetékes helyről jött 
impulzust arra, hogy erdészeti felső oktatásunk ismert régi hiányai, 
amelyek jelenlegi elhelyezésében s a bányászati szakoktatással való 
kapcsolatban rejlenek, orvoslást nyerjenek, de Budapestet a válto
zott viszonyok következtében ma már nem tartja alkalmasnak arra, 
hogy az erdészeti főiskola székhelye legyen, hanem a székhely 
konkrét megjelölését egyelőre mellőzve, azt tartja szakunk érdekében 
állónak, hogy az erdészeti felső szakoktatás az erdőgazdaság fejlődési 
irányának megfelelően műegyetemhez, annak egyik önálló fakultása-



képen szerveztessék; ugy azonban, hogy az erdőmérnökök képzé
sére hivatott erdésze i felső szakoktatás tanulmányrendje (tanterve) 
az erdészet gazdasági jellegének teljesen megfelelően legyen meg
állapítva és pedig az oktatás gyakorlati irányzatának minél telje
sebb érvényre juttatásával. 

Az itt emiitett fontos szempontokból, nevezetesen az erdészet 
gazdasági jellegének s az erdészeti szakoktatás lehetőségig gyakor
latias irányzatának szempontjából azt is kívánnunk kell, hogy az 
erdészeti felső szakoktatás intézménye olyan helyen létesíttessék, 
amelynek környéke a fejlettebb fokú, jól jövedelmező, rendszeres 
erdőgazdaság mernél változatosabb feladatainak gyakorlati be
mutatására alkalmas. 

Méltóztassék igazgató- választmányunknak ezt a hosszas 
megvitatás és alapos megfontolás után hozott határozatát jóvá
hagyólag tudomásul venni. 

A mult évi közgyűlés Pomarius Alfréd tagtársunknak egy 
erdészeti munkadijszabás készítése ügyében tett indítványát az 
igazgató-választmánynak adta ki. Erre vonatkozóan tisztelettel 
jelentem, hogy az adatgyűjtés nagyjában befejezést nyert, ugy, 
hogy közelebbről az erre felkért bizottság már abban a helyzetben 
lesz, hogy a díjszabásra vonatkozó javaslatát a választmány elé 
terjeszsze. 

Áttérve az egyesület belső ügyeire, mindenekelőtt arról a 
szerencsére elhárított fenyegető súlyos veszteségről kell megemlé
keznem mely egyesületünket érhette volna, ha köztiszteletben és 
szeretetben álló második alelnökünk, Horváth Sándor min. tanácsos 
ur fentartotta volna azt az elhatározását, hogy alelnöki tisztéről 
gyengélkedésére való tekintettel visszalép. Örömmel jelentem a 
t. közgyűlésnek, hogy az elnök ur ő exczellencziája és a választ
mánynak küldöttség utján kifejezett kérésére ő méltósága elállott 
ettől a szándékától s igy remélhetőleg egészsége helyreálltával 
ismét részt fog vehetni az egyesület rég ismert és bevált körül
tekintéssel való vezetésében. 

Az egyesület személyzetében a legutóbbi évben változás állolt 
be annyiban, hogy Czillinger János kir. erdőfelügyelő ur, aki közel 
tiz éven át látta el teljes elismerésre méltó buzgalommal a segédtitkári 



állást, változott viszonyai következtében e tő l a tisztségétől sajná
latunkra megvált. Hel)ébe Krall János erdőmérnök ur lépett. 

Alapitványaink közül különösen az I. Ferencz József nevét 
viselő rokkant alapítvány gyarapodott az erdőbirtokosok hálára 
kötelező áldozatkészsége következtében örvendetes módon. Hogy 
csak a legnagyobb adományokról emlékezzem meg, felemlítem, 
hogy Frigyes főherczeg ő cs. és kir. Fensége 20.000, a m. kir. 
erdőkincstár ugyancsak 20.003, a m. kir. közalap'tványi uradalmak 
10.000, a beszterczei erdőigazgatóság tiz év alatt lefizetendő 
40.000 K-val járult annak gyarapításihoz s alig van uradalma az 
országnak, amely jelentékeny áldozatot ne hozott volna érdekében, 
ugy hogy tőkéje, a jövőben befolyó részleteket figyelembe véve, 
a Vé millió K-t megközelíti. 

Ujabb alapitványaink közül a báró Bánffy Dezső ösztöndij-
alapitvány, továbbá a Hirsch Istvánná szül. Kraft Anna és Szantner 
Qyula segélyalapok már aktivitásba léptek. 

Régebbi alapitványaink közül a Bedő-Albert-alapitvány ösztön
dijai le vannak foglalva, élvezőik azonban katonai szolgálatot 
teljesítvén, kifizetésre nem kerültek. 

A Horváth-Sándor-alapitvány jutalomdijának kiadását az igaz
gató-választmány a rendkívüli viszonyokra való tekintettel ismét 
a jövő évre halasztotta. 

Segélv alapitványainkból 1916. év végével 85 tagunk özvegyé
nek 4025 K, 29 erdőtiszti árvának 1538 K és 17 segélyre szorult 
tagunknak pedig 2182 K segélyt nyújtottunk. 

Egyesületünk vagyona az 1916. év végével, beleértve az alapít
ványokat, 1,118.216 K 39 f, mely összegben a ház értéke 400.000 
K-val szerepel. 

Tagjaink létszáma 884 alapító és 1211 rendes tag, ami a mult 
évvel szemben 20 taggal való szaporodást jelent. Tagjaink létszámát 
tehát a háború következtében csekélyebb jelentkezés és annak 
ellenére fentartanunk sikerült, hogy a kérlelhetlen halál is fájdalmas 
csorbát ejtett tagjaink sorában. 

A harcztéren áldozták életüket a hazáért Bauer Miklós és 
Wrba Mihály rendes tagjaink. 

Elhunylak azonfelül az alapító tagok sorából: id. Briestyanszky 
Endre, Emmericy Oyőző, Erdődy Qyula gróf, Ernuszt Kelemen^ 



Oarlathy Oszkár, Hornig Károly báró, Kelner Valér, Miskolczy 
János, Szepesi Tivadar, Szőts Károly, Velics Lajos és Véssey Ferencz; 
a rendes tagok sorából: Bartha Ábel, Bauer Miklós, Binder Vilmos, 
Campeán János, Dán Elek, Dobi Miklós, Dudutz Károly, Firbász 
Adolf, Qlózer László, Halasi László, Heim Károly, Kralovánszky 
János, Ráner Sándor, Segercián Vazul, Steiner Mór, Strompf Pál, 
tóthi Szabó Sándor, Szilágyi László, Schwabik Ferencz, Tavassy 
Lajos, Tölgyes József és Wrba Mihály. 

Méltóztassék elhunytuk feletti mély részvétünknek a közgyűlés 
jegyzőkönyvében is kifejezést adni. 

Végül tisztelettel jelentem, hogy boldogemlékü alelnökünk, 
Wagner Károly sirját ebben az évben is kegyeletteljes gondozásban 
részesítettük. 

II. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten 

1917. évi deczember hó 11-ón t a r t o t t rendes üléséről. 

Jelen voltak: Arató Gyula, Balogh Ernő, Eránosz A. János, 
Gaul Károly, Hering Samu, Jankó Sándor, Kaán Károly, Kallivoda 
Andor, Kársai Károly, gegesi Kiss Ernő, Kovács Gábor, Kozma 
István, Krippel Móricz, Muzsnay Géza, Nemes Károly, Osztroluczky 
Miklós, Pajer István, Pech Kálmán, Rochlitz Dezső, Roth Gyula, 
Schmidt Károly, Szabó József, Temesváry Béla és Ulreich Gyula 
választmányi tagok, Czillinger János és Fekete Zoltán egyesületi 
tagok és az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: báró Tallián Béla elnök, dr. Bedő 
Albert tb. elnök, Horváth Sándor alelnök, Bittner Gusztáv, Bodor 
Gyula, Csik Imre, Csupor István, Fischer-Colbrie Emil, Fogassy 
Gyula, Gesztes Lajos, Jákói Géza, Kiss Ferencz, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovits Béla, Laitner Elek, M ;kolás Vincze, de Pottere 
Gerard, Török Sándor, Tomcsányi Gyula, Vadas Jenő és Wellibil 
Károly vál. tagok. 

I. Az elnökség távolléte következtében a választmányi tagok 
egyhangú kérelmére Osztroluczky Miklós vál. tag foglalja el az 
elnöki széket és a jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács Gábor és 
Schmidt Károly vál. tagokat kéri fel. 



II. Titkár örömmel jelenti, hogy Horváth Sándor II. alelnök, 
engedve a küldöttségileg kifejezett óhajnak, lemondását visszavonta. 

Az igazgató-választmány örömmel veszi tudomásul. 
III. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő: 

az egyesület bevétele az év e le jé tő l^ . . . 274.Ö31 K 39 f 
kiadása ugyanezen idő alatt . . . . . . . . . 184.837 K 20 f. 

Rendkívüli befizetések czimén befolyt a legutóbbi választmányi 
ülés óta: 
alapítványi kötvények törlesztésére . . . . . . __. 360 K — f 
uj készpénzalapitványokként ._. . . . . . . . . . . . . . . . 1200 » — f 
régebbi alapítványok kiegészítésére . . . 180 „ — f 
a Hirsch Istvánná sz. Kraft Anna-alapitványra . . . 20.000 „ — f 
a Wagner Károly-alapra újévi üdvözletek meg

váltása czimén ___ . . . . . . .__ . . . . . . 1.499 » — f 
az I. Ferencz József- (rokkant-) alapra .... ___ . . . 28.708 K 84 f, 
mely utóbbi összegből 20.000 K Frigyes főherczeg ő fensége 
adománya. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy a VII. hadikölcsönre az egyesület 
az alapítványok és a letét készpénzkészletei terhére 100.000 K-t 
jegyzett. 

A „Hirsch Istvánná sz. Kraft Anna segélyalapitvány" tőkéje 
készpénzben befolyván, az egyesület hozzájárult ahhoz, hogy a javára 
történt bekebelezés az illető budai ingatlan teherlapjáról töröltessék. 

Az év végéig várható összes szükségletek fedezhetése végett 
a titkár ügyviteli költségek rovatán 2000, az állandó kiadmányok 
rovatán 4000, a székház rovatán 1500 és egyéb kiadások rovatán 
1000 K póthitel engedélyezését kéri. Ily magas póthitelek kérését 
minden anyagnak és munkának évközben váratlan módon be
következett áremelkedése teszi szükségessé. 

Végül kéri a titkár, hogy Papp Tamás szolga jövő évi háborús 
pótléka, eltérően a költségvetés indokolásában emiitett 70%-tól, 
alapfizetése 100%-ában állapittassék meg, mert időközben az állami ' 
szolgákra nézve is ily határozat hozatott. Magát a költségvetést 
az igy származó 240 K többlet nem befolyásolja. 

Az igazgató-választmány a titkár jelentését jóváhagyólag tudo
másul veszi, a kért póthiteleket engedélyezi és Papp Tamás 1918. évi 
pótlékát alapfizetése (800 K) 100%-ában állapítja meg. 



IV. Az igazgató-választmány 
a) a Wagner Károly-alapitványból 75 erdőtiszti és altiszti 

özvegynek és árvának egyenként 40—100 K, összesen 3618 K, 
b) a Luczenbacher Pál-alapitványból 8 erdőtiszti özvegynek 

egyenként 40—80, összesen 424 K, 
c) az Erzsébet királyné-alapitványból 20 erdőtiszti árvának 

egyenként 40—100, összesen 948 K, 
d) a Tisza Lajos-alapitványból 11 erdőtisztnek egyenként 

100—250 K és 2 altisztnek 82, ül. 130 K, összesen 2032 K segélyt 
szavaz meg. 

e) A Faragó Béla-alapitvány két 100 K-ás segélyét az igazgató
választmány Bauer Endre és Kozma János árváinak adományozza, 
a harmadik segélyre pedig az alapító jogutódjának első helyen 
Rausz István árváját, második helyen Schmotzer Margitot, harmadik 
helyen Borsos Izabellát hozza javaslatba. 

f) A Hirsch Istvánná sz. Kraft Anna-segélyalapitvány egyik 
400 K-ás segélyét özv. Batta Ferencznének, a másikat Marczelly 
Malvinnak adományozza. 

g) A Szantner Gyula-segélyalapitványból 200—200 K-t Kraffszki 
Margit és Ferencz nyert el. 

V. Az erdészeti főiskola székhelyének kérdésében a kiküldött 
bizottság a következő javaslatot terjeszti a választmány elé: 

Tekintetes Igazgató-Választmány! 
Muzsnay Géza tagtársunknak az erdészeti főiskola tantervének 

és vizsgarendjének módosítására vonatkozó javaslatát, továbbá 
Roth Gyula tagtársunknak ugyancsak a főiskolai tanterv kiegészí
tésére vonatkozó javaslatát s végül a főiskola tanácsának az új 
főiskolai székhely kérdésében kidolgozott emlékiratát azzal a fel
hívással méltóztatott bizottságunknak kiadni, hogy arra az állás
pontra nézve, amelyet az emiitett kérdésekben egyesületünknek 
kívánatos lenne elfoglalnia, véleményt mondjunk. 

A szóban levő javaslatokban és emlékiratban érintett kérdése
ket részletes tárgyalás alá vettük s ennek alapján bizottságunk 
többségének véleményét a következőkbe foglalva terjesztjük e lő: 

Feltétlenül fenn kell tartani továbbra is azt a régóta elfoglalt 
álláspontot, hogy az erdészeti főiskola Selmeczbányáról, mint az 



erdészeti szakoktatásra minden tekintetben alkalmatlan helyről 
minél előbb elvitessék. 

Ugyancsak feltétlenül ragaszkodni kellene tovább is ahhoz a 
szintén régi kívánsághoz, hogy a teljesen más természetű és eltérő 
igényű erdészeti és bányászati szakoktatás egymástól mielőbb el-
választassék, miután a meglévő kapcsolatból mindkét intézményre 
aránytalanul több hátrány, mint előny származik, különösen az 
intézmények továbbfejlesztése tekintetében. 

Ami azonban az erdészeti felső szakoktatás intézményének 
jövőbeli szervezését és elhelyezkedésének kérdését illeti, e tekintet
ben, — miután az uj egyetemek létesítésének és elhelyezésének 
kérdéseiben tudomásunk szerint a helyzet még nem alakult ki 
véglegesen, •— nem találjuk lehetségesnek, hogy azt az álláspontot, 
illetőleg kívánságot, amelyhez egyesületünknek ragaszkodnia kellene, 
hasonló határozottsággal megjelöljük. 

Mindazonáltal szükségesnek tartanok, hogy legalább a főbb 
irányelvek, amelyeket az erdészeti felső szakoktatás intézményének 
jövőbeli szervezete és elhelyezkedése tekintetében a magyar erdő
gazdaság fejlődése érdekében mindenesetre szem előtt tartani és 
lehetőségig érvényesíteni kellene, mégis egészen világosan és 
határozottan megjelöltessenek. 

így mulhatlanul kívánnunk kellene, hogy az erdészeti felső szak
oktatás intézménye mindenesetre valamely egyetemhez és pedig az 
erdőgazdaság fejlődési irányának megfelelően műegyetemhez, annak 
egyik önálló fakultásaképen szerveztessék; ugy azonban, hogy az 
erdőmérnökök képzésére hivatott erdészeti felső szakoktatás tanul
mányrendje (tanterve) az erdészet gazdasági jellegének teljesen 
megfelelően legyen megállapítva és pedig az oktatás gyakorlati 
irányzatának minél teljesebb érvényre juttatásával. 

Az itt említett fontos szempontokból, nevezetesen az erdészet 
gazdasági jellegének s az erdészeti szakoktatás lehetőségig gyakor- -
latias irányzatának szempontjából azt is kívánnunk kellene, hogy 
az erdészeti felső szakoktatás intézménye olyan helyen létesíttessék, 
amelynek környéke a fejlettebb fokú, jól jövedelmező, rendszeres 
erdőgazdaság mennél változatosabb feladatainak gyakorlati be
mutatására alkalmas. 



Ami a Muzsnay Q. és Roth Gy. tagtársaink javaslataiban érin
tett részletkérdéseket illeti, ezeknek behatóbb tárgyalását ezidő-
szerint mellőzhetőnek tartjuk, mindaddig, amig az előbb emiitett 
főkérdések valamely irányban el nem dőlnek. 

Kívánatosnak tartanok azonban, ha egyesületünk addig is leg
alább az erdészeti főiskola tanulmány- és vizsgarendjében mutat
kozó hiányoknak lehető pótlása érdekében lépéseket tenne. 

E tekintetben a fentebbiekhez képest — bizottságunk véle
ménye szerint — a főiskola tanulmányrendjének és vizsgarendjé
nek pótlásánál és fejlesztésénél — az erre nézve előadott kívánalmak 
szem előtt tartásával — oda kellene törekedni, hogy a közeledés a 
műegyetem tanulmányrendje és vizsgarendje felé történjék. 

Budapest, 1917. évi november hó 15-én. 
Arató Gyula Tomcsányi Qyula 

Muzsnay Géza Kaán Károly 
de Pottere Gerard Vadas Jenő 

A bizottság tárgyalásain nem vehetett személyesen részt Jákói 
Géza és Wellibil Károly vál. tag. Előbbi Írásbeli véleményében 
az erdészeti főiskolának a pozsonyi egyetemhez való csatolása 
mellett foglal állást, mig utóbbi a fenti többségi véleményhez 
csatlakozott. 

Egyidejűleg bemutatja a titkár Kassa városának alábbi levelét: 

Nagyméltóságú Elnök Ur! 
Tudomásunkra jutott, hogy a Selmeczbányán elhelyezett erdészeti főiskola 

tanári kara a m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz memorandumot intézett 
az erdészeti főiskolának Selmeczbányáról való elhelyezése, a bányászati szakokta
tástól való különválasztása s az önállósított erdészeti főiskolának Pozsonyba való 
áthelyezése érdekében. 

A mai napon jutott tudomásunkra, hogy a Nagyméltóságod bölcs vezetése 
alatt álló Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya f. hó 11-én meg
tartandó ülésében fog ezzel a nagy horderejű kérdéssel foglalkozni. 

A rendelkezésünkre álló idő rövidsége kizárja, hogy e reánk nézve meg
lepetésszerűen felmerült kérdéssel olyan behatóan foglalkozhassunk, amint annak 
fontossága azt megkívánná s e pillanatban csak arra szorítkozhatunk, hogy 
Nagyméltóságodnak és az Országos Erdészeti Egyesületnek nagybecsű figyelmét 
tisztelettel felhívjuk arra a tényre, hogy Kassa szab. kir. város közönségének 
régóta kialakult szándéka, vágyakozása és ambicziója, hogy a most uj otthont 
kereső főiskolát falai közé fogadhassa. 



