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Kérelem az Erdőbirtokos Urakhoz. 
A z Országos Erdészeti Egyesület mindenkor egyik 

legfontosabb kötelességének tartotta, hogy a magyar erdő
gazdaság időszerű kérdéseiről behatóan tájékoztassa az érde
kelt szakköröket: mind az erdőbirtokosokat, mind az erdő
mérnököket. 

Miután a folyóiratok terjedelmét az ősszel kiadott 
kormányrendelet 5Q%-kal csökkentette és így a sajtó nyil
vánossága ma a szükséges mértékű ismeretközléshez nem 
elegendő, kétszeres fontossága van minden olyan alkalomna k. 
amely beható eszmecserére ad módot . 

Egyesületünk a közeljövőben két ilyen lehetőségei 
kíván nyújtani tagjainak: az elsőt a Kassán, július hő 
2—6-ig tartandó közgyűlésen, a másikat a Soproni Nyári 
Egyetemmel kapcsolatosan rendezett II. Erdőmérnök-To
vábbképző tanfolyam-ban. 

Kassai közgyűlésünkön Csonkamagyarország erdő
gazdaságának képviselői látogatnak el a hazatért Felvidékre., 
hogy megteremtsék hivatalosan is a kapcsolatot a 20 évi ide
gen uralom után felszabadult testvéreinkkel. 

Minden erőnkkel azon leszünk tehát, bogy ez a láto
gatás külsőségeiben is méltó keretet kapjon, tartalmában 
pedig — különösen a közgyűlést követő tanulmányi utak 
során — ízelítőt adjon dunántúli és alföldi kartársainknak 
a felvidéki erdők szépségéből. 



Továbbképző tanfolyamunk újabb állomása az 
1938-ban megindított munkának, amely azonban az idén kü
lönös jelentőséget nyer. 

A Felvidékről és Kárpátaljáról ugyanis igen sokan 
szeretnének Sopronba jönni, hogy megismerjék a selmeci ősi 
Alma mater új otthonát, erdészeti tudományunk jelenlegi 
képviselőit, munkásságukat és erdőgazdaságunk 20 évi fej
lődését. 

Egyesületünkhöz hivatalos írásbeli kérelem is érke
zett, hogy járjunk közbe minden illetékes helyen a tanfolya
mon való részvétel lehetősége érdekében. 

Hangsúlyozza ez az írás, hogy felszabadult kartár
saink égető szükségét érzik a kapcsolatok szorosabbra-f'tíze
sének és magyar erdész-szellemben való átképzésüknek; erre 
pedig tanfolyamunkat tartják legmegfelelőbbnek. 

Á M. Ki r . Földmívelésügyi Miniszter Úr a M. Kir . 
Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrral együtt a legtel
jesebb megértéssel karolták fel vállalkozásunkat és értékes 
erkölcsi támogatásukon felül jelentős anyagi eszközökkel is 
segítenek bennünket. 

A tanfolyam mind az előadók személyében, mind 
anyagában (1. a 353. oldalon) elegendő biztosítékot nyújt arra, 
hogy a kitűzött célt : a tudományos kutatás újabb eredmé
nyeinek közvetítését és a gyakorlat legfontosabb kérdései
nek alapos megvitatását hiánytalanul el is éri. 

Mindezek alapján az Országos Erdészeti Egyesüld 
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul a magán-erdőbirtokok 
igen tisztelt tulajdonosaihoz is, tegyék lehetővé erdőtisztjeik 
számára, hogy mind kassai közgyűlésünkön, mind pedig to
vábbképző tanfolyamunkon hivatalos kiküldetés formájában 
ré sz t vehes senek. 

Örömünkre szolgálna, ha — Kassán és Sopronba 
egyaránt — a magyar erdőbirtokosság is minél több tagja 
val képviseHetné magát és ezzel is kifejezésre juttatn' 
egyesületünk legfőbb céljának: a magyar erdőgazdasá 
eló'revitelének, a megértését és teljes szívvel való támoga 
tását. 

Első továbbképző tanfolyamunk és tavalyi debrece 
közgyűlésünk sikerét a kenyéradók áldozatkészségének kö 
szönhetjük. 

Hisszük, hogy ma, amikor a magyar erdészet közgaz 
dasági súlyának örvendetes megnövekedése egyaránt köte 
lességünkké teszi, hogy az erdőnek, mint a legértékeseb 
nemzeti vagyontárgyak egyikének a teljesítőképességét é 
tekintélyét emeljük, a felelősségnek ez a tudatos átérzés 



lözgyűlésünk és tanfolyamunk részi v e v ő i n e k a számában is 
íínegnyugtató módon tárul majd elénk. 

Meg-liivó. 
az O r s z á g o s Erdészeti Egyesületnek 1940. évi július hó 3-án, 
szerdán, délelőtt 11 órai kezdettel Kassán, a Vármegyeháza 
közgyűlési termében tartandó rendes közgyűlésére. 

Tárgysorosat: 

1. Elnöki megnyitó. 

2. A titkár jelenlése. 

3. „Kaán Károly emlékezete.'1 — Molcsány Gábor mi
niszteri tanácsos emlékbeszéde. 

5. A z 50 éves egyesületi tagság tiszteletére kiadott 
díszoklevelek átynujtása. 

6. A z 1939. évi zárószámadás és az 1940. évi költség
vetés. 

7. Tisztújítás. Elnök, 2 alelnök és számadásvizsgáló
bizottság választása az 1941. évi január hó 1-től J943. évi 
december hó 31-ig terjedő időre. 

8. A z igazgaló-választmány kiegészítése: 15 kilépő 
választmányi tag helyének négy évre szó ló betöltésével. 

9. Esetleges indítványok. 
B . * 

Díszoklevelet nyúj t át az egyesület a következő tagoknak: 
Ajtay János ny. urad. erdőtanácsos, V á l l a j ; Ajtay Jenő ny. mi
niszteri tanácsos, Budapest ; Almássy István ny. miniszteri taná
csos, Badacsony; Bogsch Árpád ny. m. kir. erdőtanácsos, Kapos 
vár; Héjjas Kálmán ny. h. államtitkár, Budapest ; Krippel Móric 
ny. egyetemi tanár, Sopron ; Osterlamm Ernő ny. miniszteri taná
csos, Budapest; de Pottere Gerard ny. miniszteri tanácsos, Buda
pest; Szeder jei-Ostadál Jenő ny. urad. erdőfőtanácsos, Budapest; 
Szepesi Gusztáv ny. főerdőmérnök, Monok ; Sztankovánszky Tibor 
nagybirtokos, Ka jdacs ; Csatári Szűts Kálmán ny. m. kir. fSerdő-
tanácsos, Debrecen; Dr. Tuzson János egyetemi ny. r. tanár, Buda
pest; Vaitzik Emil ny. m. kir. erdőtanácsos, Miskolc : Zbinyorszky 
Lajos ny. urad. errlőfelügyelő, Nagycsepely . 


