
valamint a fővárosnak az egyesület irányában tanúsított azon 
előzékenysége, hogy a szükséges telket a becsáron engedte át 
az egyesületnek, koczkáztatás nélkül is lehetővé tették, hogy 
az egyesület ezen régen táplált óhajtásának valósítását is 
komolyan tervbe vegye. 

A terv azóta ténynyé vált, egyesületünk immár állandó 
tűzhelylyel bir e diszes házban, mely egyszersmind anyagi 
fennállásának is biztositékát képezheti később, ha — a mit 
az isten ne adjon — esetleg nehéz idők következnek be a 
jövőben. 

Milyen lesz e jövő, nehéz volna ma megjósolni, de az 
kétségtelen,, hogy azok, a kik az egyesület élén ügyeinket 
eddig vezették és azok, akik törekvéseinket'szellemi munkás
sággal és anyagi támogatással elősegítették, olyan alapot terem
tettek a most bezáródó 20 év alatt egyesületünk számára, 
melyen mindenha szilárdan megállhat, ha hivatásának teljesí
tésében továbbra is az eddig követett irányban halad. 

Titkári jelentés az Országos Erdészeti Egyesület 
1886-ik évi közgyűlésén. 

Előadta : H o r v á t h Sándor. 

Tisztelt közgyűlés! Miután mai közgyűlésünk nem csupán 
a letelt közgyűlési év munkásságának számonkérése végett jött, 
össze, hanem azon örvendetes helyzetben van, hogy az uj 
egyesületi székház felavatásával egyidejűleg, két más fontos 
eseményt is ünnepelhet, nem csak megengedhetőnek vélem, 
de ugy hiszem helyesen is járok el, ha köteles jelentésemet a 
mult évi közgyűlés óta történtekről, lehetőségig rövidre 
szabom. 



Mellőzve tehát mindent a mi az elnökség és igazgató 
választmány tevékenységének megismertetéséhez nem okvetet
lenül szükséges, csupán a tények felsorolására szorítkozom. 
Mindenekelőtt egy olyan intézkedését emiitvén meg az igaz
gató választmánynak, mely a tisztelt közgyűlésnek bizonyára 
általános helyeslésével találkozik. 

Mint méltóztatnak emlékezni, kevéssel megelőző köz
gyűlésünk után, mult évi november 29-én az ország, mond
hatni osztály- és pártkülönbség nélkül ragadta meg az alkalmat, 
hogy Magyarország ministerelnöke előtt szerencsekivánatának 
és elismerésének adjon kifejezést kormányelnöki működésének 
tizedik évfordulója alkalmából. 

Egyesületünk igazgató választmánya is a közóhajtásnak 
vélt tehát eleget tenni, midőn ez alkalommal megemlékezve 
azon fontos alkotásokról, melyek az ünnepelt 10 év alatt az 
erdészet terén történtek, maga is a tisztelgők hosszú sorába 
állott, hogy kifejezést adjon az országos erdészeti egyesület 
érzelmeinek. 

A diszes felirat, melyet egy nagyszámú tagból álló kül
döttség nevében egyletünk tisztelt első alelnöke nyújtott át a 
kormányelnöknek és a kormányelnök ő nagyméltóságának kevés 
szóba foglalt, de nagyjelentőségű válasza egész terjedelmükben 
közöltettek az „Erdészeti Lapok*-ban, hogy később is tanú
ságot tegyenek egyfelől az egyesület őszinte érzelmeiről, s más
felől azon elismerésről, melylyel az ünnepelt kormányfő ez 
alkalommal egyesületünk törekvéseinek hasznosságát kiemelni 
kegyeskedett. 

Az igazgató választmány munkássága egyébként a letelt 
közgyűlési év alatt is zajtalanul folyt le, s főkép azon fel
adatok megoldására volt irányozva, melyekkel a mult évi köz
gyűlés megbízta. 