.Amidőn e czél elérése érdekében az első lépést ezennel megteszszük és Nagy
méltóságod utján tiszteletteljesen arra kérjük az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy 
az uj székhely végleges eldöntésére kétségkívül iránytadó állásfoglalás alkalmával az 
erdészeti főiskolára való igényünket közelebbi mérlegelés tárgyává tenni kegyes
kedjék, át vagyunk hatva attól a meggyőződéstől, hogy a velünk megindítandó 
tárgyalások során minden tényező előtt igazolni leszünk képesek azt, hogy 
bennünket az erdészeti főiskola elnyerésére irányuló szándékunkban nem egy
szerűen lokálpatriotizmus, de az a tántoritathatlan hitünk vezet, hogy ennek a 
főiskolának ugy a magyar nemzet általános nagyérdekü szempontjából, mint 
pedig a szakoktatás sikerének Kassán leginkább feltalálható előfeltételeinél fogva 
itt a helye. 

Nemzeti szempontból kívánatos az erdészeti főiskolának városunkban való 
elhelyezése, mert Kassa egy olyan országrésznek képezi góczpontját, amelynek 
egész története egybeforrott a magyar faj életküzdelmeivel. 

Az abszolitizmus ellen vivott évszázados keserves küzdelmeink idején voltak 
időszakok, amikor Magyarországnak csak ez a része maradt meg igazán magyarnak, 
mert ide bujdosott, tettekben csak itt nyilvánulhatott meg a hazaszeretet. 

Ennek az országrésznek történelmi középosztálya volt az, amely vallás
különbség nélkül sorakozott az elnyomott vallásszabadság zászlója alá és ennek 
a vidéknek népe, történelmi szereplése teremtette meg a „Rákóczi vármegyék" 
fogalmát. 

Amikor egy magyar főiskolának az elhelyezéséről van szó, lehetetlen meg
tagadni az igényjogosultságot attól a várostól, amely sok száz év óta mindig 
lüktető sziv, gazdasági és kulturális központ, a közszellem irányitója és hordozója 
volt egy olyan országrészben, amely a magyar nemzeti Génius fáklyáját kialudni 
soha sem engedte. 

A magyar főiskolák a magyarságnak erős várai, de csak akkor igazán azok, ha 
meg tudják óvni, sőt fejleszteni képesek a magyar nemzeti szellemet és európai nivó-
juak tudnak lenni, anélkül, hogy nyugatossá vagy nemzetközi szelleművé válnának. 

A pánszlávizmusnak és nemzetköziségnek a háború előtt már veszedelmes 
arányúvá nőtt aknamunkájával szembe kell állítanunk a nemzeti érzésnek és a 
magyar fajszeretetnek pánczélfalát, azt a szellemet, amelynek a nemzeti tradicziók-
hoz ragaszkodó felvidéki értelmiség mindig hordozója volt. 

Nincsen talán egy város ebben az országban, amely annyira kifejezetten 
letéteményese lenne egy nagy országrész jellegzetes, majdnem egyéni szellemének, 
mint Kassa Felsőmagyarországénak. 

Természetes, hogy ez csak évszázadokra visszanyúló fejlődés eredménye 
lehet, eredménye olyan viszonyoknak, amelyek Kassának históriai szerepét már 
előre kijelölni látszottak. 

Szerencsés fekvése, polgárainak emelkedett szelleme, virágzó művészete, az 
iskolaügy és a tudomány iránti érzéke és szeretete szellemi értelemben századok 
óta a felvidék fővárosává avatták. 

Szerepe hazánk politikai történetében a koronként itt székelt Bocskay, 
Bethlen és Rákóczi fejedelem fényes neveihez fűződik, kulturhistóriája viszont 
a hazai irodalomtörténetnek adott néhány fényes fejezetet. 



De nemcsak a tradiczió és a históriai mult jogán, hanem azon a réven is 
méltán igényt tarthatunk az erdészeti főiskolához, mert az a kassai kir. gazdasági 
akadémiában itt társintézményét és a város tulajdonát képező 32.000 hold kiter
jedésű mintaszerű erdőgazdaságban, valamint a Kassához közel fekvő és könnyen 
hozzáférhető szepesi és sárosi nagy erdőgazdaságokban a sikeres szakoktatásnak 
fontos tényezőjét találja. 

Ami pedig magát a várost, a mai Kassát illeti, méltán és minden túlzás 
nélkül állithatjuk, hogy nincs az országban egyetlen város sem, amely egy főiskola 
befogadására alkalmasabb lenne, amit elsősorban pompás fekvésének és talán csak 
másodsorban erre való berendezettségének köszönhet. 

A város központjából a villamos közúti vasúton 10 perez alatt elérhető 
gyönyörű erdők és hegyek, valamint a legutolsó évtized alatt teljesen kiépített 
vízvezetéki és csatornahálózat, szilárd útburkolatok és az egész országban párat
lanul szervezett modern köztisztasági berendezés egy főiskola részére közegészség
ügyi szempontból a legkedvezőbb feltételeket nyújtják, a város meglévő tudományos 
intézetei, nyilvános könyvtárai, páratlan múzeuma, elsőrendű páratlan színháza, 
fejlett zenei élete és magas kulturnivón élő művelt közönsége pedig predesztinálják 
arra, hogy távol országrészek ifjúsága ennek a városnak történelmi hagyományokkal 
megszentelt falai között készüljön életpályájára, hogy Rákóczi sirja mellől tántorit-
hatlan hazafiságot és mint az itteni magas szellemi életnek éveken át részese 
nyugateurópai műveltséget vihessen magával az életre. 

Nagyméltóságú Elnök Ur! Magyarországon igen sok város van, amely 
gazdasági fejlődésében Kassát túlszárnyalta, de nincsen egy sem, amely erőfor
rásainak oly nagy százalékát áldozta volna fel a hazai közművelődés érdekében, 
mint ez a város. 

Kassa a magyar kultúra művelése közben megfeledkezett önmagáról és 
elmulasztotta ipari és kereskedelmi felvirágzásának előfeltételeit megteremteni 
abban az időben, amikor ez a tevékenység leginkább időszerű lett volna. 

Ilyen körülmények között Kassára nézve exisztencziális kérdés, hogy a 
gazdasági téren veszendőbe ment domináló szerepért a kulturális téren való 
haladással, ujabb és ujabb közoktatásügyi intézmények elnyerésével szerezzen 
kárpótlást, viszont tagadhatatlanul nemzeti érdek, mondhatnánk nemzeti szük
ségesség, hogy e város legalább kulturális téren megtarthassa azt az előkelő 
vezető szerepet, melyet részére a történelmi mult kijelöl, mert ez a szellem, amely 
Rákóczi városának hősi falai közül indul ki és árad szét, mindenkor a nemzeti 
irányban való fejlődésnek, a szabadság és függetlenség eszméjének lesz hordozója. 

Nagyméltóságod bizonyára tudomással bir arról, hogy a harmadik magyar 
egyetem gondolata Kassán született, s az itteni egyetemi nagybizottság két évtizedes 
lankadatlan munkájának eredménye lett az uj magyar egyetemek kérdésének 
napirendre hozása. 

A politikai befolyás, amely a székhelyek kijelölésénél érvényesül, nem 
nekünk kedvezett, elestünk a harmadik egyetemtől, sőt a negyediktől is. De ez 
a mellőzés nem változtat azon az igazságon, hogy a harmadik egyetemnek 
Kassán lett volna a helye, nem ingatta meg azt a hitünket, hogy ezt a czélt 
ki fogjuk küzdeni. 



Hogy Kassának ily irányú rendeltetése, főiskolák befogadására való alkal
massága, mennyire bent áll az országos köztudatban is, igazolja a tény, hogy a 
kassai műegyetem gondolata nem itt, hanem a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet 
egyetemes ülésén, ennek a nagytekintélyű szaktestületnek a kebelében született 
meg, éppen ezért nincs kétségünk az iránt, hogy a kassai műegyetem, melynek 
lobogóját törvényhatósági bizottságunk legutóbbi közgyűlésén bontottuk ki, 
mielőbb meg is valósul. 

Éppen a most megindítandó komoly mozgalmunkra való tekintettel arra 
kérjük Nagyméltóságodat és az Országos Erészetí Egyesületet, hogy az erdészeti 
főiskola hová helyezésének kérdésében Kassa mellett állást foglalni s illetve annak 
a kassai műegyetem egyik fakultásaként leendő szervezését megfontolás tárgyává 
tenni méltóztassék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte kifejezését. 
Kassán, 1917. évi deczember hó 7-én tartott tanácsülésből. 

Blanár Béla 
polgármester. 

gegesi Kiss Ernő ugy véli, hogy nem szükséges uj egyetemhez 
való csatlakozást keresni, amidőn ott van a kolozsvári régi egyetem, 
amelybe most a kolosmonostori gazdasági akadémia van beolvadó 
félben. Utal Erdély szerepére, mint a magyarság keleti védőbástyája; 
Kolozsvárt a gyakorlati oktatás szempontjából is megfelelőnek tartja. 
Konkrét indítványt nem tesz, de kéri, hogy a kérdés elbírálásánál 
Kolozsvárról ne feledkezzenek meg. 

Szabó József szerint egyelőre nem kellene a székhely kérdésével 
foglalkozni, hanem csak azzal, vájjon egyetemhez vagy műegyetem
hez csatoltassék-e az erdészeti felső oktatás? A maga részéről a 
műegyetemmel keres kapcsolatot. 

Kaán Károly a külföldi viszonyokra mutat reá. Ott többnyire 
a tudományegyetemmel kapcsolatos az erdészeti oktatás, csak 
Karlsruhén és Zürichben a műegyetemmel. Ennek oka az, hogy ott 
a műszaki feladatok legnagyobb részt meg vannak oldva, nálunk 
ellenben ezek állanak előtérben, ezért törekedtünk arra, hogy mű
szaki képesítésünk elismertessék s így egyedül a műegyetemmel 
való kapcsolatot tartja természetszerűnek. Nem kíván valamely város 
mellett már most állást foglalni s addig is, amíg az áthelyezés 
megtörténik, már Selmeczbányán is keresztülviendőnek véli a 
szükséges reformokat. 

Fekete Zoltán, mint a főiskola képviselője és az ügy ottani 
referense kér szót. Szerinte az erdészeti oktatás ugy a tudomány-



egyetemen, mint a műegyetemen, vagy az önálló főiskolán egy
aránt jó lehet. Szerinte főiskolánkon nem oly túlnyomó (25%) a 
technikai tananyag, hogy okvetlenül műegyetemhez kellene csatla
kozni. Ugyanannyi a filozófiai tananyag is. Ha meg akarjuk a régóta 
vajúdó kérdést oldani, akkor a székhely iránt is nyilatkozni kell. 
Temesvár van a második műegyetem székhelyéül kiszemelve. Ezt 
a várost nem tartja alkalmasnak arra, hogy az erdészeti főiskolát 
magába fogadja, mert kevés körülötte az erdő s*igy a gyakorlati 
bemutatás nagy akadályokba ütközik. Nagyobb távolságokra való 
utazással ez a kérdés nem oldható meg. Ha a műegyetemhez 
ragaszkodunk, elodázzuk a kérdés megoldását, pedig kár minden 
évért, amelyet a jelen állapotban töltünk. A műegyetemhez való 
csatlakozás azzal a veszélylyel fenyeget, hogy az előkészítő és segéd
tárgyakat ismét közösen hallgatnák az erdészek más fakultások 
hallgatóival, tehát ismét nem az erdészeti oktatás igényeihez alkal
mazott módon. Konkrét határozatot kér s ajánlja a pozsonyi egyetem
hez való csatlakozást. 

Kaán Károly tagadja, hogy az erdőközi fekvésnek oly nagy 
jelentősége lenne. Temesvár mellett is van annyi erdő, amennyi 
a legszükségesebb gyakorlatokra elegendő, egyebekben pedig a 
lippai főerdőhivatal, a lugosi erdőigazgatóság és az osztrák-magyar 
államvasuttársaság erdei könnyen elérhetők. 

Kársai Károly ugy látja, hogy Selmeczbánya egyértelműen el 
van ejtve. Szerinte is műegyetemhez kellene kapcsolni az erdészeti 
felső oktatást, még pedig a Kassán létesitendőhöz, melynek érdeké
ben nagyarányú mozgalom indult meg. Addig is, amig ez az ügy 
megérik, elfogadja a bizottság javaslatát. 

RothQyxúa. sürgősnek tartjaa székhely kérdésében való határozat
hozatalt. Vagy most valósítják meg az áthelyezést, vagy hosszú 
ideig ismét csak óhaj marad. Most Selmeczbánya kárpótolható, a 
meglévő épületek valamely katonai intézménynek átadhatók, ha 
késünk, ez a jó alkalom megszűnik. Bár a műegyetemmel való 
kapcsolat híve, Temesvárral még sem tud megbarátkozni a gyakor
lati bemutatások ottani akadályai és az erdőőri szakiskola miatt, 
melylyel a főiskolát nem szívesen látja egy helyen. Kassa viszont 
iparilag és kereskedelmileg még fejletlen. 



Muzsnay Géza szerint bármily nagy költséggel járjon az 
áthelyezés, az jól jövedelmező kiadás. Valamelyik vidéki műegye
temhez való csatolás hive; a bizottság javaslatának elfogadását 
ajánlja a sürgősség hangsúlyozásával. 

Fekete Zoltán arra nézve, hogy a pozsonyi egyetem szívesen 
látná az erdészeti fakultást, annak egy értesítését olvassa fel. 

Jankó Sándor csatlakozik Rothnak a sürgősségre vonatkozó 
fejtegetéseihez; a főiskola tanári karának az a nézete, hogy a 
háború utáni nagy gazdasági átalakulásnál széles látkörü szak
emberekre lesz szükség, amilyenek nagyobb számban és sikeresen 
csak nagyobb kulturközpontban, amilyen Pozsony, és más egye
temi szakokkal való kapcsolatban nevelhetők. Selmeczbányán már 
nem fejleszthető az erdészeti szakoktatás. Ha a ma túlterhelt tanárok 
szaporittatnának, ehhez ujabb építkezésre lenne szükség, de ehhez 
is hiányzik a megfelelő hely. 

Kaán Károly nem idegenkednék Temesvártól sem, mint fő
iskolai székhelytől. Az erdőőri szakiskola ebben a tekintetben nem 
lehetne akadály. Karlsruhe is síkságon fekszik, közvetlen közelé
ben nincs jelentős erdő. Vasúttal könnyű lenne Temesvárról is 
tanulságos erdőket gyakrabban meglátogatni. Valamelyik kincs
tári erdőigazgatási központ odahelyezésével a magántanári intéz
mény is meghonosítható lenne. 

Pech Kálmán igen sürgősnek tartja az ügyet; valamely java
solt székhelyhez való merev ragaszkodással meg is lehet akadá
lyozni a kérdés gyors eldöntését, ezért elfogadja a bizottsági 
javaslatot. 

Az igazgató-választmány erre túlnyomó többséggel elfogadja a 
bizottság javaslatát, amivel a többi indítvány elesik. 

VI. Az ujabb adónovellát a titkár tanulmány tárgyává tette. Súlyos 
terheket ró ez az erdőbirtokosokra is, mint általában mindenkire, 
de különlegesen erdészeti szakszempontból sérelmes rendelkezéseket 
nem tartalmaz, sőt az 1916. évi adótörvények végrehajtási utasításá
ban foglalt egyes kedvező rendelkezéseket a novellába átvéve, 
törvényerőre emeli. (Hadinyereségadó-alap kiszámítása erdőből szár
mazó jövedelemnél.) Súlyosan érinti az erdőbirtokot a vagyon
adónál az a rendelkezés, hogy a jövedelemadó ezentúl levonásba 
nem hozható, továbbá, hogy a háborúban vásárolt ingatlan vagyon-



értékéül a vételár tekintendő, mindezek azonban általános, más 
természetű vagyont is sújtó rendelkezések. 

Osztroluczky Miklós közli, hogy az Orsz. Magyar Gazdasági 
Egyesület több rendbeli észrevételt tett az adónovellákra, amelyeket 
az Orsz. Erdészeti Egyesülettel közölni fog. 

Az igazgató-választmány ugy határoz, hogy bár az erdő adójára 
vonatkozóan ujabb lépésekre nincs szükség, arra az esetre, ha az 
Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület átirata megjön, az elnökséget 
felhatalmazza, hogy annak támogatása ügyében saját hatáskörben 
járjon el. 

VII. A földmivelésügyi miniszter ur az uj erdőtörvény tervezetére 
vonatkozó egyesületi véleményt megsürgetvén, titkár jelenti, hogy 
a tervezet a bizottság tagjainál van tanulmányozás végett, de a 
széleskörű bizottság összehívása a mai viszonyok között nem lehet
séges. Alapos átvitatásra legalább 10—14 nap szükséges; az egyesület 
helyiségei alig fűthetők, szállodákban szoba nehezen kapható s 
általában alig kívánható, hogy jelenleg a vidéki bizottsági tagok 
ily hosszú budapesti tartózkodás köliségeit viseljék, már pedig a 
tervezet alapos és a gyakorlati erdőgazdaság képviselőinek be
vonásával történő megvitatása az ügy érdekében áll. 

Az igazgató-választmány ugy határoz, hogy az egyesület idő
haladék érdekében felir a földmivelésügyi miniszter úrhoz. 

VIII. Az átmenetgazdasági miniszter ur kérdést intézett az 
egyesülethez, hogy az ő ügykörére vonatkozóan milyen kívánságai 
vannak. Az elnökség megismételte a földmivelésügyi miniszter 
úrral szemben már kifejezett azt a kérelmét, hogy az erdőgazdaság 
a hadseregnél nélkülözhetővé váló szállító eszközökből (kis vas
utak stb.) részesittessék, ezenfelül pedig az erdei termelés fokozása 
érdekében a leszerelésnél az erdészeti személyzet és az erdő
munkások azonnali hazabocsátását kérelmezte. 

Tudomásul szolgál. 

IX. Az erdészeti államvizsga-bizottságban megüresedett helyekre 
az igazgató-választmány Eránosz Antal János kir. erdőfelügyelőt, 
Hinfner György közalap, főerdőtanácsost, Kársai Károly városi 
erdőtanácsost, Kovács Gábor és Kozma István miniszteri tanácsoso
kat, Pajer István és Térfi Béla m. kir. főerdőtanácsosokat jelöli. 



X . Wellibil Károly vál. tag a következő indítványt küldte be : 

Annak idején a földmivelésügyi kormány igen bölcsen és helyesen cseleke
dett, midőn a kopárok befásitására jutalmakat tűzött ki és igen természetesnek 
találta mindenki, hogy midőn a háború kitört, részben az anyagiak megtakarí
tása, részben az ellenőrzésre hivatott szakhatóságok fokozott elfoglaltsága miatt 
ezen bírálatok és jutalmazások beszüntettettek, illetve elhalasztattak. De senki 
sem gondolt akkor arra, midőn ezen rendelkezések megtörténtek, hogy a háború 
évek hosszú során át fog tartani. A háború az erdő fontosságát a nagy közön
séggel még jobban megismertette, sőt ma még a laikusok szemében is növeke
dett az erdő tekintélye, mert az erdőtermékek többtermelését is beállítják azon 
körülmények közé, melyektől valutánk javulását várják, szükséges tehát, hogy az 
erdőbirtokos közönség is serkentessék az erdőállomány kímélésére és emelésére. 

