herr Sándor, Skorpil Ede, Tarnay Dezső, Voigt Hermann, Vranay
István, Zsivanovics Zsiva.
Méltóztassék
elhunytuk felett részvétének
a jegyzőkönyvben
kifejezést
adni.
Wagner Károly néhai nagynevű alelnökünk sirját az elmúlt
évben is kegyeletes gondozásban részesítettük.
ú£
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Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának
1 9 0 9 . évi augusztus hó 25-én, Fenyőházán tartott rendes
üléséről.
Jelen voltak: Bánffy
Dezső báró elnök, Bedő Albert dr.
alelnök, Almássy Andor, Csik Imre, Csupor István, Muzsnay Oéza,
Scholcz
Ottó és Tomcsányi
Gyula választmányi tagok és Bund
Károly egyesületi titkár.
Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor alelnök,
Havas József, Hoffmann Antal, Máday Izidor, Osztroluczky Oéza,
Sóltz Gyula, Téglás Károly és Török Gábor választmányi tagok.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Bedő Albert dr. alelnököt és Tomcsányi Gyula választmányi
tagot kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e l ő :
a bevétel f. évi január l-jétől f. évi augusztus hó 23-ig 7Q031-32 K
a kiadás ugyanazon idő alatt
. . . . . . 49823'46 „
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak be:
Kötvényekben tett alapítványok törlesztésére 2205 K, a WagnerKároly-alapitvány javára 52'08 K.
Eddigi 200 K-ás alapitványaikat 100—100 K-val egészítet
ték k i : az egri főkáptalan, Igló és Szatmárnémeti városok.
Jelenti továbbá a titkár, hogy a székesfehérvári ismeretlen
alapítvány tulajdonát képező 100 frtos névértékű 16349/9. számú,
1860. évi államsorsjegy kisorsoltatván, az érte befolyt 23P27 K
további intézkedésig az alap készpénzkészletéhez csatoltatott.
Tudomásul vétetik.

III. Az igazgató-választmány tekintettel arra, hogy az egyesület
tulajdonában lévő és névértékkel kimutatott 4%-os koronajáradék
kötvények sorsolás alá nem esnek, azok teljes névértéke tehát
sohasem folyik be, hozzájárul az egyesületi pénztáros azon javaslatá
hoz, hogy a földhitelintézet felhatalmaztassék, hogy ezen érték
papírokat fokozatosan saját 4%-os, sorsolás alá eső zálogleveleivel
cserélje ki, amelyek ugyanoly biztonságot nyújtanak, mint az
állampapírok és az intézet által díjtalanul kezeltetnek, ami szintén
2 — 3 0 0 K évi megtakarítást eredményez, A kicserélés ugy viendő
keresztül, hogy az egyesület sem tőkében, sem a különböző
szelvénylejáratok miatt kamatban veszteséget ne szenvedjen.
IV. Rónai Antal min. tanácsosnak az igazgató-választmányi
tisztségről való ujabb lemondását a választmány sajnálattal tudo
másul veszi és helyének betöltésére a következő napi közgyűlésen
indítványt tesz.
V. Lesenyi Ferencz és Schudich Nándor végzett főiskolai
hallgatók bemutatják indexük kivonatát, amely a főiskolának ki
válóan jó eredménynyel való végzéséről tanúskodik s egyben az
eddig élvezett Bedő-Albert-ösztöndijért köszönetet nyilvánítanak.
Tudomásul szolgál.
VI. A Bedő-Albert-alapitvány két ösztöndijára kiirt pályázatra
öt kérvény érkezett be. Ezek közül Urbantsek Jenőét, mivel atyja
nem egyesületi tag, a választmány az alapszabályok értelmében
érdemleges tárgyalás alá nem veszi. A többi folyamodók:
1. Földes Tibor II. éves erdőmérnökhallgató; atyja m. kir.
erdőtanácsos Lippán; folyamodónak 3 testvére van, kik közül kettő
ellátatlan. Indexében 13 jeles, 5 jó és 5 elégséges osztályzat fog
laltatik. Az egyik jó osztályzatot pótvizsga utján szerezte.
2. Hajdú Béla érettségi vizsgát tett gimnáziumi tanuló. Atyja
m. kir. főerdőmérnök Losonczon. Folyamodónak 3 testvére van,
kik közül egyik főiskolai hallgató, kettő gimnáziumba jár. Érett
ségi bizonyítványában 5 jeles, 4 jó, 3 elégséges osztályzat van.
3. Martinkovits Antal IV. éves erdőmérnök-hallgató. Atyja
főapátsági erdész. Két fivére középiskolába jár. Herczeg Esterházyféle ösztöndijat élvez. Indexében 3 jeles, 16 jó, 12 elégséges osz
tályzat van. Két pótvizsga.
4. Schlachta László végzett gimnáziumi tanuló. Atyja főerdő-