Első sorban kell ezek között megemlítenem mult évi s 
több más megelőző közgyűléseinknek azt az óhajtását, hogy 
az állami szolgálatban álló erdőtisztek anyagi helyzetének 
javítása érdekében kedvező alkalom kinálkozása esetében egye
sületünk is lépéseket tegyen. 

A körülmények ugyan, sajnos, a lefolyt idő alatt sem 
nyújtottak kilátást ezen méltányos óhajtás megvalósithatására, 
sőt mint tudva van, viszonyaink e tekintetben még kedvezőt
lenebbekké váltak mint voltak azelőtt, mindamellett a lehető 
ebben az irányban is megtétetett, s habár eredményt ez ideig 
elérni nem lehetett, az állami erdőtisztek még is valóban 
hálás elismeréssel viseltethetnek mélyen tisztelt elnökünk Ö 
nagyméltósága iránt, ki a képviselőház ez évi február hó 3-án 
tartott ülésében nem csak szerény kívánságaik méltányos vol
táról győzte meg a magas kormányt és a törvényhozást, hanem 
nagyjelentőségű beszédével egyszersmind a közönség rokon
szenvét és erkölcsi elismerését is jelentékenyen emelte az 
erdészeti szolgálat iránt. 

Egy másik feladat, melylyel a mult évi közgyűlés az 
igazgató választmányt megbízta, a tervezett erdészeti múzeum 
ügyének előbbre vitele volt. Végleges berendezésről vagy ennek 
csak megkezdéséről is természetesen nem lehetett még szó, 
mivel székházunk, hol a múzeum helyet fog foglalni, csak 
most készült el. Az igazgató választmány ennélfogva főleg 
azon kedvező alkalom felhasználására törekedett, melyet egyes 
gyüjteménytárgyak megszerzésére a mult évi országos kiállítás 
nyújtott. Ezen czélból tehát megkeresést intézett egyfelől a 
kiállítókhoz s intézkedett másfelől, hogy kedvező válasz ese
tében a felajánlt tárgyak egy bizottság által átvétessenek. 

Ez meg is történt, még pedig teljesen kielégítő ered
ménynyel, mert habár egészen teljes gyűjtemények nem is 
voltak összeállíthatók, mindamellett már ezen alkalommal is 



sok olyan tárgy jutott az egyesület birtokába, mely alapját 
képezheti lassanként kiegészítendő gyűjteményeinknek. 

Miután az egyesület háza a kiállítás bezárása idejében 
még csak épülőfélben volt, az összegyűjtött tárgyak ideiglenes 
elhelyezéséről is gondoskodni kellett az igazgató választmány
nak. Ez a kérdés azonban egész szerencsésen és az egyesület 
minden anyagi megterheltetése nélkül oldatott meg, a mennyi
ben a kereskedelmi akadémia tisztelt Igazgatósága a legszí
vesebb készséggel, és természetesen minden dij nélkül, engedte 
át ezen czélra az uj kereskedelmi akadémia szemben fekvő 
épületének egyik használaton kivül álló helyiségét. E szíves
ségért az igazgató választmány f. évi októberhó 8-án tartott 
ülésében, midőn tárgyaink az egyesületi székházba már átszál-
littathattak, meleg köszönetét fejezte ki a kereskedelmi aka
démia igazgatóságának, mit csak azért vagyok bátor felemlí
teni, mert megvagyok győződve, hogy annak súlyát most a 
tisztelt közgyűlés is készséggel emelni fogja helyeslésével. 

Az emiitett gyüjteménytárgyak jelenleg e ház souterrain 
helyiségében vannak elhelyezve, a rendezés munkájához azon
ban a helyiségek folytonos szellőztetésének szükségessége foly
tán tavaszig lehetetlen hozzáfogni. Egyébiránt az egyes gyűj
temények rendszeres összeállítása és kiegészítése csak akkor 
veheti kezdetét, ha az ezen czélra szükséges szekrények elké
szíttetnek és részint a kevésbé kényes tárgyak felállítására 
szánt soutterrain helyiségekben, részint e termekben véglege
sen elhelyeztetnek. Könyvtárunk szintén e termekben fog helyet 
foglalni s hogy azt vidéki tagtársaink is használhassák, az 
igazgató válaszmány határozatából újonnan összeállított kata
lógusa legközelebbről kinyomatik s lehető csekély összegért az 
egyesület minden tagjának rendelkezésére bocsáttatik. Mint
hogy ez némi költségekkel lesz összekötve, melyről a költség
vetésben eddig gondoskodva nem lett, az igazgató választ-



mány intézkedett, hogy a fedezetre nézve az 1887. évi költség
vetés letárgyalásánál indítvány tétessék. 

