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Egyesületi közlemények. 
i. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1900. évi június hó 26-án 
tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen vo l tak : Báró Bánffy Dezső elnök, dr. Bedö Albert első 
alelnök, Burtha Gyula, Csik Imre, Csupor István, Havas Ágoston, 
Hirsch István, Kallina Károly, Laitner Elek, Schmidt Ferencz , 
Tavi Gusztáv és Vadászffy Jenő választmányi tagok, Bnnd Károly 
t i tkár és Levitzky Albert pénztárnok. 

Horváth Sándor második alelnök, Bittner Gusztáv, Csiby 
Lőrincz, Havas József és Scholcz Ottó választmányi tagok elmara
dásukat részben betegségükkel, részben hivatalos elfoglaltságukkal 
kimentik. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a t i tkár a következő pénztár i 
je lentés t terjeszti e l ö : 

A megelőző választmányi ülés óta 5776 korona 34 fillér 
folyt be . 

A pénz tá rban a következő pénzkészlet őr iz tet ik: 

a pénztár i s zámadás készlete — .__ — . . . . . . 13,370 K. 32 f. 
az alapítványi „ 11,482 K. 38 f, 
a letéti „ „ 6,951 K. 87 f. 

Összesen . . . 31,804 K. 57 f. 

Az egyesületnek a magyar földhitelintézetnél lévő letétje a 
megelőző választmányi ülés óta annyiban változott, hogy azzal a 
2500 K. n. é. magyar koronajáradék kötvénynyel szaporodott , a 
melynek megvételét az igazgató-választmány f. hó 5-én tar to t t 
ü lésében ha tá roz ta el. 

A pénztári je lentés tudomásul vétetik. 
II. A pénztár i je lentés kapcsán az elnök tudomásá ra hozza 

az igazgató-választmánynak, hogy a pénztár f. é. július hó 3 . 
nap ján fog a t i tkár közbejöttével Cserny Győző uj pénztárnoknak 
á tada tn i . Meleg szavakban emlékezik meg továbbá Leviczky Albert 
eddigi pénztárnoknak odaadó és buzgó tevékenységéről , a melylyel 
szolgálatát 9 éven át teljes megelégedésre teljesítette és inditvá-
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nyozza, hogy ezér t nevezet tnek az igazgató-választmány jegyző
könyvi köszönetet szavazzon. 

Az igazgató-választmány az elnök indítványát egyhangúlag 
elfogadja. 

III. A titkár bejelenti , hogy az egyesületnek egyik régi buzgó 
tagja id. Luczenbacher Pál végrendeletében 10,000 koronát hagyo
mányozot t az egyesületnek. 

Az igazgató-választmány a hagyományt köszönettel fogadja 
és elhatározza, hogy a közgyűlés elé azzal a javasla t ta l lép, hogy 
ebből a 10,000 koronából Luczenbacher Pál nevére uj alapítványt 
létesítsen avval a czéllal, hogy kamataiból erdőtisztek özvegyei és 
árvái részesüljenek segélyben. Az uj alapí tvány rendel te tésének ily-
képpen való megállapí tásával az igazgató-választmány a leginkább 
igénybe vett Wagner Károly alapítvány czélját kívánja támogatni , 
egyúttal azonban a nemeslelkü hagyományozó nevét is megörökíti . 

Egyúttal e lhatározza az igazgató-választmány, hogy az alap
szabályoknak ezen uj alapí tvány következtében szükséges módo
sí tására már a f. é. közgyűlésnek tesz előterjesztést. 

IV. Az uj a lapszabályoknak a titkárra vonatkozó fegyelmi 
szabályzatot tar talmazó 83—89. §S-ai t , a melyek a f. évi június 
hó 5-én tar tot t választmányi ülés határozata folytán módosítást 
igényeltek, a következőképpen ál lapít tat tak m e g : 

„83. §. A fegyelmi bíráskodás két fokban történik. Az első 
fokú bíróság öt tagból áll, a kiket az igazgató-választmány a 13. §. 
ér te lmében 3 évről 3 évre tö r ténő uj raalakulását követő első ü lé
sében saját kebeléből választ há rom évre terjedő jogkörrel . 

84. §. Ez az elsőfokú bíróság, illetőleg annak előadója fogana
tosítja a t i tkár ellen felmerült vádak tá rgyában a vizsgálatot, és 
a vádlónak, a t i tkárnak, valamint szükség esetén más személyek
nek kihallgatása és az egyesület ügyiratainak tanu lmányozása által 
a tényállást kideríti. Az elsőfokú fegyelmi bíróság egész eljárásáról 
pontos és részletes jegyzökönyvet vezet, melybe a kihallgatáskor 
tett kérdések és adott feleletek egész ter jedelmükben felveendők. 
A jegyzőkönyvben javí tásnak nincs helye s annak minden egyes ivét 
valamennyi jelenlevő a ta r ta lom helyességének el ismeréséül aiáirja. 

A t i tkárnak jogában áll a vizsgálat közben mindazon iratokba 
betekinteni, a melyekre védekezése czéljából szüksége v a n ; jogában 
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áll továbbá védekezését í rásban is a fegyelmi bíróság elé 
terjeszteni. 

' 85 . §. A mennyiben a fegyelmi bíróság az egyesület érdekének 
vagy a vizsgálat sikerének biztosí tása szempontjából szükséges
nek tartja, az egyesület elnökének a titkár hivatalától való felfüg
gesztése iránt javas la to t tesz. 

Ha a vizsgálat folyamán a lapos bizonyítékok merülnek fel 
a r r a nézve, hogy a t i tkár az egyesületet anyagilag megkárosí tot ta , 
az elnök a választmány ha tá roza tához képest, vagy a fegyelmi 
bíróság j avas la tá ra a t i tkár fizetésének felét ideiglenesen beszün
tetheti , a visszatar tot t összeg azonban a r ra az esetre , ha az ítélet 
felmentő vagy nem szól e lbocsátásra , a neta lán kirótt pénzbí rság 
vagy kártér í tés levonásával a t i tkárnak visszatérit tetik. 

86. §. A fegyelmi bíróság a megállapított tényállás a lapján 
a vétséget minősiti és á l ta lános szótöbbséggel Ítéletet hoz. Egy
szersmind megállapítja az egyesület esetleges kárát . 

A k iszabható bünte tések a következők: 

a) megintés , 
b) megrovás , 
r) az egyesület jótékony-alapi tványai j avá ra kirótt pénzbírság, 
d) az egyesület szolgálatából való elbocsátás . 

87. §. Az elsőfokú bíróság Ítélete jogerős, ha felebbezés nem 
történik. A felebbezésre ugy a bí róságnak kisebbségben marad t 
bármely tagja, va lamint a titkár is jogosult . 

88 . §. Másodfokban az igazgató-választmány ítél. Beható tár
gyalás alá veszi az elsőfokú bíróság Ítéletét és annak indokait, 
meghallgatja az elsőfokú bíróság tagjait , valamint a titkár védel 
mét és a vétség minősí tésére , a 86. §. szerint a lka lmazandó bün
tetés fokozatára, a mennyiben az pénzbi rságra szól, annak nagy
ságára , végül esetleg a kár tér í tés összegére nézve külön-külön 
titkos szavazás utján ál ta lános szótöbbséggel ha tá roz . 

89 . §. Az elsőfokú bíróság tagjai az igazgató-választmány
ban, mint másodfokú fegyelmi bí róságban szavazat i joggal nem 
bírnak. 

Arra, hogy az igazgató-választmány Ítéletében a titkár elbo
csá tásá t kimondja, az elnökön kivül legalább is tizenkét szavazat i 
joggal biró választmányi tagnak jelenléte kívántatik meg." 
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V. A titkár előadja, hogy miután a Deák Ferencz alapít
ványból kiirt három kisebb pályakérdés közül csakis a faeladási 
szerződésekre vonatkozó volt e redményes , a közgyűlés előtt ha tá 
rozni kell a felett, hogy mi történjék a másik két kérdésre ki
tűzött 200 - 200 koronával , sőt a faeladási szerződésekre kitűzött 
200 koronával is, ha a beérkezet t pályamüvek közül egy sem 
volna dijazható. 

Az igazgató-választmány mindhárom kérdést oly fontosnak 
tartja, hogy azokat a napirendről levenni nem kivánja, hanem 
ugy a bükkfa fülledéséröl, mint a házi faiparról szóló kérdések 
megha lá sá t megbízatás utján véli megkisérlendőnek. Ugyanígy 
kellene tenni a harmadik kérdéssel , ha a beérkezet t pályamüvek 
egyike sem volna érdemes a ju ta lmazás ra . 

VI. Budapest székes-főváros az erdejében követendő gazda
sági rendszer tá rgyában három szakértőnek a kiküldését kéri az 
egyesülettől. 

Az igazgató-választmány Tavi Gusztáv, Vadas Jenő választ
mányi tagokat és a titkárt kéri fel a szakvélemény megadására . 

VII. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylettel folytatott tárgya
lásokról a kiküldöttek a következő jelentést terjesztik b e : 

Jelentés 

a műszaki czimek és műszaki gyakorlat rendtartásáról szóló törvény
tervezet szerkesztő-bizottságának f. é. június hó 6-án d. u. 5 órakor 

tartott üléséről. 

A tekintetes igazgató-választmánynak f. é. június hó 5-én 
tar to t t ülésében nyert megbízáshoz képest alulírottak, valamint 
Csiby Lőrincz m. kir. e rdőtanácsos és akadémiai t aná r és Schmidt 
Ferencz uradalmi erdömester urak a Magyar Mérnök- és Épitész-
Egylet helyiségeiben részt vettünk a műszaki czimek és gyakorlat 
rendtar tásáró l szóló törvény szerkesztő-bizot tságának ülésén, mely
nek lefolyásáról a rendelkezésünkre bocsátot t gyorsírói jegyzetek 
alapján a következőkben van szerencsénk beszámolni . 

IApthay Sándor, a műegyetem rektora, mint a bizottság 
elnöke az ülést megnyitja és az Országos Erdészeti Egyesület ki
küldöttjeit üdvözli. 
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Bund Károly ismertet i a t. igazgató-válasz tmánynak az e rdő-
tisztek műszaki minősí tésére nézve elfoglalt ál láspontját és a tör
vénytervezeten eszközlendő módosí tásokat . 

Zielinski Szilárd, műegyetemi magán tanár , a bizottság elő
adója, ismerteti az akadémia szervezetét , kiemelvén azt, hogy csak 
indexet ad hallgatóinak, mig az oklevél külön ál lamvizsga utján 
szereztet ik meg. Ismertet i továbbá az erdészeti á l lamvizsgára 
vonatkozó szabályzatot és felhívja a bizottság figyelmét arra , hogy 
ezen szabályzat szerint az ál lamvizsga-bizottságban az akadémiai 
t anárok nem szerepelnek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület képviselői erre felvilágo
sítják a bizottságot, hogy az akadémia erdészeti tanár i karának 
egy-egy tagja mindig részt vesz az ál lamvizsgán, á m b á r erre 
nézve a szabályzat ha tározot t rendelkezést tényleg nem tar
ta lmaz. 

Zielinski folytatólag ismerteti az államvizsgáról szóló oklevelet, 
a mely a jelöltet „az e rdőgazdaság önálló vezetésére képesített
n e k " jelent i ki, valamely czimmel azonban az illetőt nem ruházza 
fel, e l lentétben a többi műszaki oklevelekkel, melyekben a vizsga
bizottság a jelöltet pl. okleveles vegyészmérnöknek vallja és is
mer i el. 

