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Nem rég dr. Bernátsky szives kalauzolásával meglátogattam
a növénykertet s ott természetesen tölgyeimet kerestem. Azokat
azonban vagy czimlet hiján, vagy tán mert nincsenek meg, vagy
nem lettek nyilván tartva, nem találtuk meg sehol.
Van ott sok exotikus növényfaj, pompáznak mindenütt. Kár,
hogy épen specziális tölgyünket, melyre legbüszkébbek lehetnénk,
nem tüntetik ki jobban.
Legjobb volna alkalmat nyújtani, hogy a botanikus teoretikus
magaslatáról leszállva s az erdész csak az anyagit néző lethargiájából felemelkedve, kezet fogna egymással, alkalmas időben
a nevezetesebb fákat közös egyetértéssel megjelölnék s miniszteri
közvetítéssel létre hozandó volna, hogy azok megőriztessenek s a
magvak rendes helyükre elvetve, a kikelő csemeték felneveltes
senek az utókor számára.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
I.
M E G H Í V Ó AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T
KÖZGYŰLÉSÉRE.
Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését
deczember hó 18-án délelőtt 10 órakor Budapesten, az egyesület
helyiségeiben ( V , Alkotmány-utcza 6. sz. II. emelet) tartja meg a
következő tárgysorozattal:
1. Jelentés az egyesület működéséről, a mult közgyűlés óta.
2. Tiz választmányi tag választása. Az alapszabályok értelmében
a választmányból kilépnek, de abba újból beválaszthatok:
Arató
Gyula, Bálás Vincze, Eieó'd Jósa, Feilitzsch Arthur br.,
Hangay
Géza, Hirsch István, Kallina Károly, Podhradszky
András, Tavi
Gusztáv, Tomcsányi Gusztáv.
3. Jelentés az 1903. évi számadások megvizsgálásáról és az
1905. évi költségvetésre vonatkozó javaslat.
4. Jelentés a Deák Ferencz alapítvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1905. évi kamatainak
felhasználására nézve.
Erdészeti Lapok.
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5. Az alapszabályok módosítása.
ö. Felolvasás Bosznia és Herczegovina erdőgazdasági viszo
nyairól. (A felolvasó személye később állapittatik meg.)
7. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási
tárgyaira nézve.
8. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában.
(Az ily indítványok a közgyűlést megelőző napig a titkári hiva
talnak írásban bejelentendők.)
Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület összes tag
jait és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közönséget felkérni, hogy
ezen közgyűlésünkön minél számosabban megjelenni és tanács
kozásainkban résztvenni szíveskedjenek.
Budapesten, 1904. évi november hóban.
Az Országos

Erdészeti

Egyesület

Elnöksége.

Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tagtár
sakat értesíteni, hogy a mennyiben más alapon vasúti menetjegy
kedvezményre nincs jogosultságuk, egyesületünk titkári hivatalával
legkésőbb f. é. deczember hó 11-én tudatni szíveskedjenek, hogy a
magyar államvastak,
a déli vasút, a kassa-oderbergi vasút vagy
az arad-csanádi egyesült vasutak, mely állomásáról és mily
útiránynyal óhajtanak a közgyűlésre utazni, minthogy az egyesület
a felsorolt vasutaknál kedvezményes menetjegy váltására jogosító
igazolványokat szándékozik kieszközölni.
A közgyűlés napján tartandó közös ebéd helyét és idejét
magán a gyűlésen fogjuk tudatni.
A titkári
hivatal.
II.
Az Országos Erdészeti Egyesület 1904. évi október hó 15-én tartott
R E N D E S VÁLASZTMÁNYI Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE.
Jelen voltak: Bánjfy Dezső báró elnök, Bedő Albert I. alelnök,
Horváth Sándor II. alelnök, Csík Imre, Csupor István, Gaul Károly,
Havas
Ágoston, Kallina
Károly, Laitner
Elek, Nagy Károly,
Schmidt Ferencz, Simon Gyula, Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv és
Vadászfy
Jenő választmányi tagok, Bund Károly titkár, Cserny
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Győző segédtitkár, Oaal Károly pénztáros és több más egyesü
leti tag.
Távolmaradásukat kimentették: Almássy Andor, Bittner Gusz
táv, Eleöd Jósa, Hangay Géza, Havas József, Hirsch István, Imecs
Béla, Krajcsovits
Béla, Lászlóffy
Gábor, Máday
Izidor,
Téglás
Károly, Vuk Gyula.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére
dr. Bedő Albert I. alelnök és Sóltz Gyula vál. tag urakat kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő bejelentést ter
jeszti e l ő :
Folyó év január hó 1-től kezdve befolyt . . . ___ 65.770 K 44 f,
kiadatott
47.061 K 01 f.
Az utolsó választmányi ülés óta a következő rendkívüli
befizetések történtek: Kötvényben tett alapítványok törlesztésére
befizettek 1004 K-t; a Wagner Károly-alapitvány javára 546 K
70 f, az Erzsébet királyné-alapítvány javára 5 0 0 K, a titkári nyugdij
alap javára 250 K és a Horváth Sándor-alap javára 20 K folyt be.
Ezzel a jelentéssel kapcsolatosan kéri a titkár, hogy a várható
szükségletnek megfelelően az ügyviteli költségek rovatán 1000 K,
a székházat terhelő kiadások rovatán 400 K és az előre nem
látott kiadások rovatán szintén 4 0 0 K póthitel engedélyeztessék.
Jelenti továbbá, hogy Tordony Gusztáv a számadásvizsgáló
bizottsági tagságról lemondott, aminek egyszerű tudomásvételét
kéri, miután a bizottság külön kiegészítésére az alapszabályok
szerint csak akkor van szükség, a mikor tagjainak száma 3 alá
száll, a mi azonban nem következett be.
Az igazgató-választmány a pénztári jelentést és Tordony
Gusztáv lemondását tudomásul veszi és a kért póthiteleket enge
délyezi.
III. A titkár jelentést tesz az egyesület részéről a legutóbbi
választmányi ülés óta rendezett boszniai tanulmányútról, a mely
26 egyesületi tag résztvétele mellett kiváló sikerrel járt, a mennyiben
egyfelől a résztvevők fogadása a legszívélyesebb, másfelől pedig
maga az ut rendkívül tanulságos volt.
Elnök e jelentés kapcsán őszinte sajnálkozásának ad kifejezést
a felett, hogy maga nem vehetett részt a tanulmányúton és köszö
netet mond a maga és az egyesület nevében Sóltz Gyula vál.
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tagnak, a ki mint a kiránduló társaságnak hivatott tagja, azt
vezette és a reprezentatív teendőket hálára kötelező módon
magára vállalni szives volt.
A titkár folytatólag felhatalmazást kér arra, hogy a kirándulást
rendező boszniai erdőtiszteknek a tanulmányúton készült fény
képekből az egyesület költségére egy-egy gyűjteményt (albumot)
készíttethessen, kéri továbbá, hogy az egyesület a maga részéről
is járuljon azon dísztárgy költségeihez, a melyet a tanulmányúton
résztvettek annak buzgó főrendezőjének, Miklau Bálint boszniaherczegovinai erdőtanácsosnak hálájuk és tiszteletük jeléül átnyúj
tani óhajtanak.
Az igazgató-választmány a tanulmányút sikeres voltát örömmel
veszi tudomásul és a szükséges költségeket engedélyezi.
IV. A titkár az erdőgazdaságot érintő és a legutóbbi választ
mányi ülés óta előfordult események közül felemlíti a földmivelés
ügyi miniszter urnák a parlamentben elhangzott ama nyilatkozatát,
hogy az erdőtörvényt revízió alá venni óhajtja, felemlíti továbbá
az erdészeti felső szakoktatás reformját.
Az igazgató-választmány dr. Bedő Albert és Horváth Sándor
alelnökök hozzászólása után a titkár jelentését tudomásul veszi,
fentartván magának, hogy az erdőtörvény revíziójával akkor,
a mikor a kormány ebbeli szándéka konkrét alakot öltött, behatóan
foglalkozzék.
V. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület az idegen
honosságú birtokosok megtelepedésének megnehezítése érdekében
felterjesztést intézett a kormányhoz, a melyben többek között az
idegen honosságú erdőbirtokosokat kötelezni óhajtja, hogy kizárólag
magyar honosságú erdőtiszteket és erdőőröket alkalmazzanak.
Az egyesülethez intézett átiratban kéri, hogy az szintén irjon ily
értelemben fel a kormányhoz.
Az igazgató-választmány annak biztositékát, hogy külföldi
honos erdőtisztek és erdőőrök aggályos számban nem alkalmaz
hatók még idegen birtokos erdőterületén sem, abban látja, hogy
az erdőtiszt vagy erdőőr csakis az erdőtörvény 38. szakaszában
körülirt eskü letétele után tekinthető közbiztonsági közegnek, ezt
az esküt pedig csakis magyar állampolgár teheti le. Ennek követ
keztében ez ügyben további lépéseket szükségesnek nem tart.
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VI. A titkár bejelenti, hogy a közgyűlés, a mely eredetileg
a boszniai tanulmányutat megelőzően volt tervbe véve, a nyáron
czélszerüen nem lett volna megtartható, mert sok ügy a nyáron
még függőben maradt, a mely azonban deczember hónapig meg
oldást nyerhet s igy a közgyűlés azokkal érdemlegesen foglalkozhatik.
Az igazgató-választmány a közgyűlés napját deczember 18-ára
tűzi ki és a tárgysorozatot a következőképpen állapítja m e g :
1. Jelentés az egyesület működéséről

a mult közgyűlés óta.

