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I. 

Kérelem 
erdőmérnök-tagjainkhoz. 

A Mérnök- és Építész-Tanács, amelyben az erdőmérnöki kar 
tiz helyet tölt be, azzal a kérelemmel fordult az Országos Erdészeti 
Egyesülethez, hogy költségeinek fedezéséhez taglétszáma arányá
ban hozzájáruljon. Minthogy egyesületünk erre fedezettel nem bir, 
azzal a kérelemmel fordulunk erdőmérnök-tagjainkhoz, hogy ezen 
költséghez tetszés szerinti összeget, legalább azonban 2 koronát 
az Országos Erdészeti Egyesülethez postautalványon beküldeni 
szíveskedjenek. 

Budapest, 1918. deczember hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

II. 

Kivonat az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választ
mányának Budapssten, 1918. évi deczember hó 10-én és 11-én 

t a r to t t üléseiről felvett jegyzőkönyvből . 

Az igazgató-választmány a jótékony alapítványok segélyeinek 
kiosztása után, az erdőgazdasági birtokpolitika tekintetében támasz
tandó követelményeket vitatta meg és elhatározta, hogy azokat a 
kormány elé terjeszti. A követelményeket fennebb „Napikérdések" 
alatt már ismertettük. 

Elhatározta továbbá az igazgató-választmány, hogy a zavargások 
által otthonukból kiűzött és vagyonilag károsított erdőtisztek és 
erdőőrök kártalanítását, továbbá az erdőkben fennálló anarchikus 
állapotok megszüntetését fogja a kormánynál szorgalmazni. 

Azután a beérkezett indítványokkal foglalkozott az igazgató
választmány, melyek mult számunkban, a közgyűlésről szóló ismer
tetésben vannak ismertetve. 

•) Jelen rovatban a nyomdai árak nagy emelkedése és az Erdészeti Lapok 
rendelkezésére álló papirkészlet csekélysége következtében a választmányi és köz
gyűlések jegyzőkönyveit az eddigi eljárástól eltérően egyelőre csak kivonatban 
közölhetjük. Szerk 



Kivonat az Országos Erdészeti Egyesüle tnek Budapesten, 
1918. évi deczember hó 11-én t a r to t t rendes közgyűlésének 

jegyzőkönyvéből. 

Tallián Béla báró elnök megnyitó beszédében reámutatott 
azokra a nehéz, gondterhes időkre, amelyek között élünk s amelyek 
éppen az ország perifériáján élő erdészeti személyzetre kétszeres 
sulylyal nehezednek. 

A titkári jelentéshez hozzászólás nem történt s igy az tudo

másul vétetett. 
Az ezután következő választások eredményét mult számunk

ban már ismertettük. Osztroluczky Miklós az alelnöki állást követ
kező szavakkal foglalta e l : 

Tisztelt Közgyűlés! 
Fogadja kérem a tisztelt közgyűlés hálás köszönetemet azért a nagy kitün

tetésért, hogy az egyesület egyik alelnökévé megválasztani kegyes volt. 
Bedő Albertnek, egyesületünk megteremtőjének, a magyar erdészet egyik 

úttörőjének és nagymesterének örökébe helyeztek engem, ki az erdészet hivatása 
iránt érzett nagyrabecsülésemen kivül ebbe a diszes állásba alig hozhatok magam
mal egyebet, mint azt a becsületes igyekezetet, amelylyel idáig is minden el
vállalt közfunkcziót betölteni iparkodtam. 

Ugy fogom fel megválasztatásomat, hogy ezáltal a magánerdőbirtokosok 
egyik szerény tagját kívánták az egyesület működésébe belevonni, dokumentá
lására annak, hogy a hivatásos szakembereken kivül keresik a kapcsolatot az 
erdőgazdaság egyéb érdekeltjeivel is, mert a magángazdaság jelentőségét ezen-
a téren is honorálni óhajtják, de másfelől a közönség széles rétegeiben ébren 
akarják tartani az érdeklődést azon kulturmisszió iránt, amelyet egyesületünk
szolgálni és ápolni hivatva van. 

A magyar erdészet most egy súlyos, sorsdöntő válság napjait éli át. 
Vitássá van téve területi határa, de vitássá vállhat szerepe a nemzet ház

tartásában is. 
Csak ha az egyesületnek minden tagja összefog és vállvetett munkával 

igyekszik a közvéleményt és minden döntésre hivatott tényezőt meggyőzni arról, 
miszerint a jövendő nemzedékek sorsa és boldogulása nagymértékben függ attól r 

hogy az erdőgazdaság jelentősége ne szoruljon háttérbe, de annak érdekei 
lehetőleg fokozottabb figyelemben részesüljenek, csak akkor remélhetjük, hogy 
a hatalmi és szocziális átalakulások egy egészséges fejlődésnek lesznek alapjai. 