Szónok ebből a tényből azt a konzekvencziát vonja le, hogy 
a javasol t uj 6. §-ban az „okleveles erdőmérnök" szavak töröltes
senek s helyettük „erdömérnök vagy okleveles erdész" tétessék, mer t 
az oklevél nem mérnöki oklevél. E szerint az uj 6. §. következő
képpen volna szövegezendő: „Az erdömérnök vagy okleveles 
e rdész czimet csak az viselheti, 

a) a ki a selmeczbányai bányásza t i és erdészeti akadémián 
vagy valamely külföldi erdészet i főiskolán mint rendes hallgató a 
se lmeczbányai bányásza t i és erdészeti akadémia erdészeti vagy 
erdőmérnöki szakiskolájának tan te rvében előirt összes kötelező 
tan tárgyakat hal lgat ta és azokból vizsgázott, az erdészeti állam
vizsgát belföldön letette és oklevelet n y e r t ; 

1) a ki az 1867. év előtt az osztrák örökös ta r tományokban 
az erdészeti ál lamvizsgát letette és erről bizonyítvanynyal bir." 

Csik Imre az erdészet i oklevél szövegének megfelelő módo
sí tását lehetségesnek tartja, a bizottság azonban a tényleg fennálló 
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•/iszonyokat véli szem előtt t a r t andóknak és Zielinski szövegezését 
elfogadja. 

Zielmski Szilárd felveti az t a kérdést , hogy a törvénytervezet 
liberális szel lemének megfelelően nem volna-e czélszerü az erdő
mérnökre nézve is egy oly intézkedést felvenni, a mely a múltra 
vonatkozólag azon erdészek ügyét rendezné, a kik bár hiányos 
minősítéssel bírnak, mégis sikerrel űzik foglalkozásukat. 

Horvá'h Sándor felszólal az ellen, hogy ily uton hiányos 
minősítésű egyéneknek mód nyujtassék arra , hogy a műszak i 
kamara tagjai lehessenek. 

Rácskay Gyula megjegyzi, hogy a fölött, vájjon a nem teljes 
szakképzet tségű egyének közül a megfelelő czimet ki viselheti s 
ki vétessék fel a kamarába , maga a k a m a r a ha tá roz , melynek 
ilyképpen módjában van minden egyes jelentkezőt megbírálni , 
mielőtt kebelébe felvenné. 

Horváth Sándor kifejti, hogy az erdőtörvény 17. §-a alá nem 
tar tozó erdőbir tokokon lehetnek hiányos kvalifikáczióval biró erdő
tisztek, sőt lehetnek azokon az erdőbir tokokon is, a melyek az 
emiitet t §. ha tá lya a lá esnek, h a az 1880. év előtt ott m á r alkal
mazásban állottak, de ezek előléptetésben nem részesülhetnek. 
Magánbir tokos tehá t most is adha t hiányos minősítéssel biró 
embernek erdészi czimet és foglalkozást, de hogy ebben a tör
vényben ezek a szakemberek uj jogokkal ruház tassanak fel, azt 
n e m tartja helyesnek. Ezeknek a k a m a r á b a ju tn i n e m szabad. 
De fenforog az a veszély is, hogy az erdészi karnak az a része , 
a mely állami vagy más ál landó a lka lmazásban áll, eset leg nem 
lép be a műszaki kamarába , mer t r i tkán vállalhat magánmunká t . 
Ellenben az állásnélküliek a kamara i tagság utján fognak kerese t re 
törekedni és mások h iányában szakértőül szerepelni . A h iányos 
minősí téssel bírókat tehát k izárandóknak tart ja, a k a m a r a i tagdi jat 
pedig mérséke l ten vélné megál lapi tandónak, hogy minél könnyebbé 
váljék az oly szakemberek belépése is, a kik ál lásuknál fogva a 
műszaki magángyakor la t ra nincsenek reászorulva. 

A b izo t t ság er re a hiányos minősí tésű erdőt isztekre vonat
kozó rendelkezések elhagyását ha tá rozza el. 

A műszaki kamara i t agságra jogosító gyakorlati időre vonat
kozólag elfogadtatott az a javasla t , hogy ezen gyakorlati idő 8 / s 
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része az oklevél megsze rzése u tán töltendő el. Minthogy az elő
adónak ez a j avas la ta va lamennyi mérnöki szakra egyaránt ki
terjesztetet t és egyebekben is csak előnyös lehet, ha önálló műszaki 
magángyakor la t ra csakis a kellő gyakorlattal biró egyének jogosí
tottak, ehhez a módos í táshoz hozzájárultunk. 

A műszaki k a m a r á n a k egy erdömérnöki osztálylyal való ki
egészí tését a bizottság elfogadta. 

Tárgyalás alá került ezután egyesületünknek az az óhaja, 
hogy az e rdőmérnökökre vonatkozó rendelkezéseknél a földmivelés-
ügyi ministerium vé leménye a kereskedelmi ministerium által 
meghal lgat tassák. A bizot tság ezt az óhajt, tekintettel a r ra , hogy a 
bányamérnökök a pénzügyminis te r ium alá tar toznak, olyképpen 
fogadja el, hogy a törvénytervezet megfelelő helyein kifejezésre 
jut tat ja, hogy az illető kérdésekben a kereskedelmi minister az 
érdekelt szakminiszterekkel egyetértőleg j á r el. 

A törvénytervezet 6 1 . §-ában az erdőmérnöki munkakör az 
igazgató-választmány ha t á roza t ának megfelelő szöveggel állapít tatott 
meg, mindössze csak az a közbeszurás véte te t t fel, hogy a vegyi 
nagyipar körébe ta r tozó berendezések létesí tése nem tartozik az erdő
mérnöki munkakörbe . Ehhez aggály nélkül hozzá véltünk járulhatni . 

Több szakasz apróbb módosí tás t igényelt a kamara e rdő 
mérnöki osztályának és a se lmeczbányai akadémia erdészeti tanár i 
ka rának figyelembevétele miatt . Ezek a módosí tások eszközöltetvén, 
TÁpthay Sándor elnök az Országos Erdészet i Egyesület kiküldött
jeinek köszönetet mond közreműködésükér t , mire részünkről 
Horváth Sándor fejezte ki köszönetünket az elnöknek és a Magyar 
Mérnök- és Épitész-Egyletnek azér t a szívélyes ós koncziliáns 
fogadtatásért , a melyben részesül tünk és biztosítja az elnököt, 
hogy őszintén fogjuk az egylet törekvései t támogatn i . Miután még a 
június 7-én ta r tandó közgyűlésre meghivat tunk, az ülés véget ért. 

A június hó 7-én tar to t t rendkívüli közgyűlés az erdészetre 
vonatkozó szakaszokat módos í tás nélkül egyhangúlag elfogadta s 
egyúttal e lha tározta , hogy a törvénytervezete t a kormány tagjai
nak küldöttségileg nyújtja á t s e küldöt tségben való részvételre 
egyesületünket is fel fogja kérni . 

Budapest , 1900. jún ius hó 24.-én. 

Bund Károly, Horváth Sándor, Csik Imre. 
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Evvel a jelentéssel kapcsolatban a titkár előterjeszti Scherer 
Ágoston rendes tagnak a közgyűléshez intézet t következő indít
ványát : 

Tekintetes Közgyűlés ! 
A „Magyar Mérnök és Építész Egylet" által a műszaki minő

sítés kérdésének rendezésére alakított bizottság az erre vonatkozó 
törvénytervezetet már elkészítette és legközelebb a közgyűlés bírá
lata alá bocsátandja. 

Mivel az erdészeti szak e törvénytervezetben egyál talában 
nincs érintve, az Országos Erdészeti Egyesület igazgató vá laszmánya 
a f. ó. április hó 21.-én tar tot t ülésén az elnökséget felhatalmazta, 
hogy az erdötiszti kar érdekének megvédése végett a szükséges 
lépéseket megtegye. 

Miután a választmányi ülésen a se lmeczbányai akadémián 
létező erdészeti és erdőmérnöki szakról külön említés nem tétetet t , 
tisztelettel bátorkodom az erdömérnökök érdekét külön is a Tekin
tetes Közgyűlés elé terjeszteni és ezt már csak azért is k ívánatos
nak ta r tom, mivel annak természetes következménye folytán, hogy 
az erdészetnél ezen külön érdek meghatározásának szüksége nem 
forog fenn, ez mindaddig nem is, vagy alig észrevehető alakbon 
történt. 

Nem is annyira azon szaktársaink vannak érdekelve szerzet t 
minősítésük érvényesítése tekintetében, kik mint erdömérnökök az 
erdészet szolgálatában ál lanak, de ne feledkezzünk meg azon 
szaktársainkról sem, kik bármely oknál fogva nem az erdészetnél , 
hanem más műszaki ágnál nyertek alkalmazást . Igy különösen az 
1886—1891. évig végzett szaktársaink közül többen kénytelenek 
voltak az erdészettől megválni, már a megfelelő számú betöl tendő 
állások hiánya miat t is és igy többen vagy kényszerűségből, vagy 
egyéni tehetségük, illetőleg hajlamuk sugallata folytán máshol keres
tek műszaki alkalmazást . 

Ezt az erdőmérnökök többnyire nehézség nélkül elérték, az 
erdészek egy része pedig csak ugy nyert megfelelő a lkalmazást 
(például a vasútnál is), ha az erdőmérnöki szakot u tólagosan 
végezte. 

Ha ezek jogos minősítéséről a törvénytervezet megfeledkezik, 
nagyon is érezhető há t rányban maradha tnának , a jövőben pedig 

E U D É S Z E T I L A P O K . 43 
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mel lőzte thetnének a műegyetemet végzett mérnökökkel szemben, 
daczá ra annak , hogy utóbbiak négy évi t anu lmány után már okle
vélhez ju tnak, mig az erdőmérnök eddig négy évi akadémiai tanul
mány és két évi gyakorlat után tehette csak le az ál lam
vizsgát, t ehá t hat évi tanulmány után ju thatot t csak oklevélhez. 

A minősités érdekében tehát a törvénytervezetbe*) a 9. és 
10. §-oknak egyező §-ok lennének felveendők az okleveles e rdő
mérnökökre és erdőmérnökökre vonatkozólag; pé ldáu l : 

"„ Okleveles erdőmérnök czimet csak az viselhet, ki a selmecz
bányai m. kir. bányászat i és erdészeti akadámiától erdömérnöki 
abszolu tór iumot (végzési bizonyítványt) nyert és az államvizsgát 
letette s. a. t." a 9. és 10. §-okkal analóg §-ok. 

Az okleveles erdőmérnöki czim elvitázhatlan igazolása érde
kében ezenkívül az államvizsgálati bizonyítványnak csekély alaki 
módos í t ása is kívánatos, mivel a 76866 99 sz. miniszteri rendelettel 
megállapított alakjában nem jut határozot t kifejezésre az erdőmér
nöki minősités. 

Ez okból kifolyólag bátorkodom teljes tisztelettel indítvá
nyozni, ha tá rozza el a Tekintetes Közgyűlés, miszerint a magas 
minis ter ium megkerestessék annak elrendelése végett, hogy az 
e rdőmérnöki ál lamvizsgálati bizonyítványban és szövegében az 
„oklevél" kitétel helyett „erdömérnöki oklevél" kitétel használtassák, 
a már k o r á b b a n kiadott oklevelekre nézve pedig kimondassák, 
hogy azok a z o n esetben, ha az oklevél tulajdonosa az erdőmér
nöki szakról absolutor iumot (végzési bizonyítványt) nyert, erdömér
nöki oklevél jellegével birnak, azaz utóbbival egyenértékűek. 

A bányászok és kohászokra nézve hasonló intézkedés m á r 
néhány évvel ezelőtt megtétetet t , a mióta azok részére a m. kir. 
b á n y á s z a t i és erdészeti akadémia államvizsgáló bizottsága bánya-
illetőleg kohó-mérnöki oklevelet állit ki. 