Irodalmi munkásságunk a letelt idő alatt is az eddigi nyo
mokon haladt. Állandó irodalmi vállalataink az „Erdészeti La
pok", az „Erdészeti Zsebnaptár" és az „Erdészeti Rendeletek 
Tára" megjelentek a lefolyt évben is, sőt az utóbbinak eddig 
megjelent évfolyamaiból, miután az első kiadás teljesen elfogyott, 
a második kiadás előkészítése is elrendeltetett abban a remény
ben, hogy a szükséges költségeket a tisztelt közgyűlés utólago
san engedélyezni kegyeskedik. Hogy az igazgató választmány 
ezen intézkedésével nem várta be a mai közgyűlés felhatalmazá
sát, annak oka egyedül az, mert e hasznos törvény és rendelet 
gyűjteményre, az erdőbirtokosoknak, a hatóságoknak és szak
embereknek napról-napra szükségük van s ennélfogva miután 
az első kiadás már a mult évben teljesen elfogyott volt, kívá
natosnak látszott akként intézkedni, hogy a második kiadás 
minél előbb megjelenhessek, a mi legközelebbről már meg is 
történik. Egyébiránt távolról sem foroghat fenn kétség az iránt, 
hogy a költségek e kiadás után is megtérülnek ép ugy, mint 
megtérültek azon kiadásaink, melyeket nem régiben az „Erdő
használattan" és „Futóhomok megkötése" czimü pályadíjjal jutal
mazott munkák kiadására fordítottunk. Az utóbb emiitett munka 
tudvalevőleg még a mult évi közgyűlés előtt kifizette magát, 
az először emiitett munka költségei pedig a folyó év elején 
térültek meg teljesen, ugy hogy a fölös példányok még az év 
közepén kiszolgáltathattak a szerzőnek. 

Eddigi kiadványaink ezen gyors keleté mindenesetre biz
tató jelül szolgál arra nézve, hogy az erdészeti közönség 
napról-napra jobban érdeklődik s többet áldoz az irodalom 
termékeinek megszerzésére, s igy egyesületünk is megnyug
vással és koczkáztatás nélkül elvállalhatja az időnként meg
jelenésre váró értékesebb szakmunkák kiadását. 



A kebli ügyek között a lefolyt évben is legtöbb mun
kát az egyesületi ház épitése adott az igazgató választ
mánynak, mely ma már — mint a tisztelt közgyűlés tagjai 
közvetlenül is meggyőződhetnek — egyes csekély részletek 
leszámításával, nagyjában befejeztetett. Vannak ugyan még 
most is egyes teendők hátra, mint például a lépcsőház kifes
tésé , mely a falak tökéletes kiszáradása czéljából tavaszra 
halasztatott el, de az épület egészben véve már július hóban 
használható állapotba hozatott, ugy, hogy a magán lakások 
— mint kezdetben tervezve volt — már augusztus hó else
jétől kezdve bérbe adathattak. Csak egy helyiség maradt mind 
ez ideig üresen, a III. emeleti 14. számú lakás, valószínűleg 
azért, mert a környékbeli utczák a legutóbbi időkig rendezet
lenek voltak, s e miatt a nagyobb lakást kereső bérlők ide
genkedtek e helytől. Ez a körülmény volt az oka annak is, 
hogy az első emeleti lakás a helyett, hogy mint tervezve volt 
bérbe adásra jelöltetett volna ki, már most átadatott rendel
tetésének. Egyébiránt most már az előbb emiitett üres lakás 
bérbe adása is biztosítva van a jövő évi május vagy esetleg 
februárius hónaptól kezdve. 