Sokan vannak az országban, kik a háborút előzőleg pályáztak erdősítési 
dijakra és jutalmakra és éppen a háború kitörésekor hozott helyes intézkedések 
következtében elestek eddigelé attól, hogy nemes szándékuk, szorgalmuk és 
törekvésük gyümölcsét elérjék. 

Időszerűnek tartanám, ha az Országos Erdészeti Egyesület igen tisztelt 
választmánya legközelebbi ülésében foglalkoznék ez ügygyei és feliratilag kérel
mezné a magyar kormánynál, hogy a kopár-erdősitések jutalmazását rendelné 
el újból, de a jutalmazás ne történjék egyelőre pénzzel, hanem csupán bírálná 
felül a történt erdősítéseket és az ez irányban történő érdemes erdőbirtokosokat 
jutalmazza meg elismerő leiratokkal. Meg vagyok arról győződve, hogy ha az 
erdőbirtokosok ilyen elismerő okmányokat kapnak, közülük számosan szívesen 
fognák saját tárc/.ájuk terhére megjutalmazni azon személyeket, akik a díjazott 
erdősítések létrejövetelén és sikerén közreműködtek és fáradoztak. 

Qács, 1917. évi november hó 27-én. 
Wellibil Károly. 

Az igazgató-választmány az indítványt elfogadva, annak értelmé
ben felirattal fordul a kormányhoz. 

XI . Uj tagokul felvétetnek: 

a) alapító tagul: gróf Bethlen István 400 K-val készpénzben, 
aj. báró Radvánszky Antal; báró Radvánszky Antal eddigi rendes 
tag ugyancsak 400 K-val készpénzben, a Földhitelbank részvény
társaság 1000 K-val készpénzben, aj. a titkár; Rónai György 
m. kir. erdőmérnök eddigi rendes tag 400 K-val készpénzben, 
Schultz Károly m. kir. erdőmérnök eddigi rendes tag 300 K-val 
kötelezvényben; 

b) rendes tagnak: a bányászati és erdészeti főiskola, aj. Krippel 
Móricz; Engli Vilmos urad. erdőtiszt, aj. Nemes Károly; Erdélyi 
Mihály m. kir. erdőszámvizsgáló, aj. Enyedi János; Haits Géza 



erdőmérnök, aj. Oaal Károly; Illyés Károly m. kir. segéderdő
mérnök, aj. Nemes Károly és g. Nagy László; Matyasovszky László 
m. kir. segéderdőmérnök, aj. Krall János; dr. Mihalovich Antal, 
Horvát-Szlavonországok bánja, aj. Ulreich Gyula; Miletié Zsarkó 
m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Kacsanovszky József. 

K. m. f. 

III. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesületnek Budapesten, 1917. évi deczember 

hó 12-én d. u. 5 ó r a k o r t a r t o t t rendes közgyűléséről. 

Jelen voltak: Tallián Béla báró elnök, Bund Károly titkár, 
Krall János segédtitkár, Oaal Károly kir. tanácsos, pénztáros, továbbá: 

Ajtay Sándor, Almássy István, Ambrus Lajos, Arató Gyula. 
Bálás Sándor, Balogh Ernő, Barsy Richárd, Bartóky József, Bekény Aladár, 

Berecz János, Bereczky Gyula, Beyer Jenő, Bielek Ede, Biró Zoltán, Blattny Tibor, 
Botka György, Botos Sándor, Bradofka Károly, Brannich Gyula, Burdács János, 
Bükhel János. 

Chabada Géza, Ciganoviű Vladimír, Czillinger János. 
Daniek Géza, Dezsényi Jenő, Dezső Zsigmond, Doroszlay Gábor. 
Enyedi János, Eránosz Antal János. 
Fazekas Ferencz dr., Fekete Béla, Fekete Zoltán, Früstök István, Furherr János. 
Gruber Gyula, Gyarmathy Mózes. 
Héjas Kálmán, Hering Samu, Hinfner György, Hyna Ottó. 
Inczédy Géza. 
Jenikovszky Lipót. 
Kaán Károly, Kacsanovszky József, Kallivoda Andor, Károlyi Árpád, Kársai 

Károly, Keiner Rezső, Kelecsényi Ferencz, Kelecsényi Mihály, Kelemen Béla, 
Kelemen Jenő, gegesi Kiss Ernő, Kmetonyi Emil, Kolossy Imre, Kovács Gábor, 
Kozma István, dr. Kövessi Ferencz, Krippel Móricz, Kuzma Gyula. 

Levitzky Albert, Lipcsey László, Loványi Heribert. 
Majtényi József, Marschall Ernő báró, Martian Livius, Medveczky Ernő, 

Mihalcsics Boskó, ifj. Molcsányi Gábor, Muzsnay Géza. 
Nádas Béla, Nagy György, gárdonyi Nagy László, Nemes Károly, Német Pál. 
Osterlamm Ernő, Osztroluczky Miklós. 
Pájer István, Papp Béla, Pech Kálmán, Petényi Keresztély, Pisó Kornél, 

Pribnow Pál. 
Ráduly János, Ratkovszky Károly, Rimler Pál, Rochlitz Dezső, Roth Gyula, 

Ryll Viktor. 



Sándor Imre, Sándor Jenő, Schmid Ernő, Schmidt Károly, Scholtz Qyula, 
Simonffy Qyula, Simonfy Ákos, Somoghy Lajos, Suhajda Károly, Szabó József, 
Szadeczky Miklós, Szakmáry Ferencz, Szilágyi Ernő. 

Tarcsányi Kálmán, Temesváry Béla, Tomasovszky Imre, Tomassek Miklós. 
Ulreich Qyula. 
Vlaszaty Ödön. 
Wilhelmb Qyula, Winkler Miklós. 
Ziegmund Konrád, Zólomy Imre, Zsombory Ignácz. 

Elnök az ülést megnyitva, üdvözli a megjelent tagokat és a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Hering Samu választmányi tagot és 
Károlyi Árpád alapító tagot kéri fel. 

Folytatólag őszinte sajnálattal emlékszik meg arról, hogy mindkét 
alelnök gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg a közgyűlésen. 
Kéri a titkárt, hogy a hatóságok és testületek képviselőinek név
sorát olvassa fel. ' 

Titkár: Van szerencsém bejelenteni, hogy a földmivelésügyi 
miniszter ur képviseletében dr. Bartóky József államtitkár ur 
ő exczellencziája, továbbá Pech Kálmán és Kaán Károly min. tanácsos 
urak, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur képviseletében Hinfner 
György kir. közalapítványi főerdőtanácsos ur, a selmeczbányai 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskola részéről Jankó Sándor, Krippel 
Móricz és Fekete Zoltán főiskolai tanár urak, a horvát-szlavón 
erdészeti egyesület részéről Ulreich Gyula kir. főerdőtanácsos ur, 
Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti egyesülete s egyúttal a 
Coburg herczegi uradalmak részéről Hering Samu erdőigazgató, 
egyesületi alelnök ur, a Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület részéről 
Nádas Béla m. kir. főerdőtanácsos, egyesületi elnök ur jelent meg, 
mig az Arad-, Temes-, Déva-, Lugosvidéki Erdészeti Egyesület kép
viselésével csekélységemet bizta meg. Körmöczbánya sz. kir. fő-
bányavárost Suhajda Károly polgármester ur, Pozsony sz. kir. várost 
Fehér Pál városi erdőmester ur, Selmecz- és Bélabánya szab. kir. 
városokat Zólomy Imre tb. tanácsnok, városi erdőmester ur, végül 
az Országos Magyar Földbérlő Egyesületet dr. Deptner Tibor 
szerkesztő-titkár képviseli. 

Elnök: Van szerencsém dr. Bartóky József államtitkár urat és 
a többi kiküldött képviselő urakat az egyesület nevében a leg-
szivélyesebben üdvözölni s megjelenésükért köszönetet mondani. 



Kérem a titkár urat, hogy a tárgysorozat első pontja értelmé
ben jelentését adja elő. 

Titkár felolvassa jelentését a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett 
egyesületi tevékenységről (1. jelen füzet 1. oldalán). 

Elnök: Kiván-e valaki a titkári jelentéshez hozzászólni? 
Fekete Zoltán erdészeti főiskolai tanár: Tisztelt Közgyűlés! 

A főiskola emlékirata ügyében kívánok néhány megjegyzést tenni. 
A választmány javaslata, amint láttuk, nem foglal magában konkrét 
indítványt a főiskola székhelyének kérdésére nézve. Általánosságban 
kimondja ugyan annak szükségét, hogy az erdészeti szakoktatás 
intézménye a bányászatiétól elválasztassék és a jelenlegi székhely 
elhagyásával valamely műegyetemhez csatoltassék, az emlékiratban 
foglalt javaslattal azonban közvetlenül nem foglalkozik. 

Tisztelt Közgyűlés! Énbennem bizonyos aggályokat támaszt 
a választmány javaslata az ügy sikerére nézve, amennyiben bár az 
egyetemi színvonalra való emelés és a Selmeczbányáról való elvitel 
tekintetében teljesen megnyugtató felfogást fejez ki, mégis a jövő 
esélyeire alapítja a végleges megoldást és a főiskola emlékiratá
ban foglalt konkrét javaslattal így, ha közvetve is, szembehelyez
kedik. Éppen azért, mint a főiskola tanári karának tagja, köteles
ségemnek érzem rámutatni azokra az okokra, amelyeken a mi 
emlékiratunk alapszik és amelyeknél fogva a magam részéről a 
tanács eredeti álláspontja mellett továbbra is változatlanul kitartok. 

A mi emlékiratunk megemlékezik arról, hogy az erdészeti 
szakoktatás kérdése igen sokféle alakban oldható meg. Hogy ez 
igy van, annak az oka az erdészeti tudományok sokoldalúságában 
rejlik. Megoldható a szakoktatás kérdése az egyetemen, a műegyete
men, megoldható önálló erdészeti tanintézetekben is, vagy pedig 
a gazdasági szakoktatással kapcsolatban. 

Reánk nézve az a kérdés, mit kell választanunk? Mindannyiunk
nak azt kell kívánnunk, hogy az egyetemi szinvonalat elérjük, 
tehát az egyetem és a műegyetem között kell választanunk. 

A külföldi példák azt igazolják, hogy az egyetem keretében 
is megoldható a szakoktatás kérdése, sőt még több helyen van az 
egyetemmel kapcsolatban külföldön, mint a műegyetemmel. Ha a 
mi főiskolánk tananyagát analizáljuk abból a szempontból, hogy 
a különböző jellegű tárgyak hogyan csoportosulnak, azt találjuk, 



hogy a műszaki jellegű tantárgyak egyáltalán nem szárnyalják tul 
az egyetemi és az abszolút tudományos tantárgyakat. Mindent 
összevéve kiderül, hogy az utóbbiak mintegy 40°/o-át teszik az 
egész tananyagnak, tehát a filozófiai, jogi, közgazdasági tárgyak 
együttvéve, mig a tisztán technikai tárgyak, melyek közé a géptani, 
elektrotechnikai, földméréstani és épitészettani tantárgyak sorol
hatók, mindössze 25°/o-ot tesznek ki; az erdészeti szaktárgyak pedig 
35%-ot. Meg vagyok azonban győződve, hogy ezzel még sem én, 
sem más nem döntheti meg azt a tényt, hogy az erdészeti szak
oktatás a műegyetemen is igen jó helyen van, de viszont el kell 
ismerni, hogy az egyetem keretébe is jól beilleszthető. 

Az Országos Erdészei Egyesület igazgató-választmányának 
javaslata azt mondja, hogy a szakoktatásban a gazdasági jellegnek 
kell kidomborodnia és hogy az erdészeti főiskolának oly helyre 
kell kerülni, amelynek közvetlen környezete a gyakorlati oktatás 
szempontjának megfelel. 

Hogy mi Budapestet, amely csak tökéletlenül felel meg ebben 
a tekintetben, mégis felvettük az ajánlott két hely közé, ennek oka 
abban a másik rendkívül fontos szempontban keresendő, amely 
azt kívánja, hogy a felső szakoktatás intézménye lehetőleg valamely 
magas színvonalon álló kulturális, kereskedelmi és ipari góczpontba 
kerüljön, ilyen pedig Budapest, mely e tekintetben első helyen 
áll az összes magyarországi városok között. 

Azóta módunkban volt irányadó körök felfogását e tekintet
ben megismerni és a szerzett tapasztalatok legalább bennem azt a 
benyomást keltették, hogy a dolognak ilyen erőszakolása egyrészt 
Budapest alkalmatlansága miatt a gyakorlati szakoktatás szempontjá
ból, másrészt azért, mert ez a deczentralizáczió uralkodó elvével 
ellentétben állana, nem igen kecsegtethetne sikerrel. 

Foglalkoznunk kell tehát azon kérdéssel, hogy Budapest el
ejtésével valamely más műegyetemhez csatolhatnók-e főiskolánkat? 
A javaslat kimondja, hagy kívánatosnak tartja, miszerint ez az intéz
mény a mi szempontunkból megfelelő helyen létesüljön, vagyis 
oly helyen, amely a gyakorlati szakoktatás szempontjainak is meg
felel. Kérdés azonban, vájjon respektálják-e annyira a mi érdekein
ket, hogy a második műegyetemet ne oda helyeznék, ahová más 
érdekek helyezni kívánják, hanem oda, ahová mi szeretnők. Ez 



legalább is nem valószínű. De meglehetősen problematikus dolog 
e fölött vitatkozni, mert tudvalevő, hogy a második műegyetem 
székhelyének Temesvár városa van kiszemelve, legalább ez állapit
ható meg a hírlapi közleményekből és nem valószínű, hogy a 
közel jövőben e tekintetben fordulat álljon be. 

Tehát nekünk Temesvárt kell szemügyre vennünk és meg
állapítanunk, hogy a mi szempontunkból alkalmas helyen lenne-e 
ott a főiskola? A mi emlékiratunk kijelenti, hogy a gyakorlati 
czélnak Temesvár csak tökéletlenül felelne meg, amennyiben sik 
vidéki erdőgazdaság csakis bizonyos irányú gyakorlati feladatok 
bemutatására alkalmas. Azok az erdőségek, amelyek hegyvidéki 
viszonyok tanulmányozására megfelelnek, Krassószörény megyében 
és az attól északra fekvő hegységben mindenesetre sok tanulságos 
látnivalót szolgáltatnának, de azoknak megközelítése rövidebb, 
mindennapos gyakorlatok keretén belül nem lehetséges, már pedig 
nagyon fontos, hogy éppen a nyári kirándulásokon sokat lehessen 
bemutatni a hallgatóságnak. E tekintetben mindegy, hogy Buda
pesten, Temesváron, vagy Pozsonyban vagyunk-e, ha az ember 
vonatra ül és 4—5 órai utazást tesz meg. Ez tehát nem jelent 
különbséget az 1—2 hetes tanulmányutaknál sem. Nekünk súlyt 
kell helyezni arra, hogy a rövidebb gyakorlatok szempontjából a 
hely megfeleljen. E tekintetben nézetem szerint Temesvár csak 
egyoldalúan felel meg, bár nem mondható, hogy egyáltalán nem 
felelne meg. Mégis azt hiszem, a választmány javaslatának szem
pontjából Temesvárt el kellene ejteni. 

Meg kellene tehát tulajdonképen várni, amíg egy harmadik 
műegyetem létesül, kérdés azonban, hogy az alkalmas helyen lesz-e? 
Szó van Kassa városáról, de kérdés, mikor fog ez a terv megvaló
sulni. Nem valószínű, hogy mostanában, amikor az állam a közel 
múltban két uj egyetem felállításának terheit vállalta magára és 
egy uj műegyetem létesítését is elhatározta, mindjárt a háborút 
követő nagy gondok közepette harmadik műegyetemet állítson fel, 
legalább belátható időn belül. így a dolog évtizedeken át elhúzód
hatnék, hol tt máris hosszú évtizedek óta késik. 

Sokkal nehezebben jutunk nyugvó pontra ebben a dologban, 
ha a jövő esélyeire alapítjuk számításunkat és nem indulunk ki a 
jelenlegi viszonyokból, nem igyekszünk a jelenlegi viszonyokra 



lerakni az erdészeli szakoktatás alapjait. A gyakorlati szakoktatás 
szempontjából, mint emlékiratunk kifejtette, Pozsony nagyon jól 
megfelelne. Egyedüli hibája Pozsonynak, hogy nincs műegyeteme, 
hanem egyeteme. 

Felvetjük tehát a kérdést: nem lehet-e az egyetem keretében 
megoldani a dolgot? Hivatkoztam külföldi példákra, tananyagunkra 
és mindezek alapján azon nézetemnek kell kifejezést adnom, hogy 
az egyetem is alkalmas e czélra, mert az erdészeti fakultás tan
tervét az egyetemi oktatás keretébe époly jól be lehet kapcsolni, 
mint a műegyetemébe. Sőt bizonyos szempontból előnyösebbnek 
is tartanám az egyetemi kapcsolatot, mert nem lennénk kitéve 
annak, hogy a takarékossági elvnek hatása alatt az általános tárgyakat 
ismét csak más fakultások hallgatóival együtt kellene hallgatni az 
erdészeti hallgatóknak is, aminek hátrányát most a bányászati 
kapcsolatban érezzük. Az egyetemen inkább elérnők, hogy az elő
készítő és az összes'műszaki tárgyak kizárólagosan az erdészet igényei
hez mérten adassanak elő. Én tehát nem tehetek egyebet, mint
hogy azt mondjam: Pozsonyt ne ejtsük el és ne mondjuk, hogy 
csak műegyetem keretében lehet ezt a hosszú idő óta vajúdó 
kérdést dűlőre juttatni. Tudom, hogy érveléseimmel még mindig 
nem győzhettem meg azokat, akik az erdészeti szak műszaki jellegé
nek fentartása mellett foglalnak állást. 

