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Egyesületi közlemények. 
í. 

Az országos erdészeti egyesület 1899. évi augusztus hó 25-én tar
tott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Báró Bánffy Dezső elnök ő exja; Horváth, 
Sándor titkár, Gaal Károly helyettes pénztárnok; továbbá Arató 
Gyula, Csupor István, Havas Ágoston, Hirsch István, Nemeskéri 
Kiss Pál, Laitner Elek, Máday Izidor, Beinfusz Bódog, Sóltz Gyula 
és Tomcsányi Gyula választmányi tagok. Bedö Albert alelnök azért 
nem jelenhetett meg az ülésen, mert egyházi ügyben f. hó 24-én 
hivatalosan Kolozsvárra volt kénytelen utazni, s hasonlóképen 
Bittner Gusztáv, b. Feilitzsch Arthur, Havas József, Kallina Károly, 
Krajcsovics Béla és Szabó Adolf vál. tagok is hivatalos elfoglaltságuk 
folytán nem vehettek részt az ülésen. 

I. Elnök ő exja az ülést megnyitván, a napirend előtt tudo-

át lagban 1-71 kg.-oi n y o m t a k ; tehát egy n y á r o n át a kezdő 
sú lynak 5-szörösét érték el. 

A p isz t rángnak 2 0 dgr. súlya á t lagban 60 dgr.-ra növe
kedet t . 

A tónak jövede lmezősége a következő : 

az épitési költség amortisat iója __. 139*81 frt. 
halak beszerzési költsége és szállítása 423'11 frt. 
további költség 213-07 i 

Összesen 775-99 frt. 

A ha lak e ladásából befolyt 2 1 4 4 frt 25 kr., tiszta 
jövede lem tehá t 1544 frt 21 kr., a mi 21 k. h . vízfelületnél 
65-15 frt ho ldankin t i tiszta j övede l emnek felel meg. 

Számosabb tó be rendezéséné l , a szükséges tenyész-
anyag nagy menny i ségéné l fogva, czé lszerübbnek látszik 
az, hogy a hal ivadékot saját ha l a s t ava inkban tenyészszük. 
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mására hozza a választmánynak, hogy egy hozzá érkezett levél 
szerint az egyesület körében az egyesület számos tagja mozgal
mat indított meg egy uj alapítvány létesítése iránt abból az alka
lomból, hogy Horváth Sándor titkár, ki már 19 éve vezeti ezen 
minőségben az egyesület ügyeit, ez évben tölti be erdészeti 
szolgálatának 25. évét. A mozgalom megindítói Horváthnak az 
egyesület körében és átalában véve az erdészet terén kifejtett 
munkásságának elismeréseképen a létesítendő alapítványt „Horváth 
Sándor alapítvány1' név aiatt kívánják az egyesületnél letenni, azzal 
a rendeltetéssel, melyet az egyesület Horváth Sándorral egyet-
értöleg kijelölni fog. 

Megjegyzi továbbá, hogy bár az ügy még nincs annyira előké
szítve, hogy azzal az egyesület választmánya a jelen alkalommal 
hivatalosan foglalkozhatnék, a hozzá intézett levélről, melyet a kezde
ményezők nevében Laitner Elek választmányi tag irt alá, és 
illetőleg az egyesület körében üdvös czéllal indított mozgalomról 
szükségesnek tartotta már most jelentést tenni a választmánynak. 
Véleménye szerint az egyesületek a szóban levő ügygyei hivatalo
san csak akkor foglalkozhatik, ha a kezdeményezők az alapítványra 
gyűjtött összeget az egyesületnél leteszik és az alapító levelet 
bemutatják, úgyhogy ebben az ügyben csak a jövő évi közgyűlés elé 
lesz a választmány részéről előterjesztés tehető. Ennélfogva azt 
javasolja, hogy ez az előzetes bejelentés egyelőre tudomásul vétessék. 

Végül a bejelentéssel kapcsolatban saját véleményeként 
megemlíti, hogy az uj alapítvány létesítésére irányuló mozgalmat 
a maga részéről a legmelegebben üdvözli. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti elé. 

Az egyesület bevételei 1899. január 1-töl: 

a mai napig . . . . . . . . . ... 22,681 frt 45 kr. 
kiadásai pedig — — . . . ___ . . . 15,201 » 07 krra 
rúgtak ; a kézi pénztár készlete tehát 7,480 frt 38 kr. 

A kimutatott bevételekből készpénz alapitvány fejében 150 frt, 
az alapító tagok magán kötvényeinek értékapasztására 780 forint 
08 kr., a Wagner Károly alapitvány javára 149 frt 52 kr., a 
magyar erdőtisztek árva leányait segélyző (Erzsébet királyné) 
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alapítvány javára 42 forint 25 kr. folyt be. A többi bevételekre 
tehát 21,559 forint 60 kr. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadásnak 
937 forint 04 kr. és a letéti számadásnak, 7,366 forint pénz
készlete. 

Ezek szerint a, pénztárban levő készlet a következő: 
pénztári számadás készlete . . . . . . ._. 7,480 frt 38 kr. 
alapítványi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 > 04 ». m 
letéti . . 7,366 » — » 

Összesen : 15,783 frt 42 kr. 
Ebből az összegből 14,900 forint takarékpénztári betét, a 

többi készpénz. 
A kimutatott összegeken kivül az egyesületnek a magyar 

földhitelintézetnél 45,900 frt n. é. 4%-os magyar korona járadék 
kötvénye, 25,000 n. é. 4%-os földhitelintézeti záloglevele, 
30,500 frt n. é. 4%-os földhitelintézeti szab. és talajjavitási zálog
levele, 600 forint n. é. 1860. évi államsorsjegye és 300 forint 
n. é. osztrák földhitelintézeti 1889. évi sorsjegye, egészben véve 
tehát 102,300 forint n. é. értékpapirból álló letétje van. 

Ezek az értékpapírok az alaptőke és az alapítványok érték-
papirkészletét képezik. 

Ezzel a jelentéssel kapcsolatban a titkár, hivatkozással arra, 
hogy az egyesület a Wagner Károly alapítvány tőkéjének nevelésé
hez eddig minden évben hozzájárult, javasolja, hogy eziránt a 
f. é. közgyűlés elé is indítvány terjesztessék. 

Á pénztári készleteket a választmány a jelentésben kimuta
tott összegekkel egyezőknek találván, a jelentést tudomásul vette 
s az előterjesztett javaslat alapján egyúttal elhatározta, hogy a 
f. évi közgyűlésen a Wagner Károly alapítvány tőkéjének az év 
végén remélhető bevételi feleslegből 20,000 frt névértékű érték
papírra való kiegészítését fogja javasolni. 

III. A titkár jelenti, hogy az egyesület üresedésben levő ösztön
dijaira a pályázat 1899. évi augusztus 4-ére kitűzött határidővel 
szabályszerűen kihirdettetett, s ennek alapján a kitűzött határidőig 
összesen hat folyamodvány érkezett be, névszerint: Odor Arnold, 
Jávorszky Zoltán, Györké István, Illés László, Früstök Zoltán és 
Szoják Sándor érettségi vizsgát tett középiskolai tanulóktól. 
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A bemellékelt bizonyítványok szerint: Odor Arnold, Odor 
Ignácz uradalmi főerdésznek a fia, az érettségi vizsgán 1 tantárgy
ból jeles, 8 tantárgyból jó és 3 tantárgyból elégséges osztályzatot 
nyert; atyja, ki az egyesületnek 1876. óla rendes tagja, s tagsági 
kötelezettségének eleget tett, vagyonnal nem bir, ugy, hogy 
600 frt fizetéséből és 400 forintnyi mellékjövedelméből kell csa
ládját fentartani és 5 gyermek közül hármat iskoláztatni. 

Jávorszky Zoltán, Jávorszky Albert m. kir. erdőmester fia, 
az érettségi vizsgát 1 tantárgyból jeles, 8 tantárgyból jó és 3 tan
tárgyból elégséges osztályzattal állotta ki. Atyja vagyonnal nem 
bir, tiszti fizetéséből 5 gyermeket neveltet; az egyesületnek 1880. 
óta alapitó tagja, 160 frtos alapítványát készpénzben törlesztette. 

Györké István, néhai Györké István volt m. kir. főerdésznek 
a fia, az érettségi vizsgán 3 tárgyból jeles és 9 tárgyból jó osz
tályzatot nyert. Atyja az egyesületnek 1881-től kezdve haláláig 
alapitó tagja volt. 160 frt alapítványából 120 frtot törlesztett a 
hátralevő 40 frt után özvegye a kamatokat pontosan fizeti. Az 
özvegy, ki vagyonnal nem bir, 400 frtnyi nyugdíjból és 268 frt neve
lési pótlékból tartja fenn családját és nevelteti 4 kiskorú gyer
mekét. 

Illés László, Illés Nándor nyugalmazott m. kir. főerdő-
tanácsosnak a fia, az érettségi vizsgát 1 tárgyból jeles, 6 tárgyból 
jó és 5 tárgyból elégséges osztályzattal tette le. Atyja az egyesület
nek kezdettől fogva buzgó tagja, alapítványát kifizette. Egy kis 
házon kivül, melyben lakik, vagyonnal nem bir, nyugdijából 3 
gyermeket neveltet. 

Früstök Zoltán az érettségin 1 tárgyból jeles, 2 tárgyból jó' 
és 9 tárgyból elégséges osztályzatot nyert. Atyja, Früstök István 
m. kir. erdész, az egyesületnek 1878. óta alapitó tagja, alapítvá
nyát kifizette, vagyonnal nem bir, tiszti fizetéséből 7 gyermeket 
lát el. 

Szóják Sándor az érettségin 7 tárgyból jeles és 5 tárgyból 
jó osztályzatot nyert, atyja azonban, ki erdészeti altiszt volt az 
egyesületnek nem volt tagja. 

Ezen hat folyamodó közül a földmivelésügyi minister ur, 
értesülés szerint, az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését 
segélyező alapitványból az 1899 1900-ik tanévre Jávorszky Zoltán-
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nak 150 frt segélyt, Gyürke Istvánnak 200 frt segélyt és Illés 
Lászlónak 100 frt segélyt engedélyezett, valamennyinek azzal a 
feltétellel, hogy azt csak akkor élvezhetik, ha igazolják, hogy az 
1899/1900 tanév alatt ösztöndíjban, vagy más segélyben nem 
részesülnek. 

Az előterjesztett adatok szerint az első 5 folyamodó igény
nyel bir arra, hogy az ösztöndíj odaítélésénél figyelembe vétessék, 
az utolsó kérelme ellenben figyelembe nem vehető, mert az alap
szabályok szerint, csak olyan magyar erdőtisztek és erdészeti al
tisztek fiainak adományozható az ösztöndíj, akik az egyesületne 
halálukig állandóan és legalább 5 éven át tagjai voltak. 

Az igazgató választmány figyelembe véve a folyamodók biz 
nyitványát és egyszersmind a szülők anyagi helyzetét az egyi 
üresedésben levő ösztöndijat az alapszabályokban körül irt feltét 
lekkel egyhangúlag Györké Istvánnak adományozta, a másik ösztö 
dijat pedig titkos szavazattal, melynek eredménye szerint 9 sz 
vázat Odor Arnoldra, 3 szavazat Illés Lászlóra esett, egy szavaz 
lap pedig üres volt, ugyancsak az alapszabályokban megállapít 
feltételekkel Odor Arnoldnak Ítélte oda. 

IV. A titkár bemutatja a m. kir. ministerelnök urnák f. é 
9519. szám alatt elnök ő exjához intézett átiratát, melyben érte 
az egyesületet, hogy Ö cs. és ap. kir. Felsége f. évi július ' 
12-én, Ischlben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebb 
megengedni méltóztatott, hogy az országos erdészeti egyesüli 
magyar erdötisztek árva leányait segélyező alapítványát örö 
időkre „Erzsébet királyné alapitványá"-nak nevezhesse. 

Az igazgató választmány a legmagasabb engedélyt hódola 
teljesen tudomásul veszi. 

V. A titkár jelenti, hogy Fekete Lajos föerdőtanácsos a f. é 
június 20-án tartott választmányi ülés határozatából hozzá inté 
zett kérdésre kijelentette, hogy az Erdörendezéstan IÍ. (gyakorlat' 
részének kidolgozására, más elvállalt és megkezdett irodalmi 
teendői miatt, sajnálatára nem vállalkozhatik, azonban azt hiszi, 
hogy Csiby Lőrincz erdőtanácsos a megbízást elvállalja, ha azzal 

eziránt megkerestetik. 
Ennek folytán a megbízás feltételeinek közlése mellett, melyek 

szerint a munka tiszteletdija az eredeti tiszteletdíjból még ki nem 
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adott (a munka II. részére visszatartott) 100 drb arany (550 frt lesz.) 
Csiby erdötanácsoshoz is kérdés intéztetett, ki a megkeresésre a 
következő választ adta : 

Az Orsz. Erdészeti Egyesület tekintetes Titkári Hivatalának. 

Buda-pesten. 

Az Orsz. Erd. Egyesületnek f. é. 1135. sz. felhívására van 
szerencsém egész tisztelettel értesíteni, hogy az „Erdőrendezéstan 
kézikönyve II. részének" elkészítését a közölt feltételek mellett 
hajlandó vagyok elvállalni. 

Megbízatás esetére azonban kérném a mélyen tisztelt Orsz. 
Erd. Egyesületet, hogy néhai Belházy főerdőtanácsos örököseitől 
a II. részre vonatkozó jegyzeteket megszerezni s azokat rendel
kezésemre bocsátani kegyeskednék, a mely esetben a munka be
terjesztését az 1901. év végére Ígérhetném. 

Selmeczbányán, 1899. évi aug. 8.-án. 
Kiváló tisztelettel: 

Csiby Lőrincz, 
m. kir. erdőtanácsos, 

erd. akad. tanár. 

Az igazgató választmány ezen nyilatkozat alapján az Erdő
rendezéstan II. gyakorlati részének megírásával 100 drb arany 
tiszteletdíj felajánlása mellett Csiby Lőrincz erdőtanácsost bizza 
meg, s egyúttal intézkedik, hogy néhai Belházy Emil özvegye a 
férje által esetleg hátrahagyott jegyzetek átengedése iránt mielőbb 
megkerestessék. 

VI. A f. évi június hó 20-án tartott választmányi ülés határoza
tából hozzá intézett kérdésre Sobó Jenő akadémiai tanár saját és 
Csiby Lőrincz szerző társa nevében bejélenti, hogy az Erdészeti 
Épitéstan még hátralevő III. (vizépitészeti) részét az 1900. év 
folyamán, lehetőleg még a jövő évi közgyűlés előtt elkészítik és 
beterjesztik. 

Tudomásul vétetik. 
VII. Az uj államvizsga-szabályzat tervezete ügyében kiküldött 

bizottság tagjai a következő jelentést terjesztik elé : 
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Az uj államvizsga-szabályzatnak f. é. 776. sz. a. alulírottak
nak kiadott tervéhez van szerencsénk véleményünket a következük
ben kinyilvánítani. 

Egészben véve a tervezetet helyesnek és az abba felvett 
újításokat, egynek kivételével, czélszerüeknek tartjuk. 

Az az ujitás, melyhez véleményünkkel hozzá nem járulhatunk, 
a képesítésnek az oklevél tervezetében felvett osztályozására vo
natkozik. 

Nem érthetünk ugyanis egyet avval, hogy az oklevélben a 
képesítésnek csak ezen két foka különböztessék meg: „kitünte
téssel képesített" és „képesített". 

Hanem e helyett az eddigi osztályozásnak megfelelően, mind
azáltal a „kielégítően" kifejezés mellőzésével, ajánljuk a követ
kező három osztály megkülönböztetését, u. m. „jelesen képesített", 
„jól képesitett" és „képesített". 

Ezen véleményünket következőkkel kívánjuk megokolni: 
1. Az államvizsgákon nyert eddigi tapasztalatok szerint igen 

jól be lehet sorozni a megvizsgázottakat az eddigi három osztályba. 
2. A „kitüntetéssel" jelző a képesítésnek már csak oly magas 

fokánál volna megadható, a milyet két-három évi gyakorlat után 
csak felette kevés vizsgázó nyerhetne el; legfeljebb pár százalék. 
Ehhez ugyanis nem lenne elegendő az egész erdészeti szak minden 
ágának igen jó tudása; hanem ezen kivül a kifogástalan előadás 
is megkívántatnék. Minthogy ily körülmények közt a „kitüntetéssel" 
való képesítésre csak igen kevesen számithatnának, a vizsgára 
készülő fiatalemberek 90 és több százaléka arról előre lemondva 
és csak „képesitett" fokra számítva, nem találná érdemesnek, 
hogy magát az előkészüléssel túlságosan megerőltesse. 

3. Az oly derék fiatalemberek, akik az eddigi osztályozás 
szerint legalább is „jó", sőt részben „jeles" képesítést érdemel
nének, a tervezett osztályozás szerint ezután együvé soroztatná-
nak azokkal, akik csak nagy nehezen, ugyszólva „nyögve" tudnak 
a vizsgán átvergődn1, vagy egy-kétszeri bukás után kegyelemből 
eresztetnek át. 

Az ily eljárás az értelmes, szorgalmas, jól vizsgázó fiatal
emberekre méltánytalan, igazságtalan, deprimáló. 

4. Az erdészeti oklevélnek czélja nem a képesítés fitogtatása, 
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hanem főképen az, hogy annak alapján az illető kenyérhez jusson. 
A szolgálatba fogadó kincstár vagy bármely nagybirtokos, felvilá
gosítást akar az oklevélből nyerni a képzettség fokáról is. Erre 
pedig az általunk ajánlott osztályzat sokkal alkalmasabb, mint az, 
mely a jelen tervezetbe felvétetett. 

Az eddigi osztályozásnak a fennebbi négy pont alatt fel
sorolt, illetőleg azokból következő előnyeit nem szabad feláldozni 
azon eléggé meg nem okolható törekvésért, hogy az erdészek 
oklevele az egyetemi és az ennek mintájára alkotott műegyetemi 
oklevélnek utánzata legyen. 

Selmeczbánya, 1899. jul. 5. 

Fekete. Lajos. Vadas Jenő. Tomcsányi Gyula. 

Ezzel a jelentéssel kapcsolatban a titkár megemliti, hogy 
egyesületünk a mostani államvizsga-szabályzat módosításának 
kérdésével egy ízben már foglalkozott s ez ügyben feliratot is 
intézett a földmivelésügyi minister úrhoz a szabályzatnak oly 
értelmű módosítását kérve, hogy a vizsgázottaknak a vizsga ered
ménye, az eddigi eljárástól eltérően, a vizsga napján azonnal 
kihirdettessék. Ennek a kívánalomnak az uj tervezet teljes mérték
ben eleget tesz, amennyiben 14. §-a kimondja, hogy a vizsga 
eredményét a vizsgáló-bizottság a vizsgázottaknak a vizsga napján 
kihirdeti. 

Az igazgató-választmány ezeket tudomásul véve az előter
jesztett véleményt általánosságban elfogadja, a bizottság által 
ajánlott módosításhoz azonban nem járul hozzá, hanem hosszabb 
eszmecsere után kimondja, hogy a tervezetet az egyesület 
szempontjából minden intézkedésében megfelelőnek találja. 

VIII. Pech Dezsőnek »A külföldi fanemek hazánkban való 
telepítéséről« czimü munkája felől a kiküldött bíráló-bizottság 
tagjai külön-külön terjesztvén be jelentésüket, az igazgató-választ
mány tekintettel arra, hogy a bizottság tagjainak véleményei egyes 
kérdések tekintetben egymástól eltérők, a beterjesztett jelentése
ket azzal a kéréssel adja vissza a bizottságnak, hogy azokat 
közösen tárgyalva, a szóban forgó kérdésekre nézve bizottságilag 
megállapodni szíveskedjék. 

IX. A titkár bemutatja az Országos magyar gazdasági egye-
EKDÉSZETI LAPOK. 68 
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sülét köriratát, melyben, ugy is mint a gazdasági egyesületek 
országos szövetségének központja felkéri az egyesületet, hogy a 
Gazdasági egyesületek országos szövetségének azt az akczióját, 
melyet egy az egész országra kiterjedő tűz- és jégkárbiztosiló 
szövetkezet létesítésére indított saját működési körében támogassa 
és az érdekelt birtokos osztálylyal való közvetlen összeköttetése 
révén a »Gazdák Biztosító Szövetkezete« czéggel megalakítandó 
szövetkezet biztosítéki alapjához szükséges alapítványok és üzlet
részek jegyzését elősegítse, a szövetkezet szervezetét és működé
sét megismertesse s ily módon széles körben felkeltse az érdeklődést 
a tervezett intézmény iránt, melynek, a közölt tájékoztató adatok 
szerint, legalábbis 1.000,000 koronát kitevő biztosítéki alapra van 
szüksége, hogy megalakulhasson és tényleg megnyerhesse a kor
mány által erre az esetre kilátásba helyezett anyagi és közkormány
zati támogatást. 

Az igazgató választmány, habár nem hiszi, hogy a létesí
teni tervezett szövetkezet tüzkárbiztositási üzletének körébe az 
erdőtőke legértékesebb részét, az álló fátokét is felvegye s 
habár ebből a szempontból az erdőbirtokos osztály érdekeltsége 
ebben a kérdésben nem is oly nagy, mint a mezőgazdáké, 
mindamellett az erdészet szempontjából is üdvösnek tartja a 
Gazdasági egyesületek szövetkezetének szóban forgó kezdeménye
zését s tekintettel arra, hogy az erdőgazdasághoz tartozó üzemi, 
kezelési és ipari épületek és anyag készletek is igen nagy tőkét 
képviselnek, készséggel figyelmébe ajánlja az erdőbirtokosoknak a 
mozgalmat, s  e végből intézkedik is, hogy a létesítendő intézmény 
czélja, szervezete stb. az Erdészeti Lapokban lehetőségig részlete
sen ismertettessék és az érdeklődőknek a szükséges tájékozás az 
egyesület részéről minden irányban megadassék. 

A mennyiben pedig maga az egyesület is biztosítani szokta 
tűz ellen székházát, kimondja, hogy a közgyűlés felhatalmazása 
esetében, maga is megfelelő üzletrészt jegyez, s ha a tervezett 
szövetkezet tényleg megalakul, jelenlegi biztosítási kötelezettségé
nek lejártakor, székházát, mint szövetkezeti tag, ennél fogj a biztosítani. 

X. Brassó város, mint egyesületi tag nevében, Brassó város 
tanácsa a Hiemesch polgármester által aláirt következő tartalmú 
javaslatot terjeszti elő: 
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A javaslat szerint azok a birtokosok, akik a jobb jövedel-
mezés reményében kopár területeket, továbbá csekélyebb értékű 
legelőket, erdők közt fekvő réteket s elhagyott szántóföldeket be-
erdősitenek, nemcsak arról a jövedelemről kénytelenek lemondani, 
amit különben élvezhetnének, hanem a beerdősitésre, valamint a 
beerdősitett területek ápolására és őrzésére fordított kiadásoknak, 
mint befektetett tőkének, kamatairól is. Minthogy pedig az ilyen 
erdősítéseknek közgazdasági szempontokból is nagy haszna és 
fontossága van (hegységekben, futóhomokon, források környékén), 
kívánatos lenne, ha az állam az ilyen erdősítésekre, ugy, amint az 
az uj építkezéseknél történik, több éven át s legalább 20 évre 
adómentességet biztositana. Arra, hogy a kormánynál ily irányban 
lépések tétessenek, a javaslat szerint az országos erdészeti egye
sület volna első sorban hivatva, nem csak azért, mert ez a kis 
és nagybirtokosok nagy részét tagjai sorába számithatja, hanem 
azért is, mert az ország erdőgazdasági viszonyait legjobban ismer
heti s az erdészeti és közgazdasági érdeket hathatósan támogat
hatja s tényleg támogatja is. Mindezek alapján Brassó város ta
nácsa, Brassó városnak, mint egyesületi tagnak nevében azt az 
indítványt terjeszti elő, hogy az egyesület fontolja meg a felvetett 
kérdést s a kormány utján intézzen előterjesztést a törvényhozás
hoz az iránt, hogy az uj építkezésekre nézve biztosított adómen
tességhez hasonlóan a kopár vagy más csekély értékű területek 
beerdősitése esetén szintén több év adómentességben részesittes-
senek, még pedig rövidebb vagy hosszabb időre a szerint, a milyen 
jövedelmet az illető terület a kezelés-módnak megfelelően (szál
erdő, sarjerdő, középerdő) szolgáltathat. 