( i Egy és ugyanazon tanfolyamon, a bánya és kohómérnökökkel 
együtt hallgatják a mérnöki tárgyakat az erdömérnökök és együtt 
is teszik le a vizsgát, — néhány specziális szaktárgy kivételével. 

A tel jesen hasonló minősités jogossága már csak azért sem 
képezhet i kérdés tá rgyát és már ez okból is óhaj tandó, hogy a 

*) L. a Magyar Mérnök és Épitósz Egylet Heti Értesítőjének f. é. ápr. hó 
8.-án megjelent számát. 
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minősítést adó bizonyítvány külső alakja tekintetében is teljes hason
lóság álljon fenn. 

Különben is alig képzelhető, hogy mai nap , mikor minden 
szakon a minősítést oklevél alakjában adják meg. az egyesnek 
adot t oklevélben annak minősítése határozot t kifejezést ne nyerjen, 
e mellett pedig a m. kir. bányászat i és erdészeti akadémia, külö
nösen pedig erdészeti szakja tekintélyének leszállí tását je lentené, 
ha az akadémián szerzett minősités nem részesülne kétségbevon-
hat lan el ismerésben. 

Visszatérve a törvénytervezetre , felemlítem a 6 1 . §-nál szük
séges kiegészítést, mely következőleg tö r ténhe tnék : 

„Szorosabb ér te lemben vett erdőmérnöki és nemkülönben 
erdészi foglalkozás munkaköre az erdei termények nyerése és 
kiszállítása, erdészeti feldolgozása, az ezáltal nyert te rményeknek 
ipari czélokra való finomítása és kikészítése, tehát az erdészeti 
telepek, épületek vagy építmények és tar tozékainak teljes felépítése 
és felszerelése körül felmerülő következő teendőkre te r jed: 

a) Az erdőgazdálkodást szabályozó üzemtervekhez szükséges 
á l ta lános és részle tes tervek és rajzok elkészítésére, valamint az 
ezekkel já ró felvételek, egyéb helyszíni kutatások és számitások 
végzésére ; továbbá ezen erdészeti telepek, a hozzátar tozó gépek, 
kötélpályák, erdei vasutak, csatornák és tavak, gátak, gerebek léte
sí tésének vezetésére el lenőrzésére, felülvizsgálására, leszámolására 
a kész telepek üzemének műszaki vezetésére és az ezekhez szük
séges felmérések, felvételek, rajzok, tervezetek, tervek és előirány
zatok elkészítésére. 

b) Az erdészeti telepek, épületek, vagy építmények műszaki 
tervezését és létesítését, valamint azok üzemét illető szakvélemé
nyek adásá ra és mindezekre vonatkozó peres ügyekben a törvény
székek vagy bíróságok előtt szakértükül való működésre ." 

Ezen kiegészítés szükséges volta abból is kitűnik, hogy eddig 
az erdei termékek szállítását és egyéb az erdei ipart szolgáló 
vízmüvek létesítése, vizszabályozások, ut- és vasútépítések stb. 
csaknem kizárólag erdészek munkája volt, de ha nem is az lenne 
közreműködésükre azok legtöbbjénél szükség van, é p ugy hason 
munkálatok elbírálásánál az erdész-szakértő többnyire nélkülöz
hettem 

43* 
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A törvénytervezetnek a szakértőkre vonatkozó határozmánya 
pedig kimondja, hogy a 6 1 . §-nál körülirt munkáknál szakértükül 
esak kamara i tag szerepelhet , erdömérnök vagy erdész tehát nem. 
mivel az 1 — 1 1 . §-ban, a melyekben felvett minősítések nélkül 
kamara i tag senki nem lehet, szakunk eddigelé nem vétetet t fel. 

Ezenkívül pedig függő kérdés maradna a jövőre nézve, hogy 
kinek a munkakörébe tar tozzanak a 61 . §-ból nagyrészint hiányzó 
fentebb érintett teendők, ha azokkal szakunk nem bizható meg. 

Hasonló kérdések elbírálásánál a műszaki kamara maga is 
érezné az erdészi illetőleg erdőmérnöki szakosztálynak hiányát és 
a kamara i in tézményben ezen szakosztályok utólagos felállítása 
válnék szükségessé. 

Ezek felemlitésével csak érinteni kívántam nagyjában a 
törvénytervezetnek megfelelő kibővítését, annak indokolása végett, 
hogy a törvénytervezet tökéletessége is megkívánja azt, hogy a z 
erdészeti szakot az őt illető helyeken kellőleg érvényre jut tassa . 

Részletekbe bocsátkozni szükségtelen, mivel az igazgató 
választmány megbízása folytán az elnökség ugy is megteendi, vagy 
tán m á r meg is tette a szakunk érdekében szükséges lépésekel. 

Ennélfogva mély tiszelettel alulírott kérése, melylyel a Tekin
te tes Közgyűléshez bátorkodik fordulni, abból áll, hogy a Tekinte
tes Közgyűlés hülön az erdőmérnökök érdekében tett indítványt is 
magáévá tenni és a kellő lépések megtétele végett határozni 
méltóztassék. 

Szombathelyen, 1900. június hó 17-én. 
Scherer Ágoston 

Az igazgató-választmány a Magyar Mérnök- és Építész-Egylettel 
folytatott tárgyalásokról szóló jelentést tudomásul veszi és ezzel 
elintézettnek tekinti Scherer Ágoston indítványát is azon javaslat 
kivételével, a mely az erdészeti államvizsgái oklevél szövegének 
megvál toztatására vonatkozik. Erre nézve sem tartja teljesíthető
nek Scherer ama kívánságát, hogy az akadémián 4 évet töltölt 
hallgatók rnás szövegű oklevelet kapjanak, hanem ragaszkodik 
eredeti álláspontjához, hogy a műszaki minősítésre nézve az akadémia 
egyes szakiskoláinak hallgatói között különbséget tenni nem kíván. 
Ellenben beható vita után és tekintettel a Magyar Mérnök- és 
Épitész-Egyletben államvizsgái oklevelünk szövege ellen felmerült 
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aggályokra elhatározza, hogy a közgyűlés elé Scherer indítványából 
kifolyólag azzal a javaslat ta l lép, hogy tegyen az egyesület a mű
szaki czimek és gyakorlat rendtar tásáról szóló törvényjavaslatnak 
a kormány elé való terjesztése után a lkalmas időben a maga 
részéről oly előterjesztést a kormányhoz, a melyben az erdészeti 
államvizsgái oklevél szövegének oly módosí tását kérelmezi, hogy 
abban az , .oklevél" szó előtt az „ e r d ö m é r n ö k i " szó beiktatása 
által a műszaki minősítés is kifejezésre jusson. 

VIII. Az igazgató-választmány a f. é. 1021. , 1033. és 1069. 
s zámú iktatmányokban három rendes tag részéről kérelmezett 
fizetési határ időket engedélyezi. 

IX. Alapító tagnak felvétetik: Chabada Géza rendes tag, 300 
korona készpénzalapitványnyal , ajánlja Leviczky Albert. 

X. A megelőző választmányi ülés óta a következő rendkivüli 
befizetések tö r tén tek : 

1. Készpénzalapitvány fejében befizetett Chabada Géza 300 
koronát . 

2. Kötvényben tett alapitványaik törlesztésérc befizettek 
Huszár József 10 koronát, Ruttkay Géza 10 koronát . 

3 . A W a g n e r Károly alapítvány javára befizetett a sátoralja
újhelyi állami erdőhivatal egy erdöszolga birságából 5 koronát . 

XI. A jegyzőkönyv hi telesí tésére az elnök dr. Bedő Albert 
első alelnököt és Hirsch István vál. tagot kéri fel. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k., Báró Bánffy Dezső s. k., 

titkár. elnök. 
H i t e l e s í t é s ü l : 

Hirsch István s. k., Dr. Bedő Albert s. k., 
vál. tag. alelnök. 

II. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 1900. évi rendets közgyűlésének 

jegyzökönyve. 
Jelen vol tak: Báró Bánffy Dezső elnök, dr. Bedő Albert első 

alelnök, Bund Károly titkár, Cserny Győző pénztárnok, továbbá : 
Akantisz Rezső m. k. közalap, erdőmester , Antal Miklós uradalmi 
erdész, Antalik Károly az országgy. gyorsiroda másodfönöke, 
Arthold Géza városi tanácsnok, Baltái János m. k. főerdész, Barna 
György urad. erdömester , Bárdos József m. k. főerdész, Bedros 
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József primási erdőmester , Bencze Gergely m. k. e rdőtanácsos , 
akad. t anár , Bereczky Gyula m. k. főerdész, Bittner Gusztáv urad. 
erdőmester , Bodor Zoltán m. kir. főerdész, Bogsch Aladár kir. 
s . -mérnök, Börzsönyi Gyula urad. főerdész, Brannich Kálmán városi 
erdész, Chabada József Körmöczbánya polgármestere, Gornides 
György m. k. erdőtanácsos , Csesznák Gyula Beszterczebánya pol
gármestere , Csiby Lőrincz m. kir. erdőtanácsos , akad. tanár , Csik 
Imre kir. erdőfelügyelő, Csupor István primási főerdömester, Czobor 
László Hont várm. alispánja, Dapsy Frigyes m. k. erdömester , 
Debreczy Ödön m. k. erdész, Dercsényi Kálmán m. k. főerdész, 
Dipold Imre m. k. erdőmester , Divald Béla m. k. főerdész, Doh-
nányi Pál m. k. erdész, Dömötör Tihamér kir. erdőfelügyelö, 
Erdödi György m. k. főerdész, Fankovits Imre urad. erdész, Fa rkas 
Pál urad. erdömester . Fehér Pál városi erdőtiszt, Fekete Lajos 
m. k. főerdőtanácsos, akad. igazgató, Füstös Kálmán m. k. erdö
mester , Gerő Gusztáv m. k. erdész, Gerő Virgil közalap, főerdész 
Gesztes Lajos u rad . erdőmester , Herdina László városi főerdész, 
Hermann J á n o s erd. akad. hallgató, Hibbjan János m. k. főerdész, 
Hinfner György m. k. közalap. e> dészjelölt, Hirsch István m. k. 
főerdőtanácsos, Huber t Aladár m. k. erdész, Jákó J enő m. kir. 
erdész, Illés Nándor ny. m. k. főerdőtanácsos, Jus th Ferencz 
országgy. képviselő, Kaán Károly m. k. erdész, Kallivoda Andor 
m. k. főerdész, Kárpáti Lajos m. kir. erdőmester , Karvas Emil 
m. k. főerdész, Kellner György városi erdömester , Kolossy Imre 
akad . tanársegéd , Kolosy Béla kir. alerdőfelügyelő, Kostenszky Pál 
urad . erdőtiszt, Körmendy Károly főerdész, Körös László m. k. 
főerdész, Krause Géza m. k. főerdész, Krausz Géza városi erdő
mester , Kubányi Endre urad. főerdész, Leganyi Géza ny. m. kir. 
erdész, Lehóczky György m. k. erdész, Lencsó János tanár , Lende 
Ede városi erdőmester , Liebus J ános erdőmester , Marsovszky Ede 
fővárosi erdőtiszt, Márton Sándor m. k. erdőmester , Mayer Géza 
u rad . e rdömester , Medveczky Ernő m. k. erdész, Merényi Gyula 
m. k. főerdész, Mezey Arthur m. k. erdészjelölt, Mihalik Dezső 
jogügyi igazgató, Mihályfi Mihály m. k. főerdész, Murányi Károly 
m. k. főerdész, Muzsnay Géza m. k. főerdész, Nagy Dániel kir. 
s . -mérnök, Nagy László urad. erdömester , Nagy Vincze kir. erdő
mester , Pálka Gyula m. k. erdész, Palkovics Károly primási erdő-
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mester, Pánczél Ottó kir. alerdőfelügyelő. Papp István m. kir. 
erdészjelölt, Pilz Ottó urad. erdömester , Polgárdi Béla m. k. fő
erdész, Porubszky Károly m. k. főerdész, Rainiss István urad . 
erdész, Ratkovszky Károly m. k. e rdőmeí ter , Reinfuss Félix urad. 
erdömester , Bili Viktor m. k. közalap, erdész, Rónay Antal m. k-
főerdőtanácsos, Bónay Imre m. k. erdészjelölt, Russek Ferencz 
erd. akad. halig., Ruttkay Géza vár. erdőmester , Schmid Artúr 
urad. erdömester , Sebmid Ernő erd. akad. hallgató, Schmid 1 