Eddig a végzett erdész, ha az államvizsgát letette, erdőmérnöki 
oklevelet nyert. Sokan azáltal, hogy az egyetemhez csatlakoznánk, 
veszélyeztetve látnák ennek a műszaki jellegnek további fentartását. 
Eltekintve attól, hogy az egyetemi végzettség egyáltalában nem 
bir kevesebb sulylyal, mint a műegyetemi és aki az egyetemen 
szerezte diplomáját, nem áll mögötte képzettség dolgába annak, 
aki a műegyetemen végzett, azt hiszem, hogy egy kis liberalitással 
keresztül lehetne vinni, hogy a pozsonyi egyetem az erdőmérnöki 
fakultást végzett szakembereknek ezentúl is a műegyetemi jelleg
nek megfelelő erdőmérnöki czimet adja meg, tehát erdőmérnöki 
oklevelet szolgáltasson ki. Tekintetbe véve azt, hogy az egyetemen 
ugyanazon elvek szerint hallgatnának a hallgatók, legalább fő vonásai
ban, mint jelenleg, nem láthatom be, hogy miért ne volna lehetséges 
ott is megadni az erdőmérnöki czimet. Ezzel, azt hiszem, hogy a 
pozsonyi egyetem mellettiállásfoglalásnakegysulyosakadályaelesnék 



g. Kiss Ernő: Miért nem választjuk inkább a kolozsvári 

egyetemet ? 
Fekete Zoltán: Tisztelt Közgyűlés! Bár a világháború zaja 

még nem ült el és a békés fejlődés lehetősége még nincs meg
adva, mégis szükségesnek láttuk ezt az emlékiratot benyújtani, 
mert nagy mulasztásnak tartottuk volna azt, ha akkor, amikor a 
bányászati és kohászati ágazatnak a műegyetemhez való csatolása 
aktuálissá vált, ennek a kérdésnek megoldásával még hosszú ideig 
vártunk volna. A pozsonyi egyetem még ki nem alakult intéz
mény, melynek fakultásait még csak ezentúl fogják kiegészíteni. 
Ennek keretébe tehát nézetem szerint igen czélszerüen illeszked
hetnénk. Ezzel kikerülhetnők azt a lehetőséget, hogy a bányászati 
és kohászati szaknak elhelyezésével Selmeczbányán egy redukált 
főiskolával visszamaradjunk, hogy ne mondjam, eltemetődjünk. Ez 
a helyzet a mi főiskolánk színvonalának semmi esetre sem válnék 
előnyére. 

Ezért bátor vagyok indítványozni, méltóztassék a főiskola 
emlékiratában foglalt javaslatot becses pártfogásukba venni és 
pártolólag fölterjeszteni. Azt hiszem, ezzel a határozott lépéssel 
többet érnénk el, mint hogyha konkrét javaslatnak hiányában a 
jövő eshetőségeire bíznánk ennek az ügynek eldöntését. (Éljenzés.) 

Elnök: Kiván-e még valaki hozzászólni a titkári jelentéshez? 
Ha senki se kíván, akkor a vitát bezárom. 

Mindenekelőtt tisztelt közgyűlés tisztelettel javaslom, hogy az 
év közben elesett és elhunyt tisztelt tagjaink iránti mély részvé
tünknek jegyzőkönyvben adjunk kifejezést. (Helyeslés.) 

Második tárgya a határozatnak a most felmerült vitára, a 
főiskola székhelyének kérdésére vonatkozik. E tekintetben az igazgató
választmány azt a javaslatott tette, hogy az erdészeti főiskola oly 
műegyetemhez csatoltassák, melynek székhelye megfelel az erdészeti 
gyakorlati oktatás igényeinek. Ezzel szemben Fekete Zoltán tanár 
ur, ha jól értettem azt a propozicziót tette, hogy elsősorban Pozsony
ban az ottani egyetem kötelékében állittassék fel az erdészeti főiskola. 

A titkári jelentés többi részére nézve pedig kérdem méltóztat
nak-e elfogadni. (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 

Fekete Zoltán: A főiskola emlékiratában foglaltakat azzal a 
hozzáadással ajánlom elfogadásra, hogy ha a kormány bölcs döntése 



Budapestet elejtené és Pozsony mellett foglalna állást, az erdő
mérnöki czim megadásának joga a pozsonyi egyetemnek meg
adassák. 

Elnök: Ugy látom tehát, hogy a tanár ur indítványa Pozsonyra 
vonatkozik, ha Budapesten nem állíttatnék fel a főiskola. 

Bátor vagyok ennélfogva feltenni a kérdést: méltóztatik-e az 
igazgató-választvány javaslatát elfogadni, vagy azzal szemben Fekete 
Zoltán ur javaslatához méltóztatnak hozzájárulni? (Felkiáltások: 
Szavazzunk felállással!) 

Miután jobbról és balról más-más nézetet hallok, kérem azokat 
az urakat, akik az igazgató-választmány javaslatát fogadják el, méltóz
tassanak felálni. (Megtörténik. Felkiáltások: Ellenpróbát kérünk!) 

Kérem azokat az urakat, akik Fekete tanár ur javaslatát fogad
ják el, méltóztassanak felálni. (Megtörténik). 

Kisebbség. Megállapítom tehát, hogy a közgyűlés a választ
mány javaslatát fogadja el. Egyebekben pedig a titkári jelentés 
általánosságban tudomásul vétetik. 

Következik a tárgysorozat második pontja: Elnökség és 15 választ
mányi tag választása, előbbi 3 évre, utóbbiak 4 év tartamára. 
Az igazgató-választmányból az alapszabály értelmében kilépnek, 
de újból választhatók: Csik Imre, Darányi Ignácz, Gesztes Lajos, 
Havas József, Hering Samu, gróf Kendeffy Gábor, gegesi Kiss 
Ernő, Kócsy János, Laitner Elek, Pech Kálmán, de Pottere Gerard, 
Schmidt Ferencz, Tomcsányi Gyula, Török Sándor és Vadas Jenő. 

A szavazatszedő küldöttség elnökéül felkérem Balogh Ernő 
erdőfőtanácsos urat, a bizottság tagjaiul pedig Lipcsey László és 
Tomasovszky Imre urakat. A szavazatok összeszedésének idő
tartamára a közgyűlést felfüggesztem. 

Szünet után. 

Elnök: Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlést folytatólag megnyitom. 
Következik a tárgysorozat 3-ik pontja: Károlyi Árpád erdőigazgató 
ur felolvasása: „Az erdészeti tudományok módszerei és problémái" 
czimén. 

Károlyi Árpád erdőigazgató megtartja élénk figyelemmel és 
általános tetszéssel fogadott felolvasását, amely az Erdészeti Lapok 
1918. évi februári számában fog közöltetni. 



Elnök: Kivan valaki hozzászólni? Ha nem, úgy azt hiszem, 
hogy a tisztelt közgyűlés méltóztatik hozzájárulni ahhoz az indít
ványomhoz, hogy Károlyi Árpád erdőigazgató urnák érdekes és 
tanulságos felolvasásáért meleg köszönetünket fejezzem ki. (Helyeslés). 

Felkérem a szavazatszedő bizottság elnökét, szíveskedjék a 
választás eredményéről jelentést tenni. 

Balogh Ernő, a szavazatszedő bizottság elnöke: Tisztelt Köz
gyűlés : Az alapszabályok értelmében a lelépő elnökség és választ
mányi tagok megválasztására beérkezett 88 szavazat. Az elnökség 
tagjai egyhangúlag választattak meg. (Élénk éljenzés.) Tehát elnökké: 
báró Tallián Béla (zajos éljenzés); I. alelnökké káinoki Bedő Albert dr. 
tiszteletbeli elnök (zajos éljenzés); II. alelnökké: Horváth Sándor 
(zajos éljenzés). 

Ezenkívül legtöbb szavazatot nyeriek, mint választmányi tagok : 

Csík Imre, Darányi Ignácz, Gesztes Lajos, Hering Samu-, gr. Kendeffy 
Gábor, gegesi Kiss Ernő, Kócsy János, Pech Kálmán, de Pottere 
Gerard, Schmidt Ferencz, Tomcsányi Gyula, Török Sándor, Vadas 
Jenő, Kacsanovszky József és Hinfner György. (Élénk éljenzés.) 

Elnök: Tisztelt Közgyűlés! Van szerencsém a magam és 
elnöktársaim nevében meleg köszönetemet fejeznem ki a szives 
bizalomért, amelyben a tisztelt közgyűlés részesíteni méltóztatott. 
Azt a fáradhatatlan szorgalmat és páratlan odaadást, melylyel elnök
társaim arra a magaslatra emelték az egyesületet, amelyen az jelen
leg áll (élénk éljenzés), a magam részéről meleg támogatásban 
fogom részesíteni továbbra is és remélem, hogy elnöktársaim 
betegsége mentől hamarább jobbra fordul és az őszinte lelkesedés
sel teljesített munkában szives támogatásukat a jövőben is élvezni 
fogjuk. (Élénk éljenzés.) 

Egyben van szerencsém a tisztelt közgyűlésnek kijelenteni, 
hogy azok az urak, akiknek neveit a szavazatszedő bizottság elnöke 
most felolvasta, a választmány tagjaivá választattak. És pedig 4 évi 
időtartamra: Csik Imre, Darányi Ignácz, Gesztes Lajos, Hering 
Samu, Hinfner György, Kacsanovszky József, gróf Kendeffy Gábor 
gegesi Kiss Ernő, Kócsy János, Pech Kálmán, de Pottere Gerard, 
Schmidt Ferencz, Tomcsányi Gyula, Török Sándor és Vadas Jenő. 

Következik a tárgysorozat 4-ik pontja: az alapszabályok 
módosítása. 



Titkár: Tisztelt közgyűlés! Szomorú szükségesség, hogy mi 
most ezen a közgyűlésen az alapszabályok módosításával kell, hogy 
foglalkozzunk. Azok a rendkívüli körülmények, amelyek között élünk 
ennek a háborús állapotnak negyedik évében, egyesületünket is 
abba a kényszerhelyzetbe hozták, hogy jövedelmeinek szaporítá
sáról kell gondoskodnia. Az általános drágulás, amely különösen 
a nyomdaipar terén fellépett, végre is odavezetett, hogy azt kellett 
konstatálnunk a jövő évi költségvetés összeállításánál, miszerint 
eddigi bevételi forrásainkkal nem tudjuk fentarthatni lapjainkat 
még azon szerény keretben sem, amelyben a háború kezdete óta 
megjelentek. Szaporodott természetesen az egyesület kiadása minden
féle egyéb téren i s : székházunk jókarbantartása, irodai szükségletek 
és nem utolsó sorban a személyi járandóságok is fokozott kiadást 
okoznak. Nem szívesen, de mégis kénytelen tehát az igazgató
választmány a tisztelt közgyűlés elé azzal a javaslattal lépni, hogy 
egyesületünk tagdija csekély mértékben, 2 5 % erejéig felemeltessék 
és ezzel arányban egyúttal az eddigi 300 korona alapítványi tőke 
minimálisan 400 koronára emeltessék. 

Azok a módosítások, tisztelt közgyűlés, amelyeket az alap
szabályokon eszközölni óhajtunk, kizárólag erre vonatkoznak és 
talán a tisztelt közgyűlés, — minthogy tulajdonképen csak számok
nak ujabb számokkal való felcseréléséről van szó, •— nem is kívánja 
részletenként minden egyes szakasz felolvasását. (Felkiáltások: Nem 
kívánjuk!) 

A lényeg tehát az, hogy az eddigi 300 korona alapítvány 
helyett 400 korona, a 16 korona eddigi évi tagdíj helyett ezentúl 
20 korona szerepel és a régi alapító tagoknak 6 koronás kedvez
ményes lapdiját 10 koronára módosítjuk. (Helyeslés.) Ugy gondol
juk tisztelt közgyűlés, hogy azok a tisztelt alapító tagtársak, akik 
eddig 300 koronát alapítottak, teljes élvezetében maradnak ezentúl 
is tagsági jogaiknak; mindazonáltal kérelmet fogunk hozzájuk 
intézni, hogy amennyiben tehetik, egészítsék ki régi alapitványaikat. 
Amennyiben azonban nem tennék, azért változatlanul megmaradná
nak alapító tagsági jogaik élvezetében. 

Méltóztatnak kívánni, hogy részletesen felsoroljam azokat a 
szakaszokat, amelyek módosulnak? (Felkiáltások. Nem kívánjuk, 
elfogadjuk!) Tisztelettel javaslom az igazgató-választmány erre 
vonatkozó javaslatának elfogadását. (Helyeslés.) 



Elnök: Ha nincs ellenvetés, hatarozatilag kimondom, hogy a 
közgyűlés az alapszabálymódositáshoz egyhangúlag hozzájárul. 

Következik a tárgysorozat 5-ik pontja: Jelentés az 1916. évi 
számadásokról és az 1918. évi költségvetésről. 

Titkár: Tisztelt Közgyűlés! Szétosztottuk a mult évi zárszá
madásokat a behajthatatlan követelésekre vonatkozó javaslattal 
együtt, továbbá a jövő évi költségvetés tervezetét. Mindezek rész
letesen az erdészeti lapokban is már közölve voltak és igy már 
méltóztatnak róluk tudomással birni. (Felkiáltások: Nem kívánjuk 
a felolvasást, elfogadjuk!) 

A zárszámadás nem végződött a mult évben sem deficzittel, 
hanem csekély maradványnyal. A törlésre javaslottak mind olyan 
tételek, amelyeknek behajtására már reményünk nem lehet. A jövő 
évi költségvetés a tagdíjemelés figyelembevételével történt, amely
ről a tisztelt közgyűlés előbb méltóztatott határozni. 

Elnök: Méltóztatnak e zárszámadásokat jóváhagyni, a száma
dásokban előforduló behajthatatlan követelések törléséhez hozzá
járulni és az 1918. évi költségvetést szintén elfogadni? (Felkiáltások: 
Elfogadjuk!) Tehát ezt hatarozatilag kimondom. 

Következik a tárgysorozat 6-ik pontja: Jelentés a Deák Ferencz-
alapitvány kamataiból kiirt irodalmi pályázatokról. 

Titkár: Tisztelt közgyűlés! Az erről szóló jelentésem is igen 
rövid, amennyiben a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt 
pályázatokra az év folyamán egyetlen pályamű sem érkezett be. 
A Deák Ferencz-alapitvány kamataira vonatkozólag az igazgató
választmány nevében ismét azt a javaslatot terjesztem elő, hogy a 
kamatok egyelőre letétbe helyeztessenek. (Helyeslés.) 

Elnök: A titkár ur indítványát, ha nincs ellenvetés, elfogadott
nak jelentem ki. 

Következik a tárgysorozat 7-ik pontja: Indítvány a jövő évi 
közgyűlés helyére és tanácskozási tárgyaira nézve. 

Titkár: Tisztelt közgyűlés! A mai körülmények között a jövő 
évi közgyűlésre nézve még nem áll módjában az igazgató-választ
mánynak, hogy már most javaslatot tehessen. Tisztelettel kérem, 
hogy a jövő évi közgyűlés tárgysorozatának összeállításával és a 
közgyűlés összehívásával az igazgató-válaszmányt méltóztassék meg
bízni. (Helyeslés.) 



Elnök: Hozzá méltóztatnak járulni ? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 
Akkor az indítványt elfogadottnak jelentem ki. 

Következik a tárgysorozat 8-ik pontja: Esetleges indítványok, 
indítvány azonban nem érkezett be. 

Amennyiben a tisztelt közgyűlés tagjai közül már senki sem 
kivan felszólalni, megköszönve szives türelmüket és kitartásukat, 
az ülést bezárom. (Felkiáltások: Éljen az elnök.) 

K. m. f. 
c3£ c>? 

Adományok a Wagner-Károly-alap javára. 

I. Újévi üdvözletek megváltása czimén. 

Kozma István 10 K. 

Susáki erdőhivatal tisztikara 45 K (ehhez hozzájárultak: Tordony 
Emil 5 K, Hantos Ernő 5 K, Reschner Rezső 5 K, Suszter Rezső 
5 K, Urbánszky István 5 K, Hohoss János 5 K, Janussek István 
5 K, Jovics Lázár 3 K, N. N. 3 K, Lipták Győző 4 K). 

Zai Adám 5 K, Scholtz Gyula 10 K, Eránosz A. János 7 K. 
Liptóujvári főerdőhivatal tisztikara 48 K (ehhez hozzájárultak: 

Orosz Antal 6 K, De Pottere Gerard 6 K, Kostialik János 6 K, 
dr. Saád Andor 6 K, Gőzsy Gyula 6 K, Spengel Sándor 4 K, 
Vaiczik Emil 4 K, Letz Lajos 5 K, Glock Géza 5 K). 

Faértékesitő hivatal tisztikara 70 K (ehhez hozzájárultak: Bíró 
Zotlán 6 K, Winkler Miklós 6 K, Enyedi János 5 K, Hyna Ottó 
5 K, Kelemen Béla 5 K, Papp Béla 5 K, Bükhel János 5 K, 
Bottka György 5 K, Németh Pál 4 K, Kelecsényi Mihály 4 K, 
báró Marschal Ernő 5 K, dr. Fazekas Ferencz 3 K, Szadlis Sándor 
3 K, Zsombori Ignácz 3 K, Hrabovecz Gyula 2 K, Erdélyi Mihály 4 K)-

Bogsch Árpád 5 K, Karánsebesi erdőgondnokság 8 K. 
Földmivelésügyi minisztérium I/A főosztály tisztikara 148 K 

(ehhez hozzájárultak: Horváth Sándor 15 K, Pech Kálmán 10 K, 
Arató Gyula 10 K, Rochlitz Dezső 10 K, Doroszlai Gábor 6 K, 
dr. Hammersberg Géza 6 K, Czillinger János 6 K, Almásy Andor 
5 K, Dezsényi Jenő 6 K, Ráduly János 6 K, Berecz János 4 K, 
Botos Sándor 4 K, Spettmann János 6 K, Tichy Kálmán 6 K 



Ratkovszky Károly 6 K, Balogh Ernő 6 K, Héjas Kálmán 6 K, 
Ajtai Sándor 6 K, Siegmund Konrád 6 K, Lesenyi Ferencz 6 K, 
Krall János 6 K, Intzédy Géza 6 K). 

Boór Károly 3 K, Jurkovich János 10 K, Dobren János 5 K 55 f, 
Somoghy Lajos 10 K, Szaltzer Lajos 5 K, Hornung Gusztáv 5 K, 
Polczer Árpád 6 K, Kellé Artúr 4 K, Borsiczky Ottó 10 K, 
Dezső Zsigmond 10 K, Jüngling János 10 K. 

• Máramarosszigeti állami erdőhivatal 14 K (ehhez hozzájárultak: 
H. Karácsony Sándor 5 K, Gulyás Jenő 3 K, Iváskó Sándor 3 K, 
Török János 3 K). 

Náday Dénes 5 K, Riedl Gyula 5 K, Rettich Károly 10 K, 
Turcsa Tivadar 5 K, Köllő Pál 5 K, Ujfalussy Mihály 5 K, 
Barkóczai Ferencz 5 K, Orsovai erdőgondnokság 10 K, Arz 
Károly 3 K. 

Beszterczei erdőigazgatóság 44 K (ehhez hozzájárultak: Kalli-
woda Andor 10 K 30 f, Petrás Jakab 5 K, Schlosser József 3 K, 
Egly József 3 K, Daum Alfréd 3 K, Török Albert 3 K, Bodoni 
Miklós 3 K, Czebeczauer József 3 K, Pribnov Pál 4 K, Ponner 
Nándor 4 K, Polakovics György 3 K). 

Binder Béla 3 K, Pokorny István 5 K, Schillinger Béla 5 K, 
dr. Tuzson János 10 K. 

Orsovai erdőhivatal 30 f (a múltkor már kimutatott 28 K 70 
f-hez hozzájárultak: Várnay Ödön 10 K, Bécsy Dezső 10 K, Aschner 
Vilmos 5 K, Herczeg János 2 K, Kimpián Illés 1 K, Burák 
Sándor 1 K). 