mérnök Bustyaházán. Két kiskorú testvére van. Érettségi bizonyít
ványában 5 jeles, 5 jó és 2 elégséges osztályzat van.
Az igazgató-választmány mindenekelőtt szükségesnek tartja
annak az elvi kérdésnek eldöntését, hogy a pótvizsga utján szer
zett osztályzat magában véve nem zárja-e ki az illető folyamodót
a pályázatból. Ebben a tekintetben a választmány ugy határoz,
hogy bár az ösztöndíj elnyerése után az osztályzat hiánya az
ösztöndíj megvonásával jár, mégis az ösztöndíj adományozásánál
a pótvizsga utján szerzett osztályzat nem lehet akadálya az ösztön
díj elnyerésének.
Ezek után az egyes folyamodványokat beható mérlegelés tár
gyává téve, az ösztöndijakat Földes Tibor erdőmérnök-hallgatónak
és Schlachta László végzett gimnáziumi tanulónak adományozta.
VII. A titkár bemutatja Pásztor Sándornak a Bedő-Albertösztöndijnak 600 K-ról 8 0 0 K-ra leendő felemelése, Nyul Sándornak
uj erdészeti illetékkiszabás kiadása iránt, végül Pöschl Ferencznek
vidéki erdészeti egyesületek alakításának elősegítése és az országos
erdészeti egyesülettel való szorosabb kapcsolatbahozatala tárgyá
ban beadott indítványait.
Beható tanulmányozásra idő nem lévén, az igazgató-választmány
azzal a javaslattal terjeszti ezen indítványokat a közgyűlés elé, hogy
azokat adja ki a választmánynak a jövő közgyűlésen leendő jelentés
tétel kötelezettsége mellett.
VIII. A kereskedelemügyi miniszter ur átirata, amelyben a
tűzifának sulyszerinti árusítása ügyében, amelyet a temesvári keres
kedelmi és iparkamara szorgalmaz, véleményt kér, Téglás Károly,
Bittner Gusztáv és Krippel Móricz urakból álló bizottságnak adatik ki.
IX. A földmivelésügyi miniszter ur értesítése, hogy az orsz.
vámügyi tanácsba az egyesület részéről ismét Bedő Albert dr.
alelnököt jelölte, tudomásul szolgál.
X . Az Állami Tisztviselők Országos Egyesületének abbeli
kérelmét, hogy egyesületünk az állami tisztviselők kolozsvári orsz.
kongresszusát anyagilag támogassa, az igazgató-választmány az
alapszabályokra való tekintettel nem teljesitheti.
XI. Ifj. Gaal Károly egyesületi Írnoknak járandóságait az igaz
gató-választmány, saját kérelmére és tekintetbe véve több mint
öt évi kifogástalan szolgálatát, havi 60 K-ról 75 K-ra emeli.

XII. Az igazgató-választmány az alapszabályok értelmében
néhai Inkey István báró alapitótagsági jogát Inkey Pál báróra,
néhai Urbanovszky Béla alapitótagsági jogait pedig Urbanovszky
Elemérre ruházza át.
XIII. Uj rendes tagokként felvétetnek: Bernát Richárd urad.
erdőmérnök, aj. Vermes Viktor; Gleslnger J. Ph. gőzfürészgond
noksága, Józsefgőzfürész, Turócz m., aj. Förster Gyula; Orosz Zoltán
m. k. erdőmérnök-gyakornok, aj. Ritter Károly; Pompe
Hugó
urad. főerdész, aj. Hajdú J á n o s ; Preussler Artúr urad. erdőmester,
aj. Vermes Viktor és Szy Dénes végzett főiskolai hallgató, aj.
Muzsnay Géza.
K. m. f.
Bund Károly s. k.
Báró Bánffy Dezső s.
titkár.
elnök.
Hitelesítésül:
'Dr. Bedő Albert s,
Tomcsányi Gyula s.
alelnök.
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Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület 1909 augusztus 2 6 - á n , Fenyő
házán t a r t o t t rendes közgyűléséről.
Jelen voltak:
Bánffy Dezső báró elnök, Bedő Albert dr. alelnök, Bund
Károly egyes, titkár, Czillinger János segédtitkár, Gaal Károly
pénztáros, továbbá
Ajtny Sándor, Almássy Andor, Apáti Vilmos.
Bacho János, Balaton Antal, Balogh Boldizsár, Balogh Dezső,
Balogh Ernő, Balló Rudolf, Barger Guido, Bartha Sándor, Bedros
József, Benkő Rezső, Bereczky Gyula, Berndt Richárd, Bobok
Tivadar, Boitner Gyula, Bögözy Antal, Bükhel János.
Chrenóczy Nagy Antal, Csákány Gyula, Csanády Atilla,
Csemiczky Aladár, Csik Imre, Csupor István, Czimra József.
Dapsy Frigyes, Darkó Gábor, Dezső Zsigmond, Dittert Gyula,
Dohnányi Pál, Draskovich József.
Ercsényi Béla, Esztegár Bálint.