Ferencz m. k. h. erdész, Scholcz Ottó urad. erdőmester , Sebők 
Zsigmond a „Budapesti Hirlap" munkatársa , Solti Arnold kir. 
erdöfelügyelő, Sóltz Gyula országos főerdömester, min. t anácsos , 
Somoghy Lajos m. k. erdömester , Spet tmann János akad. tanár 
segéd, Stanik Samu m. k. erdőmester , Szabó Ferencz m. k. erdész, 
Szálai Ernő m. k. közalap erdész, Szántó Zénó akad. tanársegéd) 
Székely György urad. erdőmester , Székely István m. k. erdész, 
Székely József m. k. főerdész. Szél László dr., Szitnyay József 
Selmeczbánya sz. k. város polgármestere , Szojka Gyula m. kir. 
e rdőmester , Szőllösi Zsigmond a „Magyar Szó" munkatársa , Terbócs 
Bertalan m. k. főerdész, Tomasovszky Imre akad. tanársegéd , 
Tomcsányi Gyula m. k. erdöigazgató, Tornay Gyula egri fökápt. 
erdömester , Tóth Miklós m. k. főerdész, Tölg Vilmos kir. főerdész, 
Török Gábor városi erdőmester , Trnovszky Márk m. k. főerdész, 
Tuzson János dr. a m. k. közp. erd. kisérl. ál lomás adjunktusa , 
Urszinyi György k. erdész, Urbán Gyula urad. erdész, Vadas J enő 
m. k. főerdőtanácsos, akad. t anár , Vadászfy Jenő m. k. közalap, 
erdőmester , Vaitzik Emil akad. tanársegéd, Varga János urad. 
főerdész, Vörös Ferencz városi főjegyző, Vörös László kir. a lerdő
felügyelő, Wittich Lajos m. k. erdész, Wocher Jenő u rad . erdő-
gondnok, Wocher Lajos urad. főerdész, Zachar Ádám m. kir. 
erdészjelölt, Zachar Gyula m. k. főerdész, Zachar István kir. al
erdőfelügyelő. 

Ehii ülés. 
1900. évi július hó 1-én Selmeczbányán, az erdészeti akadémia 

XIX. számú tan termében. Az ülés kezdődik d. e. 9 ó rakor . 

Bánffy Dezső br; e lnök: Tisztelt urak ! A mai nap ra össze
hívott rendes közgyűlésünkre vonatkozólag az egyesületi titkár ur 
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kötelességszerűen megteendi j e l en té sé t ; és tekintettel azon körül
ményre , hogy a mult évi közgyűlés lefolyása óta oly természetű 
ügy, mely elnöki bejelentés alakjában jöhetne a közgyűlés elé, 
nem fordult e l ő : mél tóztassanak megengedni , hogy röviden, néhány 
szóval üdvözöljem az egyesületnek itt, a közgyűlésen megjelent 
tagjait, különösen pedig ket tősen üdvözöljem azon alkalomból, 
hogy itt Se lmeczbányán , ahol tudományukat szerezték, ahol fiatal 
éveiket, kétségtelenül az ember életében a legérdekesebb, a leg
szebb kor éveit eltöltötték, most összejöttek az erdészeti egyesület 
közgyűlésén. (Éljenzés.) 

Kétségtelenül érdekes és kellemes visszaemlékezéseket hoztak 
ide azok, akik tanulmányaika t itt végezték és azért ez a köz
gyűlés, ha más egyéb tekintetben fontos és jelentőségtel jes nem 
is volna, magában véve ezért is fontos és érdekes . 

Engedjék meg, hogy ezek e lmondása után ismétel ten üdvö
zöljem az Országos Erdészeti Egyesületnek a közgyűlésen meg
je len t tagjait itt Se lmeczbányán, ahol régi o t thonukban vannak. 
Kívánom, hogy fiatalkori emlékeik felujulása önöknek kedves le
gyen és ezen visszaemlékezés ha tása alat t az Országos Erdészeti 
Egyesület most megnyi tandó közgyűlése a legemlékezetesebbek és 
legjelentőségtel jesebbek egyike legyen. (Élénk éljenzés.) 

Ezzel a közgyűlést megnyitom. (Éljenzés.) 

Bund Károly t i tkár : T. közgyűlés! Mielőtt az egyesület mult 
évi működésérő l szóló je lentésemet előterjeszteném, méltóztassék 
megengedni , hogy bejelentsem azokat a hatóságokat és testületeket, 
a melyek közgyűlésünkre képviselőket küldeni szívesek vo l tak : 

A földművelésügyi minister ur ö nagymél tóságát Sóltz Gyula 
országos főerdőmester és ministeri tanácsos ur. a vallás- és köz
oktatásügyi minister ur ö nagyméltóságát pedig Hirsch István 
ni. kir. közalap, főerdőtanácsos ur képviseli. 

Az ausztr iai Reichsforstverein Bittner Gusztáv e rdömester 
urat , a horvátszlavonországi erdészeti egyesület Nagy Vincze kir. 
e rdőmes te r urat . a csehországi erdészeti egyesület Liebus János 
erdőmester urat , a morva-sziléziai erdészeti egyesület Pilz Ottó 
erdömes te r u ra t küldte ki képviseletében. 

Hont vármegye képviselőiként Czobor László alispán ur, 
Palkovics Károly és Schmid Arthur erdőmester urak jelentek meg. 
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Selmeczbánya sz. kir. várost Szitnyay József polgármester 
ur, Arihoki Géza városi t anácsnok ur, Krausz Géza városi e rdö
mester ur és Vörös Ferencz városi főjegyző ur, Beszterczebánya 
sz. kir. várost CseszndJc Gyula polgármester ur és Herdina László 
városi főerdész ur, Budapes t székes-fővárost Marsovszky Ede fő
városi erdötiszt ur, Debreczen sz. kir. várost Török Gábor erdő
mes ter ur, Körmöczbánya sz. kir. várost Chabada József polgár
mes ter ur és Lende Ede e rdőmes te r ur, Pozsony sz. kir. várost 
Fehér Pál városi erdőtiszt ur, Sopron sz. kir. várost Kellner György 
erdömes te r ur, végül Andrássy Dénes gróf hi tbizományi u rada lmá t 
Mayer Géza e rdőmes te r ur és Kostenszky Pál e rdögondnok ur 
képviseli. 

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni , hogy köszönetet szavazzunk 
azon hatóságoknak, tes tü le teknek és egyesületeknek, amelyek ide 
képviselőket küldöttek és szívesen üdvözöljük azokat a küldötteket, 
akik a közgyűlésen megjelenni szíveskedtek. (Éljenzés). 

Ezt tehát határozat ikig kimondom. 
Méltóztassanak meghal lga tn i a t i tkár ur je lentésé t az egyesület 

működésérő l a mult évi közgyűlés óla. 

Bund Károly t i tkár előterjeszti évi je lentésé t és ennek 
kere tében az igazgató-választmány javaslatai t . (A je lentést 1. az 
597 . oldalon). 

Elnök: T. közgyűlés! Méltóztatnak á l ta lánosságban hozzá
szólni a felolvasott je lentéshez ? (Felkiá l tások: Elfogadjuk!) Ha senki 
sem kivan szólni, a titkári j e len tés á ta lánosságban tudomásul 
vétetik. Egyes pontokra nézve ha tá roza tok hozata la szükséges, 
leszek bátor t ehá t azokra a t. közgyűlés figyelmét felhívni s a 
mennyiben hozzá mél tóz ta t tak járulni a t i tkári j e len tésben foglal
takhoz, ha tá roza tképen k imondom h o g y : 

1. rt közyyidés az iyazgató-vcdasztmcmynak a titkári állás újjá
szervezésére vonatkozólag tett intézkedéseit jóváhagyólag tudomásulveszi: 

2. Gaál Károly egyesületi irnok évi fizetését f. é. július hó 1-től 
kezdve 1600 koronóiban állapítja meg s hozzájárul ahhoz, iwgy az 
eddigi imoki állással jövőben az irodavezetői czim köttessék össze: 

3. a közgyűlés helyeslőleg tudomásul részi azon tárgyalásokat, 
u melyeket az igargató-vódasztmány az erdőfisztek műszaki minősítése 
tárgyában a Magyar Mérnök-és Epitész-Egylettel folytatott; 
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4 . helyeslőleg tudomásul veszi a közyyülés, hoyy az igazgató-
választmány a néhai Luczenbacher Pál által hagyományozott 10000 
koronát elfogadta és azt erdőtisztek özvegyeinek és árváinak segélye-
zéiére szánt uj alapítvány létesítésére kívánja fordítani; 

5. a közgyűlés a bejelentett uj tagokat az egyesület kebelébe 
felveszi; 

6. az elhunyt tayok elvesztése feletti részvétének és sajnálatá
nak jegyzőkönyvileg kifejezést ad és végül 

7. a közgyűlés özv. Matuskovits Pélánénak az eyyesület részére 
adományozott zászlóért köszönetet szavaz. (Helyeslés). 

Fekete Lajos: T. közgyűlés! Ezt az a lkalmat fel kívánom 
használni először is arra , hogy a bányásza t i és erdészeti akadémia 
nevében örömömet fejezzem ki azon, hogy ennek falai közt 
méltóztatnak megtar tani az erdészeti egyesület közgyűlését. E nap 
az erdészeti akadémia tör ténetében örökké emlékezetes lesz. (Élénk 
éljenzés.) 

Midőn ezt kijelentem, egyszersmind a feletti ö römömnek adok 
kifejezést, hogy én tehe tem a közgyűlésen azt az indítványt, hogy 
intéztessék ezen akadémia falai közül a közgyűlés nevében üdvözlő 
távirat Darányi Ignácz földmivelésügyi minister ur ő nagymél tósá
gához, (Lelkes éljenzés) aki mindig nagy érdeklődéssel és meleg 
szeretettel viseltetett az erdészeti egyesület és á l ta lában az erdészet 
i ránt és akinek ez a meleg szeretete és érdeklődése oly gyakran 
nyilatkozott meg tet tekben. (Élénk helyeslés .) 

Csupor István: T. közgyűlés ! A titkári je lentésből örvendve 
látom egyesületünk ha ladásá t és fejlődését és ezt látva, hazánk-
bölcsének az a mondása ju t eszembe, hogy csak az a nemzet 
számitha t szebb jövőre , amely meg tudja becsülni múltját. 
(Helyeslés.) 