Aáron Oktavián 5 K, Klözel Oszkár 5 K, Kolozsvári erdő
igazgatóság 123 K, Pukács Endre 10 K, Teodórovits Ferencz 20 K, 
Volfinau Gyula 4 K, id. Belházy Gyula 5 K, Brannich Gyula 5 K, 
Krajcsovitc Ferencz 5 K, Napholtz Jenő 6 K, Wilhelmb Gyula 5 K, 
Gajdits Béla 5 K, Vassányi M. J. 5 K, Fóriss József 6 K, ifj. 
Molcsányi Gábor 4 K, Pauspartl Károly 25 K, Balaton Antal 5 K, 
Jellmann Béla 2 K, Kováts Albert 2 K, Lonkay Antal 5 K 55 f. 

Nagyszebeni állami erdőhivatal 17 K (ehhez hozzájárultak: 
Sümegh Ignácz 6 K, Schvarz Rezső 5 K, Plachy Teofil 3 K, 
Spielhaupter György 3 K). 

Hajdú Rezső 10 K, Kleiszl Gyula 5 K. 



//. Egyéb adományok. A faértékesitő hivatal utján ott érdembe
hozott napidijaik átengedése által a Wagner-Károly-alapitványt 
gyarapították: 

Billitz Sándor 174 K, Engel Ármin 124 K 20 í, Jánosi Engel 
Gyula 49 K 60 f, Erlich Emil 24 K 80 f, dr. Fenyő Miksa 24 K 80 f, 
Gáspár Fülöp 49 K 60 f, Grósz Béla 99 K 40 f, Haász Frigyes 
49 K 60 f, Hartenstein Jenő 149 K, Hofftnann József 49 K 60 f, 
Klein Sándor 24 K 80 f, Kronberger Zsigmond 49 K 60 f, 
Luftschitz István 49 K 60 f, Pauszpertl Károly 25 K, Rényi Oszkár 
24 K 80 f, Scheiber Endre 24 K 80 f, Schantzer Ignácz 49 K 60 f, 
Silbermann Aladár 24 K 80 f, Vuk Gyula 49 K 60 f, Wünscher 
Frigyes 49 K 60 f. Összesen 1166 K 80. 

Gróf Tisza István nagykovácsii uradalma 1360 K 69 fillér. 
Fogadják az összes adakozók az Országos Erdészeti Egyesület 

őszinte köszönetét. 

ú% ú£ á% 

Az I. Ferencz József-alapra befolyt adományok. 
(Folytatás, lezárva 1917. deczember 31-én.) 

Korompa nagyközség 315 K 34 f, Kocsér község 164 K 58 f, 
Sebők József 1012 K 50 f, Szatmári püsp. erdőhivatal 425 K. 

Beszterczebányai áll. erdőhivatal 385 K (ehhez hozzájárultak: 
Nádai Dénes 5 K, Radóczi v. urb. 5 K, Radóczi irtványosok 5 K, 
Ófalui v. urb. 5 K, Ófalui v. irtványosok 5 K, Alsókemeneczi v. 
urb. 5 K, Felsőkemeneczi v. urb. 5 K, Cserenyei v. urb. 5 K, 
Besztercsényi v. urb. 5 K, Ktskeresnyei v. urb. 5 K, Nagykeresnyei 
v. urb. 5 K, Pázsiti v. urb. 4 K, Oszlányi v. urb. 50 K, Kalacsnai 
v. urb. 5 K, Nagyugróczi v. urb. 5 K, Brogyáni v. urb. 20 K, 
Kisugróczi v. urb. 5 K, Zsikvai v. urb. 10 K, Kislósi v. urb. 5 K, 
Velséczi v. urb. 10 K, Gesztődi v. urb. 5 K, Kisaranyosi v. urb. 
3 K, Ebedeczi v. urb. 10 K, Maholányi v. urb. 10 K, Kistapol-
csányi v. urb. 10 K, Fenyőkosztolányi v. urb. 5 K, Keresztúri 
v. urb. 10 K, Zsitvakenézi v. urb. 10 K, Zsitvaapátii v. urb. 5 K, 
Kiesői v. urb. 10 K, Valkóczi v. urb. 5 K, Feketekelecsényi v. 
urb. 5 K, Ujpetendi v. urb. 3 K, Nemcsényi v. urb. 5 K, Mohi-i 



v. urb. 5 K, Mohi-i zsellérek 5 K, Ujbarsi v. urb. 5 K, Kiskosz-
mályi v. urb. 5 K, Qaramkovácsi v. urb. 5 K, Garamnémeti v. 
urb. 5 K, Csáradi v. urb. 5 K, Garamszőllősi v. urb. 10 K, Garam-
szőllősi kurialisták 5 K, Csejkői v. urb. 20 K, Garamsolymosi 
v. urb. 5 K, Garamapáti v. urb. 5 K, Csatái v. urb. 5 K, Garam-
vezekényi v. urb. 5 K, Garammikolai v. urb. 5 K, Zselézi v. urb. 
5 K, Csekei v. urb. 5 K, Barsbaracskai v. urb. 5 K, Hölvényi 
v. urb. 5 K, Nagysallói v. urb. 5 K). 

Gróf Csáky Albin urad. 500 K, Alsóárpási jár. erdőgondnokság 
50 K, Pécskai erdőgondnokság 7 K 30 f, Eperjesvidéki jár. erdő
gondnokság 50 K, Kohi község 7 K 82 f, Szatmár-Németi város 
100 K, Biebel János 49 K 70 f, Bocskói v. urb. 40 K, Besztercze-
bányai áll. erdőhivatal 104 K 10 f, Bácsfalu község 318 K 15 f. 

Rimaszombati áll. erdőhivatal 600 K (ehhez hozzájárultak: 
Munkácsi gör. kath. püsk. urad. G. Tapolcza 300 K, Felsőmagyar
országi fakitermelő és értékesítő r.-t. 300 K). 

Alsóárpási jár. erdőgondnokság 27 K, Németlipcsei jár. erdő
gondnokság 643 K 76 f, Báródi körjegyzőség 3 K 21 f, Müller 
József 152 K 38 f, Pászthy Ferencz 200 K, Szernyei v. urb. 52 K 50 f: 

Beszterczei erdőigazgatóság 4000 K (I. részlet fejében). 
Fogadják a nemesszivü adakozók az Országos Erdészeti 

Egyesület őszinte köszönetét! 

ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

FELHÍVÁS 

(a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában). 

Az 1918. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándéko

zók felhivatnak, hogy kérvényüket az ehhez szükséges engedély 

iránt legkésőbb 1918. évi február hó végéig a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium I/A főosztályának czimére (Budapest, V. ker., 
Zoltán-utcza 16. sz.) bérmentve küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához való bocsátásra kivételesen azok 
is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig 



számitva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati 
szolgálatban mutatkozó hiányosság önhibájukon kivül valamely 
— a háborúval kapcsolatos — méltánylást érdemlő ok következté
ben állott elő. 

Budapest, 1918. évi január hó 8-án. 

Horváth Sándor s. k. 
miniszteri tanácsos, a vizsgáló-bizottság elnöke. 

II. 

HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y 

(elveszett szak vizsga • bizonyítványról). 

Közhírré teszem, hogy az Grdak községi (Körös-Belovár vár
megye) születésű Ivanovits Endre részére 1908. évi október hó 19-ik 
napján 4. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1917. évi 
719. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
adatott ki. 

Pécs, 1917. évi deczember hó 13-án. 

Pánczél Ottó s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, kir. erdőfelügyelő. 

c 2 ? c J ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Oyöngyössy Béla ny. miniszteri tanácsos, volt 
kolozsvári kir. erdőfelügyelő, az Országos Erdészeti Egyesület 
alapító tagja, mult év deczember hó 11-én 66 éves korában Var-
gyason jobbiétre szenderült. 

Rolland Gusztáv, Szentgyörgy város erdőmestere, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, mult év szeptember hó 28-án 
elhunyt. 



Veréb Mihály m. kir. erdészeti irodatiszt a harcztéren szerzett 
betegség következtében mult év deczember hó 13-án 35 éves 
korában Budapesten elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

Hírek hadbavonult erdőtisztekről. Jurkovich János m. kir. 
erdőmérnök, cs. és kir. tartalékos főhadnagy eddig a következő 
katonai kitüntetésekben részesült: A sarajevói várkörzetben az 
1914 1915. évben tanúsított fáradhatatlan szorgalmas és eredmé
nyes munkásság czimén dicsérő oklevélben; az 1915. évi drina-
menti harczokban „az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartás" 
czimén a legfelső dicsérő elismerés jelvényében a kardokkal 
(signum laudis); az 1916/17. évben az Izonzó fronton „az ellenség 
előtt tanúsított vitéz magatartás" czimén az újólagos legfelső 
elismerés jelvényében a kardokkal (ezüst signum laudis). 

POSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normális 
vasúti forgalom (Budapest: 
ről 3 1 4 óra közvetlen gyors* 
vonattal ) . 

N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLÓK 

Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezményeké 
ben most is részesülnek. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában, az erdőfelügyelőségi szolgálatnál 
Pánczél Ottó főerdőtanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőt fő-
erdőtanácsossá kinevezem; továbbá ugyancsak az erdőfelügyelőségi szolgálatnál 
Kolosy Béla erdőfelügyelőnek, valamint a községi stb. erdők állami kezelésének 
szolgálati ágazatánál Páll Miklós erdőtanácsosnak a főerdőtanácsosi czimet és 
jelleget; végül a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál 
Schmidt Károly miniszteri tanácsosi czimmel felruházott főerdőtanácsosnak a 
miniszteri tanácsosi jelleget, Ráduly János és Földes Tamás* erdőtanácsosoknak 
pedig a főerdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1917. évi deczember hó 13-án. 

KAROLY s. k. 
• MEZŐSSY BÉLA s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében Jüngling János 
m. kir. erdőtanácsost áthelyezte Naszódról Beszterczére a m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához (pénztárosnak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Papp Jenő m. kir. erdő
mérnököt Zsarnóczáról a beszterczebányai ni. kir. erdő igazgatóság kerületébe 
Garampéterire s megbízta a jeczenyei m. kir. erdőgondnokság vezetésével. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Payer Sándor m. kir. erdőtanácsost a 
beszterczebányai m. kir. erdőgondnokság vezetése alóli egyidejű felmentése 
mellett megbízta a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság pénztári teendőinek 
ellátásával. 

* 

A m kir. földmivelésügyi miniszter Dénes Jenő m. kir. erdőmérnök
gyakornokot a szolgálat érdekében Beregszászról Beszterczére helyezte át az ottani 
m. kir. erdőigazgatósághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Qombossy József m. kir. fő-
erdőmérnököt a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből Kisgaramról 
a nagybányai m. kir. főerdőhivatal központi szolgálatához Nagybányára. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Popoviáu Valér m. kir. erdőmérnök
gyakornokot saját kérelmére áthelyezte Liptóujvárról Beszterczebányára. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a Hajdú vármegye és Szabolcs vár
megye területén állami kezelésbe vett erdők kezelésével megbízott m. kir. járási 
erdőgondnokság ideiglenes székhelyéül Dsbreczen várost jelölvén ki, Deák János 
m. kir. erdőtanácsost Hajdúböszörményből Debreczenbe áthelyezte. 

• 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Tirís Rezső, Bielek Ede és Ryll 

Viktor kir. közalapítványi főerdőmérnököket kir. közalapítványi erdőtanácsosokká ; 
Kubicza Isván és Klausberger Károly kir. közalapítványi erdőmérnököket kir. 
közalapítványi főerdőmérnökökké; Skulte'ty Győző és Vajda Gyula kir. köz
alapítványi segéderdőmérnököket kir. közalapítványi erdőmérnökökké és végül 
Pintér Sándor és Sándor István kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornokokat 
kir. közalapítványi segéderdőmérnökökké — az előbb emiitettet ideiglenes minő
ségben — kinevezte. 

«** 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottsága 1917. évi deczember hó 11-én tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Kaán Károly miniszteri tanácsos, h. elnök, Kacsanovszky József 
kir. főerdőtanácsos, előadó; Rochlitz Dezső, Kozma István és Kovács Gábor 
miniszteri tanácsosok; Ratkovszky Károly, Ulreich Gyula, Kovács Aladár, Pájer 
István, Doroszlai Gábor, Balogh Ernő és Kelecsényi Ferencz m. kir. főerdő-
tanácsosok; Wilhelmb Gyula m. kir. főerdőszámtanácsos ; Tichy Kálmán kir. erdő 
felügyelő, Ráduly János m. kir. erdőtanácsos, Dezsényi Jenő kir. erdőfelőgyelő, 
bizottsági tagok; Geyer H. Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője 
és Spettmann János m. kir. erdctanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Kiss Ferencz m. kir. 
főerdőtanácsos távolmaradását hivatalos elfoglaltságával kimentette és azután az 
ülést megnyitja. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed, vagyis az 1917. évi 
szeptember hó végén mutatkozott pénzálladékára vonatkozó jelentést. (Kimutatást 
lásd a 37. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2- Jegyző előterjeszti Krippel Móricz főiskolai tanár bejelentését, mely szerint 

az alapból 200 koronával segélyezett Margit nevü leányát a jelen tanévben nem 
iskoláztathatja s ennélfogva a segélyt sem élvezheti. 



Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap vagyonának álladéKa 1917/18. év I. negyedének végén. 

E 
N M e g n e v e z é s 

M. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A m. földhitelintézetek 
orsz. szövetségénél 
(Altruista banknál Meg

M e g n e v e z é s 
készpénzben értékpapír jegyzés 

O 
U. K f | K | f K f 

1. Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben: 

13297 5S 29287 53 425000 — 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Járulékok, adományok... .... . . . 
Gyümölcsöző tőkék kamatjai... 
Különféle bevételek... . . . . . . . 
i . , , lapostatak.pénzt.-hoz 

A t u t a l a s o k | a z Altruista bankhoz 
Értékpapírok eladásából — ... 
Átfutó bevételek ... . . . ... ... 
Vásárolt értékpapírok ... ... . . . 

20735 
76 

40 

14 
93 891 

10000 

8! 

— — 

Összesen ... 34149 05 40179 34 425000 — 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kifizetett segélydijak ... . . . 
Kezelési kiadások ... . . ... . . . 
Különféle kiadások... ... — . ' . 
Á t ü t ü n k í a P ° s t a t a k - pénz.-tól Átutalások j a z A U r u i s t a b a n k t ó l 
Értékpapírok vásárlása... — ... 
Átfutó kiadások... 
Eladott értékpapírok ... — — 

5630 
1011 

10000 

40 

88 

— — — — 

Összesen 16681 88 — - — — 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon — 17467 77 40179 34 425000 — 

Együtt ... . . . — — 482647 11 — — 

Ebből az összegből esik: 
1. alaptőkére ._. — ... — 
2. tartaléktőkére . . . . . . — 
3. folyó kezelésre 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1916/1917. évre engedélye

zett segélyekre . . . ... — 
b) 1917/1918. évre engedélye

zett segélyekre ... . . . — 
c) 1917/1918. évi tiszta jöve

delem . ... ... . . . — 

— — 

364720 
22284 
95642 

450 

74500 

20692 

60 
51 

— — 

Budapest, 1917. évi október hó 1-én. 
Geyer H. Viktor s. k. 

m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 



A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

3. Oruber Qyula m. kir. erdőtanácsos kérvényében bejelenti, hogy az alap
ból 200 koronával segélyezett Gabriella nevü leánya betegsége miatt az 1917 18. 
tanévben tanulmányait csak mint magántanuló folytathatja s ezért a segélyről 
köszönettel lemond. 

A bízottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

4- Jegyző előadja özv. Bartha Abelné bejelentését arról, hogy mivel az 
alapból 300 koronával segélyezett Béla fia felvétetett a bécsújhelyi katonai 
akadémiába, ezért a segélyt nem veheti igénybe. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 300 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja özv. Kovács Gusztávné bejelentését arról, hogy a Lujza 
nevü leányának adományozott 300 korona segélyt nem élvezheti, mert leánya 
ebben a tanévben is Bécsben folytatja tanulmányait. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 300 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

6. Özv. Németh Pálné előterjesztésében bejelenti, hogy az alapból 400 
koronával segélyezett Ilona nevü leánya ebben a tanévben az óvónőképzőtan
intézetnek magántanulója s ezért őt a segély nem illeti meg. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 400 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozza el. 

7. Özv. Darkó Gáborné kérvényében bejelenti, hogy az alapból 400 koroná
val segélyezett Gábor nevü fia katona s kéri, hogy ez a 400 korona segélyösszeg 
három leányára átruháztassék. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi; minthogy azonban folyamodónak 
három leánya már az eredeti szétosztáskor a szabályszerű rendelkezéseknek meg
felelő segélyben részesült, a bizottság a 400 korona segélyösszegnek beszüntetését 
és ujabb segélyezésre való fordítását határozta el. 

8. Jegyző bemutatja Wény János m. kir. erdőmérnök kérvényét, melyben 
nevezett kéri, hogy a polgári leányiskola I. osztályában magánúton tanuló Berta 
nevü leánya az alapból nyert 200 korona segélyt megtarthassa. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy az alapszabályzat rendelkezései szerint 
magántanuló gyermek segélyben nem részesíthető s oly rendkívüli ok, amely az 
ettől való eltérést indokolttá tenné, nem forog fenn, a kérelmet teljesíthetőnek 
nem találta s ennélfogva a 200 korona segélynek beszüntetését s ujabb segélye
zésre való fordítását határozta el. 

9. Kmetónyi Emil kir. erdőtanácsos előterjesztésében jelenti, hogy az alap
ból 200 koronával segélyezett Edith nevü leányát az 1917 18. tanévben Ausztriá
ban a frohsdorfi Sct. Christiana intézetben taníttatja s ennélfogva a segélyre való 
igénye megszűnt. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 200 korona segélyösszegnek 
beszüntetését és ujabb segélyezésre való fordítását határozta el. 



10. Jegyző előterjesz'i ö^v. Schtachta Lászlóné kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 500 koronával segélyezett Erzsébet nevü 
leánya a jelen tanévben a máramarosszigeti ref. főgimnázium V. osztályának 
magántanulója, kéri, hogy a bizottság az 500 korona segélyt meghagyni méltóz
tassék. 

A bizottság, minthogy a szabályzat rendelkezései szerint magántanuló 
gyermek segélyben nem részesíthető s minthogy oly rendkívüli ok, mely az ettől 
való eltérést indokolttá tehetné, nem forog fenn, a kérelmet teljesíthetőnek nem 
találta s ennélfogva az 500 korona segélynek beszüntetését s ujabb segélyezésre 
való fordítását határozza el. 

11. Jegyző előadja Szabó Ignácz m. kir. főerdőmérnök kérvényét, melyben 
annak daczára, hogy Sarolta nevü leánya a szászvárosi ev. ref. Kun-kollégiumban 
félingyenes alapítványi helyet nyert, kéri, hogy a leányának adományozott 200 
korona segélyt a bizottság meghagyni méltóztassék. 