Az igazgató-választmány rokonszenvvel fogadja Brassó város 
tanácsának ezt a javaslatát, mely mindenesetre komoly czélt tart 
Fzem előtt, s mint ilyen, módot nyújt arra, hogy az országos 
erdészeti egyesület ezúttal is figyelmeztesse az erdőbirtokosokat 
azokra a törvényes kedvezményekre, melyeket erdősítéseik meg
adóztatásánál méltányos esetekben igénybe vehetnek, de amelyeket 
tényleg még sokan nem használnak fel. 

A kérdés érdemét tekintve azonban az igazgató-választmány 
nem lát semmiféle okot sem arra, hogy az országos erdészeti egyesület 

68* 
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a javaslatban emiitett uj törvényhozási intézkedések érdekében 
lépéseket tegyen. 

Meggyőződése szerint ugyanis azokat a kedvezményeket, 
melyeket Brassó város tanácsa uj törvényhozási intézkedéssel óhajt 
kieszközölni, jelenlegi törvényeink is minden méltányos esetben 
biztosítják a birtokosoknak. A javaslat szerint t. i. arról van szó, 
hogy a kopár területek, további mezőgazdasági mivelésre általában 
véve, vagy már nem alkalmas, elromlott legelök, rétek, szántók 
stb., ha a jövedelmezővé való tétel czéljából beerdősittetnek, mint 
az uj építkezések, legkevesebb 20 éven át, adómentességben részesit-
tessenek. 

Fenálló törvényeink pedig a következőket rendelik: 
Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2-§-a szerint a véderdők, hatör

vényesen kijelöltettek, terjedelmük megállapittatott és köztudomásra 
hozatott »ezen idő ponttól kezdve teljes adómentességben, vagy a 
viszonyokhoz képest adókedvezményekben részesitendök.« 

Ugyan ennek a törvénynek 177. §-a pedig a kopár területe
ken foganatosított erdősítésekre nézve a következőket rendeli: 

A beerdősitéseket az állam előmozdítja: 
a) a beerdösités alá vett területeknek adómentessé tételevét 

(1875. évi VII. t.-cz. 6. §-ának c) pontja); 
b) may- és csemetéknek inyyen kiosztásával; 
c) pénzkölcsönökkel azon esetben, ha az erdősítés hivatalból ren

deltetik el, és az egyesek és társulatok hitelesen kimutatják, hogy 
a munkát önerejükön teljesíteni képtelenek; 

d) pénzseyélylyel azon esetben, ha a beerdösités végrehajtása 
hivatalból elrendeltetnék és az érdekeltek képesek bebizonyítani, 
hogy a beerdösités folytán elért előny csekélyebb lesz, mint a 
beerdősitésre fordított munka és költség." 

És ezekhez a törvényekhez sorakozik még az 1898. évi XIX. 
törvényczikk is, melynek 2. §-a szerint a földmivelésügyi minister 
a magán birtokosok tulajdonában levő véderdőket és beerdősitésre 
hatóságilag kijelölt kopár területeket, sőt a hatóságilag ki nem 
jelölt kopárokat is az állam kezelésébe veheti át, ha a birtokos 
a beerdősitésnek hatóságilag megállapított terv szerint való foganato
sítására és a beerdősitetf területnek erdőként való kezelésére 
kötelezi magát. Ugyanennek a törvénynek 23. §-a pedig kimondja, 
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hogy a földmivelésügyi minister a véderdők és kopárterületek 
birtokosait az állami kezelés fejében kivethető járulék megfizetésé
nek kötelezettsége alul meghatározott időre részben, sőt kivételes 
indokok alapján, egészben is felmentheti. 

Fenálló törvényeink tehát nemcsak a javaslatban emiitett uj 
•erdősítéseket részesitik adókedvezményben, hanem a meglevő erdő
ket is, a mennyiben véderdőnek jelöltettek ki, és nemcsak adó
mentességet biztosítanak a birtokosok részére, hanem mint az 
idézetekből kitűnik, más egyéb kedvezményeket is, melyek igen 
gyakran nagyobb értékűek az elengedett adónál. 

Az egyetlen ellenvetés, mely a javaslat szempontjából e 
tekintetben emelhető volna, talán az, hogy az adókedvezmény idő
tartamát az idézett törvények nem állapítják meg s továbbá, hogy 
•ezekben a törvényekben az elromlott legelők, rétek, szántók 
nincsenek megemlítve, ugy, hogy a rajtuk foganatosított erdősíté
sektől, ha csak nem hatósági intézkedés alapján foganatosíttattak, 
•esetleg meg is tagadható az adókedvezmény. 

Ezt az utóbbi aggodalmat már maguk a törvények végre
hajtása tárgyában kiadott rendeletek és a tényleges gyakorlat is 
•eloszlathatják, a menyiben inkább azt a panaszt lehet néha hallani, 
hogy a hatóságok még az olyan legelők és szántóknak beerdösi-
sét is szorgalmazzák, a melyek jelenlegi minőségükben is jól hasz
nálhatók, — bár az országos erdészeti egyesület tudomása szerint 
általában véve ez a panasz nem jogosult. 

Minden esetre teljes mértékben megszüntethet azonban 
minden kételyt e tekintetben az 1879. évi XXXI. törvényczikk 
177. §-ában idézett 1875. évi VII. törvényczikk 6. §-ának 
c) pontja, mely világosan kimondja, hogy: az •> erdősítések a más 
nemű mivelésre tartósan nem használható területeken, jelesen : futó
homokon, köves vagy vizmosáros silány szántóföldeken, vayy leyelő-
Mn erdei kopártisztásokon* ideiglenesen adómentesek, még pedig 
*az erdősítés befejezésétől kezdve az erdősítés nehézségéhez és költsé
géhez képest 20—40 évig.* 

»A letarolandó erdőtalaj újra befásitásával*, azonban „e ked
vezmény nem jár.« 

Ezeket a ma is érvénybe levő törvényeket tekintve tehát, az 
igazgató-választmány kimondja, hogy nem lát okot arra, hogy a 
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javaslatban említett uj törvényhozási intézkedések érdekében lé
péseket tegyen, vagy ilyen lépések tételét a közgyűlésnek javasolja. 

XI. Az österreichischer Reichsforstverein, mely a f. évi 
augusztus 30.-ától szeptember 3-áig terjedő idő alatt Karinthiába 
szak-kirándulást rendez és szeptember 3-án Wolfbergen a karinthiai 
erdészeti egyesülettel közös vándor gyűlést tart, felkéri egyesületün
ket, hogy erre a kirándulásra és gyűlésre képviselőt küldjön s 
annak nevet mielőbb közölje. 

Ugyancsak az Österreichischer Reichsforstverein, melyet 
f. évi pozsonyi közgyűlésünkre az elnökség megelőzőleg már meg
hívott, egy másik átiratában arról értesít, hogy az örömmel fogadott 
meghívó alapján pozsonyi közgyűlésünkre báró Berg Vilmos alelnö
köt már ki is küldte, mivel azonban időközben a karinthiai kirári' 
dúlás és vándorgyűlés vétetett tervbe, 

Báró Berg, a kinek az elnök esetleges helyettesítése végett 
Karinthiában jelen kell lenni, a pozsonyi gyűlésen sajnálatára nem 
jelenhet meg, ezért az egyesület Írásban fejezi ki legjobb kivána-
tait ezen közgyűlése alkalmából az országos erdészeti egyesületnek. 

Az igazgató választmány köszönettel fogadja a meghívást, 
de miután folyó évi közgyűlésünk ugyanezen időben fog megtar
tatni, értesíteni rendeli az osztrák társegyesületet, hogy képvise
lőt a karinthiai kirándulásra és vándorgyűlésre ezúttal nem 
küldhet. 

XII. A titkár bemutatja az Országos magyar gazdasági 
egyesület f. évi 1882. számú átiratát, melylyel megküldi a szegedi 
országos kiállítás alkalmából f. évi szeptember 3—10-én Szegeden 
tartandó V. Országos gazda congressus programmját és kéri az 
egyesületet, hogy azt hivatalos lapjában közzétegye és általában 
közrehatni szíveskedjék, hogy tagjai közül minél számosabban 
beiratkozzanak a congressusok tagjai sorába. 

Az igazgató választmány a kérelem teljesitése iránt megfele
lően intézkedett. 

XIII. Szilágyvármegye közönsége az Erdészeti Lapokat 
1888-ban megrendelvén a mult év végéig rendesen beküldte az 
előfizetési dijat, midőn azonban a pénztár által az idei lapdij be
küldése végett szokásos módon megsürgettetett, a vármegye alispánja 
kijelentette, hogy szívesen fogadja ugyan az Erdészeti Lapokat, 
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ha díjtalanul megküldetnek, de a vármegye költségvetési helyzete 
miatt a folyó évtől kezdve nem áll módjában a lapokra az eddigi 
módon előfizetni. Ennek folytán a lapok küldése beszüntettetett, a 
f. évi előirt lapdij pedig törlendő volna. 

Az igazgató választmány a törlésre az engedélyt megadja. 
XIV. A titkár jelenti, hogy a földmivelésügyi minister ur 

egyesületünk könyvtárának megküldte Emich Gusztáv »A mező- és 
kerIgazdaságra káros rovarok« czimü munkájának első részét. 

Köszönettel fogadtatik. 
XV. A faeladási szerződések feltételeinek ismertetésére kitű

zött pályázatra beérkezett munkákról a kiküldött biráló-bizottság 
két tagja a következő jelentést terjeszti b e : 

Tekintetes Igazgató- Választmány! 

„A faeladásokra vonatkozó szerződésok megkötésénél figye
lembe veendő fontosabb feltételek ismertetése" tárgyában kitűzött 
pályakérdésre benyújtott öt pályamunkának bírálatát a követke
zőkbe foglalva van szerencsénk a tek. Igazgató-Választmány elé 
terjeszteni. 

Általánosságban véve sajnálattal kell megemlítenünk, hogy 
az öt pályamunka közül egyiket sem találtuk olyannak, mely a 
kitűzött pályakérdést, helyesen felfogva és azt lehetőségig kime
rítve, egész terjedelmében szabatosan tárgyalná, ugy, hogy habár 
egyikben-másikban akadnak úgyszólván kifogástalan részletek, az 
egésznek értékét a több helytt található felfogásbeli és elöadásbeli 
nagy hibák, tévedések vagy hiányok mindegyiknél lerontják. Ennek 
egyik főokát abban véljük megjelölhetni, hogy a pályamunkák 
szerzői majdnem kivétel nélkül abba a hibába estek, hogy nem 
maradtak meg a pályakérdésben megszabott korlátok között s az 
igy felölelt nagyobb anyag feldolgozásában kellő rendszert nem 
tartottak s azt az alapot, melyre a kérdés tárgyalásánál helyez
kedtek, határozottan és világosan ki nem dolgozták. 

.A fa helyes értékesítése mozdítja elő az erdőbirtokos anyagi 
jólétét" jeligéjű (1. sz.) pályamunkának alaki szempontból már az is 
hibája, hogy a kérdésnek általános tárgyalását, vagyis az elméleti részt, 
a kívánt szerződés mintától nem különíti el, ugy, hogy ez a kettő 
a dolgozatban egészen összefolyik. Felfogása sok helyen a kicsi-
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nyeskedésbe megy (pl. tüzifarakásoknál az u. n. aszréteget 2 cm.-es 
fokozatokban állapítja meg), s ez a kicsinyeskedő részletesség he-
lyenkint olyan javaslattételre ragadja öt, mely a gyakorlatban 
épenséggel keresztülvihetetlen, s a mellett egyes esetekben a bir
tokosra nézve járna kárral. Igy a rudfa eladására azt ajánlja, 
hogy a vevő az eladóval minden egyes darabot mérjen és jelző
baltával jelöljön meg, minden — közelebbről meg nem jelölt — 
vastagsági osztályban ugy a vevő, mint az eladó 5—5 (10—10) 
drb. átlagfát döntessen s azoknak részletesen kiszámított köbtar
talmából állapítsa meg az eladott faanyag összes köbtartalmát. 
Erdőgazdasági szempontból azonban ennél sokkal helytelenebb az 
a javaslata, hogy a szőlőkarótermelésre eladandó vékony rudfát 
eladó egyenkint jelöltesse ki egy szakemberrel s a termelést bizza 
a vevőre. Ez nemcsak a kijelöléssel s a szintén szőrszálhasogatóan 
megállapított számbavétellel és átadással járó nagy munka miatt, 
de főként a vevő által termelés közben elkövethető s ki nem pó
tolható károk miatt is helytelen, mert ezeket a birtokos, ha a 
termelést maga végzi, mind elkerülheti. Ennek az anyagnak érté
kesítését tehát kár volt a tárgyalás keretébe vonni. 

A pályamunka előadása e mellett nem is szabatos, s ez a 
fogyatkozása helyenkint már-már a megérthetőség rovására megy. 
Igy egy helyen azt mondja: „ . . . . a leszámolásnál a 11. pont
ban felsorolt feldolgozási módozatok ellen való többleti különb
ségek ürköbméterekben számittatnak ki . . .", más helyen ezt 
írja: „. . . . minden 10 cra.-től felfelé vastag fa mellmagasságban 
méretik stb. 

„Az erdőbirtokos és a fakereskedő . . . . érdekei stb." jel
igéjű (2. sz.) pályamunka a faeladási szerződéseknek azokat az 
általános feltételeit, melyek inkább jogi szempontból jöhetnek meg
ítélés alá, a jelzett szempontból helyes felfogással, világosan s 
egészen elfogadható következtetésekkel tárgyalja; e pályamunkának 
ez a része csak abban a tekintetben eshetik némi kifogás alá, 
hogy szinte tartózkodik az elkerülhetlen szak-szempontoknak tár
gyalás alá vételétől, amiben határozottan gyönge. Ez a gyengéje 
aztán egész mértékében megnyilatkozik a pályamunkának ama 
részében, mely az elsősorban erdőgazdasági szempontból fontos 
feltételekkel foglalkozik, ugy, hogy a munka e részéből majdnem 
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biztosan arra lehet következtetni, hogy szerző az erdészeti isme
retekben kellő jártassággal és áttekintéssel nem bir; ezeket az 
ismereteket, hézagosan, hallomásból vagy futólagos olvasgatásból 
merítette s e miatt a kérdés e részét uralni nem birja. 

Igy csak ily hiányos ismeretek mellett mondhatja a követ
kezőket : „ . . . . Vevő a fakihasználást vagy rendszeres taroló vá
gásokban, vagy rendszertelen szálalással eszközölheti . . . .* ' ; más 
helytt: „ . . . . A tuskóirtási tilalom betartása legegyszerűbben a 
meghagyandó tuskóméretek megállapításával b iz tos i tható . . . . 
vagy tovább: „. . . . Tölgyerdőkben a makk és gubacs használa
tára, fenyőerdőkben a szénégetési rendszabályokra kell kellő figyel
met fo rd í tan i . . . . " 

Hiányossága is felemlithetö, mert a fontos feltételek közül 
többet egyszerűen csak névszerint sorol fel (a szerződés átruhá
zása, az elemi károkért való szavatolás és az azok ellen való 
biztosítás, a szerződésbeli peres kérdések elintézése, a bíróság 
illetékessége, a bélyeg és egyéb illetékek fizetése, a munkásokra 
vonatkozó kikötések); s csak annyit mond, hogy ezekre nézve „az 
általános jogszabályok mérvadók", — azonban ez az egyszerű 
utalás — szemben a pályakérdésbe foglalt kikötéssel — épen 
nem mondható elégnek. 

Szerződés-mintája igen egyszerű, rövid s szerkezetére nézve 
nem mondható ugyan helytelennek, de kivált az erdészeti szem
pontból szükséges bővebb kidolgozásnak jelzett okból való kerülése 
miatt túlságosan rövid, szűkszavú s igy hiányos. E mellett rövid
sége daczára — s már nem csak erdészeti szempontból véve — 
több szembeötlő hibája van. Így a meghagyandó tuskókat a lejt 
felőli oldalon méreti (10—20 cm.-re); — a 2. pontban azt mondja, 
hogy a bánatpénz a szerződés jóváhagyása után lefizetendő vétel
árba beszámittatik, (a mi a biztosíték rendeltetésével ellenkezik), 
s a 13. pontban a szerződésszegés esetére mégis kiköti, hogy 
vevő a bánatpénzt elveszíti; — felesleges a szerződésben a 8. 
pont, mely szerint: „Vevő a szerződés tartama alatt a községi 
utakat ingyen használhatja." ; — a 10. pont pedig, mely szerint : 
„A vágásokban minden mellékhasználat tilos, kivéve a makk és 
gubacs használatot, mely eladók birtokában marad," —vagy gon-
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dolva vagy szövegezve van helytelenül, de mindenesetre helytelen 
rendelkezés. 

A jelzett hiányosságok és helytelenségek miatt a kívánal
maknak tehát ez a pályamunka sem felel meg; bár azt hiszszük, 
hogy ha a munka szerzője elismerve azt : „hogy a faeladási 
szerződések megkötése" — mint fejtegetései végén mondja — 
„nemcsak gyakorlati, hanem jogi és erdészeti ismereteket is igényel'' 
—• ennek a követelménynek egész mértékében eleget tudna tenni, 
akkor a kérdést — fejtegetései első részének kapcsán — igen 
ügyesen megoldhatná. 

Az „Óvatosság" jeligéjű (3. sz.) pályamunka a különböző 
eladási módozatok beható tárgyalására és egybehasonlitására fek
tetvén a fősúlyt, helyes irányban indult meg, de csak ugy jutott 
volna helyes eredményre, ha ennél az összehasonlításnál érvelései 
mindenben helyesek s következtetései világosak és szabatosak 
lennének; — ezt azonban általánosságban elmondani róla nem 
lehet, mert bár egyes érvei, következtetései kifogástalanok, felfogása 
helyenkint az erdőbirtokosnak valódi érdekeit egészen érvényre 
juttatja, viszont más helyen elnézhetlen tévedésekbe esik, vagy 
— jórészt tekervényes előadással — nem azt értteti, amit mon
dani akar. 

Ennek feltüntetésére csak a következő két idézetet vesszük 
ide fejtegetései közül: „Akár megállapittatott a szerződésben az 
eladás tárgya, akár nem, annak tényleges meghatározása a fatö
meg szerinti eladásnál voltaképen az átadásnál történik, még 
pedig vevő közbejöttével. Ezen körülmény két visszás dolgot fejez 
ki. Az egyik az, hogy a vevő saját maga állapítja meg maga szá
mára az eladás tárgyát s ezzel közvetve a vétel árat, a másik 
pedig, hogy az üzlet tárgya, annak végrehajtásával határoztatik 
meg, — amiből megint az következik, hogy a fatömeg szerinti 
állab eladások alkalmával megkötött szerződések nem fejeznek ki 
perfekt adás-vételt, minélfogva lehetőségig mellőzendők" . . . Más
helyen igy ir: „A területegység szerinti s az egy évi időtartamra 
megkötendő szerződések alapján történő átalányban való eladás
nál az eladás tárgyának magában a szerződésben való határozott 
megállapítása akadályokba nem ütközik, mert előbbinél az eladásra 
szánt holdak száma és a kikötött egységi ár ki nem forgatható 
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módon fejezik ki az eladás tárgyát és az azért járó vételárat, 
utóbbi esetben pedig szintén egészen szabatosan kifejezhető, mit 
ad az eladó s mit fizet azért a vevő 1 ' — a mely meghatározás 
azért nem fogadható el elégnek, mert azt, hogy miben különböz
teti el egymástól a „területszerinti", a „fatömeg alapján történő"" 
és az egy vagy több évre terjedő „átalányeladást", szerző nem 
mondja meg. 

Kétségtelenül helyes szerzőnek az a felfogása, hogy a szer
ződést akként kell szövegezni, hogy annak minden kikötése pon
tosan, szabatosan legyen meghatározva s hogy abban ne legyen 
se több, se kevesebb a szükségesnél. Mikor azonban ezt a köve
telményt szerző többször is ismétli s annak igen nagy súlyt és 
fontosságot tulajdonit: akkor kétszeresen esik latba az ő hibája, 
amit ez ellen a követelmény ellen szerződésmintájában elkövet. 
— Mindjárt az 1. pontot idézhetjük, mely rendszerint az eladás 
tárgyának (hely, mennyiség, idő stb. szerint való) megjelölését 
tartalmazza, s mely szerző mintájában igy hangzik : „A szerződés 
tárgyát tövön az erdőben való faeladás képezi. — Az eladásra 
szánt fakészlet bebecslése és ebből kifolyólag az átalány vételár 
megállapitása, a szerződés megkötését megelőzőleg, vevő közbe
jötte nélkül, kizárólag az eladó részéről eszközöltetik, mely utóbbi 
sem a szerződéses vágásterület kiterjedéseért, sem pedig az azon 
előforduló fakészlet mennyiségeért és választékaiért semminemű 
szavatosságot nem vállal. — Az eladás tárgyát képező állabok a 
természetben szembeötlő és maradandó jelekkel vannak elkülönítve." 

De nem csak itt, hanem az 5. pontban iá szakit — épen 
nem előnyére — a rendes szokással, ahol azt mondja: „Vevő a 
szerződéses vágásterületet az itt megállapított időtartam alatt tel
jesen kihasználni és megfelelően kitakarítani tartozik, mert az 
ezen határidőn tul a vágásterületen hagyott bármi állapotban levő 
fakészletek vevő terhére és költségére fognak onnan eltávolíttatni, 
aki ezen felül az időszerű felújítás meggátlásáért, a ki nem taka
rított terület minden k. holdja után 5  (öt) forint kártérítést köteles 
fizetni." — Helyesebb ennél az a szokásban levő kikötés, hogy a 
kellő időre ki nem vitt fa az eladó tulajdonába esik vissza, s még 
helyesebb, mely a vevőknek ezekben elkövetett mulasztását egye
nesen szerződésszegésnek jelöli meg. 
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Nem csak a szabatosság, hanem egyszersmind a helyes fel
fogás ellen is nagyot vét szerző a 6. pontban, hol az előfordul
ható károkról szólva azt mondja, hogy: „Az erdőkárositások a 
legeltetés kivételével az illető erdőrészre érvényes erdőkár-ársza-
bályzat alapján térítendő meg . . . stb." A legeltetést tehát kivonja 
s bizonyára jószándékból, — csakhogy ezt a jószándékot a külön
leges rendelkezéseivel egészen tönkre teszi. Azt mondja ugyanis, 
hogy: „A vonó marhát a vágásterületen vagy annak közelében 
kifogni és legeltetni tilos" — amivel szándékkal vagy szándék 
nélkül megengedi a legeltetést a — távolabbi részekben; s azt 
hiszi, hogy a legeltetési károsítást a rendes eljárás alól kivonva 
súlyosabban bünteti ezzel a rendelkezéssel: „Vevő a szerződéses 
vágásterületen, vagy az eladó tulajdonát képező és általa legel
tetésre át nem engedett más Icözel fekvő erdőrészekben az utakon 
kivül szabadon ért vonó marha minden drbjáért kor- és fajkülönb
ség nélkül minden alkalommal 2 (kettő) frt bírságot fizetni kö
teles." — pedig ha a vevőnek vagy fuvarosának marhája akár a 
közeli, akár a távolabbi részeken pl. felújított területre, s még 
inkább, ha az esetleg ott levő csemetekertbe téved s azt tönkre 
teszi: az a különleges rendelkezés az eladó birtokosnak nem nyújt 
teljesebb orvoslást a rendes eljárásnál. — A szabatosság rovására 
megy az is, hogy a 12. pont egészen fölösleges, mert a 8.-ban 
már egészen ki van merítve. 