S valamint hazánk megbecsül te múltját , ugy az erdészeti 
egyesület is megbecsül te azt és azért fennállása biztosítva van. 
(Élénk helyeslés.) Ámde kinek köszönhető az, hogy ma elmond
hatjuk, hogy egyesületünk jövője biztosítva v a n ? Köszönhető 
azon férfiaknak, akik egyesületünk é rdekében teljes oda
adássa l és buzgósággal munkálkodtak mindeddig és közre
működésüket egyesületünk j a v á r a remélhetőleg a jövőben sem 
vonják meg tőlünk. Megragadom tehát az a lkalmat , hogy szives 
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engedelmükkel indítványozzam : mondjon a t. közgyűlés jegyző
könyvileg köszönetet Bedő Albert és Horváth Sándor alelnök 
uraknak, a kik mindenkor teljes erejükkel működtek a magyar 
erdészet és az országos erdészeti egyesület é rdekében . (Lelkes 
éljenzés.) 

Elnök: Két indítvány van előttünk. Azt hiszem mind a kettőt 
vita nélkül mél tóztatnak elfogadni. (Helyeslés.) Ennélfogva ki
mondom határozat i lag, hogy Fekete Lajos tag társunk indítványa 
folytán a földmivelésügyi minister urnák üdvözlő távirat küldessék. 
Továbbá mél tózta tnak Csupor István tagtárs ur indítványa értelmé
ben Bedő Albert és Horváth Sándor, egyesületünk alelnökeinek 
az egyesület érdekében évek hosszú során át kifejtett e redménydús 
működésükért jegyzőkönyvileg köszönetet mondani . (Éljenzés.) 

Dr. Bedd Albert: T. közgyűlés! Az igazgató-választmány 
egyik tagja, Csupor István ur, indí tványt tett, mely szerint csekély 
személyem és alelnöktársam működéséér t az egyesület köszönetét 
nyilvánítsa. Erre az indítványra igazán nem gondoltam, de épen 
azér t , mert meglepetésképen jött, ké tszeresen kedves kötelességem
nek ismerem hálásan megköszönni azt, hogy visszagondolva régi 
munkásságunkra , ezért ez alkalommal elismerésüket méltóztat tak 
nyilvánítani. Köszönöm ezt magam és alelnöktársam nevében. 

Méltóztassanak azonban megengedni , hogy a midőn ezt 
teszem, ehez hozzácsatolhassam köszönetemet azon régi munka
társaim iránt, akik velem együtt működtek az ifjúkor idejében. 
Már kevesen vannak, de néhányat még szemben látok ülni azok 
közül, akik a magyar erdészet j a v á é r t mellém álltak és engem a 
felvállalt munkában önzetlenül és tántor í thata t lanul támogat tak . 
(Éljenzés). Nem szükséges őket megneveznem, itt ülnek, ismeri 
mindenki az igazgató-választmány régi tagjait, a magyar erdészet 
kipróbált munkásait . Ök a köszönetre és az el ismerésre ép oly 
méltók, mint mi és én kérem a t. közgyűlést, hogy a Csupor 
István tagtársunk által indítványozott köszönethez csatoljuk azt a 
köszönetet és elismerést, melylyel nekik tar tozunk. (Élénk helyes
lés). Ugy ők, mint én és alelnök-társam ezen el ismerésből bizonyára 
ujabb erőt merítünk majd arra , hogy habá r gyengülő erővel, de 
sohasem szűnő erös akarat ta l igyekezzünk egyesületünknek hasznára 
válni. (Lelkes éljenzés.) 
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Elnök: Méltóztatnak az alelnök ur szavai é r te lmében köszö
netüket a magyar erdészet mega lap í tásában résztvett kar tá rsakra 
is kiterjeszteni. (Altalános helyeslés.) 

Az igazgató-választmány előterjesztette je lentésé t az 1899. 
évi számadások megvizsgálásáról és az 1901. évi költségvetésről , 
mely felett mo- t a közgyűlés véglegesen fog határozni . A rendes 
gyakorlat az, hogy ez a je lentés a számadásokkal és a költség
vetéssel együtt há romtagú bizot tságnak adatik ki, mely megtévén 
jelentését , ennek a lapján ha tá roz a közgyűlés. (Helyeslés.) Méltóz
ta tnak most is ezen gyakorlat szerint e l já rn i? (Helyeslés.) 

E szerint ezen bizot tságba bá tor volnék javas la tba hozni 
Csik Imre kir. erdőfelügyelő u r elnöklete alat t Lende Ede és 
Bedros József uraka t , akik szívesek lesznek a holnap délelőtt tar
t andó folytatólagos ülésben je lentésüket előterjeszteni. •— Méltóz
ta tnak ehhez hozzájárulni ? (Helyeslés.) Ez ér te lemben mondom 
ki a ha tá roza to t . 

T. közgyűlés! A t i tkári állás új jászervezése következtében 
szükségesnek mutatkozot t a t i tkárra vonatkozólag ugy szolgálati, 
mint fegyelmi és nyugdijszabályzatról gondoskodni, melyet az 
a lapszabályokba is be kell illeszteni. Erre vonatkozólag a köz
gyűlés előtt fekszik egy tervezet , a melynek még kiegészítő részét 
képezi az a lapszabályoknak azon módosí tása , mely a Luczen-
bacher-féle a lapí tvány folytán vált szükségessé. 

Bund Károly t i tká r : A titkári ál lás újjászervezésével kapcso
la tosan beállot t annak a szükségessége, hogy az egyesület és a 
titkár között fennálló jogviszony részletesen szabályoztassék és 
az a lapszabályokban is megállapi t tassék. Az igazgató-választmány 
ennélfogva saját kebeléből há romtagú bizottságot küldött ki avval 
a feladattal , hogy a t i tkárra vonatkozó szolgálati, nyugdíj- és 
fegyelmi szabályzatot dolgozza ki olyképpen, hogy az az a l ap 
szabályokba beil leszthető legyen. Ez a bizottság egyúttal kiter
jeszkedet t azokra az apróbb módosí tásokra , a melyek az a l ap 
szabályok szövegében a koronaszámi tás kötelező életbeléptetése 
következtében, továbbá az irodavezetői czimzésre vonatkozó, jelen
tésemben már emiitett ha tá roza tból kifolyólag szükségesek. 

Méltóztassék megengedni , hogy ezeknek az apróbb módosí
tásoknak részletes i smerte tését mellőzve, csupán a titkári-1 
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vonatkozó szabályzatokat olvassam tel. Ezek egyébként egész 
terjedelmükben benfoglaltatnak a t. tágtársak között szétosztott 
a lapszabálypéldányokban. (Felkiál tások: télolvasottnak tekintjük!) 

Elnök: Méltóztatnak az a lapszabály- tervezetet felolvasottnak 
tekinteni? (Igen!) Senki sem kivan hozzászólni? Kimondom tehát 
a határozatot , mely szerint a titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdij-
szabályzatának tervezetét, ugy, a mint nyomtatásban közkézen van, 
a közggidés magáévá teszi. 

Bund Károly t i tkár : Néhai id. Luczenbacher Pá lnak 10,000 
koronás hagyománya következtében, a melyre vonatkozólag mű
ködési je lentésem kapcsán olyképpen méltóztatot t határozni , hogy 
az külön jótékonyczélu alapítványként kezeltessék, az a lapszabá
lyok további kiegészítésre szorulnak, a mely kiegészítést az idö 
rövidsége miatt a t. tagtársak között kiosztott a lapszabálypéldá
nyokban figyelembe venni már nem lehetett . Ez a kiegészítés, a 
mely miatt a későbbi szakaszok számai és egyes idézetek változ
nak, a következő: 

VI. Luczenbacher Pál alapítvány. 

151. §. Idősb szobi Luczenbacher Pál, főrendiházi tag, az 
Országos Erdészeti Egyesületnek alapító tagja, a ki mint az 
igazgató-választmánynak is évek hosszú során át buzgó és áldozat
kész tagja, az egyesület ügyeinek intézésében tevékeny részt vett, 
1900. évi márczius hó 11-én bekövetkezett elhunyta u tán felbon
tott végrendeletében az Országos Erdészeti Egyesületnek 10,000 
koronát hagyományozott . Az Orsz. Erd. Egyesület 19C0. évi jul. 1. 
napján Selmeczbányán tar tot t közgyűlése ezt az összeget hálával 
elfogadta és e lhatározta , hogy abból a nagylelkű hagyományozó 
emlékére továbbra is növelhető külön alapítványt létesít a r ra a 
czélra, hogy kamataiból oly erdőtisztek segélyre szorult özvegyei
nek és árváinak, kiknek férjük vagy atyjuk az Országos Erdészeti 
Egyesületnek abba történt első belépésétől kezdve á l landóan és 
legalább 5 (öt) éven át tagjai voltak s tagsági kötelezettségeiknek 
eleget is tettek, évenkint segély adassék. 

152. §. Ez az alapítvány, a mely önkéntes adományokból , 
esetleg hagyományokból és az egyesület közgyűlése által eselröl-
esetre megszavazandó összegekből tovább növelhető, az Országos 
Erdészeti Egyesület tulajdonát képezi s az egyesület törzsvagyo-
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nával együttesen kezeltetik olyképpen, hogy számadásszerü leg 
nyilvántartot t tőkéjének tényleges kamatai az egyesület költség
vetésében mint bevétel „A Luczenbacher Pál alapitvány bevétele'" 
czimü rovat alat t és mint k i a d á s : „A Luczenbacher Pál alapít
ványból adandó segélyek" czimü rovat alatt á l landóan külön tételt 
képeznek. 

153. §. A segélyezésért benyújtandó folyamodványokra, azok 
megbi rá lására , a segélyösszegek megál lapí tására és ismételve való 
megadásá ra , az esetleg ki nem osztható kamatjövedelem hova-
forditására az alapszabályok 120—128. §§-aiban a Wagne r Károly 
alapítványból adandó segélyekre nézve megszabot t ál talános elvek 
irányadók. 

Méltóztassék a t. közgyűlés az alapszabályoknak az igazgató
választmány által javasolt módosítását elfogadni. 

Elnök: Méltóztatnak hozzászólni ? (Felkiáltások : Elfogadjuk !) 
A közgyűlés tehát a Luczenbacher-féle alapitvány következtében szük
ségessé vált kibővítését az alapszabályoknak elfogadja és a többivel 
együtt megerős í tés alá ter jesztem rendeli . 

Méltóztassanak meghallgatni a t i tkár jelentését a Deák Ferencz 
alapitvány kamata iból kiirt pályázat eredményéről és az alapitvány 
1901. évi kamata inak felhasználására vonatkozó javaslatot . 

Bund Károly t i t ká r : Tisztelt közgyűlés! A Deák Ferencz 
alapítványból kiirt pályázatok közül a mult évi közgyűlés alkal
mával az Erdőrendezés tan II. részének és az Erdészeti Épitéstan 
III. részének megira tása már biztosítva volt, az Erdészet ' vegytanra 
nézve pedig azt ha tá roz ta volt a közgyűlés, hogy annak megira-
tásá t az ig. vá lasz tmány megbíza tás utján kisértse meg. 

A lefolyt évben az első két müvei nem volt alkalma az ig. 
vá lasz tmánynak foglalkoznia, mivel a szerzők, Csiby Lőrincz és 
Sobó Jenő t. tagtársaink müveiket még nem muta tha t ták be, 
remélhető azonban, hogy a jövő évi közgyűlés ezekkel a müvekkel 
érdemlegesen foglalkozhatik. 

Az Erdészet i Vegytan megírására az ig. vál. Bencze Gergely 
t. tagtársunkat kérte fel, a ki mint az erdőakadémián ennek a 
tantárgynak tanára , a leghivatottabb ennek az uj szakkönyvnek 
megírására . Bencze Gergely t. tagtársunk késznek nyilatkozván a 
könyv megírására , az ig. vál. őt ezzel megbízta. 
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Méltóztassék tehát t. közgyűlés ezt a megbízatást jóvá
hagyólag tudomásul venni. 