A folyó évben az egyesületi ház bérjövedelme összesen 
2714 frtot tett ki, a jövő egész évben pedig 6123 frtra, s 
esetleg, ha t. i . a jelenlegi üres lakás már februártól kezdve 
kiadható lesz, 6355 frtra fog rúgni, mely összeg később, ha 
az alkotmány-utcza és környéke jobban benépesedik, minden
esetre emelkedni fog. Egyébiránt ha az egyesületi czélokra 
használt helyiségek értéke is számításba vétetik, a bérjöve
delem a jelenlegi bérekkel számítva is oly összeget képez, 
mely a befektetett tőkének a mostani viszonyok között telje
sen megfelel. 

A mi az építési ügy pénzügyi oldalát illeti, sajnos, az 
igazgató-választmány még nincs azon helyzetben, hogy a költ-



ségekre nézve végleges számadatokat terjeszthetne elő. A 
munkálatok egyes csekély részletei ugyanis mint már szeren
csém volt említeni, még nincsenek befejezve, de különben is 
a nagyobb munkák vállalkozói még nem terjesztették be mind 
végszámlájukat, ugy hogy ennek folytán az épités felülvizs
gálása és a költségek végleges elszámolása még nem történ
hetett meg. 

Mindezek daczára már most is bizton remélhető, hogy 
az épités összes költségei nem fogják túlhaladni azt az ösz-
szeget, mely a megelőző évi közgyűlések jóváhagyásával az 
első költségvetésbe felvétetett. 

Az épités vezetőjének jelentése szerint ugyanis az összes 
kiadások, beleértve a telek árát, a műépitészi tisztelet dijakat 
és az egyesületi helyiségek eddig elkészült bútorzatát is, kö
rülbelül 193 —194 ezer forintra fognak rúgni, tehát az en
gedélyezett 195.000 frtnyi hitelnél még valamivel kevesebbre. 
Mindenesetre remélhető, hogy e hitel nem fog tullépetni. 

A mi a költségek fedezésének kérdését illeti, e tekin
tetben még kedvezőbbek az egyesület körülményei, mert mig 
a mult évi közgyűlés idejében a 195.000 frttal előirányzott 
építési költségeknek az a része, mely az építkezés befejezése 
idejében csak kölcsön utján lett volna fedezendő, 58.000 frtra, 
s a törlesztés 10 évre számíttatott, addig most ugy a hiány, 
mint a törlesztés ideje ezeknek majdnem csak a felére tehetők. 

Az építési költségekből ugyanis mostanáig nem kevesebb 
mint 143.425 frt 58 kr fizettetett ki készpénzben. Ezen
kívül van az egyesületnek a földhitelintézetnél még 7700 frt 
érték-papirja s mintegy 1000 frt készpénze, továbbá a folyó 
évi bevételek feleslegéből is előreláthatólag megtakarítható s 
az épités czéljaira fordítható lesz legalább 2000 frt. Ezek 
szerint az év végéig kerekszámban körülbelül 154.000 forint 
lesz az építési költségekből kész értékekkel törleszthető, ugy^ 



hogy ha a 195.000 frtnyi hitel teljesen kimerittetik is, leg
feljebb 41.000 frt marad fedezetlenül. Ebből is azonban szer
ződéseink szerint 8000 forint csak egy év múlva válik ese
dékessé s ez valószinüleg a jövő évi bevételek feleslegéből tel
jesen fedezhető lesz, ugy, hogy kölcsön utján legfeljebb 33—35 
ezer forintról, tehát majdnem csak fél akkora összegről kell 
gondoskodni, mint a minőre a mult évi közgyűlés idejében 
számítani kellett. 