Igy tehát a 3. sz. pályamunka se felel meg a kívánalmak
nak, s az ebben közölt minta sem fogadható el szabatos mintául. 

„Az erdőjövedelem fokozásának titka . . . stb." jeligéjű (4. 
sz.) pályamunka szerzője a kérdés tárgyalásánál egészen helytelen 
utat követ, amennyiben megelégszik azzal, hogy dolgozatának első 
részében mindazokat a kikötéseket, melyek a szokásos szerződé
sekben alkalmaztatni szoktak, a főbb pontok szerint csoportosítva 
mint felveendőket egyszerűen felsorolja, anélkül azonban, hogy 
fontosságukat, szükségességüket s ezek okait keresné és mérle
gelné. Természetes, hogy eként semmi támpontot nem nyújt sem 
ezeknek a kikötéseknek mérlegelésére, sem felfogása helyességének 
megítélésére; ugy, hogy e tekintetben a következtetések teljesen 
az olvasóra vannak bízva, annak ismereteire s felfogására van 
hagyva az a feladat, hogy szerző megokolatlan állításait elfogadja 
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vagy el ne fogadja. Ez pedig akkor, mikor épen az olvasónak fel
világosítása, meggyőzése és felfogásának irányítása a czél, igen 
nagy hiányosság. 

A minden megokolás nélkül egymás mellé állított követel
mények közt emellett nincs meg a kellő összefüggés és kapcsolat 
sem, ami az egész munkát összetartaná s másrészt annak áttekin
tését is megkönnyítené. 

A legnagyobb hibát azonban a szerző azzal követi el, hogy 
a műfa termelésére alkalmas faanyagnak tövön való értékesítésére 
olyan módozatot ajánl s ezt a módozatot szerződés-mintájában 
olyan módon dolgozza fel, hogy azt általánosságban helyesnek 
elfogadni nem lehet. Azt ajánlja ugyanis, hogy a müfaanyag ára 
a szerződésbe foglalt ártételekkel, a termelt választékok után szá
míttassák ki, amikor az anyag a szerződésben meghatározott mé
retek szerint a felállított osztályokba besoroztatott. 

Hogy mennyire veszedelmes módozat ez, s mily nagy után
járásra, ellenőrzésre s a vevőnek mily súlyos és szinte a kivihetet-
lenségig gondos ellenőrzését biztosító kikötésekre lenne szük
ség, hogy e mód alkalmazása mellett a vevő a visszaélések 
elkövetésében csak némileg is megakadályozható legyen : világosan 
kitetszik szerzőnek szerződés-mintájából, mely épen ellenkezőleg 
minden idevágó rendelkezésével csak ezeknek a visszaéléseknek 
útját egyengeti. 

Szerző ugyanis a műfa meghatározását a szerződésben igy 
adja: „Tölgy műfa alatt értendők itt mindazon törzsek, melyek 
mellmagasságban kéreggel mérve legalább 20 cm. vastagsággal 
birnak és egészségesek, — tekintet nélkül az esetleg előforduló 
csekélyebb görbületekre vagy ágképzödésre, ha fejvastagságban 
legalább 14 m.-rel birnak." — Ez a meghatározás maga lépten
nyomon összekülönbözésre adhat alkalmat. 

Mindjárt utána igy folytatja: „Müfának tekintendő továbbá a 
törzseknek azon részei is, melyek egészségesek és a fenebbi mé
retekkel birnak, ha azok hosszúsága az 1 m.-t meghaladja. — 
Minden egyéb fa tűzifa." 

Már most a fa árai pont alatt az árakat a következőképen 
állapítja meg : . . . ,,a) 6 m.-nél hosszabb és 30 cm. középátmérőnél 
nagyobb vastagsággal biró tölgy műfa ára tömör köbméterenkint 
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6. frt. 50 krral, a többi tölgymüfa ára pedig 4 frt 50 krral , ... . 
állapittatik meg." 

A két meghatározásból azután könnyű kiokoskodni, hogy ha 
a vevő a 30 cm.-né\ vastagabb fákból nem vág csak 6 m.-nél rö
videbb anyagot, s hosszabb méretű anyagot csak a 30 cm.-nél 
vékonyabb törzsekből termel: akkor eladó egyetlen köbméter 
fáért sem kap 6 frt 50 krt, hanem mind II. osztályú faképen 
értékesiti. 

Vevőt ugyanis a szerződésből folyólag semmi sem utalja 
vagy kényszeríti arra, hogy 6 m.-nél hosszabb anyagot is termeljen. 
Mert az idevágó további rendelkezés, mely szerint:. „A vevő kö
teles 10 éven át az évenkint neki átadandó 26'308 holdnyi terü
letű vágásterületet tarra vágni, köteles a műfát kiválasztani és a 
többi fát, mint tűzifát felrakásolni, egyáltalán oly módon köteles 
a fát termelni, hogy az átadásra alkalmas, illetve megmérhető 
állapotban legyen" — semminemű korlátozást nem foglal magá
ban ; és a vevőnek teljesen szabad kezet enged az a későbbi ki
kötés is, mely szerint: „Az évi vágások kitűzésénél egyszersmind 
az ezen vágásban előforduló műfára alkalmas törzsek is meg lesz
nek jelölve és folyó számmal ellátva. — Ezen törzsek azután kü
lön kerülnek elszámolás alá, és pedig mint műfa, mig a többi 
csak tűzifára alkalmas fatömeg törzsenkinti kiutalványozás nélkül 
is termelhető." 

A gyakorlatban ezeknek a kikötéseknek — mert más ren
delkezés, mely valami fontosságot adna nekik — semmi értéke 
sincs; mert az utolsó rendelkezés az eladót teljesen kiszolgáltatja 
a vevő kénye-kedvének. Eszerint ugyanis: „A fatömeg mennyisé
gének megállapitása csak akkor mehet végbe, ha a vevő az egész 
évi vágásból a fát már kitermelte." — A mikor t. i. senki meg 
nem állapithatja, hogy a szerző által sorszámszerint gondosan 
megjelöltetett müfatörzsek hogyan daraboltattak föl; mikor az 
egy-egy törzshöz tartozó darabokat már összerakni s vevőnek ha
misságát eként kideríteni nem lehet. 

Ez olyan gyökeres és nagy tévedése szerzőnek, hogy mun
káját már e miatt az egyetlen hibája miatt vissza kellene vetni. 

Végül a : „Keresett fanemek telepítése . . . stb." jeligéjű 
5. sz.) pályamunkára nézve megjegyezzük, hogy ennek szerzője 
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a pályakérdést valamennyi között a leghelyesebben fogta fel; vi
lágosan megjelöli azt az alapot, melyre fejtegetéseiben helyezke
dik ; az általa fontosabbnak tartott s tárgyalás alá vett szerződési 
feltételek ismertetésénél helyes kiindulási pontokat választ s vég
következtetései is rendszerint következetesek és elfogadhatók. 

Ezek mellett azonban nagy hiányosságai is vannak; a főbbek 
közé tartozik, hogy az általa is fontosaknak tartott szerződési fel
tételek közül nem valamennyit tárgyalja, hanem egyeseket — 
pedig fontosabbakat — épen csak felsorol; továbbá, hogy érve
lését nem tudja meggyőzően előadni s daczára annak, hogy tárgyát 
helyesen fogja fel s e mellett ugy kiindulási pontjai, valamint 
végkövetkeztetései rendszerint helyesek : nézeteinek megokolásában 
helyenkint tévedéseket követ el. Kárára válik különösen az, hogy 
— amint már jeleztük — tárgyát nem meriti ki s hogy előadása 
nem eléggé szabatos. 

Ez az utóbb emiitett hibája különösen szembeötlő a szer
ződés-mintában, melynek különben a tartalom tekintetében is nagy 
hibái vannak, úgyannyira, hogy ez a minta jóval csekélyebb 
értékű, mint a kérdés fejtegetését tartalmazó első rész. 

A szabatosság hiánya leginkább szembeötlik a következő idé
zetekben ; igy a 9. pont cként hangzik: „A fákat vevő lehető 
mélyen, mennél kisebb tuskó hátrahagyásával köteles dönteni, 
tuskó vagy gyökér irtása semmi szin alatt sem engedtetik meg", 
— vagy a 10. pontban: „A vágás területén az erdőtörvény intéz
kedései figyelembe vételével szabad csak bizonyos meghatározott 
helyeken, szélvédett katlanokban, távolabb az álló erdőtől, az óva
tossági rendszabályok fenntartásával, tüzet gerjeszteni; a tüz álta 
esetleg okozott károkat azonban vevő megtéríteni köteles." — Ez 
a pont ugyanis lényegében véve eltér attól a rendelkezéstől, amit 
az erdőtörvény erre vonatkozólag tartalmaz, ezt pedig kerülni 
kell, s különben is elég lehet az egyszerű hivatkozás ; — de ha 
a részletekbe megyünk, akkor a szabatosság követelményeinek csak 
a törvényes rendelkezés szószerint való idézésével tehetünk 
eleget, hacsak kényes félreértéseknek utat nyitni nem akarunk. 
— Feltűnően pongyola a 15. pont szövege, mely igy hangzik: 
„Vevő aláveti magát a jelen szerződésből származható per esetére 
a sommás eljárás és a tetsző bíróságnak." 



1048 

Eképen az 5. sz. pályamunkát sem találjuk elfogadhatónak. 
Mindezek alapján tisztelettel javasoljuk, hogy a kitűzött pálya

dijat egyik pályamunkának se méltóztassék odaítélni; — mely 
javaslatunkkal kapcsolatosan még azt is szükségesnek tartjuk meg
jegyezni, hogy véleményünk szerint — jelzett hiányaik miatt — 
a beérkezett pályamunkák egyike sem alkalmas arra, hogy jelen
legi tartalmával és alakjában közzé tétessék. 

Mindenesetre kívánatosnak tartanok másfelől, ha a szóban 
levő pályakérdés újra kitüzetnék, mely esetre megjegyezzük, hogy 
véleményünk szerint a kérdésnek megoldása aként járhatna a leg
könnyebben és legjobb sikerrel, ha a szerzők mindenek előtt 
azokat az eladási módozatokat igyekeznének megokolva megálla
pítani, melyek a pályakérdésben megjelölt birtokosok körülményei
nek a legjobban megfelelhetnek; azután felvennének egy konkrét 
esetet, mely leggyakrabban előfordulhat és erre az esetre nézve 
azokat az erdőgazdasági és egyéb viszonyokat jellegeznék első 
sorban, amelyek a szerződési feltételek megállapításánál és meg
szerkesztésénél figyelembe veendők. Az eként, bár egyetlen esetre,, 
de világos vonatkozások mellett kidolgozott példa a főbb irányjj 
elvekre nézve általános értékű útbaigazításokat adna, kivált, ha 
a lényegesebb s gyakrabban előfordulható eltérésekre a szerző, 
— szintén nyilt megokolással — a példával kapcsolatosan mindenütt 
rámutatna. 

Budapesten, 1899. augusztus hó 23. 

Horváth Sándor s. Jc. Arató Gyula s. k.M 

Ezzel a jelentéssel kapcsolatban Horváth Sándor megemlíti 
hogy a biráló-bizottság harmadik tagja Tavi Gusztáv maga is osztja 
a véleményben előterjesztett javaslatot, a menyiben szóbelileg 
kijelentette, hogy az 5 pályamunka közül egyet sem tart érdemes
nek a megjutalmazásra, az előbbi vélemény azonban hozzájárulás 
végett még nem közöltethetett vele, mivel Tavi ez idöszerint 
távol van a fővárostól. 

Az igazgató választmány a biráló-bizottság véleménye alap
ján kimondja, hogy a kitűzött pályadij egyik munkának sem 
adatik ki. 
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A megbírált munkák ennél fogva megfelelő módon a szer
zőknek vissza fognak adatni. 

A pályakérdésre nézve az igazgató választmány a közgyű
lésnek azt fogja javasolni, hogy az 1900. évi április hó 30-áig 
terjedő határidővel újból kiirassék. 

XVI. Bund Károly m. kir. erdész mult évi külföldi tanul
mány utja alatt szerzett tapasztalatairól a szakközönségnek beszá
molni óhajtván, közleményét néhány fénykép reproductióval 
szándékozik szemlélhetővé. tenni. Azzal a kéréssel fordul tehát az 
igazgató választmányhoz, hogy ha közleményét az Erdészeti Lapok 
szerkesztősége elfogadja, módot nyújtani szíveskedjék ahhoz, hogy 
e fényképek fénynyomat utján sokszorositassanak, mivel más sok
szorosítási eljárás a fényképek finomabb részleteit nem adná elég 
tökéletesen vissza. 

Egyúttal bemutatja Lechnitzky Ottó fényképész díjszabását, 
mely szerint a kérdéses fénynyomatok 2300 példányban, mintegy 
200 frtba kerülnének. 

Az igazgató választmány a kérelmet elvben teljesíthetőnek 
találja s ennek folytán kimondja, hogy a kérdéses képek az 
Erdészeti Lapok nyomatási költségeire engedélyezett hitelből elké
szítendők, a menyiben pedig a hitel nem volna elégséges, meg
felelő póthitel engedélyezése iránt, annak idején előterjesztés lesz 
teendő. 

XVII. A Béky Albert Erdészeti menyiségtanának és Gabnay 
Ferencz Menyiségtanának megbirálására kiküldött biráló-bizottság 
tagjai a következő jelentéseket terjesztik be : 

Béky Albert m. kir. erdőgyakornok, „Elméleti és gyakorlati számtan"-ának 
bírálata. 

A kéziratnak átvizsgálása után arról győződtem meg, hogy 
ezen mennyiségtan nem egyéb, mint a középiskolákban használt 
számtan s az csak annyiban különbözik emeztől, hogy a példák
ban felhasznált anyag az erdőgazdaság köréből merittetett. S neve
zetesen sok benne az elmélet és szabály s több helyen oly tö-
möttséggel megírva, hogy azt csakis a számolásban már jártas 
egyének értik meg könnyen. 

Ha már most az erdőőri szakiskolába belépő növendékek 
EBDÉSZETI LAPOK. 69 
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alacsony értelm i képességé t é s képzettségé t ismerjük , valamin t azt 
is tudjuk , hog y a z erdőör i szakiskolána k feladat a a  növendékeke t 
csakis egés z számokka l (kivételese n tizede s számokkal ) val ó szá -
molásra oktatn i ; tovább á tekintv e azt , hog y a z erdőör i szakiskolá k 
a középiskolá k foká n ne m állana k s  it t a z oktatás , főle g a  gya -
korlati, ne m pedi g a z elmélet i alapr a va n fektetv e s  eddi g ug y a' , 
külső, min t pedi g a  bels ő erdőör i szolgálatba n ne m lapasztaltatot t 
annak hiánya , hog y töb b számolás i ismeretekke l bírjana k erdő -
őreink, eze n mennyiségta n nemcsa k hog y ne m alkalma s a z erdő -
öri szakiskolá k é s magántanuló k számára , d e ninc s i s arra szükség . 

Ezeknél fogv a az t kiadásr a ne m i s ajánlhatom . 
Liptó-Ujvárott, 1898. év i márcziu s h ó 10.-én. 

BenJcö Rezső, 
m. kir. igazgató-főordész. • 1 

(A Gabnay Ferencz m. kir. faraktárgondnok által erdőöri szakiskolák hasz-1 
nálatára irt „Mennyiségtan" bírálata.) 

Minden erdőgazd a s  erdés z előt t ismeretes , hog y a z erdő -
őr i szakiskolá k czélj a ol y egyéneke t nevelni , ki k a z erdőgazdasá g 
körében főle g a z erdőőrzés t gyakoroln i s  némel y egyszerűb b mii-
szaki munkáka t teljesíten i s  vezetn i hivatvák . Azér t általába n véve 
azoknak előképzettség e is , mel y különöse n a z erdőör i szakiskolá k 
szabályzatában, nevezetese n anna k felvétel i feltételeibe n talá l ki-
fejezést, ol y alacsony , hog y a  szakiskoláb a lépőktő l csaki s olva -
sásban, Írásba n é s közönsége s nég y számmivele t szerint i számo -
lásban val ó jártassá g megkívántatik . Tovább á tudv a va n az , hog y 
az erdőőr i szakiskolába n a z oktatá s főle g gyakorlat i alapr a va n 
fektetve s  e  szerin t a  növendéke k főle g csakis szemlélő oktatásba n 
részesülnek s  jövendőbel i alkalmaztatásukho z hive n e z irányba n 
fejlesztetnek ismereteik . 

Ha má r mos t Gabna y Ferenc z szaktár s álta l ir t mennyiség -
tant áttanulmányozzuk , az t találjuk , hog y épe n azo n rész , amel y 
főleg a  növendéke k oktatásár a szolgálna : a  közönsége s nég y 
számmivelet legrövidebbe n va n tárgyalv a s  nevezet t számokbó l 
álló kevé s szakpéldáva l va n kiegészítv e ;  a  mási k rész e a mennyi -
ségtannak ellenbe n nag y terjedelembe n ol y számmiveleteke t tar -
talmaz, mel y a  növendéke k oktatás a tárgyá t ne m képezi . 
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Azért is ezen mennyiségtant a m. kir. erdőöri szakiskolák 
használatára meg nem felelőnek találva, azt kiadásra nem ajánlom. 

Liptó-lijvárott, 1899. évi aug. 19.-én. 
BenJcö Rezső, 

m. kir. igazgató-főerdész. 

Béky Albert h. erdőöri szakisk. tanársegéd által, a m. kir. 
erdőöri szakiskolák, erdőöri szakvizsgára készülők, erdőaltisztek 
és kiserdőbirtokosok számára irt „Elméleti és gyakorlati mennyi
ségtan" I-ső része a „Számtan" véleményem szerint nem üti meg 
azt a mértéket, hogy azt erdészeti szempontból és egyáltalában 
kiadásra érdemesnek lehetne ítélni. 

A kézirat feltűnően egyezik, a középiskolák alsóbb osztályai 
számára szolgáló Mocnik-Schmidt-féle számtannal, avval a különb
séggel, hogy a példákban erdészeti dolgok tárgyaltatnak. A sor
rendben találni ugyan több helyen változtatást, de bizony az 
semmiképen sem válik a kézirat értékének előnyére. 

Már a bevezetés igen megnehezíti a tanulást, mivel ott egy 
csomóban igen sok fogalmat ismertet, mely körülmény, kivált 
kezdőknél, könnyen azok összezavarását eredményezheti; abból a 
nagy fogalomhalmazból még sem lehet megtudni, hogy mi is 
tulajdonképen a „számtan". Az alapfogalmak ismertetésénél nincs 
meg az a természetes sorrend, hogy — úgyszólván egyik a másik
ból folyjon; helyes terv és igazi rendszer nélkül vannak a dolgok 
tárgyalva s olyan műszavakat is használ, melyeknek fogalmát 
vagy egyáltalán nem (delelés, erömérés stb.) vagy csak később 
adja. Ez, kivált a magántanulást rendkívül megnehezíti. 

Egyszerű példából kiindulva kellene a szabályokat mindenütt 
levezetni, hogy a tanuló azokat annál könnyebben megérthesse s 
a sok helyen csak pusztán felállított szabály helyességét, már a 
következetesség szempontjából is bizonyítani kellene. Sok helyen 
bizony ezek nincsenek így. 

Az erdészet köréből vett példákkal kellene a közönséges 
törteknél is a gyakorlásokat végezni. 

Feladványoknál, ha a kidolgozás nem is, de az eredmény, 
vagyis a kérdésre a helyes felelet megadása szükséges volna, 
hogy a kidolgozásnál a tanuló eljárása helyessége felől biztos legyen. 

Némely helyen a számítási eljárás czélja és mibenléte nincs 
69* 



ismertetve, hanem csak valamely feladat kidolgozva (34. §. a), más 
helyen ismét sok a szószaporítás (36. §. b). 

Egyes feladványok nincsenek világosan feltéve (34. §) s az 
erdészeti példák szövegezése sem kifogástalan mindenütt és mü-
kifejezések gyanánt többször nem megfelelő szót vagy olyat hasz
nál, melyet a tauuló nem ismer s igy aztán a feladatot sem ért
heti meg. 

A szövegezés sok helyen pongyola; legtöbbször fölösleges 
magyarázatokkal s ezenkívül nem is eléggé világos, nehezen ért
hető és számos helyen terjedelmesebb számtani ismeretet tételez 
fel, mint a minővel a tanulók birnak. 

Vannak ide nem tartozó fejezetek is; például a reciprók-
érték, hatványozás, és gyökvonás miveleteinek, valamint a képle
teknek tárgyalása nem az erdöőrnek való. Nem mathematikus, 
hanem praktikus segédszemélyzetre van szükség. 

Végül megemlíthetem azt is, hogy magában véve már a 
czim sem jó. A szakiskolák és erdőőri szakvizsgára készülők 
számára jó lehet valamely alkalmas számtan, de az erdöaltisztnek 
azt, a mi benne lehet, mind tudni kell, mert különben nem való 
altisztnek — s a számtani tudomány szüksége nem az erdőbirtok
kal arányos. Kinek csak kisebb erdőbirtoka is van, már fel kell 
tételezni, hogy a számolási alapmüveletekkel nem áll hadi lábon. 
Erdészetet e könyvből tanulni nem lehet a feladat; nem is az a 
czél, hanem, hogy számolni tanítson, nemcsak oktató vezetése 
mellett, hanem magántanulás utján is. E feladatnak a kézirat nem 
felel meg. 

Észrevételeim különben a kézirat margóján találhatók. 
Ezek — és még egyéb fel nem sorolt hiányok következtében 

is a kérdéses kéziratot kiadásra nem ajánlom. 
Selmeczbányán, 1 8 9 9 . jan. 28 . - án . 

Csiby Lőrincz, 
m. kir. erdőtanácsos. 

Gabnay Ferencz által a m. kir. erdőőri szakiskolák számára 
irt mennyiségtan (Számtan és Mértan) sem az erdőőri szakiskolák 
használatára, sem pedig magántanulásra nem alkalmas. Az egész 
litográfia inkább tájékoztatóul szolgálhatna az oktatónak az elő-
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adandó anyagra és sorrendre vonatkozólag, mint abból való ta
nulásra. A könyv szövegezése olyan stylusban van tartva, melyet 
az előadó oktató, kinek már megvan a megfelelő képzettsége és 
gyakorlata hozzá, megérthet, de egy szakiskolás abból nem sokat 
fog érteni — magántanuló még kevésbé boldogulhatna belőle. 
Ezenkivül vannak olyan hibái is, melyek a kijelölt czélra teljesen 
alkalmatlanná teszik. Valamennyinek felsorolását, miután már ál
talánosságban sem felel meg rendeltetésének, fölöslegesnek tartóim 
csak néhányra kívánok kiterjeszkedni. 

Általában az egész litográfiának irálya kevésbé világos és 
érthető; sokkal magasabb értelmi fokot tételez fel annak meg
értése, mint mennyi rendesen a szakiskolásnál vagy erdőöri vizs
gára készülőnél meg van. Sok fogalom van egy csomóba és min
den rendszer nélkül összefoglalva s épen ezért olyan dolgok is 
előfordulnak benne, melyek fogalma, lényege nincs magyarázva s 
részben nem is ide valók (talajjáradék, tényező, dimensio, pénzláb, 
növedék stb.) Állit fel hamis tételeket s már az elején beszél 
tizedes törtekről s olyan dolgokról, melyek fogalmát és magyará
zatát — ugy a hogy — csak későbben adja. Sok helyen állit, de 
nem bizonyít; bemutat egyes mathematikai fogásokat anélkül, 
hogy czélját megadná, pedig ilyen tanításnál lényeges, hogy miért 
is kell hát az illető miveletet tulajdonképen tudni. Példáiban 
hamis tanokat is hirdet; a többek között egy helyen azt állítja, 
hogy 1 m 3 fa 0 7 3 m3 szenet ád. Jó volna! 

