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I. 

FELHÍVÁS A MAGYAR E R D Ő B I R T O K O S O K H O Z ÉS 
ERDŐTISZTEKHEZ. 

A magyar erdőgazdaság történeti emlékeinek megőrzése és 
összegyűjtése ügyében. 

970/1908. sz.-hoz. — Az Országos Erdészeti Egyesület az ezred
éves ünnepélyek alkalmából 1896-ban Tagányi Károly által össze
gyűjtette az ország erdőgazdaságának múltjára vonatkozó fontosabb 
okmányokat s azokat az Erdészeti Oklevéltár három kötetében ki 
is adta. (Az Oklevéltár 20 K kedvezményes áron az Országos 
Erdészeti Egyesülettől, Budapest, V. ker. Alkotmány-utcza 6. sz. 
beszerezhető.) 

Ez a mű a magyar erdészet történetének majdani megírásához 
igen becses adatok nagy mennyiségét nyújtja, de még sem teszi 
feleslegessé, hogy meg ne óvjuk a még sok helyen található 
történeti emlékeket, amelyek okmányok, gazdasági leírások, emlék
iratok, üzemtervek és térképek alakjában még elkerülték a pusztulást, 
de számonvéve kevés helyen vannak s általában gondozásban 
sem részesülnek. Nehogy ezek gondatlan kezelésével a magyar 
erdőgazdaság múltját és fejlődését felderítő érdekes és esetleg 
pótolhatlan okmányok veszendőbe menjenek, tisztelettel kérjük az 
igen tisztelt erdőbirtokos urakat és nemkülömben az erdőtiszt 
urakat is, hogy a birtokukban lévő vagy régi irattárakban, családi 
levéltárakban stb. felkutatható történeti okmányokat, legyenek azok 
bár régi ügyiratok, üzemtervek, gazdasági leírások, emlékiratok, 
rajzok vagy térképek, épületek vagy erdészeti szállító eszközök 
tervei stb. gondosan megőrizni, tartalmukat röviden jelző jegyzékbe 
foglalni s e jegyzék másolatát lehetőleg egyesületünknek (Buda
pest, V. Alkotmány-utcza 6. sz.) megküldeni szíveskedjenek. 

Sőt a nagyobb, vagy különösen érdekes gazdaságtörténeti 
múltra visszatekintő kisebb erdőbirtokok t, tulajdonosaihoz és t. 
erdőtisztjeihez azzal a további kérelemmel járulunk, hogy az ekként 
összegyüjtendő okmányok és a netalán másutt rendelkezésre álló 
adatok alapján uradalmak történeti monográfiáit arra hivatottsággal 
biró szakemberek által megíratni szíveskedjenek, ami által nemcsak 



tömérdek ma elrejtett s hova-tovább teljes feledésbe menő érdekes 
gazdaságtörténeti adat tétetnék szélesebb köröknek hozzáférhetővé 
és őriztetnék meg a feledéstől, hanem a magyar erdőgazdaság 
általános történetének megírásához szükséges egyik fontos elő
munkálat is elvégeztetnék. 

Szerény nézetünk szerint ezen történeti monográfiák megírása 
sem pénzügyi, sem más tekintetben nem ütközhetik lényeges 
akadályokba s hazai szakirodalmunk fejlődése szempontjából is 
felette kívánatos. 

Budapest, 1909. évi június hó 3-án. 
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: 

Butid Károly s. k. báró Bánffy Dezső s. k. 
titkár. elnök. 

II. 
PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapitványá"-
ból pályázatot hirdet két 600 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden, erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott, s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczi m. kir erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik 



egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiállotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hónap 20. napjáig az Orsz. Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve 
tétetik folyóvá. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból ki 
nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott 
kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve az 
összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1909 június hó. 
A titkári hivatal. 

ú£ 

IRODALOM. 

Lapszemle. 

Fényigényes és árnytürő fanemek. Fényélvezet és ta laj
nedvesség. A „Centralblatt" f. d. ges. Forstwesen — egyik utóbbi 
száma hosszabb czikket közöl erről a tárgyról Cieslar A. dr. bécsi 
főiskolai tanár tollából. 

Ugy vélem, nem teszek rossz szolgálatot az E. L. olvasóinak, 
ha a czikket, mely tulajdonképen válasz Fricke beutniczi erdőmes
ternek (mostani eberswaldei tanárnak) a „Centralblatt" 1904. évi 
évfolyamában megjelent czikkére, röviden ismertetem. 

Bár a világosságnak a növények fejlődésére való jelentékeny 
hatását Fricke is elismeri, ezt a befolyást nem abban találja, hogy 
bizonyos fanemek a megritkított erdő mérsékelt árnyékában nem 