Pénzügyi viszonyainknak ezen kedvező alakulását, mely 
az építkezés nehézségeit egy rövid év alatt majdnem a felére 
szállította le, részben egyesületünk szigorú takarékosságának, 
részben pedig azon hajlandóságnak lehet köszönni, melyet az 
egyesület tisztelt alapitó tagjai tanúsítottak, midőn mélyen 
tisztelt elnökünk ő excellentiájának egyszerű felhívására is 
egész készséggel fizették be kötelezvényben tett alapitványaik
nak egy jelentékeny részét, ezzel is hozzájárulván ahoz, hogy 
az épités költségeinek minél nagyobb része legyen kölcsön 
nélkül készpénzben fedezhető. Az első felhívás e nem remélt 
sikere mindenesetre remélnünk engedi, hogy ha a tisztelt 
közgyűlés felhatalmazásával egy ujabb felhívás bocsáttatik ki, 
az is tekintélyes összeggel fogja apasztani, az épitési költsé
gek fennebb kimutatott fedezetlen részét. 

De — a mit szintén nem szabad emlitetlenül hagynom 
— lényegesen hozzá járult anyagi erőnk fentebb ecsetelt gya
rapodásának előidézéséhez az az áldozatkészség is, melylyel 
egyesületünk ezen kezdeményezését egyes nagyérdemű barátjai 
az erdészetnek támogattak. 

Első sorban kell itt felemlitenem a Groedl testvérek va
lóban nagylelkű ajánlatát, melyben még a pécsi közgyűlés 
előtt kijelentették, hogy az egyesület házának egész fedélze
tét ingyen elkészíttetik, s melyet azóta tényleg be is váltot
tak, azután igazgató választmányunk nagyérdemű tagjának 
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Luczenbacher Pál ur Ó méltóságának adományát, ki 1000 frt
tal járult hozzá az építési tőke növeléséhez, és a Thonet 
testvérek ajánlatát, kik az egyesületi termek felszereléséhez 
szükséges 1200 frt értékű székkészletet, 600 írtért, tehát 
a fél árért szállították, megemlítem továbbá Bikkal Nándor 
erdőigazgató ur gyűjtését, ki öt fakereskedő nevében 465 frt 
56 krt küldött be az egyesületnek. 

a Wuk Mihály és fiai adományát, kik . . 500 frtot, 
V é s s e y Ferencz erdőfelügyelő urat, ki , 10 „ 
W e i s z Alajos földbirtokosét, ki . . . 200 ,, 
H e r m á n Károly urét, ki . . 5 „ 

s végül a rétközi kezelő bizottságét, mely . . 1 0 0 „ 
ajánlt fel az építési alap növelésére. 

Az adományozók eredményeinek méltatására ugy hiszem 
maguk a száraz számadatok is bőven elégségesek, minden 
egyebet mellőzve tehát, kérem a tisztelt közgyűlést, hogy 
egyesületünk elismerését és köszönetét a nemeskeblü adomá
nyozók iránt jegyzőkönyvileg megörökíteni méltóztassék. 

Az előadottakkal befejezvén azt, a mit az építési ügy 
állásáról ez idő szerint előterjeszteni lehetett, tisztelettel ké
rem a közgyűlést, hogy az igazgató választmánynak ezen 
ügyben tett intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul venni és 
az építkezés teljes befejezésére a további felhatalmazást ke
gyesen megadni méltóztatnék. 

Egyesületünk tevékenységének kevesebb jelentőséggel biró 
részleteit mellőzve, egész általánosságban megemlítem, hogy a 
lefolyt idő alatt is készséggel szolgáltunk tanácscsal és felvi
lágosítással a hozzánk fordulóknak. Igy a m. kir. dohány
jövedéki központi igazgatóság azon megkérésére, hogy az 
úgynevezett Brittanica szivar számára szükséges ládácskák 
belföldön való készítése iránt tanácscsal szolgáljunk, intézke
dett a választmány, hogy ez üdvös kezdeményezés feltételei 



egy bizottság által behatóan megvizsgáltassanak, s egyúttal 
az iránt is lépések tétessenek, hogy ne csak az emiitett, ha
nem más szivarládák is itthon készittessenek. 