A métermérték bevezetésénél roppant sokat elmélkedik s 
igen tudós (?!) hangon adja elő annak fogalmát és még sem elég 
átnézetesen tünteti fel; jobb lenne táblázatban. A részek jelzései 
nincsenek elég tüzetesen magyarázva. A koronát és fillért nem 
ismeri. 

A rövidített számtani müveleteket már a könyv elején tár
gyalja, pedig ezt csak akkor czélszerü elővenni, ha a növendék a 
négy alapmüvelet minden csinját-binját ismeri. 

Olyan elnevezéseket is használ, melyekkel tankönyvekben 
nem találkozunk (legkisebb közös osztandó — legkisebb közös 
többes helyett stb). 

A fordított értékek tárgyalása itt szükségtelen; anélkül is 
meg lehet oldani ezeket az egyszerűbb számtani feladatokat; 
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pedig ezt hosszasabban tárgyalja. Ennek előadása különben is a 
többihez hasonló módon — olyan nehézkes, hogy abból a növen
dék vagy magántanuló nehezen érti meg a mit szükséges s az 
alkalmazott példák után épen zavarba jön. Ha az a kérdés, hogy 
25 mértföld hány kilométer? akkor legegyszerűbben és legkönyeb-
ben ugy tudom meg, ha a 25 mértföldet megszorozom 1 mért-
földnek kilométerekben kifejezett értékével; ez világos s ezt a 
növendék is megérti s ellenben ha a feladatot ugy oldom meg, 
mint a litográfiában van, hogy a 25 mfdet elosztom 1 km.-nek 
mfdekben kifejezett értékével, bár ugy is helyesen járok el, de 
már ezt a növendék egyszerű előképzettségével nehezen érti meg. 
Ilyen s ehhez hasonló több dolgot tárgyal szerző, mi csak könyvé
nek hátrányára szolgál, mert az ilyen kérdések megfejtéséhez 
több számtani ismeret s gyakorlat kell, mint a mennyi egy szak
iskolai növendéktől megkívántatik. 

A mértani részben az egyes fogalmak szintén nincsenek 
eléggé érthetően és részletesen tárgyalva s nincs meg az előadás 
rendjében az a következetesség, hogy egyik a másikból fokozatosan 
folyjon. A vonalaknál pl. már a derékszögekről is beszél, mielőtt 
még a szög fogalmát ismertetné. Egyebek között azt mondja, 
hogy a kör középpontján keresztülhúzott és a kör kerületét kétszer 
érintő vonal a kör átmérője. Lehetetlen meghatározás; az érintő 
fogalmával sehogy sem kvadrál. Minden további magyarázat nél
kül azt mondja: „az átmérő 180 u-u szöget alkot" ; ebből bizony 
nem sokat ért kivált a magántanuló. Az átmérő egy darab egyenes 
vonal — ez pedig egymagában szöget nem alkothat. 

Olyan feladatokat is ád megoldás végett, melyek alapját a 
növendékek nem ismerhetik s igy azon el sem igazodhatnak. 

A rajzok meg nem felelök, hiányosak s a feladványok mind
egyike sincs határozott formában előadva. 

A mérölánczot csak bécsi ölre osztja, pedig ma sok 10—20«n-es 
lánczot találunk. 

A feladott példák nincsenek megoldva, tehát a magántanuló 
ezeknek hasznát nem igen veheti annál is inkább, mert egy részük-
nem szakiskolai növendékeknek való. 

A terület fogalma igen zavaros; beszél kat. holdról, mielőtt 
annak fogalmát adná. A területek számításának magyarázata sok 
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helyen nem precíz s azért érthetetlen is. Szabálytalan sok szög 
területét ősz-rendezőkkel kivánja meghatározni, de a növendéknek 
fogalma nincs ezekről s nem is neki valók. 

A kör tárgyalásánál r2-t használ s nem mondja meg, hogy 
az mit jelent. A körgyűrűt hosszasan tárgyalja, pedig arra nincs 
szükség. 

Keresztszelvényről beszél s nincs tárgyalva a test fogalma. 
Patak, árok, töltés keresztszelvényének meghatározása — illetve 
annak tanitása nem ide való. 

Az átlalókat gyengén ismerteti, pedig erdöőrnek erre leg
nagyobb szüksége van. 

A test fogalmának leírását nem érti meg a növendék az ö 
egyszerű előképzettségével — ugy, a mint adva van. 

A köbtartalom tárgyalásánál sok mindenről beszél — még a 
vizemésztésröl is. Már minek az ? 

A gula, kup, szenitő rakás köbtartalmának tárgyalása nem 
érthető, a szövegezés zavaros, pedig hosszasan foglalkozik ezekkel. 
Inkább ismertetné a körlaptáblát s annak alkalmazását. A sza
kaszonkénti köbözésröl azt mondja, hogy csak nagyon ritkán al
kalmazott eljárás, pedig ez nem áll s azt is helytelenül tárgyalja. 

A fajsúly tárgyalása itt nem szükséges. 
A hatványozás bemutatását betűkkel kevésbé érti meg a 

növendék. Elegendő volna szorzással bemutatni. 
Az arányok fogalma hosszadalmas s emellett érthetetlen; a 

hármas szabály nehézkesen van magyarázva s a példák hely
telenül alkalmazva. 

„Szenitő rakás" helyett „bogsát" használ. A szenet m a-rel 
méri, pedig erre a Hl.-i használják. 

A kamatos-kamat számítás nem érthető eléggé; magántanuló 
pláne nem értheti meg. 

Pythagoras tantétele nincs magyarázva, csak a tétel fel
állítva minden bizonyítás nélkül. 

Olyan famagasságméréseket tárgyal, melyről maga mondja, 
hogy régi eljárás, most nem alkalmazzák. 

A kiültetendő csemetemennyiség kiszámításánál előbb a 
növekvéstér fogalmát kellene adni. Ez különben Bedö „Erdőőr" 
czimü könyvében elég bőven van tárgyalva; az alakszám szintén. 
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Növedékszámitások, állabbecslések stb. zagyvalék, helytelen ma
gyarázatokkal. 

Ebből a rövid szemelvényből is megítélhetni, hogy Gabnay F. 
könyve sem szakiskolás növendékeié használatára, sem magántanu
lásra nem alkalmas, hézagot nem pótolhat s igy a kérelmezett ki
adásra sem méltó, egyebeken kivid stylasa miatt sem. Az a körül
mény, hogy a példák az erdészet köréből vannak véve, nem emeli 
annyira értékét, hogy erd. irod. értékkel birna. 

Ezek alapján kiadásra nem ajánlom. 
Selmeczbányán, 1899. jan. 29.-én. 

Csiby Lőrincz, 
ra. kir. erdötanácsos. 

(Béky Albert m. kir. erdögyakornok, „Elméleti és gyakorlati mennyiségtan, 
I. rész. Számtan"-ának — és Gabnay Ferencz „Mennyiségtan" (Számtan és 

Mértan) czimü munkájának bírálata.) 

Mielőtt az itt jelzett munkák sorsa fölött dönteni lehetne, 
arra az elvi kérdésre kell határozott feleletet adnunk, hogy vájjon 
általában van-e szüksége szakunknak ilynemű munkára vagy sem"? 

Véleményem szerint az erdőőri szakiskolák növendékeinek s 
épugy az erdészeti altiszteknek, könnyű modorban irt, tisztán az 
ő értelmi színvonalukhoz mért s szolgálatuk köréhez szabott 
számtanra és mértanra nagy szükségük van. Adjunk nekik is a 
kezükbe olyan könyvet, amelynek segítségével könnyen felfrissít
hetik a szakiskolában szerzett, illetőleg az erdőőri szakvizsga le
tételéhez szükséges, de a gyakorlati élet küzdelmei között emlé
kezetükben elmosódott számtan-mértani ismereteiket; legyen 
kezükben nekik is olyan könyv, amelyből biztos útmutatást kap
hatnak ama mennyiségtani feladatok helyes s önálló megoldásá
hoz, amelyeket tőlük a szolgálat igen sok esetben követel. 

De nemcsak ebből a szempontból, hanem az erdőőri szak
iskolai tanítást is szem előtt tartva, érezzük ily könyvnek a szük
ségességét. 

Az erdőőri szakiskolákban az első éveseket mennyiségtanra 
rendesen a két-három évenkint váltakozó tanársegédek tanítják, 
akik a maguk egyéni felfogása szerint állítják össze a tanítás 
anyagát, hol szűkebb, hol pedig tágabb keretben s ezt a menyi-



1057 

ségtan iránt érzett hajlamuk, ezen a téren kifejlett tehetségük 
vagy elért képzettségük szerint, jól vagy rosszul tanítják. 

Ha pedig az irány, amelyben oktatni kell, biztos nyommal 
van megjelölve, a tanítás könnyűvé válik annak is, aki különben 
nehezen böngészné egybe azt a tananyagot, a melyet a legtöbb 
esetben sok türelemmel és küzködéssel kell a csekély előképzett
séggel s az értelmiség alacsony fokán álló szakiskolai növendékkel 
megértetni. 

Az imént emiitett kettős czélt akarják Béky és Gabnay, 
bírálat alá vett munkáikkal elérni s ezt meg is közelitik; Béky 
sokkal jobban, mint Gabnay. Béky munkájának a beosztását jónak 
tartom s azt, hogy a tételek s szabályok felállítása a középiskolák 
számára irt számtanok nyomán történt, hibául nem rovom fel, 
mert elvégre is a mennyiségtani tételeket és szabályokat minden 
könyv jórészt ugyanazokkal a szavakkal fejezi ki. Hiba azonban 
az, hogy a magyarázat sok helyült nagyon terjedelmes, ami a 
megértést nehezíti. Szerző maga is rájön, hol szaporította a szót, 
amire különben az illető helyen íigyelmeztetve is van. A tárgy 
keretébe az ötödik és hatodik szakasz egyáltalában nem való; a 
hatványozást alkalmas helyen egyszerűen csakis ugy kell tár
gyalni, hogy ezt az erdőőr annál a kevés esetnél, melynél erre 
szüksége van, alkalmazhassa. 

Határozott előnyül tüntetem fel ennél a munkánál a sok s 
szorgalommal egybegyűjtött gyakorlati példa alkalmazását. Ezekkel 
nemcsak a tételeket s szabályokat világítja meg, hanem az erdő
gazdaság körébe vágó tapasztalati adatokkal ismerteti meg a 
tanulót. 

Gabnay Ferencz munkáját sok évvel ezelőtt irta az erdőöri 
szakiskolák használatára s a tanár kezében ez a munka, mint 
tájékoztató, meg is felelt, sőt kellő magyarázat s a hibák és téves 
állitások kiküszöbölése mellett a szakiskolai növendék is jól hasz
nálhatta. Minthogy azonban az ilyen munkának magántanulásra 
is teljesen alkalmasnak kell lenni, erre pedig szerző tekintettel 
nem volt s a régen irott munka más hibáit sem javította ki 
illetőleg hiányait nem pótolta (lásd Csiby tagtársam bírálatát), az 
elöl jelzett czélt munkájával el nem érhette. 

Véleményem ezek szerint az, hogy Gabnay munkája a ki-
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adásra megszabott mértéket egyáltalában nem üti meg, holott 
Békyé kiadható abban az esetben, ha ezt a fönt emiitett értelem
ben egyszerüsiti, a hibákat s téves állításokat, melyekre a bírála
tokban s munkájának egyes lapjain figyelmeztetve van, kiküszöböli. 

Selmeczbányán, 1899. évi augusztus hó 19.-én. 
Vadas Jenő. 

a biráló bizottság elnökei 

Az igazgató választmány a biráló-bizottság három tagjának 
Gabnay Ferencz munkájára vonatkozó egybehangzó véleménye 
alapján kimondja, hogy ennek a szerzőnek az a kérelme, hogy a mun* 
kaját az egyesület kiadja, nem teljesíthető. 

Béky Albert munkáját illetőleg pedig az igazgató választ
mány, elfogadva Vadas Jenő biráló-bizottsági tagnak azt a kiindulási 
pontját, hogy az erdőöri szakiskolák növendékeinek és az erdészeti 
altiszteknek egy helyesen megirt számtani és mértani munkára 
szükségük lehet, kimondja, hogy a mennyiben a szerző kéziratát a 
bírálatba megjelölt kívánalmaknak megfelelően átdolgozná, hajlandó* 
lesz azt kiadni. Megelőzőleg azonban az átdolgozott kézirat ujabb 
bírálatnak lesz alávetve. 

XVIII. A titkár bemutatja a földmivelésügyi ministernek afj 
idei 63,680 szám alatt érkezett leiratát, melyben felterjesztésünkre 
értesiti az egyesület elnökségét, hogy a Badvány nevü gőzhajót a 
f. évi szeptember hó 1-én Pozsonyból Dévénybe és onnan vissz* 
Német-Ó várra tervezett kirándulás czéljaira díjtalanul rendelkezésre 
bocsátja. 

Az igazgató választmány köszönettel veszi tudomásul a minister 
ur leiratát. 

XIX. A titkár bemutatja a következő kérelmeket: 
Girtl Mihály rendes tagét, aki hatóságilag igazolt vagyon

talanságára és keresetképtelenségére való hivatkozással 36 frtnyi 
hátralékos tagsági dijának leírását és nevének az egyesület tagjai 
közül való törlését kéri; 

Ferenczy Lajos rendes tagét, ki 40 frt 50 kr.-nyi hátralékos 
tagsági dijának havi 5 frtos részletekben való lefizetésre időhala
dékot és az ellene folyamatba tett eljárás felfüggesztését kéri; 

Kremniczky Aladár, ki 24 frtnyi hátralékos alapítványi kamat 
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tallózásából 8 Irtot törlesztvéo, tartozása többi részének törlesz
tésére november végéig időhaladékot és az ellene megindítóit 
peres eljárás beszüntetését kéri. 

Ezen kérelmekkel kapcsolatban előterjeszti továbbá a titkár 
dr. Darányi Gyula egyesületi ügyvédnek azt a kérdését, hogy azok 
ellen az alapitó tagok ellen, akik első felszólítására a hátralékos 
kamatok egy részét belizették, a töke és a hátralevő kamatok 
behajtása iránt meginditsa-e az eljárást vagy nem? 

Az igazgató választmány Girtl Mihály, Ferenczy Lajos és 
Kremnitzky Aladár kérelmét teljesiti, az egyesület ügyvédje állal 
felvetett kérdésben pedig kimondja, hogy azokkal az alapitó tagok
kal szemben, akik a kamatok egy részét befizették, abban az 
esetben, ha egy ujabb felszólításra a folyó év végéig a kamatok 
még hátralevő részét is törlesztik, az alapítványi tökének per 
utján való behajtása mellőzendő, ellenkező esetben azonban az 
év végéig be nem fizetett kamatokkal együtt a töke is perlendő. 

XX. A megelőző vál. ülés óta a következő rendkívüli befize
tések történtek: 

Kötvényben tett aiapitványaik törlesztésére befizettek : Rutlkay 
Géza 10 frtot, Horváth Lajos 120 frtot, Payer Sándor 40 frtot, 
Zuszkin Károly 51 frt 08 krt, Vadas Gyula 5 frtot; 

A Wagner Károly alapítvány javára befizettek: Ercsényi 
Béla, Jóny Ottótól famagvak árából 14 frt 53 kr., Tavassy Lajos 
egy alkalmazott rendbirságából 5 frtot, a szászsebesi erdöhivatal 
két alkalmazott rendbirságából 5 frt 98 kr., ugyanaz rendbirságból 
11 frt 90 krt. 

Tudomásul vétetik. 
XXI. A következő uj rendes tagok vétetnek fel: Csanády 

Attila m. kir. íöerdész, ajánlja Esztegár Bálint; Reif Vendelül, 
urad. erdész, ajánlja Szentpály Kázmér; Hedbawny József, urad. 
erdész, aj. Szentpály Kázmér; Regénye, Mátyás, apátsági erdőőr és 
uradalmi gazda aj. Havas Ágoston; Plachy Theofil, m. kir. erdész
jelölt, aj. Környey Ferencz; Weisz Ruejó és társa fakereskedök> 
aj. Mayer Gyula ; Stark Miksa, főerdész és jószág-intéző, aj. 
Lászlólíy Gábor. 

XXII. Az egyesületi székház egyik pinczesori helyiségének 
bérlője Koncz Antal kéri, hogy az általa bérben bírt műhely 
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ablakairól a sürü vasrácsot, mely műhelyét elsötéti, saját költsé
gére leszedhesse, kötelezvén magát, hogy bérletének megszűnése 
idejében a rácsot saját költségére ismét visszahelyezteti. 

Kéri továbbá, hogy a kérdéses műhely falait az egyesület 
kitataroztassa, vagy legalább a költségekhez hozzájáruljon. 

Az igazgató választmány az első kérést teljesiti, a javítási 
költségek viselését azonban a bérlő kötelességének tekinti s ezért 
a kérelem ezen részét nem teljesítheti. 

XXIIÍ. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére Máday Izidor és Soltz 
Gyula választmányi tagok kéretnek fel. 

K. m. f. 
Horváth Sándor s. k. Br. Bánffy Dezső $. h 

titkár. elnök. 
Hitelesítésül: 

Máday Izidor s. k. Sóltz Gyalu s. k. 
választmányi tag. választmányi tag. 

n. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1899. évi rendes közgyűlé
sének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: Báró Bánffy Dezső elnök, Bedő Albert első 
alelnök, Horváth Sándor titkár, Levitzky Albert pénztárnok, továbbá 
Akantisz Bezsö, m. kir. közalap, erdőmester; Allender Frigyes, 
m. kir. főerdész; Almássy Andor, m. kir. erdőtanácsos; Andrássy 
Aurél, P. város főjegyzője; Antalik Károly hirlapiró ; Apáti László,-
m. kir. erdömester; Arató Gyula, m. kir. erdömester: Ács Sándor, 
m. kir. főerdész. Babos József m. kir. főerdész; Bachó János, 
m. kir. főerdész; Bacsák Béla, urad. főerdész; Bálint Mihály, 
m. kir. erdészjelölt; Bartha Sándor, m. kir. erdész; Barcs Kál
mán, városi erdész; Bauhof Károly, városi erdömester; Bedross 
József, urad. erdőmester; Bolházy Jenő, m. kir. erdömester; 
Bencze Gergely, m. kir. erdőtanácsos; Bereczky Gyula, m. kir. 
főerdész ; Berghold Károly, urad. főerdész ; Bielek Ede, urad. erdész; 
Bittera Károly, főgymn. tanár; Bittner Gusztáv, urad. erdőmester; 
Blaschek Ede, urad. erdötanácsos; Boboth Ede, m. kir. közalap. 
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erdőmester; Bodó Károly, m. kir. főerdész; Bodor Gyula, m. kir. 
erdőrnester; Boros Mór, m. kir. erdész; Boruta Pál, polgármester; 
Bossányi István, m. kir. főerdész; Bögözy Antal, m. kir. erdész; 
Brolly Tivadar, P. város h. polgármestere. Chabada Géza, magy. 
kir. erdész; Chabada József, polgármester; Cornides György, 
m. kir. erdőtanácsos: Csesznák Gyula, polgármester; Csiby Lőrincz, 
m. kir. erdőtanácsos; Csík Imre, m. kir. erdőfelügyelő; Csipkay 
János, m. kir. főerdőmester; Csupor István, urad. főerdőmester; 
Czinzer Károly, urad. erdőrnester. I>aempf István, m. kir. fő
erdész ; Dalvitz Hugó, kir. főmérnök; Dapsy Frigyes, m. kir. erdő
mester; Deák Géza m. kir. főerdész; Deák János, m. kir. fő
erdész ; Debreczy Ödön, m. kir. erdész; Dercsényi Kálmán, m. kir. 
főerdész; Dezső Zsigmond, m. kir. főerdész; Dipold Imre, m. kir. 
erdőmester; Dömötör Tihamér, m. kir. erdőfelügyelő, Drevitzky 
Nándor, urad. erdész. Emericzy Győző, m. kir. főerdész ; Ercsényi 
Béla, m. kir. erdőmester; Erdődi György, m. kir. erdész; Erdődy 
György urad. tiszt. Fábián Béla, m. kir. erdőgyakornok; Fabricius 
Ottó; Fás Gyula, m. kir. erdőrnester; Fehér Pál, városi erdész; 
br. Feilitzsch Arthur, országgyül. képviselő; Ferenezy Sándor, 
urad. erdész; Filipek Sándor, városi erdőrnester; Fiseher Károly, 
m. kir. erdőgyakornok; Fülep Jónás ügyvéd; Fürst János evang. 
esperes. Garda János, m. kir. erdész; Garlathy Kálmán, m. kir. 
erdöigazgató; Gábor Sándor, m. kir. főerdész; Gáspár Béla, 
m. kir. erdőmester; Giller János, urad. erdőmester; Glósz Ernő, 
kir alügyész; Goró Ferencz, m. kir. erdész; ifj. Gödry Ferencz, 
polgármester; Günther Frigyes, m. kir. erdőgyakornok; Günther 
Vilmos, kir. tanácsos: Gyöngyösy Béla, m. kir. erdőfelügyelő; 
dr. Gyurcsy Kálmán, kir. járásbiró. Macher Gyula, városi erdőőr; 
Hackenberger Zsigmond, P. vár. képviselő; Hajdú János, m. kir. 
főerdész ; Hangay Géza, m. kir. erdőtanácsos ; Hauptvogel Frigyes, 
urad. erdész; Havas Ágoston, urad. erdőrnester; Hedbawny 
József, urad. főerdész ; Hibbján János, m. kir. főerdész; Hirsch 
István, m. kir. közalap, föerdőtanácsos; Hoffmann Antal, urad. 
felügyelő; Hollós Ferencz, m. kir. főerdész; Hornung Gusztáv, 
m. kir. erdész; Horváth Viktor m. kir. erdőgyakornok; Horváthy 
Ferencz, m. kir. főerdész; llrabovszky Kelemen, m. kir. főerdész; 
Hubay Zsigmond, m. kir. erdőmester; Hubert Aladár, m. kir. 
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erdész. Imre Dénes, m. kir. erdötanácsos; Incze Manó, m. kir-
főerdész. .Iákói Géza, m. kir. erdömester; Jánoska Gyula, polgár
mester; Jenikovszky Lipót, P. vár. képviselő; ifj. Jenikovszky 
Lipót, urad. erdész. K a a n Károly, m. kir. erdész: Kallivoda 
Andor, m. kir. főerdész; Karácsony Sándor, m. kir. erdömester; 
Karvas Emil, m. kir. főerdész; Kaufmann Héla, m. kir. erdész; 
Kánya Richárd P. vár. tanácsos; Kárpáthy Lajos. ni. kir. erdö
mester; Kellner György, városi erdömester: Kemény Lajos, P. 
város főszámvevöje; Kincses József, m. kir. erdész : Kiss Ferencz, 
m. kir. erdömester; Klempa Bertalan, alispán; Kollarik János, 
városi főkapitány: Koller János, m. kir. erdész: Koray Fiigyes, 
m. kir. főerdész; Korce János, P. vár. képviselő): Korén Ödön, 
fővár, erdész ; Kostenszky Kálmán, gyógyszerész ; Kovács Gusztáv, 
m. kir. főerdész; Kovács József, esperesplébános ; Köhler Béla, 
m. kir. főerdész; Környei Ferencz, m. kir. erdömester: Krause 
Tivadar, m. kir. erdész; Krause Károly, m. kir. erdész: Krausz 
Géza, városi erdömester: Kutsera József, P. városi főkapitány. 
Ijaitner Elek, m. kir. erdöigazgató; Lange Pál. ni. kir. főerdész; 
Laukó Sándor, m. kir. erdőfelügyelő: Lábos Elek, ni. kir. erdész
jelölt; Lászlóffy Gábor, m. kir. erdőfelügyelö; Lende Kde városi 
erdömester; Lumnitzer Béla, m. kir. főerdész; Lutonszky Géza, 
m. kir. erdészjelölt. Martian Livius, m, kii-, erdész; Maszlics 
Ádám, m. kir. erdész; Matavovszky Árpád. ni. kir. főerdész; 
Mayer Gyula, urad. főerdész; Márton Sándor, m. kir. erdömester; 
Mezei Rezső, m. kir. erdész; Michalus Sándor, m. királyi erdész, 
Mihályfy Mihály, m. kir. főerdész: Miskolczi János. m. kir. fő
erdész; Mitterhauszer Károly; Molnár Károly, magy. kir. erdész; • 
Muhos István, m. kir. főerdész; Murányi Károly, m. kir. főerdész. 
ÍVadhera Ferencz; Nadhera Pál, urad. erdőmester: Nagy Gusztáv, 
főszolgabíró; Nagy György, m. kii', erdömester: dr. Nagy Olivér: 
Neogrády Kálmán, m. kir. alerdőfelügyelő; Újlaki Neusiedler K, 
országgyűlési képviselő; Nozdroviczky Miklós, uradalmi erdőtiszt. 
Orlovszky Gyula, városi főerdész; Ormay Kálmán, m. kir. fő
erdész; Ortvay Tivadar. Palkovich Károly, urad. erdömester; 
Parragh Béla, m. kir. erdömester: Pauer Jenő, m. kir. erdész
jelölt; Payer Endre, főgym. tanár: l'ayer Géza, urad. erdész; 
Payer István, m. kir. erdész: Pál Tamás, m. kir. főerdész; Páll 
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Miklós, m. kir. főerdész; hg. Pállfy Miklós; Pálka Gyula, m. kir. 
erdész; Pálos Konrád, magy. királyi főerdész; Pánczél Ottó, 
magyar királyi alerdöfelügyelő; Pápay István; Párnay Attila, 
m. kir. erdőmester; Peczkó József; Pfundtner Károly, m. kir. 
erdész; Pirkner Ernő, m. kir. erdőmester; Pisó Kornél, m. kir. 
főerdész ; Polgárdy Béla, m. kir. főerdész; Pölöskey József, urad. 
erdész; Prenoszil István, urad. jószágigazgató; Prohászka Mátyás, 
urad. erdész; Prónay Antal urad. tiszt. Raffensberger Pál, urad. 
erdész; Rappensberger Andor, m. kir. erdőmester; Ratkovszky 
Károly, m. kir. erdőrnester; Reinfuss Félix, uradalmi erdőrnester; 
Rolland Gusztáv, városi erdőrnester; Rottler József, m. kir. fő
erdész ; ifj. Rónay Antal. m. kir. erdőmester; Rónay György, 
urad. tiszt; Róth Gyula, m. kir. erdész; Rozmanith Albert, magy. 
kir. főerdész; Ruttkay Géza, urad. főerdész. Selmberd Ferencz, 
urad. tiszt; Sendlein János. P. vár. képviselő; Sifft Ágoston, 
m. kir. főerdész; Simon Gyula, m. kir. erdőtanácsos; Sipos 
Mihály, m. kir. erdész ; Sóltz Gyula, min. tanácsos, országos fő
erdőmester ; Sommer István, P. vár. képviselő; Sommer Károly, 
urad. főerdész; Somkereki Gusztáv, m. kir. erdőmester; Somoghi 
Lajos, m. kir. erdőrnester; Stadler Gottlieb, kir. tanácsos; Stark 
Miksa, urad. főerdész; Steger Antal, urad. erdész; Suha Rezső, 
városi erdőrnester; Surina Vilmos, m. kir. erdészjelölt; Sümegh 
Ignáez, m. kir. erdőrnester; Schier Nándor, P. város jegyzője; 
Schmiedhauer Antal, m. kir. műszaki tanácsos; Szabó Ferencz. 
m. kir. erdész; Szabó József, m. kir. erdész; Szajovics Ernő, 
urad. főmérnök; Szalánczy László, m. kir. erdész; Szandtner Pál, 
P. vár. képviselő; Szenes József, m. kir. erdötanácsos; Szentimrey 
Dániel, m. kir. erdőfelügyelö; Szentpály Kálmán, m. kir. erdész; 
Szentpály Kázmér, urad. erdőmester; Szepesy Gusztáv, m. kir. 
főerdőmester; Székely Adolf, m, kir. erdőmester; Székely György, 
urad. erdőrnester; Székely Mózes, m. kir. alerdöfelügyelő; Szigeti 
Rezső, m. kir. főerdész; Szitnyay József, polgármester; Szmeta-
novics József, Körmöcz vár. főjegyzője; Szpornyi Gyula, m. kir. 
erdész; Szűcs Miklós, m. kir. erdőfelügyelö; Sztanik Samu, m. kir. 
erdőmester; Szvaty Béla, m. kir. főerdész. Tallér Pál, polgár
mester; Tavassy Lajos, urad. főerdész; Tavi Gusztáv, m. kir. fö
erdőtanácsos ; Timok János, m. kir. főerdész; Tomesányi Gusztáv, 
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m. kir. erdöigazg.; Tomcsányi Gyula, m. kir. erdöigazg. Tornay 
Gyula, urad. erdömester; Tóth Gyula, m. kir. főerdész; Tóth 
Miklós, m. kir. főerdész; Tölg Gyula, m. kir. állatteny. felügyelő; 
Udvardy Ágoston, m. kir. erdész; Ujfalussy Zoltán, m. kir, fő
erdész ; Urbanek Antal, urad. erdömester ; Urszinyi György, magy, 
kir. erdész. Vadas Gyula, m. kir. főerdész; gr. Vay Dénes, fő
ispán; Várjon Géza, m. kir. erdész; Vályi Ferencz, m. kir. erdész; 
Velancsics István, uradalmi erdész; Vetter K. Pál; Vrabecz 
Albert, urad. erdész. Weiner t Győző, uradalmi tiszt; AVeinert-
József, urad. jószágigazgató; Wenk Ferencz, urad. főerdész; 
Weszelyi Alajos, m. kir. erdész; Wolf Zsigmond, P. vár. képv. 
Zankó Emil, m. kir. erdészjelölt; Zaretzky Pál, m. kir. erdőtan.; 
Zirin György, urad. erdész; Zsivanovics Zsiva, m. kir erdőmester. 

Első ülés 
1809. évi augusztus 30.-án, Pozsonyban, a városháza közgyűlési nagytermében 

— Az ülés kezdődik d. e. 9 órakor. — 
Bánffy Dezső b. elnök: Tisztelt közgyűlés! Már tizenöt 

évvel ezelőtt részesültem azon szerencsében, hogy az országos 
erdészeti egyesület első izben második alelnökévé választott. B& 
kell ismernem, hogy az azóta lefolyt idő alatt alig volt alkalmára 
az egyesület érdekében behatóbb szolgálatokat tehetni. Hisz elnök
társam odaadó buzgalma, szakismerete nem is adhatott tért mű
ködési körre; elégnek tartottam, meleg érdeklődéssel kisérni figye
lemmel az egyesület sikerdus működését, melyről bátran állíthattam 
már 1895-ben Beszterczebányán tartott közgyűlésünkön, hogy 
„megteremtette a magyar erdészetet, a magyar erdészeti irodalmat 
és a magyar erdészeti kart." 

A mult évben Sepsi-Szent-Györgyön tartott közgyűlésünkön 
ért azon kitüntetés, hogy az egyesület elnökévé választatván, örö
kébe ültem azon férfiúnak, kiről joggal és szépen lett mondva 
azon alkalommal: „szelleme itt van közöttünk és késő unokáink 
között marad addig, mig a magyar erdész szive nemzetéért,, 
királyáért s a hazáját védő erdős bérczekért dobogni tud." (Zajos, 
éljenzés.) 

Hálás érzéssel fogadtam az engem ért kitüntetést, őszintén 
köszönöm a bennem helyezett bizalmat. (Lelkes éljenzés.) 
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Ez évben szab. kir. Pozsony város közönsége szives meghí
vása folytán, itt e történelmi nevezetességű, régi koronázási város
ban, egyesületünk eme bölcsőjében tartjuk közgyűlésünket. Szabad
jon mindenekelőtt az egyesület nevében őszinte köszönetet mon
danom a szives meghívásért és vendégszerető fogadtatásért. (Zajos 
éljenzés.) Őszintén üdvözlöm az egyesület nevében az egyes ható
ságok küldötteit, valamint az ezen közgyűlésre megjelent egyesület' 
tagokat is. 

A titkári jelentés kellő módon fogja a t. közgyűlés tagjait 
az utolsó közgyűlés ideje óta az egyesület körében történtekről 
tájékozni és igazolni azt, hogy a lefolyt év sem mult el tétlenül 
és eredmény nélkül, sem a magyar erdészet szellemi, sem az 
egyesület anyagi fejlesztése tekintetében. 

Az erdészek anyagi helyzetének javítása utján is egyet —-
ugy hiszem — léptünk előre, midőn már a mult évben a műszaki 
dijnoki állások beszüntetése folytán az erdészeti alkalmazottak 
állásai tekintetében a viszonyok kedvezőbbé alakultak. 

De az erdészet átalános érdekei kétségtelenül jelentékenyen 
fejlesztettek _az 1898. XIX. t.-czikkel, mely a községi és némely 
más erdők és kopár területek kezelésének és gazdasági ügyvite
lének szabályozásáról szól és mely most már életbe is lett 
léptetve. 

Felejthetetlen királynénk gyászos elhunyta felett az igazgató
választmány mélyen érzett fájdalmának adott kifejezést és az el 
nem muló gyász jeléül az „Erzsébet királyné alapítvány" létesí
tését hozza javaslatba. Erre vonatkozólag a tárgysorozat rendén 
lesz alkalma a t. közgyűlésnek kellő tájékozást nyerni és végleg 
rendelkezni. 

Ezek előrebocsátása után, t. közgyűlés ismételt szives és 
őszinte üdvözletem mellett az orsz. erdészeti egyesület 1899. évi 
rendes közgyűlését ezennel megnyitom. (Hosszan tartó lelkes éljenzés.) 

Tárgysorozatunk első pontját az egyesület működéséről szóló 
jelentés képezi, melyet a titkár ur lesz szives előterjeszteni. 

Horváth Sándor titkár: T. közgyűlés! Mielőtt szerencsém 
volna előterjeszteni az egyesület mult évi működéséről szóló je
lentést, méltóztassék megengedni, hogy a bevett szokáshoz képest 

ERDÉSZETI LAPOK. 70 
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bejelentsem azokat a hatóságokat ós testületeket, a melyek mai 
közgyűlésünkre képviselőket szíveskedtek küldeni: 

A földmivelésügyi minister ur Ö nagymóltóságát Sóltz Gyula 
országos főerdőmester és ministeri tanácsos ur, a vallás- és köz
oktatásügyi minister ur 0 nagyméltóságát pedig Birsek István m. 
kir. közalapítványi föerdőtanácsos ur képviseli. 

A bécsi cs. kir. Reichsfortverein alelnökét, báró Bért) Vilmost 
küldte ki képviselőjéül, minthogy azonban a Reichforstverein a 
karinthiai erdészeti egyesülettel együttesen ép e napokban Karin-
thiába kirándulást rendez és o t közös vándorgyűlést tart, utóla
gosan értesítette egyesületünket, hogy báró Berg, kinek az elnököl 
az emiitett vándorgyűlésen esetleg helyetesittenie kell, sajnálatára 
nem jelenhet meg mai gyűlésünkön. 

A morva-sziléziai erdészeti egyesület: Bittiur Gusztáv erdő-
mester urat, a horvát-szlavón erdészeti egyesület: Baras József 
in. kir. erdöigazgató urat, Budapest székes főváros : Korén Ödön 
fővárosi erdőtiszt urat, Beszterczebánya sz. kir. város: Cscsznát 
Gyula polgármester urat és Kollárih János rendőrkapitány urat, 
Körmöcz sz. kir. és főbánya város: Chabada József polgármester 
urat, Szmethanovies József főjegyző urat és Lende Ede erdőrnester 
urat, Pozsony sz. kir. város: Brotly Tivadar polgármesterhclyettes 
urat, Pécs sz. kir. város: Suha Rezső erdőrnester ural, Sepsi-Sz.-
György sz. kir. város: ifj. Godry Ferencz polgármester ur.it, Sopron 
sz. kir. város: Kellner György városi erdőmesler urat. 

Elnök: Van szerencsém a hatóságok és testületek képvi
selőit ismételten üdvözölni. (Éljenzés.) 

Most pedig kérem titkár urat, terjeszsze elő jelentését. 
Horváth Sándor titkár: előterjeszti évi jelentését és ennek 

keretében az igazgató-választmány javaslatait. (A jelentést lásd az 
Erdészeti Lapok jelen füzetében.) 

Elnök: Kivan valaki hozzászólni a titkári jelentéshez? 
(Zajos éljenzés.) 

Havas Ágoston: Nagyméltóságú elnök ur! T. közgyűlés! 
Hallottuk a titkári jelentést, e minden tekintetbon kiváló gonddal 
és kellő körültekintéssel szerkesztett munkát, mely röviden, minden 
fölösleges szószaporítás nélkül, de kellő alapossággal nyújt felvi
lágosítást az orsz. erdészeti egyesület mult évi működéséről. E 
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munka kiválósága csak azért nem lep meg minket, mert hosszú 
évek óta megszoktuk, hogy a titkári jelentés ilyen legyen és épen 
azért nekem magához a jelentéshez lulajdonkép nincs több szavam. 
Engedje meg azonban a t. közgyűlés, hogy a jelentés ötletéből 
szóljak néhány szót. 

Országos egyesület, — a milyen a mi erdészeti egyesületünk 
is, — véleményem szerint czélját csak akkor érheti el, eredményes 
munkát csak akkor végezhet, az egész ország érdekének csak akkor 
szolgálhat, ha az egyesület tagjai, kik az ország minden részében 
laknak, az egyesület működése iránt érdeklődnek, abban tehetsé
gükhöz képest részt vesznek, személyes érdekeiket mindig aláren
delik a közérdeknek; az egyesület vezetősége pedig számolva az 
ország változó viszonyaival, sohasem tér el a kitűzött czél felé 
vezető iránytól és az egyesület működését mindig öntudatosan 
vezeti. 

Azonkívül szükségesnek tartom, hogy az egyesület megfelelő 
szellemi és anyagi eszközökkel rendelkezzék. De még ezt sem ta
lálom egészen elegendőnek az eredményes működéshez, hanem 
szükségesnek tartom, hogy az ilyen országos egyesületet az országos 
kormány legalább erkölcsi támogatásban részesítse. 

Ugy hiszem, t. közgyűlés, elmondhatjuk, hogy orsz. erdészeti 
egyesületünk az országos kormánynak ezen erkölcsi támogatásá
ban is részesül. Hogy ezt beigazolhassam, legyen szabad egyesü
letünk legutóbbi néhány évi működésére visszatekintenem. 

1896-ban egyesületünk is Budapesten tartotta rendes évi köz
gyűlését, azon ünnepségek közt, melyeket hazánk ezredéves fenn
állásának örömére számos egyesület rendezett. Ezen az országos 
erdészeti gyűlésen, — mint méltóztatnak" emlékezni — elhatároz
tuk, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi miniszter úrhoz javas
latokat terjesztünk, a melyeknek megvalósítását a magyar erdő
gazdaság érdekében különösen fontosnak tartjuk. Ezek a javas
latok annak idején illetékes helyükre megfelelő módon eljutottak. 

Ezt az országos erdészeti gyűlést követő legközelebbi köz
gyűlésünk alkalmával egyesületünk birtokában volt a nagyméltó
ságú földmivelésügyi minister ur szives átiratának, a melyben a 
többi közt körülbelül ezeket mondja: ,,Az orsz. erdészeti egye
sület működése iránt élénken érdeklődöm, javaslatainak kiváló 

70* 



1068 

fontosságot tulajdonítok és tőlem telhetőleg igyekezem azokat 
megvalósítani". 

Mi sem természetesebb annál, hogy ez a szives hangú át
irat annak idején nagy lelkesedést keltett és vártuk az igéret be
váltását. Ma abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy a nagy
méltóságú földmivelésügyi miniszter ur igéretét férfiasan be is 
váltotta. Mindenekelőtt megszüntette az állami erdészetnél a mű
szaki napidijasok intézményét, mely — mint méltóztatnak tudni — 
a fiatal erdész-nemzedéknek hosszú ideig tartó nehéz megpróbál
tatása volt. Erős kézzel, de kellő körültekintéssel és óvatossággal 
belenyúlt a kopár területek beerdősitésének darázs-fészkébe. Kellő 
körültekintéssel és óvatossággal — mondom — mert nem azon 
kezdte, hogy az 1879. évi XXXI. t.-czikket alkalmazta volna, élt 
volna ezen törvényadta hatalmával. Pedig tudjuk azt, hogy a 
kopár területek beerdősitésének nagyon sok akadálya van és egyik 
legnagyobb akadálya az, hogy nem sietnek ezen területek beerdő-
sitésével; de a minister ur nem alkalmazta a büntető paragrafu
sokat, tudván azt, hogy a büntetés ritkán használ, azzal ritkán 
érünk el eredményt. Az inkább arra való, hogy egyeseket meg
óvjon a bün elkövetésétől, de ha a bün elkövettetett, akkor a 
büntetés alkalmazása már nem igen használ. Hanem ő maga járt 
elől jó példával a beerdősités terén, azonkívül a kopár területek 
sikeres beerdősitésére kitűzött pályadijakat szaporította; gondos
kodott arról, hogy a ki kopár területeket be akar erdősiteni, 
ingyen csemetéket kapjon, átalában mindent megtett, hogy jó 
példával elől járva, a dolgot előmozdítsa. De mint kiváló köz
gazdász, arról is meg volt győződve, hogy nem elég segítség a 
jó példa, a jó indulat. Ide mindenek felelt kellő szakértelem 
szükséges és ennek tudatában a miniszter ur nem riadt vissza 
nagyobb anyagi áldozattól sem, hanem megalkotta az 1898.: XIX. 
t.-czikket, melynek 8. szakasza alapján 47 uj állami erdőhivatalt 
állított fel, megfelelő személyzettel, a mely hivataloknak egyéb 
hasznos tevékenységén kivül egyik főkötelességük lesz a kopár 
területek kijelölése, összeírása és beerdösitése. 

T. közgyűlés! Nem czélom, hogy nagyméltóságú Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter urnák (Zajos éljenzés.) évek óta 
a magyar közgazdaság terén kifejtett működését behatóan méltas-
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sam. Czélom csak az volt, hogy nagy vonásokban rámutassak 
arra az üdvös munkára, a melyet az erdészet érdekében végez és 
arra a lekötelező, szives előzékenységre, a melylyel egyesületünk 
iránt viseltetik. Ma, a midőn az ország minden részéből össze
gyültünk, hogy tanácskozzunk hazánk erdőgazdasági ügyeinek elő
mozdításáról, azt hiszem, mulasztást követnénk el, ha meg nem 
emlékeznénk arról a férfiúról, a ki nekünk munkánk teljesítésében 
leghatalmasabb és legjobbakaratu pártfogónk. (Élénk helyeslés.) 

Ennek folytán a következő határozati javaslatot bátorkodom 
szives elfogadásra ajánlani. (Halljuk ! Halljuk!) 

Mondja ki a közgyűlés, hogy ö nagyméltósága Darányi Ignáez 
földmivelésügyi minister urnák a magyar erdőgazdaság előmozdí
tására évek óta kifejtett kiváló hasznos munkásságáért és az Orsz. 
Erd. Egylettel szemben tanúsított lekötelező szives előzékenysé
geért és erkölcsi támogatásáért a közgyűlés elismerését és hálás 
köszönetét fejezi ki s azt ezen gyűlés jegyzőkönyvébe iktatja, arról 
ő nagyméltóságát feliratban értesiti. Addig pedig, mig ezen felirat el
készül, már a mai gyűlésből távirattal üdvözli. 

Elnök: Kivan még valaki szólni? Ha senki sem kivan, akkor 
a tanácskozás tárgysorozatunk ezen pontja felett be van fejezve. 
Gondolom, méltóztatnak azon nézetben lenni, hogy egyhangúlag 
elfogadottnak jelentsem ki a határozati javaslatot. (Átalános élénk 
helyeslés.) Annak értelmében mondom ki tehát a határozatot és 
annak értelmében fog a további intézkedés megtétetni és egyelőre 
az üdvözlő távirat elküldetni. 

A mennyiben méltóztatnak hozzájárulni a titkári jelentésben 
foglaltakhoz is, határozatilag kimondom továbbá, hogy: 

1. a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az igazgaló-
választmány azon már megtett intézkedéseit, melyekkel az egye
sület fájdalmát és részvétét Erzsébet királyné Ö felsége gyászos 
halála felett kifejezte; 

2. a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az igazgató
választmánynak azt a határozatát, melyben Brassó város javasla
tával szemben kimondotta, hogy a jelenleg fennálló törvényekkel 
szemben nem látja szükségét annak, hogy a kopárokon s más 
hasonló területeken foganatosított uj erdősítések adómentessége 
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érdekében ujabb törvényhozási intézkedések kieszközlése iránt 
lépések tétessenek; 

3. a közgyűlés felhatalmazza a választmányt, hogy abban az 
esetben, ha a Gazdák Biztosító Szövetkezete tényleg megalakul a 
jelentésben megjelölt czélból és feltételek mellett, az egyesület 
nevében néhány üzletrészt jegyezhessen; 

4. a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az igazgató
választmánynak az Erdészeti műszótár ügyében tett intézkedéseit; 

5. a közgyűlés felhatalmazza a választmányt, hogy a Wagner 
Károly alapitvány tökéjét az év végén várható bevételi többletből 
20,C00 frtra kiegészíthesse; 

6. a bejelentett uj tagokat a közgyűlés az egyesület kebe
lébe felveszi; 

7. az elhunyt tagtársak elvesztése felett a közgyűlés sajná
latát és részvétét fejezi ki s ezt a régi szokáshoz képest jegyző
könyvbe iktatja. (Helyeslés.) 

A tárgysorozat rendén következik a 2. pont: az igazgató-
választmány jelentése az 1808. évi számadások megvizsgálása és az 
1900. évi költségvetés megállapitása tárgyában, 

Horváth Sándor titkár: Az igazgató-választmány jelenté
sének előterjesztése előtt bátor vagyok a t. közgyűlés engedelmé
vel pótlólag még bejelenteni, hogy tanácskozásunkon Pozsony 
vármegye közönségét Klemya Bertaian alispán ur, Selmecz- és 
Bélabánya sz. kir. város közönségét Szitnyay József polgármester 
ur és Krausz Géza városi erdőmester ur, továbbá Modor sz. kir. 
várost Boruta Pál, Bazin sz. kir. várost Masáth Antal és Szt.-György 
sz. kir. várost Jánoska Gyula polgármester urak képviselik. (Éljenzés.) 

Áttérve most a tárgyalás alatt levő kérdésre, tisztelettel 
jelentem, hogy az igazgató-választmány az eddigi gyakorlat és az 
alapszabályok értelmében az 1898. évi számadások megvizsgálá
sára és az 1900. évi költségvetés tervezetének elkészítésére három
tagú bizottságot küldött ki. Ez a háromtagú bizottság megbízatá
sában eljárván, azt a jelentést terjesztette az igazgató-választmány 
elé, mely kinyomatva, az egyesületi tagok között szétosztatott. 
Ezt a jelentést az igazgató-választmány annak rendje szerint tár
gyalván, a jelentésnek a számadásokra vonatkozó részét és a fel*; 

mentvény megadása iránt tett indítványt a maga részéről is elfogadta 
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valamint elfogadta a jövő évi költségvetésre előterjesztett tervezetet 
is, egyetlen tétel kivételével, melyet egy időközben tett intézkedés 
végrehajthatása czéljából némileg módosított. 