A Deák Ferencz alapitvány 1899. évi kamataiból , egyrészt 
há rom kisebb pályamű megí rásá ra tűztünk volt ki egyenként 200 
koronát , a hátralevő 500 korona pedig az Erdészeti Lapok 1899. 
évfolyamában megjelent három legkiválóbb czikknek díjazására 
volt fordítandó. Az említett három szakkérdésre már másodízben 
tűztünk ki határidőt , sajnos azonban erre az ujabb hatá idöre is 
csak a faeladási szerződésekre vonatkozó kérdésre érkezett be 4 
pályamű, a melyek jelenleg bírálat alatt állanak. A bükkfa fülledé-
sének gazdasági okairól és a házi faiparról szóló pályakérdésekre 
ellenben pályázó nem akadt. 

Mindazonáltal az igazgató-választmány mindhárom kérdést 
oly nagy fontosságúnak tartja, hogy azokat a napirendről levenni 
nem kívánja, hanem avval az előterjesztéssel lép a tisztelt köz
gyűlés elé, hogy felhatalmazni méltóztassék, miszerint a bükkfa 
romlására és a házi faiparra vonatkozó 'pályázatnak s nemkülönben 
ha a faeladási szerződésekre beérkezett pályamüvek közül nefalán 
eyy sem volna dijazlicdó, ennek a kérdésnek is megbízás utján való 
meyiratásíd kisértse mey. 

Az Erdészeti Lapok mult évi kötetében megjelent czikkek 
bírálat tárgyává tétetvén az igazgató-választmány a bíráló-bizottság 
javas la ta alapján Csiby Lőrincz t. tagtársunknak „A vizfogó gátak 
vas tagságának elmélete és a viszonylagos anyagszükséglet" 
czimü közleményét 200 korona, Kaán Károly t. tagtársunknak 
„Átalakulások az erdei termékek szállító eszközeiben" czimü czikkét 
100 korona, végül „Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből" 
czimü saját igénytelen közleményemet 200 korona ju ta lomban 
tar tot ta részesitendőnek. 

Méltóztassék t. közgyűlés az igazgató-választmánynak ezt 
a ha tá roza tá t jóváhagyni. 

A Deák Ferencz alapitvány folyó évi kamatai a mult évi 
közgyűlés ha tá roza ta é r te lmében tudvalevőleg a kiadandó népszerű 
Erdészeti Növénytan irói tiszteletdíjaként fog felhasználtatni. Van 
szerencsém erre vonatkozólag tisztelettel jelenteni, hogy Fekete 
Lajos t. tagtársunk a népszerű Erdészeti Növénytan első füzetének 
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anyagát már be is nyujtolta egyesületünkhöz s az igazgató-választ
mány annak kinyomatása iránt intézkedett . 

Végül az igazgató-választmány a Deák Ferencz alapitvány 
1901. évi kamatainak felhasználására nézve azt a javasla tot ter
jeszti a t. közgyűlés elé, hogy azok egy faanatomiai mü megírá
sára tűzessenek ki pályadíjul. 

Nevezetesen önálló kutatások alapján megirt s a megér tés 
könnyítésére megfelelő rajzokkal ellátott m ű b e n leírandó a Magyar
ország erdőit alkotó, va lamint a külföldről származot t s már meg
honosodott fafajok fájának anatómiai szerkezete, nemkülönben 
műszaki, vagyis ipari szempontból fontos tulajdonságai, ugy, hogy 
egyrészt az illető fafaj, egyedül a fatest szerkezetének vizsgálata 
után meghatározható legyen, másrész t pedig, hogy a megírandó 
mü biztos felvilágosítást adjon a leirt fafajok műszaki értéke felől. 

A munka tehát ki tüntetné s magyarázná az egyes fajok fa
testének szabad szemmel kivehető jellegeit s mikroskopi szerke
zetét, szöveggel és képekkel. 

Az anatómiai szerkezet leírása tehát nemcsak módot nyújtana 
a meghatározáshoz, hanem egyúttal az egyes fafajok fájának mű
szaki (technikai) tulajdonságait is megmagyarázná . 

Kiterjeszkednék a munka továbbá a tenyészeti viszonyoknak 
s az ana tómia i szerkezetnek egymáshoz való viszonyára és ismer
tetné az egyes fajoknál az ana tómia i szerkezetnek a különféle 
termőhelyi viszonyokkal kapcsolatos vál tozásai t . 

Ezzel a müvei a hazai szakirodalom egy ujabb és pedig 
szélesebb körökben is érdeklődést keltő müvei szaporodnék, sőt 
tudomásom szerint valamennyi fanemre kiterjeszkedő ily mü a 
külföldi szakirodalomban sem fordul elő. 

A pályadíj csak abszolút becsű műnek volna kiadható, a 
pályamüvek beterjesztésére pedig 1902. évi márczius hó végét 
tűzte ki az igazgató-választmány. 

Méltóztassék t. közgyűlésnek ezt a javasla tot elfogadni. 

Elnülc: Méltóztatnak ezen je lentés t tudomásu l venni és a 
benne foglalt javaslatokat elfogadni? (Általános helyeslés.) Ennél
fogva határozat i lag kimondom, hogy 

./. a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az „Erdészeti 
Vegyiem" megivása Bencze Gergely tagtársunkra bízatott; 
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3. a közgyűlés hozzájárul az igazgató-választmánynak ahhoz a 
javaslatához, hogy a Deák Ferencz alapitvány 18.99. évi kamataihói 
kiirt kisebb pályakérdések megiratása, a mennyiben a pályázat ered
ményes nem volt, megbízás utján kiséreltessék meg; 

3. az igazgató-választmánynak az Erdészeti Lapok 1899. évi 
évfolyamában megjelent három leykiválóbb czikk jutalmazására vo
natkozó javaslatát elfogadja és végül 

4. a közggülés hozzájárul ahhoz, hogy a Deák Ferencz alapit
vány 1901. évi kamataihói egy faanatomiai mü megírására tűzessék 
ki pályadíj. (Helyeslés.) 

Elnök: A tárgysorozat ér te lmében következik Selmeczváros 
erdömesterének felolvasása a város erdeiről. A mennyiben ez az 
ismertetés nyomta tásban közkézen forog, mél tóz ta tnak talán hozzá
járulni , hogy az erdőmester ur azt élőszóval röviden ismertesse. 
(Helyeslés.) 

7. Krausz Géza városi e rdőmes t e r ; 
Nagyméltóságú Elnök U r ! 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Már kézhez méltóztat tak venni a városi erdők rövid ismerte
tését tárgyaló füzetkét és igy ez alkalommal kevés uj dolgot hoz
hatok elő. Épen e miatt az á l ta lam felemlitendők inkább oly dol
gok, a melyek a m á r ismerteket részben kiegésziteni vannak hivatva, 
részben ismétlések. Miért is szives elnézésüket kérem, hogy a 
felhozandókat nem foglaltam semmi rendszerbe és azok mintegy 
ötletszerüleg vannak felsorolva. Szives engedélyüket kérem a r ra is, 
hogy tekintettel egészségi á l lapotomra lehetőleg rövid lehessek. 

A városi erdők területe a mai napon az uj szerezményekkel 
együtt kereken mintegy 9600 holdat tesz ki. Két megyében, Hont és 
Bars vármegyében terülnek el és felügyeleti szempontból két kir. 
erdőfeliigyelöséghez, a pozsonyihoz és a besz te rczebányaihoz 
tar toznak. 

Fő és uralkodó fanem a jegenyefenyő, mely itt helyén is 
v a n ; ezen kivül állabot alkot még a bükk és a tölgy. A vágás
forgás 100 év. 

Az üzemtervben a fokozatos felújító vágás van előirva, mely 
lehetőleg be is tartatik, kivitele azonban igen sok nehézségbe ütkö
zik, főleg azért , mert a tűzifa kevés keresletre talál helyben és a 

E R D É S Z E T I L A P O K . 44 
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közel vidéken, távolabb helyeken való ér tékesí tése pedig és igy 
a vágásterületek ki takar í tása sók bajjal jár . 

Az épület- és műfa a helybeli fogyasztás kielégítése után 
tövön az e rdőben értékesít tet ik a fennálló szerződés szerint . 

A város 1885. év óta, vagyis azon idő óta, melyben ezen 
erdőket a kir. kincstártól saját kezelésbe vette, az erdősí tésekhez 
eleinte és kivált a rosz talajú kopár területeken az erdeifenyőt, 
vörösfenyőt, majd a luczfenyőt haszná l ta f'eL mely utóbbi fanemek-
tenyésztése főleg a hézagosan felújult jegenyefenyvesekben van 
te rvbe véve. Tervbe vétetet t és főczélul tüzetet t ezenkívül még a 
tölgynek és pedig a kocsánta lan tölgynek lehető nagymérvben 
való tenyésztése is oly helyeken, a hol azt a magasság, a talaj 
és a fekvés indokolttá teszi . Eddig eszközölt erdősítéseink az 1000 
kat. holdat megha lad ják ; mintegy a fele részük oly területekre 
esik, a melyek eddig más mivelési ághoz tar toztak. Legnagyobb 
nehézségbe és legtöbb pénzbe került a város feletti kopár terület 
beerdősi tése , a mely a mai napon m á r biztosítottnak tekinthető. 
Erdősítési költségeink meglehetősen magasak, 8 frtól 20 frtig ter
j ed holdanként , sőt egyes kivételes esetekben még ezt is meghaladja. 
Ennek igen sok oka van, és főleg a Selmecz város körüli ültetések 
a legdrágábbak mer t itt a legtöbb felügyelet kell, a talajt sok 
esetben össze kell hordani a csemeték alá, a munká t a hó elmultával 
azonnal meg kell kezdeni és ekkor a fagy délelőtti 10 óráig a 
munká t meg nem engedi, a napszámos pedig egészben kifizetendő. 
Halasztani pedig a munká t nem lehet és nem szabad, mert kavi
csos talajunk hir telen szárad és a tavasszal rendszer int hirtelen 
és minden á tmene t nélkül beál ló nagy hőség az erdősítési mun
kálatot hosszura nyújtani nem engedi. A tavaszi erdősítési mun
kákra alig van 3 heti időnk, az őszi időjárás pedig a hirtelen beálló 
és korai fagyok miat t még kedvezőtlenebb. 

Sok hegyoldalunk oly meredek és a csekély televényréteg 
oly omlatag, hogy azt a gyomnak szinte mesterséges tenyésztése 
által az állab ki takar í tása előtt előbb biztosítani kell a csuszam-
lástól, melyet az első zápor előidézhet. 

Mindazonáltal erdősítéseink meglehetősen sikerülnek, a mi 
azonban némi turpissággal jár , a melyet ezennnel bevallók. Azon 
kívül ugyanis, hogy az ültetés előtt a csemetegödörbe a rosz 
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talajon jő földet szóra 'ok egy- két füles kosárral , megteszem még 
azt is, hogy 1—2 héttel az elültetés után látván sok csemetének 
biztos elhalását , azt hamar jában friss csemetével pótol tatom. Igy 
tet tem e tavaszon is az Erzsébet királyné emlékére eszközölt 
Paradicsomhegyi erdősí tésekben, és ez egyúttal a magyaráza ta 
azon körülménynek, hogy főleg a selmeczi kerületben, a hol a 
talaj a legrosszabb, a legdrágább az erdősítés. Hiszem azonban, 
hogy a többkiadás nem ment kárba. 

A város felett az Eötvös-ut mentén elterülő erdősítés az 
1896. évben az erdősítési lü-ik ju ta lomban részesült és mint véd
erdő van az üzemtervbe hevévé részint a vízmosások és földcsu
szamlások megakasz tása és részben nagyon is vizszegény talajunk 
megvédése ezé Íjából. 