A bizottság, minthogy a gyermekek taníttatása még az ily félingyenes, sőt 
egész ingyenes alapítványi helyen is rendszerint jelentékeny költségekkel jár, 
ezétt ugy, mint az már a korábbi évek folyamán felmerült esetekben is történt, 
a segélyösszeg meghagyását határozza el. 

12. Sréter Ágoston m. kir. főerdőmérnök kérvényében bejelenti, hogy az 
alapból 200 koronával segélyezett Ilona nevü leánya az ungvári Gizellaház nevü 
leánynevelőintézetben ingyenes helyet nyert, egyúttal kéri, hogy a bizottság 
leányának segélyét az emiitett kedvezmény daczára meghagyni szíveskedjék. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással a kérelem teljesítését határozta el. 
13. Jegyző bemutatja özv. Lohr Antalné kérvényét, melyben a Margit leányá

nak adományozott 400 korona segélynek változatlan meghagyását kéri, annak 
daczára, hogy leánya a budapesti Erzsébet-nőiskola tanitónőképzőintézetében 
ingyenebédes helyet nyert. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással a 400 korona segélyösszegnek 
változatlan meghagyását határozta el. 

14. Jegyző előterjeszti Vajcla Ákos m. kir. főerdőmérnök kérvényét az iránt, 
hogy a Péter és Ákos nevü fi ti részére az alapból adományozott, egyenként 
200—200 korona segélyt a bizottság meghagyni méltóztassék, jóllehet a kolozsvári 
unit. főgimnázium internátusában, illetőleg konviktusában Péter 100, illetőleg 
Ákos 200 korona kedvezményt élvez. 

A bizottság a 11. pont alatti megokolással és mert folyamodó öt gyermeke 
közül négyet házon kívül taníttatni kénytelen, a kérelem teljesítését határozta el. 

15. Özv. Tölgyes József né előterjesztett kérvényében bejelenti, hogy férje 
az 1917. évi november hó 9-én hivatalos szolgálatának teljesítése közben meg
gyilkoltatott és kéri, hogy az István fiának és Erzsébet leányának az alapból 
adományozott 200—200 korona segélyt a bizottság lehetőleg felemelni szíveskednék. 

Tekintettel folyamodónak változott anyagi súlyos helyzetére, a bizottság az 
István és Erzsébet gyermekek ^00—200 koronát kitevő segélyének 300—300 koro
nára való felemelését hozza javaslatba. 



16. Szalántzy László m. kir. főerdőmérnök kérvényében jelenti, hogy az 
eredeti segély kiosztáskor magántanulóként bejelentett Irén nevü leányát idő
közben a hátszegi kereskedelmi iskola első osztályába rendes tanulóként el
helyezte és ezen az alapon most kéri, hogy a bizottság Irén nevü leánya részére 
az 1917/18. tanévre segélyt adományozni méltóztassék. , 

Minthogy folyamodónak Irén nevü leánya az eredeti segélykiosztáskor csak 
azért nem volt segélyben részesíthető, mert magántanulónak jelentette be s mint
hogy a kereskedelmi iskola, melyet folyamodó leánya most tényleg látogat, a 
szabályzat követelményeinek megfelel, a bizottság az eredeti kérelem elintézése
képen a gyermek részére a szabályszerű '. 00 korona segélynek adományozását 
hozza javaslatba. 

17. Takács Miklós m. kir. erdőtanácsos az 1917. évi augusztus hó 4-én 
tartott ülés 3. pont alatti határozatának megfelelően jelenti, hogy Jolán nevü 
leánya a tanitónőképzőintézet II. osztályának sikeres elvégzését igazoló bizonyít
ványt megszerezte, azt bemutatja, valamint orvosi bizonyitványnyal igazolja, hogy 
leánya az emiitett bizonyítványt a rendes időben betegség folytán nem szerezhette 
meg és mindezek után kérj, hogy a bizottság Jolán nevü leányát is segélyben 
részesíteni szíveskedjék. 

Minthogy folyamodó leánya az eredeti segély kiosztáskor fennállott hiányt 
pótolta s minthogy a bemutatott bizonyítvány a szabályzat követelményeinek meg
felel, a bizottság méltányosságból a kérelmet tárgyalás alá veszi s a gyermek 
részére a szabályszerű 200 korona segélynek adományozását hozza javaslatba. 

18. Jegyző bemulatja özv. Florek Jánosné kérvényét, melyben Jolán nevü 
leánya részére az 1917/18. tanévre utólag segélyt kér. 

A bizottság az elkésett segélykérvényre nézve megállapítja, hogy a kérelem 
ez alkalommal figyelembe nem vehető. Abban az esetben azonban, ha a folya
modó nyugdíjas özvegy igazolja, hogy a késedeleni nem saját hibájából történt, 
pl. hü a pályázati határidőről az erdőhivatal őt későn vagy egyáltalán nem 
értesítette, a bizottság a legközelebbi ülésben javaslatba fogja hozni, hogy az 
esetleg felszabaduló segélyekből gyermeke segélyben részesüljön. 

19. Jegyző bemutatja Faugh József nyug. m. kir. erdőszámellenőr kérvényét, 
melyben Valéria és Mária nevü leányai részére az 1917/1?. tanévre utólag segélyt kér. 

A bizottság az elkésett kérvényre nézve megállapítja, hogy a kérelmet ez 
alkalommal figyelembe nem veheti. Abban az esetben azonban, ha a folyamodó 
igazolja, hogy a késedelem nem az ő hibájából történt, hanem katonai szolgálata 
akadályozta abban, hogy a kérvényt az előirt időben nyújtsa be, a bizottság 
a legközelebbi ülésen javaslatba fogja hozni, hogy az esetleg felszabaduló 
segélyekből gyermeke segélyben részesüljön. 

20. Hajdú Dezső m. kir. főerdőmérnök beadványában kéri, hogy a selmecz-
bányai főgimnázium II. osztályát magántanulóként látogató Mária nevü leányát 
az intéző bizottság szükség esetén a szabályzat vonatkozó részének megfelelő 
módosításával az 1917/18. tanévben pótlólag segélyben részesítse. 

Minthogy a szabályzat rendelkezései szerint magántanuló gyermek segély
ben nem részesíthető s minthogy oly rendkívüli ok, mely az ettől való eltérést 
indokolttá tenné, nem forog fenn, a bizottság a kérelmet teljesíthetőnek nem találja. 



21. Jegyző javaslatba hozza, hogy a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. szám 
alatti határozatokkal beszüntetett és a szabályzat 28. §-ának rendelkezése szerint 
ujabb segélyezésekre fordítandó 2700 K-nak az a része, mely a 15. 16. és 17. 
t. számok alatt tárgyalta segélyfelemelés, illetőleg adományozás után még megmarad, 
az évi segélyek kiosztásánál megállapított sorrendben először Horvátországban 
szolgáló oly tisztviselők gyermekei segélyének felemelésére fordíttassák, amely 
tisztviselők gyermekeiket házon kívül magyar iskolában taníttatják; másodszor 
oly özvegyek gyermekeinek segélye emeltessék fel, amely özvegyek a reászorult-
ság szerint megállapított sorrendben sorra következnek. 

A bizottság a javaslat elfogadásával elhatározza annak javaslatba hoza
talát, hogy : 

1. Baretics Bertalan Tivadar fiának, 
2. Hohoss János Mária leányának, 
3. Vassányi Mihály István fiának, 
4. Frommeyer István Katinka leányának, 
5. Hajdú Rezső Edith leányának, 
6. Hamar László Etel leányának, 
7. Janussek István Anna leányának, 
8. Mobánszky István Margit leányának, 
9. özv. Schlachta Lászlóné György fiának, 

10. özv. Lohr Antalné Margit leányának, 
11. özv. Masztics Adámné Aladár fiának, 
12. özv. Palkó Antalné Anna leányának, 
13. özv. Nemes Béláné Géza fiának, valamint Ilona és Marianna leányainak, 
14. özv. Darkó Gáborné Jolán, Izabella és Erzsébet leányainak, 
15. özv. Huszár Józsefné István fiának, 
16. özv. Schmotzer Jánosné Zoltán fiának és 
17. özv. Batta Ferenczné István fiának segélye gyermekenként 100—100 K-val 

emeltessék fel. 
K. m. f. 

Kaán Károly s. k. Kacsanovszky József s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. kir. főerdőtanácsos, előadó. 

Spettmann János s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, jegyző. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1917. évi deczember hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
kz ákáczfa monográfiája . . . = Am. Hazánk házi faipara (üaul Károly) = H. F 
Mapitványi kamat . = ak. Hirdetési dij az E . L . - b a n _ . . . _ = hd. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. Hirdetési dij az »Erdő"-ben = Ehd 
Mtiszti segélyalap = Asa. Hirsch Istvánné, szül. Kraft Ar.na 
átfutó bevétel — . = áb. segélyalapítvány .. . = H. I. a. 
S i r ó Bánffy D. alapítvány = B B a . Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
Bükktüzifa romlása stb . . . _ — Btr. Készpénzalapitvány = k. a. 
Egyéb bevétel . . . = Egy. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. Lakbér — — — = lb. 
Erdészeti Géptan = Egt. Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . Legelő-erdők berendezése . . . _ . . . = M. L 
Erdészeti Növénytan I I . rész = Nvt. I I . Magyar Erdészeti Oklevéltár _ . . . = EOT. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Népszerű növénytan — — — = N. Nvt. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Nyugdijalap — = Ny. a 
,Erdő" czimü lap = Eld. Perköltség = Prk. 
Erdőbecsléstan I I . kiadás = Ebt. Postaköltség = pk. 
Erdőőr ... = Eő. Rendkívüli bevétel = rb. 
F.rdőrendezéstan (Bel.) = Rz. Rendszeres növénytan I. R. = Rnt. I. 
Erdőrend»zéstan (Fekete) = Rzf. Rokkant segélyalap = Ra. 
Erzsébet királyné alapítvány = E . Í . Szantner Oyula-alap — = Sza. 
Értékpapírok kamatai . = F.k. Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Sr*ekezések az erdőrendezés köréből = Ee. Székesfehérvári ism. alap = Sz. i. a. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító Tagsági dij — — . = td. 

szövettana . . . = Fösz. Tangens-táblázatok . . = T t . 
Fából készült czukor és alkohol _ = Fcza Or. Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Fatömegtáblák . . . — Ftb. Tölgy és Tenyésztése - — — Töt. 
Hadisegély == Hdsg. Wagner Károly alapí tvány_ .. _ = WKa. 

Apatini erdőhiv. tisztikara WKa. 54 - —. Abel József ld. 16-— és 4-—. 
Alsóárpási jár. erdőg. Ra. 50'— és 27-—. Antal Ferencz Eő. 6'—. gróf Andrássy 
Qy. fenesi urad. td. 20'—, npt. 4'—, pk. —-45. gróf Ambrózy Gyula td. 16"—. 
Állami számszék ld. 16 -—. Arz Károly WKa. 3 - —. Asbóth István td. 16 -—. Blaskó 
Sándor npt. 4-—, pk. — -50. Bogsch Árpád td. 20-—, npt. 4'—, pk. —-45.Bóna Andor 
td. 10—. Ballá Albert npt. 4-—, pk. —-37. Böhm Vilmos WKa. 3-—. Beszterczebányai 
erdőig, tisztikara WKa. 65 - —. Beszterczei erdőig. Ra.4000'—. gróf Bethlen István Ka. 
400 -—. Bánó Jenő npf. 4'—, pk. 1'—. Benesházi erdőgond. tisztikara WKa. lO—. 
Bőhm István Eő. 12'—, pk. 1-24. Bészler Kálmán WKa. 3-—. BorbáthGerő ak. 48-—. 
Bustyaházai erdőhiv. tisztikara WKa. 111"--. Beszterczebányai áll. erdőhiv. 
Ra. 385-— és 104-10. Bund Károly WKa. 1 0 - - , Ka. 400-—. Berzenkovits Antal 
td. 48-—. Balogh György npt. 4 - —, pk. — -45. Bevelaqua István npt. 4-—, 
pk. —-45. Bogsch Árpád WKa. 5"—. Biró Sándor Eő. 6- , pk. —-62. Bucsunyi 
volt urb. hd. 29'70. Baranyay István td. 20 - —. Buchalla Samu td. lő -—. Bevelaqua 
István td. 16-—. Boór Károly WKa. 3*—. Bánffy Róza grófnő ak. 2 0 — . Biebel 
János Ra. 49 -70. Bocsoki volt urb. Ra. 40"—. Bácsfalu község Ra. 318*15. Brassói 
áll. erdőhiv. npt. 16 -—. Baumgarten Nándor ld. 4'—, Eld. 6'—, npt. 4'—. 
Bacsilla Lajos td. 20 - —. Bánó Imre npt. 4-—, pk. —-50. Barthos Gyula td. 20'—, 
npt. 4-—, pk. —-45. ifj. Belházy Gyula td. 20-—. Berwald Emil td. 20-—. Beyer 
Jenő td. 20-—. Brúder Gyula td. 20-—. Blickhardt József td. 20-—. Bogyay 
Gyula td. 20-—, npt. 4-—, pk. —-45. Borsitzky Ottó td. 20-—, WKa. 10-—. 
Budapest főváros ak. 12 -—. Budkievics Imre Eő. 6 -—, pk. —-60. Bartha Dezső 



td. 2 0 — . Benedek Ferencz npt.. 4-—, pk. 1*—. Barkóczai Ferencz WKa. 5-—. 
Báródi körj. Ra. 3-21. Berényl Félix hd. 27-80. Bőhm József td. 2 0 — , npt. 4 - - , 
pk. — 4 5 . Bukovszky János npt. 4-—, pk. —-45. Butykay Elemér td. 20-—_ 
Baiersdorf Nándor td. 16—. Bajmóczi József td. 24*—. Barsi Árpád td. 3 2 — . 
Beszterczei erdőig, tisztikara WKa. 44-—. Binder Béla WKa. 3-—, npt. 4 — , 
pk. —-45. Csanádi egyházalap hd. 21'—. gróf Csáki Albin urad. Ra. 500-—. 
Cserny Győző Eő. 6'—, pk. —'60, Eő. &—, pk. —-75. Cseleji József td. 20-—. 
Cséti Viktor ld. 16 — és 4 — . Csáky Dezső td. 20-—, npt. 4-—, pk. —'45. 
Csernovits Mihály ld. 20-—. Coburg herczegi erdőig, ld. 20'—. Dénes Zoltán 
WKa. 2'- . Dianovszky Pál ak. 16 -—. Doleschall Aladár td. 16-—. özv. Domokos 
Sándorné att. 20-—, ak. 1—. Dobren János td. 20-—, WKa. 5-55, npt. 4-—, pk. 
—-45. Dévai áll. erdőhiv. npt. 56"—. Darvas Béla td. 36"—. Danila Miklós td. 
32-—. Dezső Zsigmond Kakieg. 100-—, WKa. 10-—, npt. 8'—. Divald Béla ak. 
2 — , att. 14-—. Dókus Ernő hd. 34-80. Demény Lajos npt. 8-—, pk. —-60. 
Doroszlai Gábor' td. 16-—. Eránosz A. János WKa. 7 - , npt. 4-—. Esterházy 
herczegi erdőf. npt. 16p50, pk. —"75. Eperjes vidéki jár. erdőg. Ra. 50-—. Eperjesi 
áll. erdőhiv. npt. 18-—. Engel Adoif fiai td. 20 - —. Engli Vilmos npt. 4-—, pk. — - 50. 
Ernszt és Schultz ld. 20-—. Ernyei Károly td. 10"—. Esterházy herczegi közp. ig. 
npt. 12- , pk. 1-07. „Az Erdő" cz. lapra 806-10. Földmiv. min. I. B. főoszt. 
tisztikara WKa. 140- . Földhitelintézet ék. 799- . Fritz Rezső WKa. 4'—. Fa-
értékesitő hivatal hd. 320'50, WKa. 70'—, és 1141-80. gróf Feilitzsch Artúr att. 
—"60. Fémbeváltó hiv. eb. 99"76. Földváry Miksa npt. 4-—, pk. —-45. Földmiv. 
min. I. A. főoszt. tisztikara WKa. 148'—. Földes Tibor td. 16-— és 4*—. Föld
hitelbank r.-t. Ka. 1000-—. Fischle Frigyes td. 20-—. Fás Gyula td. 20-—, 
npt 8- , pk. —-45. Farkas Ferencz npt. 4"—, pk. —'45. Farkas Pál hd. 15 -60, 
td. 20-—, npt. 4-—. pk. —-45. Gaal Károly WKa. 3-—. Gödöllői erdőhiv. 
tisztikara WKa. 70-—. Gombossy József WKa. 10"—. Gurányi István Kakieg. 
100-—. Gasparik Pál td. 20-—. Gerstbrein Károly td. 20-—. Guzikovszky Boldizsár 
td. 8 -—. Gál Ármin ld. 16-—. Garda János td. 20'—. Gáspár János npt. 4'—, 
pk. —-50. Gombossy József td. 20 - —. Grün Lajos ld. 20-—. Goldmann Fülöp 
td. 20'—. Guckler Károly td. 20"—. Gyurcsó József td. 20 - —. Héjas Kálmán 
td. 2'— . Hartl Sándor ld. 16-—. özv. Huszár Józsefné ak. ÍO—. Hors János 
td. 16-—. Hangay Géza npt. 8 -—, pk. — - 60. dr. Hoffmann Gyula npt. 4 - —. 
Hornung Gusztáv WKa. 5 -—. Hartl Sándor ld. 4-— és 4-—. Heldelberg testv. 
td. 2 0 — . Horváth Endre td. 20-—. Hors János npt 4-—, pk. —-45. Hoznék 
Gyula td. 20 -—. Hertelendy József npt. 12 -35. Hinfner György td. 20 - —. Hoffmann 
Dezső td. 20-—. Herrmann Lajos td. 20'—. Hausknotz Mihály td. 20-—. 
Illés Vidor WKa. 10-—, td. 2 0 — . Ilykovits László WKa. 8"—. Ilosvay Dezső 
td. 16-—. Illyés Károly td. 20-—. Jellinek István npt. 4-—, pk. —'50. Jurkovich 
János WKa. 10 -—. Janovszky János npt. 4-—. Jánosi Pál td. 20 - —. Janoviczky 
Béla td. 20"—. Jellmann Béla td. 20"—. Jeszenszky Ferencz npt. 4 - —, pk. —"50. 
Jüngling János WKa. 10 -—. Jausz Sándor td. 20-—. Junghaus E. npt. 5 -50, pk. — -45. 
Kaán Károly td. 16-—, Ka 400'—. Korompa nagyközség Ra. 315-34. Kocsér község 
Ra. I64 -58. Kolozsvári erdőig, tisztikara WKa. 66*—, npt. 104-—. Kolossy Imre és 
társai WKa. Keiner Rezső WKa. 5 -—.Kocsis Lajosné Nt. II. 12-—, Nntn. II III. 