Miután ez a jelentés az „Erdészeti Lapokban" is megjelent 
és most a közgyűlés t. tagjai között is szétosztatott, ugy hiszem, 
fölösleges volna, azt egész terjedelmében felolvasni. (Helyeslés.) 
Méltóztassék ennélfogva azt felolvasottnak tekinteni és azután az 
alapszabályok értelmében határozni a további intézkedések iránt. 
Nevezetesen méltóztassék ugy a számadások, mint a költségelő
irányzat megvizsgálására a közgyűlés részéről is háromtagú bizott
ságot kiküldeni, azzal az utasítással, hogy eljárásáról még e köz
gyűlés folyamán jelentést tegyen. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni az indítványhoz? (Helyes
lés.) E szerint kimondom, hogy a jelentést felolvasottnak tekinti a 
közgyűlés. 

A háromtagú számadásvizsgáló bizottságba bátorkodom Csik 
Imre kir. erdőfelügyelő elnöklete alatt Lende Ede, Körmöcz város 
erdőmesterét és Bedross József primási erdőmester urat javaslatba 
hozni. (Helyeslés.) Szíveskedjenek tehát a kijelölt bizottsági tag 
urak a közgyűlés ' folyama alatt a vizsgálatot keresztülvinni és 
jelentésüket oly időben megtenni, hogy a közgyűlés legkésőbb a 
holnap tartandó ülésén érdemlegesen határozhasson. (Helyeslés.) 

Most pedig térjünk át tárgysorozatunkkövetkező pontjára, a válasz
tásokra. Mint méltóztatnak tudni, alapszabályaink értelmében az 
elnökség és a 40 tagból álló választmány három évről három 
évre újra választandó. A három év lejárván, most ismét a tiszt
újítás és a választmány megújítása előtt állunk. 

Alapszabályainknak és a gyakorlatnak megfelelően a szavazás 
titkosan, szavazó jegyekkel, szavazatszedő bizottság előtt történik. 

Midőn magam, elnöktársam és a választmány nevében az 
eddig belénk helyezett bizalmat megköszönöm, rendelkezésükre 
bocsátva állásunkat, kérem a közgyűlést, méltóztassék az uj vá
lasztás iránt intézkedni. (Éljenzés.) 

Ha méltóztatnak hozzájárulni javaslatomhoz, a háromtagú 
szavazatszedő bizottságba Tallér Pál polgármester ur elnöklete 
alatt Havas Ágoston és Lászlóffy Gábor urakat kérem fel. (Helyeslés.) 
a szavazás idejére pedig a közgyűlést felfüggesztem. (Élénk éljenzés.) 
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(Szünet után.) 
Elnök: Miután a szavazatok mind beadattak, a felfüggesz

tett ülést ezennel újból megnyitom s kérem a közgyűlést, hogy 
addig, a mig a szavazás eredménye bejelenthető lesz, a gyakor
latnak megfelelően folytassuk a tanácskozást. 

A megállapított sorrend szerint következik az alapszabályok 
módosítás áréi szóló előterjesztése az igazgató-választmánynak. 

Horváth Sándor titkár: 
Tisztelt közgyűlés! Évi jelentésemben már szerencsém volt 

bejelenteni a t. közgyűlésnek az igazgató-választmány azon intéz
kedéseit, melyekkel Erzsébet királyné Ö felsége gyászos elhunyta 
alkalmából egyesületünk fájdalmas részvétének kifejezést adott és 
megemlítettem azt is, hogy az igazgató-választmány határozatai 
annak az egynek kivételével, a mely a magyar erdőtisztek árva
leányait segélyző alapitványnyal áll kapcsolatban, végre is haj. 
tottuk. 

Ennek az utolsó határozatnak a végrehajtása érdekében most, 
tárgysorozatunk ennél a pontjánál van szerencsém az igazgató-
választmány nevében a következő indítványokat terjeszteni a t. köz
gyűlés elé: 

1. rendelje el a t. közgyűlés, hogy a magyar erdőtisztek 
árvaleányait segélyző alapitvány jelenleg kerek számban 700 0 
forintból álló tőkéje az egyesület szabad rendelkezésű vagyonából 
10,000 frtra, korona értékben 20,000 koronára egészittessék ki; 

2. határozza el a t. közgyűlés, hogy az ekként kiegészített 
alapitvány a megdicsőült királyné emléke iránt érzett hálás kegye
letünk maradandó kifejezéséül ezentúl örök időkre „Erzsébet 
királyné-alapitvány"-nak neveztessék; 

3. és végül ezen határozatainak szentesítéséül intézkedjék a 
t. közgyűlés, hogy alapszabályainknak az alapítványra vonatkozó 
rendelkezései ebben az értelemben még ezen a közgyűlésen meg. 
felelően módosíttassanak. 

Ezeknek ez indítványoknak a megokolására, t. közgyűlés, az 
igazgató-választmány nekem semmiféle utasítást nem adott; feles
leges is lett volna, hisz az indokok mindnyájunknak szivében 
vannak beírva. Minden további szó nélkül tehát, tiszteletteljesen 
kérem a közgyűlést, hogy az igazgató-választmány indítványait 
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egyhangúlag határozattá emelni és ezen határozatának végrehaj
tása iránt azonnal intézkedni méltóztassék. 

Nehézségek e tekintetben nem forognak fenn, mert — mint 
évi jelentésemben is emiitettem — az igazgató-választmány a 
határozat végrehajtását minden irányban előkészitette. 

Az alapítvány kiegészítése már most megtörténhetik, mert az 
ehhez szükséges 3000 frtot még a mult évben letétbe helyeztük, 
ugy hogy az azonnal az alapítvány tökéjéhez csatolható. 

Uj nevét is azonnal felveheti az alapítvány, mert az igaz
gató-választmány intézkedett, hogy ehhez illetékes uton a leg
felsőbb engedély kieszközöltessék és a nagyméltóságú minister-
elnök ur ez évi 9519. szám alatt nagyméltóságú elnökünkhöz 
intézett átiratában már értesítette is egyesületünket, hogy Ö császári 
és ap. királyi Felsége folyó évi július hó 12-én Ischlben kelt leg
felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóz
tatott, hogy ezt a jótékony alapítványunkat örök időkre „Erzsébet 
királyné-alapítvány "-nak nevezhessük. 

És megtörténhetik alapszabályaink módosítása is, mert az 
igazgató-választmány az erre vonatkozó tervezetet elkészítette és 
az 1399. évi június hó 20-án tartott ülés jegyzőkönyvébe foglalva 
az Erdészeti Lapokban ki is nyomtatta, ugy hogy azt minden 
egyesületi tag tanulmányozhatta. 

Méltóztassék tehát az előterjesztett indítványok elfogadásával 
elrendelni, hogy ez a tervezet részletes tárgyalás alá vétessék. 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) 

Elnök : Miután a közgyűlés az igazgató-választmány indít
ványát egyhangúlag elfogadja, ezt határozatilag kimondom és 
felkérem a közgyűlést, hogy az igazgató-választmánynak az alap
szabályok módosilására vonatkozó tervezetét részletes tárgyalás 
alá vegye. 

Horváth Sándor titkár: Az igazgató választmány javaslata 
a következő : 

1. Az alapszabályok 113. §-a után következő czim helyett a 
következő uj czim veendő fel: 

V. „Erzsébet Királyné alapítvány". 
2. A 114. §, szövege, mely az alapítvány keletkezésének 

történetét foglalja magában, a következőképpen volna módosítandó : 
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„114. §. Az Országos Erdészeti Egyesület 1890. évi szep
tember hó 9.-én tartott rendes közgyűlése, néhai erdősi Baiersdorf 
Adolfnak, az egyesület buzgó alapitó tagjának 3000 frtos hagyo
mányából alapítványt tett le, azzal a rendeltetéssel, hogy az 
alapitvány kamataiból, a hagyományozó kívánságához képest, 
anyai vagy más gyámság alatt álló olyan, segélyre szorult árva 
leányoknak, kiknek atyjuk erdőtiszt volt s mint ilyen az Országos 
Ph-dészeti Egyesületnek első belépésétől kezdve haláláig és leg
alább 5 éven át tagja volt s tagsági kötelezettségének pontosan 
eleget tett, évenként segély nyujtassék. 

Ezt az alapítványt az Országos Erdésze'i Egyesület évi be
vételeinek feleslegéből és az egyesületi tagok adományaiból 1899. 
évi augusztus hó 29.-ig 7000 forintra növelte, ezen napon Pozsony 
városában megtartott rendes közgyűlésén pedig a tökét 10,000 
forintra egészítette ki és ugyanokkor elhatározta, hogy az alapít
ványt ezentúl Magyarország feledhetetlen emlékű védőasszonyának, 
dicsőült Erzsébet Királyné Ó Felségének emlékére „Erzsébet 
Királyné alapitvány'1 név alatt kezeli." 

3. A 115. §. szövegében „A magyar erdőtisztek árva leányait 
segélyző" szavak, az „Erzsébet Királyné" szavakkal cserélendők fel. 

4. A 116—119. §-ok változatlanul maradnak. 
5. Az alapitvány nevének változása folytán az alapszabályok 

61., 70., 71., 74. és 127. §-aihan a „Magyar erdötisztck árva 
leányait segélyző" szavak helyett „Erzsébet Királyné" szavak 
Írandók. 

Elnök: Méltóztatnak az előterjesztett módosításokat elfo
gadni? (Elfogadjuk!) E szerint kimondom, hogy a közgyűlés az 
igazgató-választmánynak az alapszabályok módosítása iránt előter
jesztett javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

A tárgysorozat rendén most következik az igazgató-választ
mány jelentése a Deák Ferencz-alapitvány kamatait/ól kürt pályázat 
eredményéről és az igazgató-választmány javaslata az alapítvány 
1900. évi kamatainak felhasználására nézve. 

Horváth Sándor titkár: 
Tisztelt közgyűlés! Azok közül az irodalmi munkák közül, 

melyeknek megírására a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból 
pályázatot irtunk ki, vagy megbízást adtunk, a mult évi közgyűlés 
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idejében háromnak a sorsa nem volt még biztosítva. Nevezetesen 
függőben voltak: 

az Erdő rendezés II. (gyakorlati) részére vonatkozó meg
bízásunk ; 

az Erdörendezési Épitéstan III. (vizépitészeti) részére vonat
kozó megbízásunk; és 

az Erdészeti Vegytan kézikönyvére hirdetett zárt pályázatunk. 
Azóta pedig mult évi közgyűlés határozata alapján mindjárt a 

közgyűlés után kiirtunk még három kisebb pályázatot, melyeknek 
tárgya a következő három kérdés volt: 

1. Kívántatik a faeladásohra vonatkozó szerződések meg
kötésénél figyelembe veendő fontosabb feltételek ismertetése és egy 
helyes faeladási szerződés általános feltételeinek tervezete, különös 
tekintettel azoknak a kisebb birtokosoknak az érdekeire, a kik fa-
készleteiket tövön adják el és a fa termelése, feldolgozása és el
szállítása czéljából szükséges beruházások foganatosítására a vevőt 
kívánják kötelezni. 

2. Tekintettel arra a gyakran előforduló tapasztalatra, hogy 
a nagyobb tömegben termelt úsztatott bükk tűzifa, söt gyakran a 
tengelyen szállított bükk tűzifa is (különösen, ha az erdei közelítés 
csu-ztatás által történik) kezelésközben megfülled, redves lesz és 
e miatt értékéből sokat vészit: előadandók mindazok a körülmények 
és tényezők, melyek a bükk tűzifának ezt a gyors romlását elő
idézik s ismertetendők egyszersmind a termelésnél, szállításnál és 
raktározásnál követendő mindazok a gyakorlati eljárási módok, 
melyeknek helyes alkalmazásával a bükk tűzifát ettől a károso
dástól megóvni, vagy legalább a kárt mérsékelni lehet. 

3. A házi faipar jelenlegi fejlettségének ismertetése rendén 
jelöltessenek meg azok az okok, melyek annak nagyobb mérték
ben való fellendülését eddig akadályozták s egyszersmind mutattas
sák ki, miképen kellene felkarolni ezt a kérdést, hogy a nép — a 
képesítéshez kötött faiparágak sérelme nélkül — jövedelmező téli 
foglalkozással legyen ellátható. 

Ezekhez sorakozik végül még egy megbízásunk, melyet az 
1897. évi közgyűlés jóváhagyásával Fekete Lajos érdemes tag
társunknak adtunk a népszerű erdészeti ismerettár utolsó, 
növénytani füzetének megírására. Ezt a megbízásunkat ugyan nem 
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a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból adtuk, de az igazgató-választ
mány alább előterjesztendő javaslata folytán ez is kapcsolatba ho-
zatik az alapitványnyal, s igy erről is itt kell beszámolnom. 

Ezek tehát azok az irodalmi kérdések, melyeknek sorsáról 
most az igazgató-választmány nevében jelentést kell tennem. 

Az Erdőrendezés II. gyakorlati részének elkészítését tudva
levőleg néhai Belházy Emil elhunyt tagtársunktól, az I. rész szerző
jétől reméltük volt, de mivel Belházy, sajnálatunkra, időközben el
hunyt, a mult évi közgyűlés az igazgató-választmányt bízta meg 
azzal, hogy a munka megírásáról uj megbízás utján gondoskodjék. 

Az igazgató-választmány első sorban az erdörendezési tan
szék mostani érdemes tanárát, Fekete Lajos lőerdötanácsost 
kereste meg eziránt, Fekete Lajos t. tagtársunk azonban ezt 
megbízást egyéb irodalmi kötelezettségeire való hivatkozással, nem 
vállalhatta el. 

Készséggel elvállalta azonban egy másik tanártársa Csi 
Lőrincz t. tagtársunk, ki különösen arra az esetre, ha Belház 
esetleg hátrahagyott jegyzeteit egyesületünk az örökösöktől me 
szerezheti, a munkát a jövő év végire beterjeszteni ígérte. 

Az igazgató-választmány tehát ezen nyilatkozat alapján a 
Erdőrendezés gyakorlati részének megírásával 100 drb aran 
(550 frt) tiszteletdíjjal és egyebekben az eredeti feltételek melle 
Csiby Lőrincz t. tagtársunkat bízta meg. 

Az Erdészeti Épitéstan III. részének megírása már a mult évi kő 
gyűlés idejében is biztosítva volt. Az Erd. épitéstan három hatalma 
kötetben megjelent két első részének, ezeknek a becses és kitűnő 
munkáknak a szerzője, Sobó Jenő tagtársunk t. i.. Csiby Lőrincz 
tagtársunkkal társulva, ezt is elvállalta. Kéziratát azonban a két 
társszerző még nem terjesztette be, a min egyébiránt azon rendkívüli 
megfeszítő munkásság után, melyet Sobó tagtársunknak az 
Erdészeti Épitéstan megjelent három első kötetének kidolgozásánál 
és utóbbi időben sajtó alá rendezésésénél kifejtenie kellett, egy-
átalában nem is lehet csodálkozni. 

Az igazgató-választmány tehát minden észrevétel nélkül 
megnyugodott a társszerzőknek abban az Ígéretében, hogy munkáju
kat a jövő évben, lehetőleg még a közgyűlés előtt beterjesztik. 

Az Erdészeti Yeyytan-nak még a mult évben lejárt első pálya -
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zatii tudvalevőleg sikertelen maradt, ugy, hogy a pályázat határ
idejét a mult évi közgyűlés határozata alapján f. évi május hó 
l.-éig meghosszabbitanunk kellett. Sajnos azonban, erre a határidőre 
sem érkezett be egyetlen pályamunka sem. 

Az igazgazgató-választmány mindamellett most sem tartaná 
helyesnek ezt a kérdést levenni a napirendről s ezért felhatalma
zást leér a t. közgyűléstől, hoejy a munka megírását megfelelő uj 
határidőiéi, de egyebekben az eredeti feltélelek mellett, megbízás 
utján kisérthesse még. 

A mult évben kitűzött 3 kisebb pályakérdés közül az előbb 
második és harmadik sorban emiitettekre (a bükkfa-konzerválás 
és házi faipar kérdésére) nem jelentkezett versenyző. Ez a két 
pályázatunk tehát meddő maradt. Az első pályázatra (a faeladási 
szerződések kérdésére) ellenben 5 pályamunka érkezett be, a 
következő jeligék alatt: 

I. „A fa helyes értékesítése mozdítja elő az erdőbirtokos 
anyagi jólétét." 

II. „Az erdőbirtokos és a fakereskedő . . . érdekei megóvásá
nak legegyszerűbb módja a méltányosság és az erre a szilárd alapra 
helyezkedő kölcsönös bizalom. Horváth Sándor." 

III. „Óvatosság." 
IV. „Az erdőjövedelelem fokozásának titka leginkább az 

erdei termények czélszerü kihasználásában rejlik." 
V. „Keresett fanemek telepítése és belterjes kihasználása az 

erdőgazdaság okszerű feladata." 
Alaki szempontból mindenik pályamunka megfelelvén a pályá

zat követelményeinek, az igazgató-választmány egy három tagu 
szűkebb bizottságnak adta ki őket bírálatra, mely jelentését f. hó 
25.-én terjesztette elé. 

A bírálat szerint, sajnos, ez a pályázatunk sem sikeres. 
Tárgyát egyik munka sem meríti ki az öt közül s sok figye

lemreméltó érvelés és elfogadható tanács mellett, az aránylag 
legjobbakban is vannak hiányok, kétes értékű állitások és olyan 
javaslatok, melyeket helyeseknek elfogadni nem lehet. 

Egy szóval nincs az öt között egy teljesen kifogástalan 
pályamunka sem, melynek a pályadijat kiadni lehetne, sőt a pályá
zati feltételek erre vonatkozó kikötésével élve, megjutalmazatlanul 
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sem volna tanácsos közölni őket, mert a kérdés kényes lévén s % 
legjobb pályamunkák is tartalmazván egyéb hiányok mellett el 
nem fogadható dolgokat, megtörténhetnék, hogy az érdeklődő, 
ki szerződéskötés alkalmából innen szerezne tájékozást, a jó 
tanácsok mellett a rosszat és hiányost is, vagy épen az utóbbiakat 
fogadná el. 

Ezért az ijjazgató-választmány elfogadva a biráló-bizoltság 
véleményét, a kitűzött 100 frtos pályadijat egyik munkának seiffl 
ítélte oda. 

Magát a szóbaní'orgó pályakérdést, valamint az ezúttal tel
jesen eredménytelen 2. és 3 . számú pályakérdéseket az igazgató-, 
választmány fentartani óhajtaná s ezért tisztelettel kéri a köz-.j 
gyűlést, hogy az előadottakat tudomásul vére, ennek a három Ait 
pályázatnak 1900. évi április 30.-án lejáró határidő melleit válM 
újbóli kiírására felhatalmazást adni kegyeskedjék. 

Végül az oi'dészeti ismerettár előbb említett utolsó fü/etéröjj 
szólva, megemlítem, hogy a mult évi közgyűlés ennek a kis miin-i 
kának az elkészítésére f. évi május hó 1-éig terjedő határidőtf 
tűzött volt ki. Erre a határidőre azonban a szerző egyéb elfogd 
laltsága miatt nem készülhetett el munkájával, most szorgosan dolJ 
gozik rajta s remélhetőleg rövid idő alatt be is fejezheti azt. A mun
kát némileg késleltetie egy figyelmet érdemlő kérdés is. melyet aj 
szerző a füzet tartalmát illetőleg felvetett s a melyben az igazgató-
választmánynak még a munka befejezése előtt határozni kellett. 1 

Fekete Lajos t. tagtársunk t. i. munkája közben arra a meggyő
ződésre jutott, hogy a szóbanforgó növénytani füzet nem volnál 
teljes és nem felelne meg tökéletesen czéljának, ha az ehetW 
gombák szabatos ismertetését nem ölelné fel, ezt a czélt azonban-
teljesen hü színes b é p 3 k nélkül nem lehetett volna elérni. Tisztelt' 
tagtársunk tehát érintkezésbe lépett egy berlini czéggel arra nézve,! 
hogy ez Dr. Július Rol l : Unsere essbaren Pilze czimü munkájá
hoz mellékelt 26 fajt tartalmazó szines gomba-képeket 5000 pél
dányban elkészítse és átengedje, és miután a czéggel megegye-f 
zésre jutott, azzal a kéréssel fordult az igazgató-választmányhoz, 
hogy a tartalom kiegészítésére vonatkozó javaslatát elfogadva az 
emiitett szines képek megszerzését lehetővé tegye; megemlítette 
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egyszersmind, hogy a kiadó a kérdéses képekei 5000 példányban 
2100 írtért kész rendelkezésre bocsátani. 

Az igazgató-választmány ezt a javaslatot készséggel elfo
gadta s intézkedett, hogy az 1900. évi költségvetés XX. rovata 
alatt a számadásvizsgáló-bizottság által tervezett 1000 frt helyett 
a képek megszerzésére szükséges összeg fedezhetése czéljából 
2500 frt vétessék fel. 

Méltóztassék a t. közgyűlés az igazgató választmángnak ezt az 
elhatározását jóváhagyni és a költségvetés tárgyalásakor az emiitett 
2500 frtot enyedélgezni. 

Áttérve már most jelentésem második részére, t. i. arra a 
kérdésre, hogy a Deák Ferencz-alapitvány 1900. évi kamatai 
milyen czélra forditlássanak, van szerencsém tisztelettel bejelenteni, 
hogy az igazgató-választmány ezúttal uj pályakérdés kitűzését nem 
javasolja, hanem e helyettarra kér felhatalmazást, a t . közgyűléstől, 
hogy a Deák Ferencz-alapitvány jövő évi kamatait az előbb 
emiitett népszerű növénytani füzet irói tiszteletdijának fedezésére 
fordíthassa, ugy, hogy a költségvetés XX. rovata alatt engedélyezni 
kért 2500 frt egészen a füzet kiadási költségeire, t. i. a Röll-féle 
képek megszerzésére és a nyomdaköltségekre maradjon meg. 

Ebből az indokból tehát, keyyeskedjék a t. közgyűlés az 
igazgató-választmánynak ezt az utolsó javaslcdát is helybenhagyni 
és ennek értelmében kimondani, hoyy a Deák Ferencz-alapitvány 
1900. évi kamatai a népszerű erdészeti növénytan irói tisztelet
dijának fedezésére lesznek fordítandók. 

Elnök: Méltóztatnak hozzászólni? (Felkiáltások: Elfogadjuk!) 
Méltóztatnak a jelentést tudomásul venni, akkor határozatilag 
kimondom, hogy 

1. az Erdörendezéslan II. részénekés az Erdészeti Épitéstan 
III. részének megiratása érdekében tett intézkedéseit a választ
mánynak a közgyűlés tudomásul veszi; 

2. az Erdészeti Vegylan-t illetőleg felhatalmazza a közgyűlés 
a választmányt, hogy ennek a munkának a meghalását, megfelelő 
uj határidő alatt, de egyebekben az eredeti feltételek mellett, meg
bízás utján kisértse meg; 

3. a mult évben kiirt három kis pályázat sikertelenségét a 
közgyűlés tudomásul veszi és felhatalmazza a választmányt, hogy 
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ezeket a pályakérdéseket 1900. évi április 30.-áig terjedő határidő
vel újból kiírhassa; 

4. a népszerű Erdészeti Növénytan ügyében tett intézkedé
seket a közgyűlés egyelőre jóváhagyólag tudomásul veszi. A költ
ségek kérdése felett pedig a költségvetés részletes tárgyalásakor 
fog határozatot hozni; 

5. végül a közgyűlés kimondja, hogy a Deák Ferencz-alapit
vány 1900. évi kamataiból nem kivan uj pályadijat kitűzni, hanem 
azokat a népszerű Erdészeti Növénytan irói tiszteletdijának tartja 
fenn. (Helyeslés.) 