Semminő mesterségesen létesített fafeldolgozó berendezé
sünk nincsen, ugy szintén hiányzik minden más mesterséges alko
tás a közelítés és szállí tásra, de nincs is ar ra szükség, mert erde-
inket minden i rányban átszelik a jó országutak, az ezekbe vezető 
völgyek pedig rövidek és mindenütt megközelíthetők fuvarral ; a 
főutak mindegyike pedig ismét a Garam folyóhoz vezet. 

Kezelésünk is eszerint van berendezve és minden fatermék 
szállí tása tengelyen történik. 

Érdekesnek tar tom felhozni, hogy minden tenyésztett fanem 
között legbiztosabban erdösithető a vörösfenyő és ennek növeke
dése is szembetűnően meghaladja a többi fanemét. Kérdés azon
ban, hogy ezen tulgyorsan nőtt fa mily minőségű lesz ? A Iá 
minőségét a gyors növekedés bizonyosan befolyásolja és azért a 
vörösfenyő tenyésztés a jövőben csak annyiban és ott szándékol
tatik, a hol ezt a talaj és az esetleges elegyítés kívána
tossá teszi. 

A tölgyei azonban pártoljuk a hol csak lehet. E tavaszon 
1.380,000 drb különféle fajú csemetének elültetése volt tervbe véve, 
n e csak 800,000 drbot sikerült elhelyezni, mintegy 200,000 darab 
pedig az őszön lesz elültetve. Ezzel pedig elég is lesz téve az 
erdősítési tervezetnek mer t sok vágásban az elültetni tervezett 
csemetemennyiségre nem volt szükség. 

Ta lán nem lesz érdektelen ha még röviden előadom vadászati 
viszonyainkat, és i smer te tem vadállományunkat . 

4 4 * 
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Minden oldalról kitett és megközelíthető erdeink nem igen 
alkalmasak a vadtenyésztésre . A szegény munkásnép télen és 
nyáron egyaránt keresztül-kasul jár ja az erdőket száraz galyt'a, 
és a többi erdei termék után. Mohát szed és azt ágynak használja , 
a gomba, málna és eper pedig szintén nagyon óhajtott dolog náluk. 
Ezenkívül kivált a bányamunkások közül igen sok a m a d a r á s z 
és vadorzó. Ily viszonyok között, de még a silány és kevés mező
gazdasági mivelés alat t álló terület miatt is a vadál lomány igen 
csekély. Előfordul például a fogoly, de ez minden kímélet mellett 
sem tud felszaporodni. A nyul is ritka és egy 5—6 tagból álló 
tá rsaság egy napi vadásza ton 1—2 nyúlnál többre nem tesz szert. 
Az őz pedig még ri tkább. Vaddisznó mint á tu tazó vendég szerepel 
olykor-olykor. Császármadár is csekély számban található. A róka ellen
ben a többi vadhoz viszonyítva elég gyakori. Egyéb vadunk nincsen. 

Bányásznépünk a vadorzáson és a mada rá szá son kívül 
még a fatolvajlással is előszeretettel foglalkozik és itt ténykedése 
nem csak a fa e lorzására terjed ki, de még nagyobb kár t okoz a 
fában különféle rongálásokkal . Azért vannak erdeinkben a bányá
szok lakásai közelében mindenféle hajkolásokkal és bevágásokkal 
eléktelenítve a fatörzsek és nem egy fürészkeret pusztult m á r el 
a fába bevert és ott benőtt vasszög következtében. Elképzelhető, 
hogy erdőkáreseteink is te temesek és ezek még nagyobb szám
mal szerepelnének ha tekintettel a nép nagy szegénységére nem 
lennénk elnézők. De népünk egyúttal roszakara tu is és az elné
zéssel és engedélyivel szeret vissza élni. Így a megengedet t galyfa 
szedés helyett a fiatalosban rudfát vág, a neki mérték szerint á ta
dott fát azután mindenféle megnem engedett módon növelni igyek
szik, egymásra sokszor a laptalanul árulkodik, a falopást n e m akarja 
hibának elismerni és a tet tes mindig csak az t állítja, hogy ő a 
fát talál ta és hogy ily csekélységért kár őtet panaszolni . Sok 
ismert és teljesen vagyontalan fatolvajunk a tárgyaláshoz már 
ennivalóval jelenik meg a biztos becsukás tuda tában és erősen 
tiltakozik há romnap i becsuka tás ellen, ha hozott élelmi szere 
csak két n a p r a szól. 

Zárom az e lmondot takat azon ígére temmel , hogy a holnapi 
kiránduláson sok itt felhozott dolgot sze rencsém leend a helyszí
nén bemutatni . 



665 

Végül pedig mél tóztassanak megengedni e lmondanom, hogy 
az orsz. erdészeti egyesületünk jelenlevő tagjait Isten hozta, Isten 
ta r t sa és vezérelje továbbra i s ! 

Elnök: A közgyűlés köszönettel veszi a felolvasást. A mun
kálat egész terjedelmében az Erdészeti Lapokban közöltetni fog. 

Méltóztassanak hozzájárulni, hogy tárgysorozatunk 6. pontját 
a holnapi napra hagyjuk és a 7. pontot vegyük tárgyalás alá. 
Beérkezet t ugyanis egy indítvány, mely vonatkozik az egyesület 
céljainak előmozdí tására á ta lában és a mely kellő időben be
adatván, az igazgató-választmány által tárgyaltatott és legczélsze-
j 'übben még a mai ülésen volna előterjeszthető. (Helyeslés,) 

Bund Káról;/ titkár felolvassa Scherer Ágoston indí tványát 
(1. az igazgató-választmánynak f. é. jun. 26-án tar tot t üléséről 
szóló jegyzökönyvei, 645 . old.) 

T. közgyűlés! Az indítvány nagy része már teljesült és az 
indítványozó indítványa megtételekor nem birt tudomással arról, 
hogy az „Országos Erdészeti Egyesület" és a „Magyar Mérnök-
és Épitész-Egylet" közt mennyiben történt megegyezés. 

A megegyezéstől eltérő kívánság csak az, hogy az erdömér-
nökökre, t ehá t azon szakemberekre nézve, a kik az akadémián 
nem három, hanem négy évet töltöttek, külön szabályok alkottas
sanak és műszaki minősítésük az államvizsgái oklevélben is meg-
különböztet tessék a há rom évet végzett szakemberek minősítésétől. 
Ez a kívánság azonban ellenkezik az igazgató-választmány azon 
kifejezett nézetével , hogy a technikai tudományoknak az a több
lete, melyet az illetők a negyedik évfolyamban sajátíthatnak el és 
a mely lényegére nézve a földméréstanra és az ál talános gép tanra 
vonatkozik, nem elég ok arra , hogy az erdőtisztek minősí tésére 
nézve különbséget tegyünk a két szak között. (Helyeslés.) 

A két ál láspont összevetéséből tehát csupán az következik, 
hogy az államvizsgái oklevél szövegének olynemü módosí tására 
törekedjünk, hogy abban műszaki minősítésünk, tekintet nélkül 
a r ra , hogy 3 vagy 4 évet töltött-e valaki az akadémián , ha tározot t 
kifejezésre jusson. Ezzel megszűnnének a Magyar Mérnök- és 
Epilész-Egylet részéről államvizsgái oklevelünk szövege iránt táplált 
aggályok, a melyek miatt jelenleg bele kellett nyugodni abba 
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hogy az „okleveles erdőmérnök" czim helyett csak „erdőméi nök" 
czimzés (okleveles jelző nélkül) fogadtassák el. 

Az igazgató-választmány legutóbbi ülésében ezzel a kérdés
sel foglalkozván, Scherer tagtársunk indítványa a lapján azzal a 
javaslat tal lép a t. közgyűlés elé, méltóztassék az igazgató-választ
mányt felhatalmazni, hogy alkalmas időben előterjesztés tétessék 
a kormánynak aziránt , hogy államvizsgái oklevelünk szövegén a 
műszaki minősí tésünk kifejezésre j u t t a t á sá ra szükséges változtatá
sok megtétessenek. (Élénk helyeslés,) 

Dr. Tuzson János: T. közgyűlés ! Azt hiszem, az Országos 
Erdészeti Kgyesület minden tagja felismeri azt, hogy az erdészek 
műszaki minősítésének kérdése nagyfontosságú. (Helyeslés.) 

Miután pedig ugy a titkár ur je lentése , mint a most el
mondot tak szerint az egyesület vezető férfiai a legnagyobb buzgó
sággal törekedtek a kérdés sikeres megoldására és másrészt , 
miután a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet e kérdésben a leg
nagyobb előzékenységgel viseltelett egyesületünk iránt, ennélfogva 
indítványozom, hogy egyesületünk igen nagyrabecsül t elnöke ő 
exjának és igazgató-válaszmányának a szóbanforgó kérdés t á r 
gyalásánál kifejtett szives fáradozásáér t köszönetet mondjunk és a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek válaszképpen a tegnapi 
banket ten felolvasott sürgönyére távirati üdvözletet küldjünk. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Kivan még valaki szólni? Méltóztatnak elfogadni a 
titkár urnák az igazgató-választmány nevében telt ind í tványát? 
(Felkiáltások: Elfogadjuk!) Tehát elfogadottnak nyi lvání tom; vala
mint méltóztatnak hozzájárulni ugy az elismerés kifejezéséhez, 
mint az üdvözlő távirat elküldéséhez. (Helyeslés.) 

Sóltz Gyula: T. közgyűlés! Az Krdészeti Egyesület igazgató
választmányának tagjai, különösen azok, a kik abban a szerencsés 
helyzetben vannak, hogy a választmányi üléseken többször jelen
hetnek meg, minden alkalommal tapasztalhat ták, hogy elnökünk 
(Zajos éljenzés.) napról-napra, ülésröl-ülésre mindinkább és inkább 
érdeklődik az Országos Erdészeti Egyesület ügyei iránt, (Éljenzés.) 
s azokat ri tka szorgalommal és ki tartással felkarolja. 

De nem elég az, hogy ezt csak azok tudják, a kik az Erdé
szeti Egyesület ügyeinek vezetésével vannak inegbizva, hanem 
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ugy hiszem, hogy ezt mindnyájan ö römmel veszszük tudomásul 
és azér t kedves kötelességet teljesitek, midőn a közgyűlést fel
hívom, hogy fejezze ki jegyzőkönyvileg el ismerését az elnök ur ő 
nagymél tóságának. (Lelkes éljenzés.) 

Elnök: Köszönettel veszem a kifejezett el ismerést , a melyre 
ta lán csak részben szolgáltam reá . Egyebet nem teszek, mint azt, 
hogy teendőimet igyekszem lehető odaadássa l teljesíteni az egye
sület érdekében és a mennyire lehet , j a v á r a is. (Éljenzés.) 

T. közgyűlés ! A mai nap i rend ki van meri tve és részben az 
idő is e lőrehaladt . A megál lapí tot t napi rend szerint a közgyűlést 
holnap reggel folytatjuk künn a szabadban , azon erdőterületen, 
a melynek ismerte tését ma hallottuk. 

Az ülést bezárom. (Éljenzés.) 

Második ülés. 

Július 2-án, Se imeczbánya város erdeinek megtekintése után a 
hodrusbányai felső tó par t ján. Az ülés kezdődik d. e. 10 órakor . 

Elnök: Méltóztassanak helyüket elfoglalni; az ülést ezennel 
megnyitom. 

A tegnapi ülésből a számadások és a költségvetés megvizs
gá lásá ra kiküldött bizottság je lentésé t mél tóztassék meghallgatni . 

Csík Imre előterjeszti a következő j e l e n t é s t : Nagyméltóságú 
Elnök Ur ! Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Nagybecsű megbízatásukhoz 
képest felülvizsgáltuk az egyesület 1899. évi számadása i t , valamint 
az igazgató-választmány részéről kiküldött számvizsgáló-bizottság 
által emiitett számadások alapján összeállított zá r számadás t s ugy 
a számadásokat , mint a zá r számadás t helyesnek találtuk. 