2. Tiz választmányi tag választása.
3. Jelentés az 1903. évi számadások megvizsgálásáról és az
1905. évi költségvetésre vonatkozó javaslat.
4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1905. évi kamatainak
felhasználására nézve.
5. Az alapszabályok módosítása.
6. Felolvasás Bosznia és Herczegovina erdőgazdasági viszo
nyairól. (A felolvasó személye később állapittatik meg.)
7. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási
tárgyaira nézve.
8 . Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában.
VII. A választmányból kilépő tiz tag az alapszabályok értel
mében sorsolás utján lévén megállapítandó, ennek eredménye
szerint kilépnek (de újból választhatók): Arató Gyula, Bálás Vincze,
Eleőd Jósa, Feilitzsch Artúr br., Hangay Géza, Hirsch István,
Kallina Károly, Podhradszky András, Tavi Gusztáv, Tomcsányi
Gusztáv.
VIII. Az alapszabályok módosításának ügyét előkészítendő
dr. Bedő Albert elnöklete alatt Sóltz Gyula és Havas Ágoston
választmányi tagok kéretnek fel.
IX. Az egyik Bedő Albert-ösztöndíjra a nyár folyamán kiirt
pályázat meddő maradván, az megujittatik.
X . A titkár jelenti, hogy a Horváth Sándor-alapitvány
1000 K-ás jutalomdija a f. évben is kiadható és az erre vonatkozó
felhívás az Erdészeti Lapok októberi füzetében közzé is tétetett.
Tudomásul szolgál.
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XI. Az ákácz monográfiájára vonatkozólag beérkezett pályamű
bírálat czéljából Podhradszky András, Mágocsi Dietz Sándor és
Kiss Ferencz uraknak adatik ki.
XII. Az Erdészeti Lapok indexére kiirt pályázat eredményes
volt. A beérkezett 7 pályamű bírálatára Arató Gyula, Balogh Ernő
és Kaán Károly urak kéretnek fel.
XIII. Divald Béla a jegenyefenyő monográfiájára vonatkozó
régebbi munkáját újból benyújtotta kiadás czéljából. Bírálatára
Tomcsányi Gyula, Vadas Jenő és Téglás Károly urak kéretnek fel.
XIV. A Deák Ferencz-alapitvány 1905. évi kamatainak hovaforditása iránt a titkár a legutóbbi választmányi ülésen egy erdő
védelemtan megírását hozta szóba és azt az utasítást nyerte volt,
hogy a Téglás-féle erdővédelemtannak még rendelkezésre álló
példányszáma iránt a szerzőnél tudakozódjék. Téglás Károly értesí
tése szerint erdővédelemtanából még nagyobb készlet van. Ily
körülmények között tehát a pályázat nem erdővédelemtanra lesz
kiírandó, hanem az igazgató-választmány ez ügyben javaslatot
teendő Horváth Sándor alelnökből, Nagy Károly és Téglás Károly
vál. tagokból álló bizottságot küld ki.
X V . A titkár jelenti, hogy B é k y Albertnek „Számtan" czimü
müve, a mely az erdőőrök oktatására készült, megjelent. Ajánlja,
hogy az egyesület intézzen kérelmet a földmivelésügyi miniszter
úrhoz, hogy e könyvet az erdőőri szakiskolák hivatalos tankönyvéül
ismerje el és a szerzővel egyetértőleg javasolja, hogy a szakiskolák
növendékei a szakiskolák igazgatósága utján ezt a tankönyvet az
egyesületi tagok kedvezményes árán kaphassák meg.
Az igazgató-választmány ezeket a javaslatokat elfogadja.
X V I . Szondi János ny. m. k. erdő-számellenőr kéri, hogy az
erdőadóról irt tanulmánya füzetként az egyesület által kiadassák
és hogy az egyesület „Államerdészeti útiköltség szabályzatok gyűjte
ménye" czimü munkájának elárusitását vállalja el.
Az igazgató-választmány a kérelmet teljesíthetőnek nem találta.
X V I I . Lipinszky és társa könyvnyomdája ajánlatot tett az
Erdészeti Lapok nyomdai kiállítására, a mely a jelenlegi szerző
désnél ugyan kedvezőbb, de az igazgató-választmány ezen uj,
kisebb nyomdavállalatban nem látván elég biztosítékot arra, hogy
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a lap kiállítása és szállítása rendes és pontos legyen, az ajánlatot
mellőzi.
XVIII.
jelentését a
adás végett
tétel végett
adatik ki.