A tárgysorozat rendén következik a Pozsony sz. kir. város 
tulajdonát képező erdők gazdasági viszonyainak ismertetése. 

Horváth Sándor titkár: Tisztelettel bejelentem a köz
gyűlésnek, hogy az ismertetés előadója, Bauhoff Károly városi' 
erdőmester ur akadályozva lévén ismertetésének előadásában, azt 
Fehér Pál, Pozsony városi erdész lesz szives helyette előterjeszteni. 

Fehér Pál: 
Tisztelt Közgyűlés! Pozsony sz. kir. város erdőgazdasági 

viszonyainak bővebb ismertetése nyomtatásban, könyvalakban meg
jelent és az Egyesület tisztelt tagjai között kiosztatott. 

E munkában tisztelt Tagtársaim ugy a városi erdőbirtok tör
téneti múltjára vonatkozó érdekes adatokat találnak, valamint 
belőle erdeink általános gazdasági viszonyairól is kellő tájékozást ^ 
szerezhetnek. 

Rövid előadásomban kerülni fogom tehát, hogy ezen ada
toknak ismétlésébe bocsátkozzam, inkább csak a lefolyt első 10 
évi fordaszak illetve félfordaszak üzemi eredményeit fogom ismeráj 
tetni üzemosztályonkint. 

Pozsony város erdőbirtokát — amint ez a nyomtatásban 
megjelent munkához csatolt átnézeti térképen látható — a Duna 
mindkét partján elterülő ligeti erdők és a Kis Kárpátok szélső' 
elágazásait boritó hegyi erdők képezik. 

Az erdőbirtok — melynek összterülete 5364'53 kat. hold — 
7 üzemosztályra oszlik; ennél kedvezőbb beosztást, tekintve az 
erdők fekvését, széttagoltságát, állab és termőhelyi viszonyait, nem' 
lehetett létesitcni. 

Az A) üzemosztály, Pötsenliget, a Duna jobb partján fekszik, 
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kiterjedése 3929 kat. hold, sarjerdő üzemben 30 éves fordában 
kezeltetik; főfanemek a nyár, füz, elegyitve kőris, ákácz és szillel. 
Tarvágás utján kihasználtatott az 1885—1894. évig terjedő I. 
fordaszakban 1134 kat. hold, 13.533 m 3 fahozammal 33,022 frt 
92 kr. értékkel tőárban. Áterdőlve lett 83-7 kat. hold 390 m 3-rel, 
1107 frt 91 kr. értékben. Be lett erdősitve természetes uton 71'4 
kat. hold, mesterséges uton 727 kat. hold vágás, tisztás és hézagos 
fiatalos, 2169 frt 53 kr. költséggel. 

Termeltetett az évi vágásokban a lágy fából tűzifa, a kőris 
és szilfából szerszám és törzsfa, az ákáczból szőlőkarófa, a cser
jékből és csúcs fából rőzsefa; a termelt faanyag részint a farak
tárba szállíttatott, részint a helyszínén nyilvános árverés utján 
értékesíttetett. 

Az évi vágásterületek természetes uton, sarjadzás utján újul
tak fel; oly részek, a melyeken az erdei gaz, a kúszó növények 
igen burjánoztak, a szegényebb néposztálynak mezőgazdasági köz
tes használatra adattak ki és a talaj kellő megművelése után 
kőris és nyár csemetékkel lettek beültetve; a mélyen fekvő nedves 
helyekre ll/a m . magas füzdugványok és amerikai kőris csemeték 
lettek ültetve, ez utóbbiak kiválóan vízállók és igen szép növek
vést mutatnak. 

Hogy az erdősítési költségek holdankint 30—35 frtra rúgtak, 
azon körülményben leli magyarázatát, hogy a ligeti erdők igen ki 
vannak téve a vizáradásoknak, melyek az ültetések nagy részét 
tönkre teszik és az erdősítések többszöri ismétlését teszik szük
ségessé. Ily elemi csapásokra és károsításokra vonatkozólag a 
nyilvántartási jegyzőkönyvben a következő feljegyzéseket találjuk: 
több napi vizáradás volt 1889. év tavaszán, 1890. év szeptember 
havában, 1892. év június havában, 1891. és 1893. évben a téli 
jégzajlások alkalmával; az 1887. és 1894. év nyarán több hétig 
tartó aszály volt, 1894. év május havában erős késői fagy lépett 
fel, az 1890. és 1894. években a cserebogár pajódok pusztítottak 
nagy mérvben a csemetekertben. Ezekből látjuk, hogy az erdősí
tések sikere mennyire veszélyeztetve volt. 

A szorgos utánpótlás és a termőhely jósága azonban eltün
tették ezen pusztulások nyomait, ugy, hogy az első fordaszakban 
letarolt területek állapota kedvezőnek mondható, amennyiben az 

ERDÉSZETI LAPOK. 71 
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üdébb talajon az ezüst nyár és a kőris, a homokos részen az 
ákácz, a mélyebb nedves helyeken a füz és amerikai kőris kitű
nően tenyész. 

A B) üzemosztály, Ó-liget, a Duna jobb partján terül el, ki
terjedése 638 -98 kat. hold, sarjerdőüzemben, 40 éves fordában 
kezeltetik, két vágássorozatra osztatott. Főfanemek a nyár, füz, 
kőris, ákácz és szil. Tarvágás utján kihasználtatott az 1886—1895. 
évig terjedő I. fordaszakban 118'6 kat. hold 13,299 m 3 fahozam
mal 39,689 frt 77 kr. értékben. 

Áterdőlve lett 170'6 kat. hold 883 m 3 fahozammal 2352 frt 
83 kr. értékben. 

Be lett erdősitve természetes uton 37'06 kat. hold, mester
séges uton 99'86 kat. hold vágás, tisztás és hézagos fiatalos 3044 
frt 56 kr. költséggel. 

A fatermelés és erdősítések oly módon történtek mint az A) 
üzemosztályban,' tekintettel azonban a magasabb fordára, a ke
mény fanemek, különösen a kőris lett nagyobb mennyiségben 
kiültetve. 

Miután az Ó-liget a város közelségénél fogva a sétáló kö
zönségnek kedves kiránduló helye és kényelmére jó karban tartott 
kocsi, lovagló és gyalogutak szelik át az egész üzemosztályt, ter
mészetes, hogy a gazdálkodás sem folyhat itt akadálytalanul é 
csak az idő kérdése, hogy a város a II. vágássorozatot az üzem 
osztályból kihasítja és a közönségnek üdülőhelyül engedi át. 

Evégett már a vadászat sem adatott bérbe, amely évenkin' 
470 frtot jövedelmezett. 

Hasonló czélból vonatott ki az 1892. évben a rendszeres 
üzemtervi gazdálkodás alól a C) üzemosztály, Malomliget is, amely 
a Duna bal partján terült el, kiterjedése 73'18 kat. hold volt, 
később több gyártelep és a téli kikötő épitése következtében majd
nem egészen letaroltatott. 

A D) üzemoszlály, Város erdő, a várostól északra a Ki 
Kárpátok szélső elágazásait borítja, területe 2533-91 kat. hold • 
jelenleg szálerdő üzemben 100 éves fordában kezeltetik, 2 vágás
sorozatra oszlik, 5—5 természetes vonalakkal határolt taggal; az 
évi vágások fokozatos felujitó vágással használtatnak ki. Főfane
mek a bükk, gyertyán, tölgy, elszórtan luczf. erdeif., vörösf. Használa 
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alá került az 1887. évtől 1896. évig terjedő I. félfordaszakban 
241-47 kat. hold 25,994 m 3 fahozammal, 120,830 frt 53 kr. értékben. 

Áterdőlve lett 517 kat. hold, 2036 m 3 fatömeggel 6404 frt 
31 kr. értékben. 

Erdősitve lett természetes uton 189"95 kat. hold, mesterséges 
uton 224'74 kat. hold vágás, tisztás és hézagos fiatalos, összesen 
5805 frt 64 kr. költséggel. 

Az évi vágások a fokozatos felújító vágás utján hasznáttattak 
ki oly módon, hogy a vető vágást 5 év múlva követte világos1 

vágás. 
A vágásokban a bükkből és gyertyánból tűzi fa, a tölgyből 

törzs- és szőlőkarófa termeltetett; ezen faválasztékok mind a 
faraktárban lettek értékesítve. 

• A fokozatos felújító vágástól remélt eredmények a termé
szetes felujulást illetőleg nem voltak kedvezők, amennyiben számba 
vehető makktermés az egész félfordaszak alatt csak egyszer volt, 
tehát az előserdény hiányában évenkint kellett tölgymakkot alá
vetni és a szükséghez képest tölgy, lucz, erei és vörösfenyő c se 
metéket ültetni, a jegenyefenyő magjának alávetése erédménynyel 
nem járt. 

A városerdőt a lamacsi erdőtől, a G) üzemosztálytól az u. 
n. Weidritz patak választja el, ennek mentén keskeny sávban hú
zódik végig egy égeres, amely külön üzemosztályba (E. ü. o.) so-
roztatott; kiterjedése 28 68 kat. hold, 40 éves fordáju sarjerdő
üzemben kezeltetik, a fanem kizárólag mezgés éger. Tarolás alá 
került az 1887—1896. évi időszakban 10755 kat. hold 2564 m3 

fahozammal, 6410 frt értékkel. 
Be lett erdősitve mesterséges uton éger csemetékkel 10755 

kat. hold, tehát az egész fordaszaki vágásterület, mivel az idős 
tuskókat mindenütt pótolni kellelt. Az égerfát legnagyobb részt 
Grüneberg helybeli kefegyáros czég vásárolta meg 1'5 m. hosszú 
rönkökben; a vékonyabb dorong és galyfa a pékek keresett fűtő
anyaga. 

Az F) ü. osztály, a Steuergrund erdő, teljesen elkülonitett 
üzemosztályt képez, melynek kiterjedése 197'84 kat. hold, elsze
gényedett, száraz, köves agyagtalajon álló, sarjból keletkezett töl
gyes, mely 40 éven tul csekély növekvést mutat, miért is sarj-

71" 
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erdőüzemben 40 éves fordában kezeltetik. Tarvágásra került az 
1887—1896. évig terjedő I. fordaszakban 48"82 kat. hold 2339 m% 

fahozammal 9165 forint 79 kr. értékkel; felújíttatott természetes 
uton 16 68 kat. hold, mesterséges uton 48'85 kat. hold vágás
terület, tisztás és hézagos fiatalos 959 frt 36 kr. költséggel. 

A főhasználati fahozam csak dorong és galyfát szolgáltatott, 
az erdősítések tölgymakkal és tölgycsemetékkel foganatosíttattak. 

Lamacs község határában fekszik a G) üzemosztály, Lamacs 
erdő, amelyet, mint már említettem, a Város erdőtől a Weidritz 
patak választ e l ; kiterjedése 1294'51 kat. hold, hasonló termő
helyi és állabviszonyokat tüntet fel, mint a Város erdő, szintén 
szálerdő üzemmódban, 100 éves fordával kezeltetik, a vágások 
fokozatos felujitó vágás utján használtatnak ki. Használat alá 
került az 1887—1896. évi I. félfordaszakban 12540 kat. hold, 
15,563 m3 fahozammal 68,021 frt 71 kr. értékben, áterdőlve lett 
185-70 kat. hold 1366 m3 előhasználati fahozammal, 4892 frt 35 
kr. értékkel, be lett erdősitve természetes uton 64'53 kat. hold, 
mesterséges uton 120.04 kat. hold 3016 frt 73 kr. költséggel. 

A használatok és felújítások ugy lettek foganatosítva, mint 
a D) üzemosztályban. 

Városi tulajdont képez még a Dévény község határában 
fekvő Dunasziget, az u. n. Kánnacher sziget, amelyen a városi 
vízvezetéki mü vízszolgáltató kútja van ásva. 

Ezen szigetet, amelynek kiterjedése 368 -40 kat. hold, az 
erdővel és a vízvezetéki berendezéssel együtt a város közönsége 
az osztrák vizműtársulattól az 1894. évben megvette 1.113,777 
frton; az erdő számára a gazdasági üzemterv 1895-ben készült, 

Bn|l4l|j!i ;J melynek értelmében a sziget északi csúcsán és a vízvezetéki kut 
körül 16 28 kat. hold nagyságú véderdő lett kijelölve a sziget és 
a kut megvédésére a téli jégzajlások alkalmával; a másik üzem
osztály sarjerdő üzemmódban 30 éves fordában volt kezelendő, 
de a használatok 2 év múlva az 1897. évben teljesen be lettek 
szüntetve és az egész erdő jelenleg véderdő jelleggel bir. 

Ezek voltak az első 10 évi gazdálkodás üzemi eredményei. 
A törvény és üzemtervek rendelkezéseinek mindenben megfelel
tünk, a használatokra kijelölt területek tényleg ki lettek használva, 
a felújításra és pótlásra előirt területek nagy költséggel bár, de 
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lelkiismeretesen be lettek erdősitve, ugy, hogy bátran elmondhat
juk, hogy az erdők fentartása tekintetében utódainkról jobban 
gondoskodtunk, mint elődeink rólunk. 

A nyomtatásban megjelent munkában a városi erdők évi 
tiszta jövedelme az 1889—1898. évi időszak átlaga szerint 13,907 
frt 15 krral van feltüntetve, az erdőjövedelem azonban évről-évre 
növekedik, amennyiben támadnak mindig uj fafogyasztó iparágak, 
amelyek nyers fatermékeinket jó áron vásárolják, igy az utóbbi 
két évben a ligeti erdőkben termelt összes nyár- és füztörzsfát 
20 cm. vastagságtól felfelé tömörméterenkint 4 frton vette meg 
egy hainburgi fakereskedö czég, Franck kávé dobozok készítésére, 
továbbá a hegyi erdőkben a 26 cm.-nél vastagabb bükktörzseket 
Grüneberg helybeli kefegyáros vásárolja meg tömör köbméteren
kint 5 frt 70 kron. 

Igy az 1898. évi zárszámadás erdőgazdaságunk tiszta jöve
delmét 16,511 frttal tünteti ki, megjegyzendő azonban, hogy ez 
évben a sinuti uj erdészlak felépítése az erdészlakok fentartasának 
kiadási tételét körülbelül 3500 frttal szaporította; a f. évi elő
irányzat 48,661 frt 52 kr. kiadással szemben 36,315 frt 63 kr. 
bevételt, tehát 12,345 frt 89 kr. tiszta jövedelmet irányoz elő; a 
jövő évre szóló költségvetés 53,057 frt 75 kr. bevétel és 37,129 
frt 71 kr. kiadás mellett már 15,928 frt 04 kr. várható tiszta jöve
delmet tüntet ki, mivel pedig a tényleges fahozam a becslési fatö-
megnél mindig nagyobb szokott lenni, természetes, hogy a jöve
delem is ennek megfelelöleg nagyobb lesz, remélhető tehát, hogy 
erdeink jövőre már 4 frt holdankinti tiszta jövedelmet szolgáltatnak. 

Elnök: Kivan valaki hozzászólni? 
Lászlóffy Gábor: Nagymélt. Elnök ur ! Tisztelt közgyűlés ! 

A városi erdők kezelésére és gazdasági viszonyaira vonatkozólag 
előttem előadottakra bátorkodom röviden a következőket meg
jegyezni. 

Mint e kerületnek 15 év óta erdőfelügyelője, számtalan 
erdőbirtokot volt alkalmam bejárni és ellenőrizni. Ismerem a városi 
erdőbirtoknak is minden részét és tudomással birok az erdő
gazdálkodás minden nevezetesebb mozzanatáról. Ezen tapasztalatok 
alapján csak kötelességet vélek teljesíteni akkor, a midőn a t. 
közgyűlés előtt, mint legilletékesebb szakforum előtt kijelentem. 
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hogy Pozsony város egyike azoknak az erdőbirtokosoknak, a kik 
felismerve az erdők rendeltetését és felismerve azt, hogy az erdő
birtok a város háztartásában pénzügyileg, valamint közegészség
ügyi szempontból és a vidék szépségének emelése szempontjából 
minő fontos szerepet van hivatva játszani: az 1879: XXXI. t.-cz. 
életbeléptetése óta nem kiméit sem költséget, sem fáradságot, 
hogy az erdőtörvény üdvös eredményét biztosítsa. E tekintetben 
bátorkodom fölemlíteni az 1895—96. évben letelt tiz éves revisio 
eredményeit, a melyek igazolják, hogy az üzemterv szabályai 
pontosan megtartattak és hogy a város e tiz év alatt 17,000 frtot 
adott ki erdősítési czélokra s több mint 700 holdnyi vágásterületet, 
mely tulnyomólag bükkösökből és gyertyánosokból állott, nemesebb 
fanemekkel ülteltetett be és ezt a munkát még jelenleg is folytatja. 

A városi erdőbirtok — mint méltóztattak hallani — összesen 
5380 kat. holdat képvisel. Ebből 1000 hold sarjerdőben kezeltetik, 
a többi szál-üzemben. Az erdők legnagyobbrészt bükkösök és 
gyertyánosok. Az évi jövedelem 13—14,000 frt, a mi megfelel 
körülbelül 2 frt 50 kr. tiszta jövedelemnek. Ez nem csekély ered
mény, ha figyelembe veszszük, hogy az évi fahozam nagy része 
csak tűzifának értékesíthető. 

A város és különösen a gazdasági ügyeket nagy buzgalommal 
vezető Brolly alpolgármester ur a városi erdöhivatallal együtt 
mindent elkövet arra nézve, hogy az erdők jövedelmét jövőben is 
fokozza. (Éljenzés.) Sajnos, hogy ez az igyekezet rendkívüli nagy 
befolyással a tiszta jövedelem fokozására alig lehet, mert oly 
különleges viszonyok forognak fenn a város erdőterményeinek 
értékesítésére nézve, hogy hajótörést szenved minden igyekezet, 
mely a tiszta jövedelem emelésére irányul. 

Első sorban említem itt föl azt, hogy a 60-as és 70-es évek
ben nagy területek taroltattak le, ugy hogy az erdők állaga is 
megtámadtatott. A mint tehát az erdőtörvény és az uj üzemterv 
életbelépett, gondoskodni kellelt arról, hogy ez a tulhasználat 
helyrehozassék. 

Ha figyelembevesszük továbbá azt, hogy a forda száz évre 
emeltetett fel és ezzel kapcsolatban az értékesíthető fatömeg 
kevesebb lett: ez mind olyan körülmény, a mely a tiszta jövedelem 
fokozására gátlólag hat. Hozzájárul még az is, hogy talán az 



1087 

egész országban itt nehezedik a városra a legnagyobb kezelési 
költség. Ezen költség csökkentése iránt is megtélettek a törvény 
keretén belül az intézkedések, sokat elérni azonban alig lehet, 
mert az erdők széttagoltsága és a város közelsége az ellenőrzést 
nagyon megnehezítik. Nagy személyzetet kell tartani s annak a 
fizetése a drágasági viszonyok következtében tetemes összegre rug. 

Ha ehez még hozzászámítjuk azt, hogy — a mint emiitet
tem — a városi erdőbirtok összes fahozama csak tűzifának dol
gozható fel; továbbá, hogy az előállítási, különösen pedig a szál
lítási költségek a magas fuvarbérek folytán sokkal jelentékenyebbek 
itt, mint másutt; hogy szépészeti tekintetekből is külön kiadások 
terhelik itt az erdőt és a termés egyedüli piacza Pozsony, itt 
pedig folyton szaporodik a fakereskedők száma, a kik az árakat 
leszorítják: át méltóztatnak látni, hogy a tiszta jövedelem lényeges 
fokozására irányuló minden igyekezet hajótörést fog szenvedni, 
sőt jövőben még a mai szinvonalat is nehéz lesz fentartani, mert 
a tűzifa értéke rohamosan alászáll. 

De bármily szomorú is ez a kép, az az egy vigasz megvan, 
hogy a törvényes intézkedések szigora betartásával legalább a 
jövő nemzedék számára oly örökséget fog képezni az erdő, a 
melynél a tiszta jövedelem elérése nem fog oly nagy összegbe 
kerülni, mint jelenleg. (Élénk éljenzés.) 

Elnök: Az érdekkel hallgatott ismertetés és Lászlóffy kir. 
erdöfelügyelő urnák ezt kiegészítő észrevételei az eddigi gyakorlat
nak megfelelően az „Erdészeti Lapokéban közzé fognak tétetni. 
Mi ez alkalommal mindenesetre örömünket és elismerésünket 
fejezhetjük ki Pozsony város iránt az erdészeti érdekek azon 
erélyes és eredményes felkarolásáért, a melyről a most hallottak 
tanúskodnak. 

Tárgysorozatunk rendén, t. közgyűlés, most a herczeg Pálffy 
Miklós hitbizományi uradalmához tartozó erdők kezelésének ismer
tetése következnék. Azt hiszem azonban, hogy czélszerü, sőt illő, 
hogy ezt ne ma, hanem holnap, a helyszínén hallgassuk meg. 
(Helyeslés.) 

A számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését 
és ennek kapcsán a jövő évi költségvetést azonban még mai 
ülésen tárgyalás alá vehetjük. (Helyeslés.) Ha tehát ehez hozzá-
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járulni méltóztatnak, felkérem a bizottság elnökét, hogy a számadás-
vizsgálás eredményéről jelentését előterjeszteni szíveskedjék. 

Csik Imre: 

Nagyméltóságú Elnök Ur! Mélyen tisztelt közyyülés! 

A nagybecsű megbízatáshoz képest felülvizsgáltuk az egyesü
let 1898. évi számadásait, valamint az igazgató-választmány részé
ről kiküldött számvizsgáló-bizottság által emiitett számadások 
alapján összeállított zárszámadást s úgy a számadásokat, mint a 
zárszámadást helyesnek találtuk. Ennélfogva a számadók részére 
a felmentvény megadását részünkről is javasoljuk. 

Továbbá a számvizsgáló-bizottsággal egyetértőlég a követ
kező bohajthatlan egyesületi követelések, úgymint: 

1. alapítványi tőkékből . . . . . . . . . . . . 2085 frt — kr. összegnek 
2. alapítványi kamat követelésekből... 1413 „ — „ „ 
3. tagsági dijakból 20 frt 60 kr . - j -

+ 100 frt + 271 f r t + 903 frt 55 kr. 
összesen . . . . . . .... . . . . . . . . . 1295 „ 15 „ 

4. lapdij követelésekből . . . - . . . 21 „ 65 „ 

mindössze: 4814 frt 80 kr. összegnek 
leírását indítványozzuk. 

Egyidejűleg jelentjük, hogy megvizsgáltuk a számvizsgáló
bizottság által összeállított s az igazgató-választmány 1898. évi június 
20-án tartott ülésében tárgyalt és a választmány által némileg 
módosított 1900. évi költségvetést s azt az igazgató választmány 
módosításával és az előirányzott 36,942 frt bevétellel és kiadással 
elfogadásra ajánljuk. 

Kelt Pozsonyban 1899. év augusztus hó 30.-án. 
Bedros József. Lcnde Elek. Csik Imre. 

Elnök: Kíván valaki hozzászólni a jelentéshez? Ha nem, 
akkor a bizottság javaslata értelmében határozatképen kimondom, 
hogy a számadások rendben találtatván, a bizottság jelentése 
alapján a közgyűlés a számadók részére a fölmenlvényt megadja, 
továbbá az igazgató-választmány által javaslatba hozott leírásokat 
engedélyezi és az igazgató-választmány által beterjesztett 1900. évi 
költségvetést általánosságban elfogadja. (Helyeslés.) 
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E szerint csupán a költségvetés egyes tételeinek megállapí
tása van még hátra. 