Végül mielőtt vagyoni állapotunk számszerű vázolására 
áttérnék, legyen szabad röviden megemlitenem, hogy jótékony 
alapitványaink a mult évi közgyűlés óta két izben is módot 
nyújtottak az igazgató választmánynak arra, hogy néhány 
elaggott és munkaképtelen szaktársnak és számos özvegy és 
árvának kisebb-nagyobb segélyt nyújtson. 

A magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek segély
alapjából ugyanis a mult évben két erdőtisztnek, az idén 
pedig egynek adott az igazgató-választmány 65—80 frtnyi 
segélyt; a Wagner Károly alapítványból pedig ugy a mult 
évben, mint az idén 9 özvegy nyert maga és árvái részére 
30—40—60 frtnyi segélyösszeget. 

Vagyoni állapotunk fejlődését a mult évi közgyűlés óta 
a következő számadatok világítják meg. 

A megelőző közgyűlés idejében törzsvagyonunk : 
103.700 frt értékpapírból, 69.630 frt 73 kr értékű ma

gánkötelezvényből és 30.759 frt 77 krnyi oly készpénzből 
állott, mely az épités czéljára fordíttatott; tőkevagyonunkat 
tehát akkor összesen 204.090 frt 52 krnyi érték képviselte. 

Jelenleg van az egyesületnek . . 7.700 frt — kr 
értékpapírja, 73.408 „ 16 „ 
magánkötelezvényekkel biztosított tőkéje 
s ezenkívül az épités költségeinek tör
lesztésére tényleg kiadott . . . 143.425 „ 58 krt. 

Ennélfogva ha a ház értékét ezút
tal nem veszszük számításba, hanem e 
helyett az építésre kiadott összeget szá
mítjuk, egyesületünk tőke vagyona . . 224.533 frt 74 krra 
számitható. 



Törzsvagyonunk tehát a mult évihez képest a lefolyt 
közgyűlési év alatt 20.443 frt 22 krral növekedett. 

Ezen törzsvagyonból a külön rendeltetéssel biró alapít
ványokra a következő összegek esnek: 
a Deák Ferencz alapítványra . . . 10.000 frt — kr 
a Wagner Károly ; . . . 8.066 „ 99 , 
a magyar erdőtisztek és erdészeti altisz

tek segélyalapjára . . . . 1 7 . 1 6 2 „ 62 , 
s végül a székesfehérvári ismeretlen ala

pítványára 745 „ 52 ,, 
összesen . 35.975 frt 14 kr. 

Ezek közül a Deák Ferencz alapitvány le lévén zárva r 

a lefolyt idő alatt nem változott, a Wagner Károly alapitvány 
ellenben 61 frt 83 kr növekvést mutat, melyhez két tagtársunk 
járult hozzá adományával, a magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek segélyalapja pedig 1.074 forinttal szaporodott, mely 
szaporulatból 480 frtot az alap mult évi kamatainak fel nem 
használt részéből 520 frtot az egyesület mult évi bevételei
nek feleslegéből, és 74 frtot két egyesületi tag adományából 
csatoltunk a tőkéhez. 

A folyó évi pénztári kezelés eredményéről egészen rövi
den a következőket van szerencsém megemlíteni : 

Bevételeink mostanáig összesen 20.732 frt 24 krt tesznek 
ki, ezekből 15.083 frt 83 kr a rendes bevételekre és 5.699 
frt 41 kr a rendkivüliekre esik. Kiadásunk ez idő szerint 
12.694 frt, melyből rendes kiadásnak 7.166 frt 89 kr, rend
kívülinek pedig 5.527 frt 13 kr tekinthető. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy kiadásainkban épen 
a legnagyobb tételek, például a nyomdai költségek még nin
csenek bennfoglalva, ezek tehát a jelenlegi 8.038 frt 24 krnyi 
pénztári készletből és az ezután befolyó bevételekből fognak 
fedeztetni. A remélhető felesleg, mint eddig is történt, az 



alaptőkéhez fog csatoltatni, és pedig részben az épitési költ
ségek fedezésére leendő felhasználás végett, részben pedig a 
magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek segélyalapjának nö
velésére. 