5-—, pk. 170. Kovács Endre hd. 23-40. Kolozsvári erdőig. hd.25-—.g. Kiss Ernő npt. 
4-—, pk. — -45. Koppelstein czég eb. 4-—. Kolozs István npt. 5 -50, pk. —-50. 
Kákossy László td. 16-—. Karánsebesi erdőgond. WKa. 8 -—. dr. Kari János 
Nt. II. 12 -—, Rnt. 8.—, pk. L92. özv. Kern Györgyné ak. 11-—. özv. Krausz 
Gézáné ak. 4'—. özv. Kremnitzky Aladárné ak. 16-—. Koreny Gyula td. lő - —. 
gróf Károlyi Imre urad. Ftb. 6'—, pk. —"85. Kolum község Ra. 7-82. Kövessi 
Antal td. 20-—. Kovács János Eő. pk. —-60. Kagyerják Gyula npt. 4-—, 
pk. —-50. Keiner Rezső td. 20-—. Kellé Arthur td. 16-—, WKa. 4-—. Köteles 
Ferencz npt. 4'—, pk. —"50. Kelemen Jstván td. 5-—. Klein Miksa és társa ld. 
20'—. Kolecsányi László td. 2 0 - . Konyecsny Gyula td. 2 0 — . Kostiálik János 
td. 20-—. báró Kemény K. urad. hd. 6 0 9 0 Koralevszky Géza td. 2 0 — . Köllő 
Pál td. 20-—, WKa. 5-—. Kacsanovszky J . td. 20-—. gróf Károlyi urad. hd. 
15-90. Kócsy János td. 16-—. Kuzma Gyula hd. 2-80, npt. 4-—, pk. —-45. Lékai 
herczegi erdőgond ld. 16-—. Lehoczky János lb. 60'— és lb. 60'—. Lippai fő-
erdőhiv. tisztikara WKa. 63'—. Lugosi erdőig, tisztikara WKa. 84-—. Lehrmann 
Béla npt. 4-—, pk. —-45. Lahita István Eő. 3 - —, pk. —-2. Liptóujvári főerdőhiv. 
WKa. 48-—. Lőrincz András Eő. 6-—, pk. —-60. Lányi Aladár npt. 4-—, pk. 
—•45. Letz Lajos td. 16-—. Loványi Heribert td. 20'—. Lonóár Illés td. 16-—. 
dr. Leitner Endre td. 20 - —. Lengyel Viktor td. 20-—. Lux János td. 10-—. 
Mihalyik János npt. 4-—, pk. —"50. Matejkó Gábor td. 16 -—. M.-Szigeti erdőig, 
tisztikara WKa. 58-50. Matusovits Péter npt. 4-—, pk. —-45. Matkovics Boldizsár 
Eő. 6-—, pk. —-55. Metternich J . herczegi erdőhiv. ld. 25-—. Mikolaschek György 
td. 10-—. dr. Mihalovics János td. 2 0 - - . M.-Szigeti áll. erdőhiv. WKa. 14-—. 
báró Mednyánszky Imre td. 20-—. Mészáros Ágoston npt. 4-—, pk, —-50. 
Melcsiczky Pál td. 20'—. Mircz Géza npt. 22-—, pk. — -90. Modrovich Ferencz 
Ka. 400-—. Munkácsy István npt. 4-—, pk. —-50. Marsovszky Ede td. 20-—. 
Márton Benedek td. 20 - —. Müller József Ra. 152-38. Muttnyánszky Jenő td. 
20-—. Nagybányai főerdőhiv. tisztikara WKa. 62-—. Nagyváradi áll. erdőhiv. npt. 
8-—, pk. —-60. Nyiri Dénes td. 16-—. Nóvák János Eő. 6'—, npt. 4-—, pk. 1-10. 
Náday Dénes WKa. 5-—. Nagy György npt. 4'—, pk. —-50. Nemes Béla td. 
20-—. Németh András npt. 4-—, pk. —-50. Németh István npt. 4-—, pk. —-50. 
Nagyváthy Béla td. 16 -—. Németlipcsei jár. erdőgond. Ra. 643-76. Niklós Károly 
td. 20-—. g. Nagy László td. 18'—. Nagy Ferencz npt. 4-—, pk. —-50. Nyul 
Sándor npt. 4-—, pk. —-45. Osterlamm Ernő td. 10 -—. Ormos Zsigmond WKa. 
10-—. Orsovai erdőhiv. WKa. 28-70 és 3 0 — . Ostadal Jenő td. 20-—. Orsovai 
erdőgond. WKa. 10-—. Örley István td. 2 0 - - . Osterer Károly td. 20-—, npt. 24-—, 
pk. —-45. Paucz Jenő WKa. 10-—. Papp Jenő WKa. 5 -—. Pomffy János npt. 
4-—, pk. —-50. Popa János td. 16-—. Pécskai erdőgond. Ra. 7-30. özv. Pruzsinszky 
K.-né att. 20-—, ak. 1-—. Péter Ignácz td. 2 0 — . Pécsi Ottó td. 20-—. Pauer 
Jenő td. 3 2 — . Polczer Árpád WKa. ó -—. Pankovits Béla npt. 4 - —, pk. —-45. 
Pomarius Alfréd npt. 4-—, pk. —-45. Przihoda Pál td. 18-—. Puskás Jenő td. 
20 - —, npt. 4-—, pk. —-45. Polczer Ferencz Eő. 6-—, pk 1-97. Pászthy Ferencz 
Ra. 200-—. Pauks Pál td. 16-—. Pokorny István WKa. 5-—. Purczel Miklós npt. 
8-—, pk. —-60. báró Radvánszky Antal Ka. 40O—. Rochlitz Béla és társa WKa. 

• 8—. Rónay György WKa. 10 -—. Révay Ferencz WKa. 2-—. Répászky István 



tipt. 4-—, pk. —-50, td. 20-—. Rondonelli Jenő hd. 4-—, npt. 3-—, pk. —-45. 
Rainiss István npt. 6 -90. Riester Hugó td. 36' - . Rimaszombati áll. erdőhiv. Ra. 
•600-—. Raksányi Győző npt. 4 — , pk. —-50. Rettich Károly td. 20-—, WKa. 
10—. npt. 4-—, pk. — 45. Riedl Gyula WKa. 5-—. Riedl Adolf ld. 10—. Ritter 
Károly hd. 27-—. Röhrich Ernő td. 20'—. Rozsnyói főszolgabíró hd. 29-40. 
Rakusán Károly td. 20 - —. Rónay Antal td. 16 -—. Ringeisen Lajos td. 20 - —. 
Rondonelli Jenő npt. I - —. Rutényi Károly td. 20"—. Szilágyi Ernő td. 16"—. 
Szilvay József WKa. 10'—. Szászsebesi erdőhiv. tisztikara WKa. 46-—. Seidl Győző 
Ecs. 4-—, Eő. &—, pk. 1-07, áb. 20-93. Schulcz Károly att. 20'—. Szabó Gyula Eő. 
6'—, pk. — - 80. Szabó Kálmán WKa. 5-—. Szilárd Iván td. 40-—. Susaki erdőhiv. 
tisztikara WKa. 45-—. Sebők József Ra. 1012-50. Szatmári püsp. erdőhiv. Ra. 
425-—. Szerdahelyi Károly hd. 16-—. Scholtz Gyula WKa. 10-—. Sára Jenő td. 
20-—. Stiopu János td. 20-—, np\ 4- , pk. —-45. Senkó Antal eb. Ír—. Sziklai Lajos 
att. 40-—. Schmuck Béla lb. 16-—, npt. 5 -50, pk. — -45. Szatmár-Németi város 
Ra. 100-—. Szegedi áll. erdőhiv. npt. 4-—, pk. —-50. Schmidt Károly Ka kieg. 
40-—, Hfi. 1-40, Gtu. 4-—. Seidl Győző ld. 16-—, Szeb. 1-20, Ftb. pk. 1-50. 
Somoghy Lajos td. 20-—, WKa. 10—. Szaltzer Lajos WKa. 5- . Simu Simon 
td. 16'—. Sipos Antal td. 20-—. Sommer Károly npt. 4 - —, pk. —-45. Szikorszky 
Jenő npt. 5-50, pk. —-50. Szőke Antal Eő. &—, pk. —-60. Schmidt Ernő npt. 
4-—, pk. —-50. Shmilliár Károly td. 20-—. Szakmáry Ferencz td. 20-—, npr. 
4-—, pk. —-45. Sándor Gyula npt. 4 - —, pk. —-50. Sándor Imre hd. 2-80. 
Schaiidt Béla ld. 10-—, npt. 4-—, pk. —-50. Schmidt Dávid npt. 4-—, pk. —-50. 
Semsei urad. hd. 3 -80. Spanyol Géza npt. 4 - —, pk. —-50. Szenes József td. 
20-—. Szigeti Rezső npt. 8-—, pk. —-60. Szlimák János Ftb. 4-50, pk. —-50. 
Szorkovszky Libor td. 20-—. Szabó Adolf kid. 6-—. Sándor Jenő td. 20-—. 
Schillinger Béla WKa. 5-—. Szernyei v. urb. Ra. 52-50. Syllaba Ernő td. 20-—. 
Tótsóvári erdőhiv. tisztikara WKa. 65-—, hd. 24-70. Török Aladár WKa. 5-—. 
Tarcsányi Kálmán npt. 12-—, pk. —-75, td 16'—. özv. Tavassy Lajosné td. 8-—. 
Török Albert td. 32-—. Tompa Ferencz td. 32-—. Thaisz Lajos td. 48-—. Tordony 
Emil td. 20-—.Tóth Antal td. 20-—. dr. Tuzson János WKa. 10-—. Turcsa Tivadar 
npt. 4-—, pk. —-45, Eő. 6-—, pk. —-60, EOT. 20-—, pk. 1-20, WKa. 5-— td. 20-—. 
Tihanyi László td. 16-—. Takács Miklós td. 20-—. Ungvári főerdőhiv.tisztikara WKa. 
•80-—. Ujváry Jenő Ecs. 4-—, pk. —-52. Urbánszky István npt. 4-—, pk. —-45. 
Urikányi r.-t. eb. 2-—. Ujfalussy Mihály WKa. 5-—, npt. 4-—, pk. —-45. Vallás-
min. pk. 7'65. Vinkovcei főerdőhiv. tisztikara WKa. 44-—. Várnai Géza td. 16-—. 
Vass Imre Eő. 6'—, pk. —-62. Veres József Eő. 6 -—, npt. 9 -50, pk. M 0 . Vad-
kerty Menyhért npt. 4-—, pk. —-50. Volnhofer Pál td. 60-—. Velics Rezső td. 
20-—. Vojtás Árpád td. 20-—, npt. 4-—, pk. —-45. Vaitzik Gyula td. 20-—, npt. 
4 - —, pk. 1*—. Vadászerdei szakiskola npt. 129 -50, pk. I - —. Winter Gusztáv 
npt. 4-—, pk. —-45. Weüler Ottó hd. 3-90. Wanyek Arnold td. 20-—. Wocher 
Jenő td. 20- — . Zsarnóczai erdőhiv. tisztikara WKa. 71-—. Zsuppan Ferencz Ecs. 
4-—, Eő. 6-—, pk. —-1. Zagrebi erdőig, tisztikara WKa. 59'—, hd. 50-—. Zai 
Ádám WKa. 5-—. özv. Zsuffa Antalné ak. 13-—. Zalatnai v. urb. hd. 22-80. 
gróf Zichy Ödön urad. npt. 4 -—, pk. —-45. dr. Zemplén Géza td. 20'—. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1918. évi I—II. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel let t m é r s é k e l t közlés i díjért 
a lap i rányáva l n e m e l l enkező h irde té sek k iadatnak . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 50 fillér, állás
keresleti hirdetéseknél 25 fillér. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. • Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 100 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 
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Alulírott gazdaságban eladásra kerül szálfa nagyobb mennyi
ségben és diófa. Ajánlatokat kér döbröntei bérgazdaság, Tolna-
Ozora. (2. III. 3.) 

Nagyobb uradalomban 2 erdészi állás betöltendő, az egyik 
Szlavóniába, ott magyar és horvát nyelvet, egy somogyi uradalomba, 
itt német és magyar nyelvet birnia kell, erdészeti és halászati 
teendőket, továbbá faszén- és mészégetést értenie kell. Ajánlatok 
bizonyitványmásolatokkal és fizetési igények megjelölésével postán 
küldendők be Schmit Ferencz főerdész, Somogy-Buzsák ezimre. 
(3. IV. 3.) 



A Rimamurány-Salgótar jáni Vasmű Részvénytársaság erdő
birtokánál betöltendő segédmérnöki állásra pályázatot hirdet. 

A kinevezendő segéderdőmérnök évi javadalmazása: 2400 
(kettőezernégyszász) korona kezdő fizetés, megközelítőleg 1600 
korona jutalék, lakás, 36 ürméter tűzifa és világítás, a háború tartama 
alatt drágasági pótlék. 

A pályázati kérvényhez csatolandók: 
1. Születési bizonyítvány. 
2. Erdőmérnöki oklevél. 
3. Eddigi működésre vonatkozó bizonyitváuy. 
4. Egészségi bizonyítvány. 
5. Erkölcsi bizonyítvány. 
6. Katonai szolgálatra vonatkozó iratok. 
A kinevezendő segéderdőmérnök egy évi próbaszolgálat után 

fog véglegesittetni. 
Az állás 1918. évi április hó 1-én foglalandó el. 
A pályázati kérvények 1918. évi január hó végéiga Rímamurány-

Salgótarjáni Vasmű Részvénytársasághoz (Budapest, V., Nádor-utcza 
36. sz. II.) nyújtandók be. (4. II. 2.) 

Megvételre keresek hántolt tölgymakkot: Szerdahelyi Károly, 
Bégaszentgyörgy. (5. II. 2.) 

Hirdetmény. A Faértékesitő Hivatal a fa- és faszénkészletekben 
1917, évi szeptember hó 30-tól 1917. évi deczember hó 30-ig be
állott változásoknak az 1851/1917. M. E. számü rendelet alapján 
való bejelentésre szolgáló forgalmi „Jegyzék" nyomtatványokból 
és az 1917. évi deczember hó 31-én meglevő fa- és faszénkészleiek 
részletes bejelentésére szükséges „Bejelentőlap" nyomtatvá
nyokból a törvényhatósági joggal felruházott városok czimére, 
valamint a vármegyék alispánjai utján a járási főszolgabírók és a 
rendezett tanácsú városok polgármesterei czimére nagyobb kész
leteket küldetett oly czélból, hogy a szükséges nyomtatványpéldá
nyokat az azokért illetékesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák 
rendelkezésre. 

Amennyiben ezen szétküldött nyomtatványmennyiség az eziránti 
szükségletet nem fedezné, a forgalmi „Jegyzék" nyomtatvány a 



„Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t.-nál (Budapest, IX. ker., 
Üllői-ut 25), a „Bejelentőlap" nyomtatványok pedig a „Pallas" 
irodalmi és nyomdai r.-t.-nál (Budapest, V. ker., Honvéd-utcza 10.) 
beszerezhetők. 

Ez alkalommal ismét megjegyzi a hivatal, hogy a forgalmi 
„Jegyzék" nyomtatvány nem azonos az 1851/1917. M. E számú 
rendelettel kiadott „Jegyzék" nyomtatványnyal, amely csak a kicsiny
ben való árusításra vonatkozik. A kicsinyben való árusításra vonat
kozó „Jegyzék"-ek beterjesztését a Faértékesitő Hivatal ezúttal 
nem kívánja. 

Azonkívül a Faértékesitő Hivatal ez évi november hó 20-án 
3889. szám alatt kiadott „Hirdetménye" alapján mindazok, akik
nek közforgalmú vasúti vagy hajóállomásra kiszállított tüzifa-
készletük van, ezeket a készleteket további rendelkezésig minden 
hó 1-én és 15-én a Faártékesitő Hivatalhoz bejelenteni tartoznak. 
Ez utóbbi jelentéseket tehát az elöl említett készletbejelentésektől 
függetlenül kell megtenni. 

Budapest, 1917. évi deczember hó 13-án. 
(6) Faértékesitő Hivatal. 

Szappangyökéreladás. 6666/917. szám. — A lugosi erdő-
igazgatóság kerületében Deliblát községben készletezett mintegy 
40 q I. oszt. és mintegy L8 q II. oszt. szappangyökér (Gypsophila 
paniculata) zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános, versenytárgya
láson két eladási csoportban eladatik. 

Ajánlatok 1918. évi január hó 28-án d. u. 3 óráig a kincstári 
birtokkezelőségnél Delibláton nyújtandók be, hol azok a követ
kező napon d. e. 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel. 

Az eladási feltételek és egyéb adatok a delibláti birtokkezelő
ségnél szerezhetők be. 

Lúgos, 1917.' évi deczember hó 22-én. 
(7) M. kir. erdőigazgatóság. 

Keresünk megvéte l re erd. szállítási eszközök és berendezések 
czimü litografált jegyzetet és kérünk ajánlatot. 
(9) Joerges Ágost özv. és fia, Selmeczbánya. 



ERDEI FACSEMETE 
1918. év i tavasz i szállításra . = 

1,^00.000 drb kétéves luczfenyő, magoncz, Picea excelsa 
3,300.000 „ hároméves „ „ „ „ 
1,500.000 négyéves „ „ t • 

20.000 „ négyéves „ átiskolázott „ „ 
15.000 ,, ötéves „ „ „ „ 

220.000 „ kétéves magoncz, Pinus austriaca 
630.000 „ hároméves ,, „ » 
300.000 „ négyéves „ „ „ „ 

25.000 „ hároméves banksfenyő, ,, ,, banksiana 
250.000 „ kétéves kocsánytalan tölgy, magoncz, Quercus sessiliflora 
400.000 „ hároméves „ „ „ „ ,, 
200.000 ,, kétéves kocsányos „ ,, „ pedunculata 
200.000 „ hároméves „ „ „ ,, . 

50.000 „ kétéves kőris, magoncz, Fraxinus americana alba 
40.000 h hároméves ,, „ ,, ,, „ 
25.000 „ négyéves ,, „ „ • „ 
30.000 • ötéves ,, átiskolázott, „ „ „ 
30.000 ,, kétéves „ * magoncz, „ excelsior 
65.000 „ hároméves „ ,. ,, ,, 
10.000 „ négyéves ,, átiskolázott, „ „ 

1.000 • ,. éger, • Alnus incana 
6.000 „ „ „ • glutinosa 
7.000 „ hároméves gledicsia, magoncz, Gleditschia triacanthos 
2.000 „ hatéves feketedió, suháng, Juglans nigra 
1.000 „ nyolezéves „ „ „ ,, 

30.000 ,, egyéves nyárfa, dugvány, Populus canadensis 
20.000 „ kétéves fűzfa, ,, Salix viminalis. 

A csemeté k minőség e e lsőrendű . 