Ennélfogva a számadók részére a felmentvény megadásá t 
részünkről is javasoljuk. 

Továbbá a számvizsgáló-bizottsággal egyetér töleg a követ
kező behaj thal lan egyesületi követeléseknek, u. m . : 

I. Alapítványi tőkékből . . . . . . . . . . . . 2712 kor. 52 fillérnyi 
II. Alapítványi kamatköve te lésekbő l . . . 1032 „ 6 4 „ 

III. Tagsági dijakból 1488 „ 10 
IV. Lapdijkövetelésekből . . . . . . .... . . . 80 „ — „ 

Mindössze . . . . . . 5313 kor. 26 fillérnyi 
összegnek leírását indítványozzuk. 
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Egyidejűleg jelentjük, hogy megvizsgáltuk a számvizsgáló
bizottság által összeállított és az igazgató-választmány 1900. évi 
június hó 5-én tar tot t gyűlésében tárgyalt s vál tozatlanul elfoga
dott 1901 -ík évi költségvetést és azt 73,690 korona bevétellel és 
kiadással elfogadásra ajánljuk. 

Se lmeczbánya , 1900 július 1. 

Lende Ede Bedros József Csik Imre. 

Elnök: Kivan valaki szóln i? (Felkiál tások: Elfogadjuk!) Ha 
nem, akkor határozatilag kimondom, hogy a közgyűlés a fölment-
vényt az 1899. évre vonatkozólag az igazgató-választmánynak és a 
pénztárosnak megadja, hozzájárul a leírásokra vonatkozó javaslathoz, 
nemkülönben az 1901. évi költségvetést elfogadja és megszavazza. 
(Helyeslés.) 

Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve nem adatván be, ily esetben a gyakorlat az, hogy 
az igazgató-választmány hatalmoztat ik fel a közgyűlés helyének és 
napirendjének megál lapí tásával . 

Méltóztatnak tehát hozzájárulni , hogy az igazgató-választmány 
ha ta lmaztassék fel, hogy az 1901. évi közgyűlés helye és napi
rendje i ránt in tézkedjék? (Helyeslés). Ily ér te lemben mondom ki a 
ha tároza to t . 

Van szerencsém jelenteni , hogy két távirat é rkeze t t : az egyik 
a pécsi polgármester től , a ki Pécs szab. kir. város nevében 
szívesen üdvözli az egyesületet , a másik Kaltenleutgebenből 
Kolbenhayer és Fo rmán uraktól , akik szintén üdvözlik az egyesületet 
közgyűlése alkalmából. 

Ugy hiszem, az üdvözletekért köszönetet mél tózta tnak mondani 
és ennek a jegyzőkönyvben is kifejezést adni . (Helyeslés). 

Az elnökségnek több előterjesztése nincs. Azonban Liebus 
ur, a csehországi erdészeti egyesület képviselője kivan szólni. 
(Halljuk! Halljuk!) 

Liebus János: T. közgyűlés ! Nagyon nagyra becsülném e 
perczben, h a teljesen birnám a magyar nyelvet. (Élénk éljenzés). 
De én tökéletesen nem tudok magyarul beszélni, méltóztassék 
tehá t megengedni , hogy németü l mondjak néhány szót. (Halljuk!). 

(Németül folytatja). Abban a szerencsében részesül tem, hogy 
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a magyar erdészeti egyesület idei közgyűlésén részt vehet tem. 
Oly szeretetreméltó, oly kollegiális fogadtatásra ta lá l tam itt, hogy 
indíttatva érzem magamat , ezért nemcsak magam, de a cseh
országi erdészeti egyesület nevében is legmelegebb köszönetet 
mondani . Az itt nyert benyomások felejthetetlenek lesznek előttem 
és büszke vagyok ar ra , hogy valamikor éu is mint magyar erdész 
működtem. (Elénk éljenzés.) Azért azt mondom önökke l : (Magya
rul :) Éljen a magyar e rdésze t ! (Zajos éljenzés.) 

Elnök: Köszönetünket fejezzük ki az el ismerő szavakért . 
Dr. Bedő Albert alelnök ur kivan szólni. 
Dr. Bedő Albert: T. közgyűlés! Méltóztassék megengedni , 

hogy pár perezre igénybe vegyem idejét és lerójam a kegyelet 
azon adóját, melyet velem együtt b izonyosan a közgyűlés minden 
tagja, sőt azok is, akik az országban távol vannak, kétségkívül 
örömmel rónak le. Mi hálás érzéssel közeledtünk ide, Selmeczre, 
a mikor a tárgysorozatból arról értesültünk, hogy felejthetetlen 
első alelnökünk, néhai Wagner Károly emléktáblája fog ez alka
lommal lelepleztetni. 

Tegnap ezen emlék felavatása megtör tént ; és hogy ez lehe
tővé vált, az Fekete Lajos e rdőtanácsos ur fáradhatat lan buzgal
mának e redménye . (Éljenzés,) Mi mindnyájan kegyelettel visel
tetünk néhai Wagner Károly emlékezete iránt, mer t tudjuk, hogy 
ö volt egyike azoknak, akik a magyar erdészeti i rodalom alapjait 
megvetették. A sors kifürkészhetetlen aka ra t a korán ragad ta öt el 
tőlünk, de emléke évről-évre erősebben él szivünkben. Ez az 
emléktábla jelöli meg azt a helyet, ahol először te t te azt a nyilat
kozatot, hogy szükséges a magyar erdészeti irodalom megalapí tása 
és tette akkor, a mikor nehéz volt ezt megcselekedni . 

Ezen emléktábla felállítása Fekele Lajos tagtársunk é rdeme 
és azt hiszem, csak kedves kötelességet teljesítünk, ha ezért neki 
elismerést szavazunk és ennek a közgyűlés jegyzökönyvében is 
kifejezést adunk. (Élénk helyeslés.) 

Elnök: Azt hiszem, azok, akik tegnap részt vettek abban a 
szép ünnepélyben, őszinte lelkesedéssel j á ru lnak hozzá ahhoz az 
indítványhoz, hogy köszönetünket Fekete Lajos tagtársunk iránt 
jegyzőkönyvünkbe iktassuk. (Általános helyeslés.) 

Szitnyay József polgármester : T. közgyűlés ! Egy, nagy bölcsész 
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azt hirdeti , hogy a nagy szellemekkel való érintkezés ihletséggel 
tölti el az emberek szivét. Ilyen ihletség szállta meg Selmecz 
város közönségét azon há rom nap alatt , mialat t az országos 
erdészeti egyesületet és a bányászat i - és kohászat i egyesületet a 
város falai közt t isztelhette. (Éljenzés.) 

Itt, a közgyűlésen, Isten szabad ege alatt fejezem ki a város 
nevében forró köszönetemet azon jóindulatér t , melyet az országos 
erdészeti egyesület a várossal szemben tanúsí tani szives volt. De 
midőn ezt a köszönetet a város közönsége nevében tolmácsolom, 
legyen szabad a tisztelt tag iárs urakhoz fordulnom azzal az 
inditványnyal, mél tóztassék e szép napok dicsőségének meg-
örökitésére, valamint azon szere te tünk és kegyeletes érzésünk meg
örökí tésére, melylyel tisztelt elnökünk iránt viseltetünk. (Zajos 
éljenzés) elhatározni , hogy azér t a nemesszivüségért és fáradhata t lan 
buzgó?ágáért , melyet az elnök ur ő nagyméltósága ez alkalommal 
is tanúsí tot t a magyar erdészet iránt, hálás köszönetünket a köz
gyűlés jegyzőkönyvében megörökítjük. (Élénk helyeslés és éljenzés.) 

Elnök: T. közgyűlés! Mindig köszönettel fogadom, ha mél
tózta tnak jóakara tú törekvéseimet méltányolni . (Élénk éljenzés.) 

Méltóztassanak megengedni , hogy tárgysorozatunk teljesen 
kimerítve lévén, a közgyűlés berekesz tése előtt a jegyzőkönyv 
hitelesí tésére Hirsch István és Tóth Miklós uraka t kérjem fel. 

Mielőtt távoznánk, legőszintébb köszönetemet fejezem ki 
tagtársa inknak, akik a közgyűlésben résztvettek, elsősorban pedig 
köszöne temet fejezem ki Selmecz és Bélabánya város közönségének 
(Zajos éljenzés.), hogy alkalmat adot t az Orsz. Erd. Egyesületnek 
az oly szép eredménynyel lefolyt közgyűlést e helyen megtar tani , 
a hova az egyesület tagjainak legnagyobb része régi o t thonába jött 
és ahol rokonszenvvel és barátsággal találkoztunk. (Éljenzés.) 

Fogadják köszönetünket úgyis mint vendéglátóink, úgyis, 
mint az erdészet iránt érdeklődök és mint b a r á t a i n k : a város 
közönsége és a polgármester ur ! (Lelkes éljenzés.) 

Ezzel a közgyűlést bezá rom. 
Bund Károly s. k., Báró Bánffy Dezső s. k , 

titkár. c inc ik . 

H i t e l e s í t é s ü l : 
Tóth Miklós s. k., 

rendes tag. 
Hirsch István s. k., 

vál. tag. 
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Hl. 
Pályázat egy faanatomiai mü megírására. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. é. július hó 1.-én és 
2.-án Selmeczbányán megtar tot t rendes közgyűlésének ha tá roza
tából zár t pályázat hirdettetik egy faanatomiai mü megí rására . 

Nevezetesen önálló kuta tások a lapján megirt és a megér tés 
könnyítésére, megfelelő rajzokkal ellátott műben leirandó a Magyar
ország erdőit alkotó, valamint a külföldről szá rmazot t s már meg
honosodott fa-fajok fájának anatómiai szerkezete , nemkülönben 
műszaki, vagyis ipari szempontból fontos tulajdonságai , ugy, hogy 
egvrészt az illető fafaj, egyedül a fatest szerkezetének vizsgálata 
után könnyen megha tá rozha tó legyen, másrész t pedig, hogy a 
meg i r andö mü biztos felvilágosítást adjon a leirt fafajok műszaki 
ér téke felöl. 

A munka tehát tüntesse ki és magyarázza az egyes fafajok 
fatestének szabad szemmel kivehető jellegeit és mikroskopi szer
kezetét, szöveggel és képekkel, és az ana tómia i szerkezet leírásá
val necsak a meghatározáshoz nyújtson módot , h a n e m egyúttal a 
fa műszaki (technikai) tulajdonságait is magyarázza meg. 

Megkívántatik továbbá, hogy a munka a tenyészeti viszonyok
nak és az anatómiai szerkezetnek egymáshoz való viszonyára is 
kiterjeszkedjék és az anatómiai szerkezetnek a különféle te rmő
helyi viszonyokkal kapcsolatos változásait is ismertesse. 

A pályadíj 100 arany a Deák Ferencz-alapi tványból , 1100 
korona értékkel számítva. 

Az idegen kézzel leirt, jeligével ellátott pá lyamunkák, az 
író nevét rejtő jeligés levéllel együtt „pá lyamű" felirattal meg
jelölt borí tékba zár tan 1902. évi márczius hó 31.-ig az Országos 
Erdészeti Egyesület titkári h ivata lához küldendők be. 

A pályadíj csakis abszolút becscsel biró munkának adatik ki. 
A pályamunkákra az Országos Erdészet i Egyesület a lap

szabályainak a Deák B'erencz-alapitványra vonatkozó határozatai 
teljes érvénynyel bírnak. 

Budapest , 1900. július hó 12.-én. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 