Az Országos Erdészeti Egyesület vezetőségébe meghivatván, a reánk 
háramló munkához csekély erőmet egész odaadással ajánlom, felkérve az elnök 
ur Ő Exczellencziájának, a tisztikarnak és az egyesület minden tagjának szíves-
jóindulatát és támogatását a jövőre is. 



Elnök ezután üdvözölte a megválasztottakat. 
Az 1917. évi zárszámadásra vonatkozóan a felmentvényt a 

közgyűlés vita nélkül megadta, az 1919. évi költségvetésnél azon
ban Leviczky Albert főerdőtanácsos, tekintettel az egyesület nehéz 
anyagi helyzetére, a segédtitkári állások megszüntetését javasolta, 
továbbá sokalla a jutalmak, ruházati és egyéb segélyek czimén 
felvett 6500 koronát. 

A titkár ezzel szemben reámutat arra, hogy az egyesület 
állandó személyzete más jellegű javadalmazásban, mint az állami 
erdőtisztele, nem részesül s ezeknél végösszegben kisebb illetmé
nyeket kap. A jutalmak és segélyek rovata azért emelkedett lénye
gesen, mert a ruházati segély az 1918. évben állami mintára meg
állapított összegben előirányoztatott. 

Ami a segédtitkári állásokat illeti, azokat most, amidőn Biró 
Zoltán és társainak később tárgyalandó indítványa éppen az 
egyesület nagyobbmérvü aktivitását kívánja, bajos beszüntetni. 

Arra való tekintettel, hogy a kiadásoknak úgyis a lehetőség 
határáig a bevételek szerint kell igazodniuk, kéri a költségvetés 
változatlan elfogadását, ami azután meg is történt. 

Miután a Deák-Ferencz-alapitvány kamataira nézve a köz
gyűlés ugy határozott, hogy azok egyelőre letétbe helyeztessenek, 
az 1919. évi közgyűlés összehívását pedig az igazgató-választmányra 
bizta, az indítványok tárgyalására került a sor, amiről mult 
számunkban már hirt adtunk. Ami különösen Biró Zoltán és 
társainak állandó bizottság létesítésére vonatkozó indítványát illeti, 
arra akkor, amikor az erre vonatkozó alapszabálymódositás tervezete 
elkészült, visszatérünk. 

ú£ ó£ JA 

Felhívás. 
Magyarország erdő tisztjeihez és erdészeti altisztjeihez. 

A Magyarország szétdarabolására irányuló ellenséges törek
vésekkel szemben megalakult „Magyarország Területi Épségének 
Védelmi Ligája" azzal a nagy czéllal, hogy az ország területbeli 
épségének megmentésére az egész társadalmat egységes erőteljes 
és kitartó állásfoglalásra birván, bel- és külföldön szervezett hatal-



mas propagandával elhárítani igyekezzék a hazánkat fenyegető 
végzetes veszedelmet. 

Ehhez a Liga főképpen erkölcsi támogatást kér tagjaitól s 
amellett azt, hogy mindenki képességeinek és követelményeinek 
megfelelő munkát vállaljon s végezzen a nagy czél előmozdítására. 
Vegyen részt a bel- és külföldi propagandában: gyűjtsön tagokat, 
a propaganda czéljára szolgáltasson adatokat, működjék közre a 
szakbizottságok munkájában, használja fel összeköttetését a sajtó
val és a társadalmi érintkezésben is legyen kitartó és agilis har-
czosa a Ligának. 

Egyetlen pillantás Magyarország gazdasági térképére elég 
arra, hogy minden magyar erdőgazda s erdőmérnök kartársaink
nak, erdészeti altisztjeinknek összességét meggyőzhesse arról, hogy 
mindnyájunknak tettel és lélekkel csatlakoznunk kell a Ligához s 
lelkesedéssel közre kell működnünk abban a nagy munkában, 
amely az ország területi épségének megvédelmezésével hazánk 
létét lesz hivatva megmenteni. 

A Liga működésének módjáról, szervezetéről, bizottságairól, 
végzendő munkákról stb. a Liga vezetősége ad felvilágosítást (Buda
pest, IX. ker., Lónyáy-utcza 4/c. II. em.). 

Budapest, 1919. évi január hó 8-án. 

Földmivelésügyi erdőmérnökök 
szakegyesületének tanácsa nevében 

Pá jer István 
elnök. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. A földmivelésügyi miniszter a minisztertanács 
felhatalmazása alapján az államerdészeti tisztviselők összesített 
közös rangsorozati létszámában az államkincstári erdők szolgálati 
ágazatánál Draskovich József, Medveczky Ernő, De Pottere Oerard, 
Furherr János és Biró Zoltán erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi 
czimet és jelleget adományozta. 

Dutkay Dénes br. Bornemissza Elemér felsőszirágyi uradal
mába (Szilágy m.) erdésznek neveztetett ki. 