Á r j e g y z é k e t k í v á n a t r a kü l d : 

J u n g h a n s E . e r d ő g o n d n o k s á g a , 

Lankás (Lunkasprie), posta Bihardobrosd (Dobrest) 
B i h a r m e g y e . (8. III. l . ) 

Pályázat . Alulírott uradalomban egy kezelő erdőtiszti 
mérnöki — állásra pályázatot hirdetünk. Évi fizetés: 

1. 2400 K, ötévenként 10—10°/o korpótlékkal. 
2. Szabad lakás kerttel. 
3 40 ürm hasábtüzifa házhoz szállítva. 

erdő-



4. 6 kat. hold illetményszántóföld. 
5. 3 darab öreg- és 3 darab növendékmarha számára legelő 

és téli ellátására 60 q széna. 
6. 3 darab öreg és 10 darab fiatal sertés számára legelő. 
7. 2 darab lótartásra 600 K készpénz, 20 q zab és 60 q széna. 
A kinevezendő erdőmérnök egy évi próbaszolgálat után fog 

állásában véglegesittetni, mely év a nyugdíjba be lesz számítva. 
Csak 40 éven aluli pályázók vétetnek figyelembe. 

Kérvények gróf Esterházy Jenő ur őméltóságához intézve, az 
összes eddigi szolgálati, képzettségi, születési, orvosi stb. bizonyít
ványokkal felszerelten az alulirt hivatalhoz nyújtandók be. 

Pápa, 1917. évi deczember hó 28-án. 
(10) A pápa-ugodi hitb. urad. igazgatósága. 
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tű leve lű - é s l o m b f a m a g v a k a t , 
e r d e i f a c s e m e t é k e t , 
é l ősövényeke t , a z o k m a g v a i t , 
g y ü m ö l c s f á t , v a d o n c z o t , 
m i n d e n egyé b f a i s k o l a t e r m é k e t 

a j á n l , legjobb minőséget biztosítva, E r d é s z e t i M a g-
és C s e m e t e t e r m e l ő T á r s a s á g , Z a l a e g e r s z e g . 
Telefon: 134. Táviratczim: Magtermelők Zalaegerszeg 

(U. XII. fc) 

Pályázat egy férfi- és egy női dijnoki állás betöltésére. 
A nagyméltóságú földmivelésügyi m. . kir. miniszter ur 

44238 1916 / I /B / l . számú leirata alapján alulírott kir. erdőigazgató
ság egy férfi- és egy női dijnoki állás betöltésére pályázatot hirdet. 

Az ezen állásokkal egybekötött szolgálati viszonyokat, valamint 
illetményeket az 1917. évi X X I V . t.-cz., illetőleg az 1909. évi 
10200. eln. számú miniszteri leirattal kiadott utasítás határoza meg. 

A férfidijnoki állásra a háborúban szerencsétlenül járt, de 
irodai szolgálatra még alkalmas katonai invalidusok pályázhatnak. 

A női dijnoki állásra pályázhatnak a háborúban elesett vagy 
egyébként elhalt állami erdészeti tisztviselők özvegyei, illetőleg 
azoknak leányai, továbbá nyugalmazott, illetve tényleges szolgálat-



ban álló államerdészeti tisztviselők leányai, végül pedig elsoroltak 
hiányában más tisztviselők özvegyei és árvái, akik más pályázók
kal szemben előnyben fognak részesülni. 

Azon esetre, ha férfidijnoki állásra pályázó nem akadna, ezen 
állás is női erővel lesz betöltve. 

A magyar és horvát nyelvben, lehetőleg a német nyelvben, 
valamint Írógépen teljes jártassággal biró pályázók és pályázónők 
fel hivatnak, hogy családi viszonyaikat és iskolai képzettségüket 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezüleg irt folyamodványai
kat alulirt kir. erdőigazgatósághoz legkésőbb 1918. évi január hó 
30-ig nyújtsák be. 

Zagreb, 1917. évi deczember hó 11-én. 
(12) Kir. erdőigazgatóság. 

Dunántúli uradalomnál 5000 holdas erdőbirtok szakszerű 
kezeléséhez okleveles erdőtiszt kerestetik. 

Megkívántatik ugy az erdészeti, valamint vadászati teendőkben 
való alapos ismeret és gyakorlat. 

Az állás 1918. évi márczius 15-ig elfoglalandó. 
A kellő okmányokkal fölszerelt kérvényben feltüntetendő az 

eddigi működés helye és ideje. 
A kérvény 1918. évi január 30-ig az „Erdészeti Lapok" kiadó

hivatalának továbbítás végett beküldendő. 
Fizetési igények a kérvényben megjelölendők. 
Lakóhely vasút mentén fekvő mezővárosban, polgári fiu»- és 

leányiskolával. (13) 

Elvetet t szarvasagancsot, szarvasfogakat (grandlit) minden 
mennyiségben vesz Sándor Imre, Székesfehérvár. (14) 

Ónnálló erdészeti vagy hasonló bizalmi állást keres azonnali 
vagy későbbi belépésre 47 éves, erős, energikus erdész, ki kitűnő 
gyakorlattal bir az erdészeti és vadászati teendőkben és gazdasági 
építkezésben. Beszél anyanyelvén kivül németül, tótul és keveset 
románul. 

Igényei szerények. Szives megkereséseket kér Kollár János, 
Medve, Győr m. (15) 



Faeladási hirdetmény. A Deseő Ádám-féle, selénd-dezső-
házai kegyes alapítványhoz tartozó, Selénd község határában fekvő 
erdőbirtoknak az 1917/18. évi vágásterületén levő 839 tömör
köbméterre becsült tölgy-, cser- és gyertyánfából álló, tövön talál
ható fakészlete az 1918. évi január hó 22-én délelőtt 11 órakor 
Aradon, a m. kir. állami erdőhivatal hivatalos helyiségében zárt 
ajánlatok benyújtásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverésen 
el fog adatni. 

A fakészlet hivatalosan megállapított becs- és egyben kikiáltási 
ára 16.110 (azaz tizenhatezeregyszáztiz) korona; bánatpénz 1611 K, 
azaz egyezerhatszáztizenegy korona. 

A kellően kiállított és lezárt, egykoronás bélyeggel és a bánat
pénzzel — készpénzben vagy óvadékképes magyar állami érték
papírban — ellátott írásbeli ajánlatban az ajánlattevő határozottan 
kijelenteni tartozik, hogy az eladási és szerződési feltételeket ismeri. 

Az ajánlatok a fent megjelölt helyen 1918. január hó 22-én 
délelőtt 11 óráig, úgyszintén az árverés megnyitása után a szóbeli 
árverés megkezdéséig nyújthatók be, illetve postán megküldhetők 
megelőzőleg, de csak 1918. évi január hó 20-ig postán a fő
tisztelendő róm. kath, plébánia hivatal czimére Selénd. 

Posta utján benyújtott ajánlat boritékára rávezetendő: ajánlat 
a faállomány megvételére. 

A feltételeknek meg nem felelő ajánlatok figyelmen kivül 
hagyatnak. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Az árverési és szerződési feltételek az aradi m. kir. állami 

erdőhivatalnál a seléndi róm. kath. plébániahivatalnál és a csanád
egyházmegyei alapítványi pénztárnál Temesvár (belváros, Losonczy-
tér 9. szám I. emelet) megtekinthetők, illetve megszerezhetők. 

Temesvár, 1917. évi deczember hó 30-án. 
(16) Csanádegyházmegyei alapítványi pénztár. 

Cserkéreg és vargafa eladása tövön. Abaujtorna vármegye 
Telkibánya nagyközség határában fekvő, gróf Hadik-Barkóczy 
Endréné tulajdonát képező és a gönczi vasúti állomástól átlag 
14—15 km-re fekvő kocsánytalan tölgysarjerdőrészletekből nyer
hető kéreg és vargafa kerül tövön való eladásra, úgymint: 



A) 20—22 éves erdőrészek: 

I. csoport „Gyepühegy" dűlőben 1 0 0 3 kat. hold, 3094 ürma-re 
becsült fával; 

II. csoport „Zsófia fölött" dűlőben 150'6 kat. hold, 4593 ürm3-re 
becsült fával; 

III. csoport „Kecskehát" dűlőben 113'4 kat. hold. 3459 ürm3-re 
becsült fával. 

B) 29—31 éves erdőrészek : 

a) csoport „Oyepühegy" dűlőben 123 kat. hold, 5720 ürm3-re 
becsült fával; 

b) csoport „Gyepühegy" dűlőben 8 M kat. hold, 4070 ürnfi-re. 
becsült fával; 

c) csoport „Zsófia fölötti" és „Medvehegy" dűlőben 89*8 kat. 
hold, 4149 ürm3-re becsült fával; 

d) csoport „Kecskehát" dűlőben 4 9 5 kat. hold, 2285 ürmére 
becsült fával. 

A vevő a vágásokat saját költségén az 1918. és 1919. évben 
kitermelni tartozik. Zárt írásbeli ajánlatok az egyes csoportokra 
külön-külön, de kombinálva több csoportra együttesen is tehetők 
és 1918. évi január hó 31-ik napjáig az alulirt hivatalhoz a követ
kező készpénzbiztosiíékokkal együtt lesznek beterjesztendők: 

A) I-re 6000, A) Il-re 9000, A) Ill-ra 6500. 
B) a)-r<i 8500, B) b)-rt 6000, B) c)-re 6200 és B) d)-rt 2400 K. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el és az elkésettek sem vétet

nek figyelembe. Az árverési és szerződési feltételek alulírott erdő
felügyelőségéi és a telkibányi urad. erdőgondnokságnál megtudha
tók s ugyanott szerezhető tájékozódás az ajánlatok alakjára és 
benyújtási módjára is. 

Varannó, 1918. évi január havában. 

(17) A gróf Hadik-Barkóczy hitbizomány 
uradalmainak erdőfelügyelősége. 

Gimnáziumi érettségit tett vérszegény fiatalember erdésznél 
vagy nagyobb fatermelő vállalatnál keres hosszabb időre foglal
kozást. Szives ajánlatokat kér Megyeri Jenő, Sóhát, (Ung m.) (18) 



Erdész irodai, illetve számtiszti teendők ellátására azonnal 
felvétetik. A magyar és német nyelv teljes, mig valamely szláv 
nyelv szóban való bírása megköveteltetik. Nőtlen és adóügyekben 
jártas egyének előnyben részesülnek. Ajánlatok bizonyitványmásola-
tokkal és fizetési igények megjelölésével „Az uradalmi erdőhiva
talnak Mezőlaborcz" czimre küldendők be. (19) 

Fakadás i hirdetmény. 246118/1917/IV/4. szám. — 1918 évi 
február hó 2-án délelőtt 10 órakor az országos kormány erdő
gazdasági ügyosztályánál nyilvános szóbeli és Írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. Eladásra kerül a nemillai vasúti pálya melletti 
rakodóhelyen fekvő 4500 (négyezerötszáz) ürköbméter bükktüzifa 
és pedig 500 ürköbméterenkénti kilencz eladási csoportban. A ki
kiáltási ár, franko vasúti kocsiba rakva, a nemillai állomáson ürköb-
méterenként 25 (huszonöt) koronában van megállapitvaa. A fának 
az exportálása meg van engedve. 

A leteendő bánatpénz minden egyes csoportra 1250 (egyezer
kettőszázötven) korona 

Az Írásbeli ajánlatok, melyek csak a szóbeli versenytárgyalás 
után fognak felbontatni, egyenként a fenti bánatpénzzel látandók 
el és 1918. évi február hó 4 én délelőtt 9 óráig nyújtandók be 
az országos kormány erdőgazdasági ügyosztályánál. 

A fa a nemillai erdőgondnokság fent megjelölt rakodóhelyén 
bármikor megtekinthető. 

A közelebbi eladási feltételek az országos kormány erdő
gazdagági ügyosztályánál bármikor betekinthetők. 

Sarajevo, 1918. évi január hó 3-án. 

(20) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Pályázati hirdetmény. 13320/1917. szám. — Körmöczbánya 
szab. kir. r. t. főbányavárosnál előlépés foljtán üresedésbe jutott 
Felsőturcseken székelő városi erdőmesteri állásra pályázatot hirdetek. 

A városi erdőmesteri állással a következő javadalmazás van 
összekötve: 

a) évi 2600 korona kezdőfizetés, 
b) évi 500 korona lakáspénz, illetve természetbeni lakás, 



c) évi 48 iirm3 kemény tűzifa lakáshoz fuvarozva, 
d) évi 800 korona utiátaiány és az ezen állomással összekötött 

földilletmény haszonélvezete. 
A városi tisztviselők az egyes fizetési osztályok magasabb 

fizetési fokozatában általában 4—4 évenként lépnek elő és a városi 
tisztviselők és alkalmazottak illetményeiről és egyéb szervezeti 
módosításokról szóló szabályrendelet 6. §-ában körvonalozott alapok 
és módozatok mellett mindannyinak nyugdíjigénybe beszámítandó 
bizonyos szolgálati pótlékra és ugyanezen szabályrendelet 19. §-a 
értelmében az 1912 évi X X X V . t.-cz.-ben az állami tisztviselők 
stb. részére megállapított családi pótlékra van igénye. 

Megjegyzem továbbá, hogy Körmöczbánya szab. kir. r. t. 
főbányaváros alkalmazottainak, valamint özvegyeinek és árváinak 
ellátásáról szóló szabályrendelet 31 . §-a intézkedései szerint köz
vetlenül ezen város szolgálatába lépés előtt ugy az államnál, mint 
különböző kötelékekben az államiéval egyenlőnek tekintendő 
szolgálatokban, vármegyei és városi törvényhatóságoknál, rendezett 
tanácsú városoknál eltöltött mindazon szolgálatot, mely az állami 
alkalmazottak szolgálati idejének megállapításánál az államnál 
beszámítás tárgyát képezné, az ezen város kötelékében eltöltött 
szolgálati időben teljesen egyenlőnek kell tekinteni, az 1912. évi 
LVIII. t.-cz. 19. §-a értelmében azonban csak azon alkalmazottakra 
nézve, akiknek ezen város szolgálatába való átlépése a városi 
nyugdíjintézet létesítése után történt s a rendezett tanácsú városokból 
átlépettekre nézve csak abban az esetben, ha azon város, amelynek 
kötelékéből az áttérés történt, az átlépés időpontjában az 1912. évi 
LVIII. t.-cz. 19. §-ában megkívánt feltételeket már teljesítette s a 
viszonosságot kimondotta. 

Az 1919. évben bekövetkezendő általános tisztújításig terjedő 
megbízatással betöltendő állással kapcsolatos hatáskör, valamint a 
megkívánt minősítés tekintetében a városi szervezési szabályrendelet, 
továbbá az 1886. évi X X I I . t.-cz. 67., 73., 74. és 75. §-a, továbbá 
az 1912. évi LVIII. t.-cz. 22. és 27. § ai, nemkülönben az 1883. 
évi I. t.-cz. 12. és az 1879. évi X X X I . i.-cz. 36. §-a az irányadó. 

Körmöczbánya város szolgálatában nem álló páházók egész
ségi állapotukat és testi épségüket hatósági orvosi bizonyitványnyal 
igazolni tartoznak. 



Felhívom ennélfogva mindazokat, akik a szóban lévő állást 
elnyerni óhajtják, hogy a kellően felszerelt kérvényeiket Körmöcz
bánya szab. kir. r. t. főbányaváros polgármesterénél 1918. évi 
február hó 27. napjának déli 12 órájáig annál inkább adják be, 
mert a későbben érkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom. 

A vá'asztás határnapjának kitűzése iránt a pályázati határidőnek 
letelte után fogok intézkedni. 

Aranyosmarót, 1917. évi deczember hó 27-én. 
(21) Az alispán helyett: 

Bodó 
főjegyző. 

Faeladási hirdetmény. 126/1918. sz. — Rimaszombat r . t. város 
tulajdonát képező, Rimaszombat határában fekvő úgynevezett 
p. szabadkai erdőnek 494'2 azaz négyszázkilenczvennégy egész 
és kéttized kat. hold területén lévő összes, főként bányafának 
alkalmatos faállománya zárt írásbeli versenytárgyalás utján el 
fog adatni. 

Az erdő a rimaszombati vasúti állomástól 5 km távolságban 
fekszik s állami országút vezet rajta keresztül. 

Kikiáltási ára 1,098.128 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a készpénzben, vagy óvadék

képes értékpapírokban teendő le. 
A zárt Írásbeli ajánlatok, amelyekben világosan feltüntetendő 

az, hogy ajánlattevő az erdőt ismeri s a részletes árverési feltételeknek 
magát aláveti és melyhez a bánatpénznek a városi házipénztárba 
történt befizetéséről szóló elismervény is csatolandó, legkésőbb 
folyó évi február hó 9-ig a városi polgármesteri hivatalnál nyúj
tandók be. 

A részletes árverési feltételek a polgármesteri és erdőgazda
sági hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Rimaszombat, 1918. évi január hó 4-én. 
(22) Városi tanács. 

Termelt luczkéregeladás. (Vasúti rakodón.) 48/1918. sz. — 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság által 1917. évben ter
melt és a felsőatubnyai vasútállomás mellett levő pajtában elrak-



Pályázati hirdetmény 8419/1917. szám. — Az elhalálozás 
folytán megüresedett városi erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak feddhetlen előéletű, erős, egészséges testalkatú 
olyan egyének, akik a tót nyelvet legalább szóban birják. 

A pályázati kérvények 1 K-nás bélyeggel ellátva, erdőőri 
szakvizsgái, szolgálati és orvosi bizonyítványokkal, valamint katona
kötelezettséget és erkölcsi magaviseletet igazoló okmányokkal fel
szerelve, 1918. évi január hó 31-ik napjának déli 12 óráig alul
írottnál annál is inkább benyújtandók, mert a később benyújtott 
kérvényeket figyelembe venni nem fogom. 

Az állással egybekötött javadalom állj 800 (nyolezszáz) korona 
kezdőfizetésből, 3 évenként 100 korona fizetésemelésből, az állami 
altisztekre és szolgákra nézve érvényes családi pótlékból, nyugdíjból, 
a háború tartamára háborús segélyből, 280 K lakbérből, 100 K 
lábbeliilletményből és természetbeni ruházatból. 

Zsolna, 1918. évi január hó 7-én. 
(24) Rada, 

polgármester. 

A Mezőgazdasági Ipar R.-t. kaposvári bérlete keres mielőbbi 
belépésre a háború tartamára okleveles erdőtisztet, ki esetleg a 
háború után végleges alkalmazást is nyerhet. 

Ajánlatok ediggi működési kör részletes igazolásával és fizetési 
igényekkel a béruradalom kaposvári igazgatóságához intézendők. 

(25. II. 1.) 

ú* ó* 

tározóit 379 q-ra. becsült luczkéreg egyetlen eladási csoportbari, 
zárt Írásbeli ajánlatok utján nyilvános versenytárgyaláson eladatik. 

A zárt írásbeli ajánlatok 1918. évi január hó 30-án d. u. 5 óráig 
nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdőhivata'nál, ahol azok 
január hó 31-én d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni. 

Részletes adatok, árverési és egyúttal szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boriték a zsarnóczai erdőhivatalnál szerezhetők be. 

Zsarnócza, 1918. évi január hó 3-án. 
(23) M. kir. erdőhivatal. 
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