Csik Imre (olvassa a költségvetés bevételi és kiadási tételeit, 
melyeket a közgyűlés egyenként észrevétel nélkül elfogad). 

Elnök: E szerint kimondom határozatképen, hogy a köz
gyűlés az 1900. évi költségvetést részleteiben is változatlanul 
elfogadta. (Helyeslés.) 

Tárgysorozatunk 8. pontja szerint most az 1900. évi köz
gyűlés tanácskozási táryyaira vonatkozó indítványokat kellene le
tárgyalnunk. Mielőtt azonban erre a kérdésre rátérnénk, emléke
zetébe kell hoznom a t. közgyűlésnek, hogy az 1898-ban Sepsi-
Szt-Györgyön megtartott közgyűlés Selmecz és Bélabánya város szives 
meghívása alapján elhatározta, hogy az egyesület 1900. évi közgyű
lését ott tartja meg. Erre vonatkozólag tehát ujabb határozathozatal 
szüksége nem forog fenn; s igy feladatunk, a gyakorlatnak és az 
alapszabályoknak is megfelelően, csak az volna, hogy a mennyi
ben erre nézve indítvány adatnék be, a Selmecz és Bélabánya 
városban tartandó közgyűlés alkalmával tárgyalandó kérdések 
iránt határozzon. Ezideig azonban ilyen indítvány nem jelentetett 
be. Azt hiszem tehát leghelyesebb lenne, ha hozzájárulni méltóz
tatnának ahhoz, hogy a Selmecz és Bélabánya városban a jövő 
évben megtartandó közgyűlésen tárgyalandó kérdéseket annak 
idején az igazgató-választmány állapítsa meg. (Átalános helyeslés.) 

Méltóztatnak hozzájárulni? (Helyeslés.) Ezt tehát határozatul 
kimondom. 

Most pedig térjünk át tárgysorozatunk 9. pontjára: az egye
sület czéljainak elömozditására vonatkozó indítványokra. 

Mint méltóztatnak tudni, alapszabályaink értelmében az ilyen 
indítványok csak akkor tárgyalhatók, ha a közgyűlés napját meg
előzőleg a titkári hivatalhoz írásban bejelentettnek. Eddig azonban a 
titkári hivatalhoz egyetlen indítvány sem érkezett be s igy tárgy
sorozatunknak ezt a pontját elintézettnek kell tekintenünk. 

Általában véve pedig tárgysorozatunkból csupán a megejtett 
választások eredményének kihirdetése és Bittner Gusztáv erdő
mester urnák a malaczkai hitbizományi uradalomhoz tartozó 
erdőkről tartandó előadása van még hátra. 

Ezt a két kérdést azonban csak a holnapi záró ülésen 
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intézhetjük el, mivel a szavazatszedő-bizottság értesülésem szerint 
a szavazatok összeszámlálásával még nem készülhetett el, Biltner 
erdőmester ur előadása és az esetleg ehhez fűződő eszmecsere 
pedig -— mint már előbb megállapodtunk — csak a holnapi 
érdekesnek és tanulságosnak Ígérkező helyi szemle befejezése 
után kerülhet napirendre. (Helyeslés.) 

Mai, első ülésünket tehát, melynek napirendjét teljesen 
kimerítettük, ezennel bezárom. (Éljenzés. Felkiáltások: éljen 
az elnök.) 

Második ülés. 
Augusztus hó 31.-én, a malaczkai berezegi uradalmi gőzfürész és a malaczkai 

és rohrbachi erdők megszemlélése után az Óbora nevü crdészlak melletti 
erdőben. 

—• Az ülés kezdődik 12V2 órakor. — 

Elnök: Tisztelt közgyűlés! Midőn mai második ülésünket 
itt az erdőben, Isten szabad ege alatt megnyitom, mindenekelőtt 
hálás köszönetet mondok az egyesület nevében herczeg Pálffy 
Miklós Ö főméltóságának, hogy alkalmat adott nekünk ezt a szép 
vidéket megismerni. (Zajos éljenzés. A közgyűlés tagjai hosszan
tartó éljenzéssel üdvözlik a herczeget, ki személyesen kalauzolta 
a kiránduló társaságot és a gyűlésen is személyesen résztvett.) 

Most pedig a tegnap megállapított napirendhez képest fel
kérem a szavazatszedő-bizottság elnökét, hogy a tisztújításra 
vonatkozó jelentését előadni szíveskedjék. 

Thaller Pál: Tisztelt közgyűlés ! A kiküldött szavazatszedő
bizottság nevében a tegnap megejtett szavazás eredményéről a 
következő jelentést van szerencsém előterjeszteni: 

Beadatoft összesen 195 szavazó-lap, ezek közül azonban 
kettőt a szavazatszedő-bizottság érvénytelennek jelentett ki. 

A 193 érvényes szavazó-lap szerint megválasztattak: 
Elnökké: Báró Bánffy Dezső 193 szavazattal. 
I. Alelnökké: Dr. Bedő Albert 193 szavazattal. 
II. Alelnökké : Horváth Sándor 134 szavazattal. 

Választmányi tagokká: 
- Almássy Andor 191 szavazattal. 

Arató Gyula 191 szavazattal, j 
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Bartha Gyula 190 szavazattal. 
Bittner Gusztáv 180 szavazattal. 

- 5. Csiby Lőrincz 191 szavazattal. 
- Csupor István 191 szavazattal. 

Eleöd Józsa 191 szavazattal. 
Br. Feilitzsch Arthur 192 szavazattal. 3 
Fekete Lajos 192 szavazattal. 

10. Garlathy Kálmán 192 szavazattal. 
Havas Ágoston 191 szavazattal. 
Havas József 192 szavazattal. 
Hangay Géza 191 szavazattal. 
Hirsch István 191 szavazattal. 

15. Illés Nándor 192 szavazattal. 
Nemeskéri Kiss Pál 189 szavazattal. 
Krajcsovits Béla 187 szavazattal. 
Gr. Khuen-Hederváry Károly 192 szavazatta!. 
Laitner Elek 193 szavazattal. 

20. Lászlóífy Gábor 192 szavazattal. 
Máday Izidor 190 szavazattal. 
Nagy Károly 104 szavazattal. 
Podhradszky András 191 szavazattal. 
Beinfuss Bódog 176 szavazattal. 

25. Rónay Antal 187 szavazattal. 
Butska Tivadar 187 szavazattal. 
Schmidt Ferencz 190 szavazattal. 
Sóltz Gyula 192 szavazattal. 
Solcz Ottó 191 szavazattal. 

30. Gr. Széchenyi Pál 193 szavazattal. 
Szőnyey István 189 szavazattal. 
Tavi Gusztáv 190 szavazattal. 
Tisza László 190 szavazattal. 
Tomcsányi Gusztáv 192 szavazattal. 

35. Tomcsányi Gyula 192 szavazattal. 
Vadas Jenő 192 szavazattal. 
Vadászffy Jenő 100 szavazattal. 
Csik Imre 99 szavazattal. 

39. Kallina Károly 93 szavazattal. 



1092 

A negyvenedik választmányi tagsági belyre Bálás Vincze és 
Luczenbacher Pál közül, kik mindketten 92 szavazatot kaptak, a 
szavazatszedő-bizottság sorshúzás utján Bálás Vinczét iktatta be. 

Elnök: A szavazatszedö-bizottság ezen jelentése alapján 
kijelentem, hogy a legközelebbi három évi időtartamra alapszabá
lyainknak megfelelően megejtett választással elnökké br. Bánffy 
Dezső, első alelnökké Bedő Albert, második alelnökké Horváth 
Sándor lettek megválasztva. (Hosszantartó éljenzés.) Továbbá 
megválasztattak az igazgató-választmányba: (olvassa a szavazat
szedő-bizottság által bemutatott, fentebb közölt névsort. (Éljenzés.) 

Ezzel kihirdetve a választás eredményét, magam és elnök
társaim, valamint a választmány nevében köszönetet mondok a 
belénk helyezett bizalomért és biztosithatom a t. közgyűlést, hogy 
az egyesület érdekeit szem előtt tartva, tőlünk telhetőleg igyekezni 
fogunk bizalmukat meghálálni. 

Áttérünk most napirendünk még egyetlen hátralevő tárgyára: 
Bittner Gusztáv uradalmi erdőmester ur előadására. 

Bittner Gusztáv (felolvassa ismertetését, mely az Erdészeti 
Lapok jelen füzetében közöltetik). 

Elnök: Nem tudom, kiván-e valaki hozzászólani Bittner u r 
nagy érdekkel hallgatolt előadásához? 

Csibi Lőrincz: Nagymélt. elnök ur! T. közgyűlés! Én 
Bittner t. tagtársunk előadását oly teljesnek és szakszerűnek 
találom, hogy ahhoz nem is tudnék valamit hozzátenni, vagy 
valamit elvenni. Mindamellett méltóztassanak megengedni, hogy 
ebből az alkalomból néhány szót mégis szólhassak. 

Én, t. közgyűlés, már ismételten voltam abban a szerencsés 
helyzetben, hogy mint akadémiai tanár, tanulmányi kirándulásaink 
alkalmával ennek az uradalomnak a gazdálkodását tanulmányoz
hassam. És ezen tanulmányozásom alkalmával szerzett tapaszta
lataim alapján azt mondhatom, hogy az az erdőgazdálkodás, a 
melyet itt űznek, nemcsak kiállja a kritikát, hanem mintaszerű 
gazdálkodásnak is nevezhető (Élénk helyeslés.), mely az adott 
speczialis viszonyoknak teljesen megfelel. (Helyeslés.) 

Ezt hosszasabban fejtegetni fölösleges. Láttuk a természetben 
és láttuk ebből az érdekes leirásból, hogy miből áll itt a gazdál
kodás lényege. De azóta, a mióta a herczeg ő főméltóságának 
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vendégei vagyunk, alkalma volt mindegyikünknek meggyőződni 
arról, hogy az uradalom erdőgazdálkodásában a fősúlyt nemcsak 
arra fektetik, — a mit láttunk, — hogy az erdei termékek minél 
belterjesebben kihasználtassanak és minél jobban értékesíttessenek, 
tehát a jövedelem emeltessék, hanem azok közt a nehéz viszonyok 
közt, a melyek itt fenforognak, az erdőkulturára is fősúlyt helyeznek. 

Hogy ez ugy van, az nemcsak a szakszerű vezetésnek kö
szönhető, hanem annak is, hogy ö főméltósága az erdészet iránt 
teljes jóindulattal és meleg érdeklődéssel is viseltetik. (Zajos 
éljenzés.) Ugy hiszem, igazat adnak nékem, ha azt mondom, hogy 
nemcsak én vagyok hálára kötelezve ő főméltóságának azért, hogy 
alkalmat nyújtott e gazdálkodás megismerésére, de az országos 
erdészeti egyesület minden jelenlevő tagja is. Azért azt az indít
ványt van szerencsém előterjeszteni, hogy ő főméltósága iránt 
érzett hálánknak a közgyűlés jegyzőkönyvileg is adjon kifejezést. 
(Átalános élénk helyeslés.) 

Márton Sándor: Én is nagy érdeklődéssel hallgattam azt. 
a szakszerű és tökéletes ismertetést, melyet Bittner erdőmester ur 
szives volt előadni, és ebből és a látottakból magam is meggyő
ződtem arról, hogy e futóhomok területen czéltudatos gazdálkodás 
folyik és a futó homok megkötése erdei fenyővel nagyon sikeresen 
eszközöltetik. Mégis önkéntelenül felmerült bennem az a kérdés, 
hogy vájjon e munkánál nem lehetne-e alkalmazni az ákáczot is . 
Engedjék meg tehát, hogy azt a kérdést intézhessem itt Bittner 
erdőmester úrhoz, hogy az ákáczczal történtek-e kísérletek itt és. 
minő eredménynyel ? 

Bittner Gusztáv: A kirándulási útmutatóban meg van ez; 
a kérdés is érintve. Szóval is megemlíthetem azonban, hogy 
ákáczczal nem tettünk még kísérletet. 

Bedö Albert: T. közgyűlés ! Kétségtelen az, hogy vala
mennyien, a kik itt vagyunk és részt vettünk a mai erdő-szemlé
ben és ismerjük a főméltóságu herczeg érdeklődését az erdőgaz
daság iránt, Csibi Lőrincz tagtársunk indítványához őszinte lelke
sedéssel járulunk. Én azonban ezt az indítványt ki akarom bővíteni 
és hozzá egy kérést csatolni, ebben foglaltatván egyszersmind 
indítványom is. A főméltóságu herczeg urat van szerencsénk az orsz. 
erd. egyesület alapitó tagjai közt tisztelhetni. (Zajos éljenzés.) A. 
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szives meghívás, amelyet ő az országos erdészeti egyesülethez 
intézett, a szives fogadtatás, a melyben részesültünk s a melyet 
ö föméltósága azzal tetézett, hogy személyesen méltóztatott minket 
mai kirándulásunkon vezetni, ugy hiszem, mindannyiunkat meggyő
zött arról, hogy a jó gazda gondosságával vezetett ezen minta
szerű erdőgazdaság tulajdonosa az erdészetnek buzgó hive. (Élénk 
éljenzés.) Mi pedig szerencséseknek érezzük magunkat, ha magyar 
főurainknál a magyar erdészet iránt ilyen érdeklődést tapasztalunk. 

Kérésem tehát t. tagtársaim nevében az, méltóztassék a fő-
méltóságu herczeg megengedni, hogy annak emlékére, hogy köz
gyűlésünk mai kirándulását személyesen méltóztatott vezetni; annak 
emlékére, hogy közgyűlésünkön részt vett, hogy velünk együtt 
tanácskozott, — ezt a helyet az orsz. erdészeti egyesület állandóan 
megjelölhesse és kifejezést adhasson annak, hogy Pálffy Miklós 
herczeg ő föméltósága az orsz. erdészeti egyesületnek e század 
utolsó évében itt tartott közgyűlésén személyesen jelen volt. 
(Hosszan tartó lelkes éljenzés.) 

Elnök: Ugy gondolom, senki sem kivan többé a kérdéshez 
és az előterjesztett indítványokhoz hozzászólni. A hallottak után 
pedig ugy hiszem, a t. közgyűlés örömmel elfogadja Csibi Lőrincz 
erdötanácsos t. tagtársunknak azt az indítványát, hogy ő herczeg-
ségének jegyzőkönyvileg mondjunk köszönetet, s meg vagyok győ
ződve arról is, hogy a közgyűlés ezt az elfogadott indítványt azzal 
is készséggel megtoldja, hogy ez a hely emlékkel örökittessék meg, 
(Helyeslés. Elfogadjuk!) Ezeket tehát határozatikig kimondom. 

Köszönetet mondok továbbá a közgyűlés nevében Bittner 
erdőmester urnák is, érdekes és tanulságos előadásáért, melyet 
különben az „Erdészeti Lapok"-ban is közzé fogunk tenni, (He
lyeslés.) Végül, ha hozzá méltóztatnak járulni, közgyűlésünk jegyző
könyvének hitelesítésére Sóltz Gyula és Hirsch István urakat ké
rem fel. (Helyeslés.) 

És most, t. közgyűlés, miután tárgysorozatunkat teljesen ki-
meritettük, ismételve is megköszönöm szives bizalmukat és érdek
lődésüket, 1899. évi rendes közgyűlésünket pedig ezennel bezárom. 
(Élénk éljenzés.) 

Horváth Sándor s. k. Br. Bánffy Dezső s. k. 
Hitelesítésül: elnök. 

Sóltz Gyula s. k. Hirsch István s. k. 
vál. tag. vál. tag. 
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III. 
Felhívás. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által az Erdészeti Lapok 
1898. évi IX. füzetében hirdetett 1. számú kisebb pályázatra be
érkezett pályamunkák szerzői az igazgató-választmány f. évi aug. 
hó 25.-én tartott ülésének határozatához képest (lásd az Erdészeti 
Lapok ugyanezen füzetének 1039. oldalán az ülés jegyzőkönyvének 
XV. pontját) értesíttetnek, hogy pályamunkáikat a jeligékre való 
hivatkozással és a posta feladó-vevény beszolgáltatása mellett az 
alulirt titkári hivatalnál visszavétethetik, vagy munkáiknak, valamely 
megadott czim alatt posta utján való visszaküldését kérhetik. 

A szóbanforgó pályamunkák a következő jeligék alatt ér
keztek be : 

I. ,,A fa helyes értékesítése mozdítja elő az erdőbirtokos 
anyagi jólétét". 

II. ,,Az erdőbirtokos és a fakereskedő . . . érdekei megóvá
sának legegyszerűbb módja a méltányosság és az erre a szilárd 
alapra helyezkedő kölcsönös bizalom. Horváth Sándor." 

III. „Óvatosság." 
IV. „Az erdőjövedelem fokozásának titka leginkább az erdei 

termények czélszerü kihasználásában rejlik." 
V. „Keresett fanemek telepítése és belterjes kihasználása az 

•erdőgazdaság okszerű feladata. 
Budapest, 1899. szeptember 18.-án. 

Az országos erdészeti egyesület 
titkári hivatala. 

IV. 
Megújított pályázat. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi augusztus hó 30. és 
31.-én megtartott rendes közgyűlésének határozatából az Erdészeti 
Lapok 1898. évi IX. füzetének 962—963. oldalán hirdetett pályázat 
újból kiiratik. 

A pályázat feltételei a következők: 
1. Kívántatik a faeladásokra vonatkozó szerződések meg

kötésénél figyelembe veendő fontosabb feltételek ismertetése és 
egy helyes faeladási szerződés általános feltételeinek tervezete, 
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különös tekintettel azoknak a kisebb birtokosoknak az érdekeire, a 
kik fakészleteiket tövön adják el és a fa termelése, feldolgozása 
és elszállítása czéljából szükséges beruházások foganatosítására a 
vevőt kívánják kötelezni. 

2. Tekintettel arra a gyakran előforduló tapasztalatra, hogy 
a nagyobb tömegben termelt úsztatott bükk lüzifa, sőt gyakran a 
tengelyen szállított bükk tűzifa is (különösen, ha az erdei közelí
tés csúsztatás által történik) kezelés közben megfülled, redves 
lesz és e miatt értékéből sokat vészit, előadandók mindazok a 
körülmények és tényezők, melyek a bükk tűzifának ezt a gyors 
romlását előidézik s ismertetendők egyszersmind a termelésnél, 
szállításnál és raktározásnál követendő mindazok a gyakorlati el
járási módok, melyeknek helyes alkalmazásával a bükk tűzifát ettől 
a károsodástól megóvni, vagy legalább a kárt mérsékelni lehet. 

3. A házi faipar jelenlegi fejlettségének ismertetése rendén 
jelöltessenek meg azok az okok, melyek annak nagyobb mértékben 
való fellendülését eddig akadályozták s egyszersmind mutattassák 
ki, miképen kellene felkarolni ezt a kérdést, hogy a nép — a 
képesítéshez kötött faiparágak érdekeinek sérelme nélkül — jöve
delmező téli foglalkozással legyen ellátható. 

A pályázatban résztvevőknek a kitűzött kérdéseket lehető 
szűkre szabott keretben teljesen ki kell meríteni. 

A legjobbnak és általában is megfelelőnek talált dolgozatok 
jutalma külön-külön 100 frt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület kiköti magának azt a jogot, 
hogy a jutalmazottak közül is esetleg azokat, melyeket közlésre 
érdemesnek talál, az Erdészeti Lapokban kiadhassa. 

A jutalomban nem részesített dolgozatok csak a szerző fel
hatalmazása alapján közöltetnek a szerző neve alatt, ellenkező 
esetben névtelenül adatnak ki. 

A jutalmazott munkák szerzői a jutalmon kivül külön díja
zásra nem tarthatnak igényt, ellenben a nem jutalmazott dolgo
zatok, ha a szerző neve alatt közöltetnek, az Erdészeti Lapok 
rendes írói tiszteletdijában részesittetnek. 

Az idegen kézzel leirt, jeligével ellátott dolgozatok a szerző 
nevét rejtő jeligés levéllel együtt „pályamű" jelzéssel ellátott' 
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borítékba zártan 1900. évi április hó 30.-áig az alulirt titkári 
hivatalhoz küldendők be. 

A jeligés levél külső boritékán a szerzőnek jelezni kell, hogy 
dolgozatát, abban az esetben, ha jutalomban nem részesül, neve 
alatt, vagy pedig névtelenül kivánja-e az Erdészeti Lapokban 
közöltetni. 

Budapest, 1899. szeptember 18. 

Az országos erdészeti egyesület 
titkári hivatala. 

V- . . & 
Felhívás 

a „67r, Tisza Lajos''-, a „Wagner Károly"- és az „Erzsébet
alapit ráng"-lói kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület három jótékony alapítványá
ból, u. m. a „Gr. Tisza Lajos1'- és „Wagner Károly alapiivdnyíl-
ból és az „Erzsébet alapitvány"-ból a folyó évi segélyek ezévi 
deczember hóban osztatnak ki. Az elsőnek kamataiból az olyan, 
önhibájukon kivül szorult helyzetbe jutott magyar erdötisztek és 
erdészeti altisztek nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos 
Erdészeti Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig leg
alább öt éven át tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezett
ségeiknek eleget tettek. A második alapítványból pedig az olyan 
erdőtiszti és erd. altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, 
kiknek férjük, illetőleg atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek 
állandóan és szintén legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági 
kötelezettségeiket teljesítették. Végül a harmadik alapitvány segé
lyéért olyan elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamodhatnak, 
kik az egyesületnek halálukig s szintén legalább 5 évig tagjai 
voltak és tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 

A segélyek mindhárom alapból a segélyre szorultság mértéke 
szerént szabatnak meg. Egy folyamodónak azonban a gróf Tisza 
Lajos-alapitványból 20 írtnál kisebb és 100 frtnál nagyobb, a 
másik két alapból pedig 20 forintnál kisebb és 50 frtnál nagyobb 
összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhelnek 200, 100, illetve 80 
írtig terjedhető segélyt az olyan erdőtisztek és erdészeti altisztek, 

EBDÉSZKTI LAPOK 72 
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kik állomásukat elveszítvén, vagyon és keresett nélkül maradtak, 
vagy a kik betegség és munkaképtelenség miatt önfentartásukról 
nem gondoskodhatnak, illetőleg az olyan özvegyek, kik férjüket 
ez évben veszítették el és vagyon vagy másnemű segély nélkül, 
legalább két kiskorú gyermekkel maradtak vissza, vagy végül az 
olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat elveszítvén, minden vagyon 
és segély nélkül maradtak hátra. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, 
hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 
folyó évi november hó 10-éig az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalához (Budapest, Lipótváros, Alkotmány-utcza 10. sz., 
II. emelet) benyújtsák. 

Budapest, 1899. évi szeptember hó. 
.1 titkári hivatal. 

Erzsébet királyné emlékezete. 
E h ó n a p t izedikén volt első évfordulója a n n a k a meg

rendí tő c sapásnak , a mely az országot feledhetlen emlékű 
Királynéjától megfosztva, mély gyászba borította. 

„Egy szó nyillalott a hazán keresztül, 
E röpke szóban annyi fájdalom, 
Éreztük, a mint a föld szive rezdül, 
És átvonaglik róna, völgy, halom. 
Az első hir, midőn a szót kimondta, 
Önön hangjától visszadöbbene; 
Az első rémület kétségbe vonta: 
Van-e még a magyarnak Istene." 

Csak l a s san ocsúdot t fel az ország e rémületből, hogy 
szivébe fogadhassa a fájdalom érzését , szavakat kereshes
sen hazaf ias részvé tének kifejezésére s módot találjon 
igaz kegyele tének örök időkre szóló megtestesitésére. 

Ez a fájdalom, ez az őszinte , igaz részvét, mely akkor 
egyesüle tünket is á thatot ta , közgyűlésünk nap ján megújult 