Ezen alap ugyanis alapszabályaink értelmében mindaddig, 
mig a tőke a 20.000 forintot el nem éri, a bevételi felesle
gekből évről-évre növelendő. Arra nézve, hogy a folyó év 
végén mekkora összeg használtassák fel e czélra, bátor vagyok 
az igazgató választmány meghagyásából azt a tiszteletteljes 
javaslatot tenni, miszerint az összeg ezúttal 280 írttal állapít
tassák meg és pedig azon okból, mert ezen összeg az alap 
ez évi kamatainak fel nem használt és ennélfogva a tőkéhez 
csatolandó részét épen 1.000 forintra egészíti ki . 

Szoros összefüggésben vagyonunk gyarapodásával egye
sületünk erősbödését mutatják a tagok számát előtüntető ada
tok is. 

Mig ugyanis egyesületünknek a mult évi közgyűlés ide
jében összesen 751 alapitó, 778 rendes, 5 tiszteletbeli és egy 
pártoló tagja, együtt tehát 1477 tagja volt, addig ma az 
egyesületi tagok létszáma 796 alapitó, 867 rendes, 4 tiszte
letbeli és 1 pártoló tagból, összesen 1668 tagból áll. A tagok 
száma tehát a mult évi közgyűlés óta 45 alapitó és 89 ren
des taggal szaporodott. 

Uj tagtársaink névsora a korábbi választmányi ülések 
jegyzőkönyveiben közzététettek, ezúttal tehát csak a tegnap
előtti választmányi ülés óta jelentkezettek neveit leszek bátor 
itt felsorolni. 

Uj alapitó tagokul jelentetett be gr. Bánffy Béla által 
b. Jósika Sámuel Kolozsmegye főispánja 200 frt alapitvány-
nyal, kötelezvényben; továbbá rendes tagokká kivannak felvé
tetni : Müller Sándor m. kir. számtanácsos és Szilágyi József. 



Ezzel kimerítvén mindent a mit jelentésembe felvehetőnek 
véltem, még csak egy szomorú kötelességet kell teljesítenem, 
bejelentvén a t. közgyűlésnek azon súlyos veszteséget, mely 
egyesületünket több buzgó tagtársunk elhalálozása folytán érte. 

Első sorban kell felemlítenem az elhunytak között néhai 
Korizmics Lászlót, egyesületünk tiszteletbeli tagját, továbbá 
báró Popper Lipót, báró Rudics József, Uray Bódog, Guha 
Károly, Perczel Mihály, Plech József, Schmidl Soma, Mester 
József, Gelinek Tivadar, Huzly Károly és Réti Alajos alapitó 
tagok s végül Danielisz Ede, Schemmel Samu, Burián Ferencz,. 
Kernpotich Nándor, Kajába Lajos, Döllinger György és Grubern 
Ferencz rendes tagok. 

Kérem a tisztelt közgyűlést, méltóztassék a felsoroltak 
elhunyta feletti részvétét, az eddigi szokásnak megfelelően, 
jegyzőkönyvileg kifejezni. 

Egyesületi közlemények. 
i . 

(Az Országos Erdészeti Eggesület 1886. évi deczember hó 10-én 
tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve.) 

Jelen voltak: Gróf T i s z a Lajos elnök ő exczja; B á l á s 
Vincze, E l e ő d Jósa, G a r l a t h y Kálmán, G h y c z y Emil, 
H a v a s József, H o f f m a n n Sándor, I l l é s Nándor, L u c z e n -
bacher Pál, R ó n a y Antal, R u t s k a Tivadar, S c h o l c z 
Rezső, T i s z a László és T o m c s á n y i Gyula választmányi 
tagok, továbbá A l m á s y Andor, B á l á s Pál, K o n d o r 
Vilmos, K o v á c s Béla, P i s o Cornél, S o m k e r e k y Gusztáv, 
T o m c s á n y i Gusztáv alapitó és rendes tagok és H o r v á t h 
Sándor titkár. 