A földmivelésügyi miniszter a székelyföldi kirendeltség
tusnádi székely kongresszus határozatairól vélemény
leküldte az egyesületnek. Tanulmányozás és javaslat
Krajcsovits Béla, Simon Gyula és Imecs Béla uraknak

X I X . Hasonlóan az uj bányatörvény javaslatot az igazgató
választmány az erdőbirtokot érdeklő szakaszok megbirálása végett
Tomcsányi Gyula és Eleöd Jósa uraknak adja ki.
X X . A titkár jelenti, hogy a gróf Forgách-féle agancsgyüjtemény a nyár folyamán hiány nélkül átadatott a gazdasági
múzeumnak.
Tudomásul szolgál.
X X I . A Muzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége az
egyesületet meghivja Temesvárott tartandó idei közgyűlésére.
A választmány nem látja ezúttal
egyesület magát ott képviseltesse.

szükségét annak,

hogy az

X X I I . A titkár bejelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur
részére az államvasutak összes vonalaira érvényes kedvezményes
bérletjegyet engedélyezett, melynek fejében az Erdészeti Lapok
5 példányban ingyenesen szállitandók a nevezett minisztérium és
illetőleg az államvasutak igazgatósága czimére és időnkint az
államvasutak menetrendjének kivonata közlendő a lapban. A titkár
kéri, hogy a választmány, tekintettel arra, hogy a vasúti költségeket
az államvasutak vonalain addig a mig a bérletjegy birtokában van,
nem számit fel, az említett viszontszolgáltatáshoz járuljon hozzá.
A választmány az Erdészeti Lapok öt példányban való ingyenes
kiszolgáltatását és a menetrendkivonatok közlését jóváhagyólag
tudomásul veszi.
XXIII. Kasolczán Döméné segély iránti kérvénye, miután férje
több évvel halála előtt kilépett az egyesületből, figyelembe nem
vehető.
X X I V . A selmeczbányai akadémiai kör levélben köszönetet
mond a házépítés czéljaira küldött 500 K-ért.
Tudomásul szolgál.
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X X V . Földi János m. k. erdötanácsos és Tomcsányi Gusztáv
m. k. erdőigazgató több könyvvel szaporították az egyesület
könyvtárát.
Köszönettel tudomásul vétetik.
X X V I . Sebestyén Henrik bizt. társ. igazgatónak ama kérelme,
hogy az egyesületi székházban bérben birt 5. sz. lakosztály villamos
berendezésére fordított 94 K neki utólag megtéríttessék, teljesít
hetőnek nem találtatott. Szintúgy elutasittattak özv. Székács Ferenczné,
dr. Reitzer László és Baumgarten Ferencz lakbérleszállitás iránti
kérelmei.
X X V I I . Uj rendes tagokként felvétetnek: Precup Győző m.
kir. erdőgyakornok, aj. Kovácsi Bálint; Plauder Béla urad. erdész,
aj. a titkár; Szabó Kálmán m. kir. erdőgyakornok, aj. Molcsányi
Gábor és Schőnherr Sándor; Volftnau Gyula m. kir. erdőgyakornok,
Toperczer Árpád m. kir. erdészjelölt, Krause Dezső m. kir. erdő
gyakornok, aj. Medveczky E r n ő ; Kpfalusi
Viktor m. kir. erdész
jelölt, aj. Márton Sándor; Wolfram
Sándor Coburg hgi erdő
gyakornok, aj. Lehrmann Béla; Szűz László urad. erdész, aj. Steuka
Lajos és Vanay István urad. erdőőr, aj. Krause Manó.
K. m. f.
Bund

Károly

s. k.

Bánffy

titkár.

Dezső

báró

s. k.

elnök.

Hitelesítésül:
Sóltz

Oyula

s. k.

Bedő

vál. tag.

Albert

dr. s. k.

I. alelnök.
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IRODALOM.
A könyvpíacz uj termékei.
Grill-féle döntvénytár. Magánjog I. Személy- és dologjog. Szerk.:
Dr. Imling Konrád és Lányi Bertalan. 8°, 730 old. Budapest, 1904. Grill Károlynál.
Ara kötve 9 K.
Rubinek Gyula: Telepítés és birtokpolitika. Budapest, 1904. Pátria
irod. váll. 8°, 64 old. Ára 7 K.
K ő v á r y M. J á n o s : V a d á s z n a p t á r az 1905. évre. I. évfolyam. Buda
pest, 1904. Ifj. Nagel Ottó kiadása. Ára kötve 1 K 60 f.
Huffel G.: Eeonomie forestiére. Tome I. Paris, 1904. l.ucien Laveur,
editeur. 8<\ 419 old. Ára 14 K 40 f.