Fás Gyula,

Fekete Béla, Fehér Pál, Ferenczffy József, Fritz

Rezső.
Gaal Károly, Gábor Sándor, Gesztes Lajos, Glock Géza,
'Gruber Károly, Gruber Rezső, Gurányi István, Günther Frigyes.
Haderdány András, Halmi László, Heim János.
Iszapi Gyula.
Jakab József, Janoviczky Béla, Jausz Sándor, Joób Fancsali
Miklós, Jureczky Mór.
Kaán Károly, Kaiser Sándor, Kallivoda Antal, Kárász István,
Kársai Károly, Kelemen Béla, Kellé Arthur, Kiss István, Kmetonyi
Emil, Kócsy János, Kolossváry Andor, Koray Frigyes, Korén Ödön,
Kossatzky Rezső, Kostialik János.
Lagler Gyula,

Lakits Gyula,

Légmán

Imre, Lilge Károly,

Loványi Heribert.
Májunké Gedeon, Máriássy Mihály dr., Mattanovits Károly,
Matuska László dr., Mauks Vilmos, Medveczky Ernő, Michna
Bertalan, Mihalusz Sándor, Mikolás Vincze, Molcsányi Ernő,
Muzsnay Géza.
Nádas Béla, Nagy György, Nóvák György.
Orlovszky Gyula, Orosz Antal.
Pajer István, Palkovics Emil, Papp István, Pásztor Sándor,
Pataki József, Patka Kálmán, Payer Arthur, Petricsek Adolf, Pfauser
Lajos, Piatsek János, Plech József, Pomarius Alfréd, de Pottere
Gerard, PöschI Ferencz, Praxa János, Puchlin Lajos, Przihoda Pál.
Raner Sándor, Rónay György,
Sándor Jenő, Schmidt Ferencz, Scholcz Ottó, Skrbek Károly,
Szabó Béla, Szabó Ignácz, Szalagyi Emil, Szántó Zénó, Szarkássy
János, Szekeres István, Székely József, Szigeti Rezső.
Téglás Dezső dr., Tihanyi László, Tomassek Miklós, Tomcsányi
Gyula, Tompa Kálmán, Toperczer Árpád, Tornay Gyula, Trippammer Károly.
Varga János, Várjon Géza, Vermes Viktor, Vollnhoffer Pál.
Waitzik

Emil,

Wilhelmb

Gyula,

Winkler

Ernő, Wlasits

Tibor dr.
Zimann Ede, Zólyomi Imre.
Bánffy Dezső báró, elnök: Tisztelt uraim! Van szerencsém
az Országos Erdészeti Egyesületnek a mai napra Fenyőházára

összehívott közgyűlését megnyitva, a megjelent urakat szívesen
üdvözölni. Óhajtom, hogy ez a kirándulással egybekötött köz
gyűlésünk, úgy ahogy megindult, kellemes körülmények között,
szép időben és sikerrel folyjon le. (Éljenzés.)
Ezen rövid bevezetés után az ülést megnyitom. Kérem, méltóz
tassanak hozzájárulni, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére Almássy
Andor és Korén Ödön urakat kérjem föl. (Helyeslés.)
Mielőtt a további tárgyalásokba mennénk, a titkár úr lesz
szives az igen tisztelt közgyűlést tájékoztatni a hatóságok, társula
tok és uradalmak igen tisztelt képviselőiről.
Titkár: A hatóságok, testületek és uradalmak képviseletében
a következő urakat van szerencsénk körünkben üdvözölni: A föld
mivelésügyi miniszter ur részéről Tomcsányi Gyula min. tanácsos
urat, a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur részéről
Dapsy
Frigyes közalapítványi főerdőtanácsos urat, Liptó vármegye részéről
Ballá Rudolf vármegyei főjegyző urat, Szepes vármegye részéről
Máriássy
Mihály dr. országgyűlési képviselő ur vezetése alatt
Májunké Gedeon földbirtokos, Winkler Ernő főszolgabíró és Barger
Guido hgi erdőmester urakból álló küldöttséget; a zágrábi kir.
erdőigazgatóság részéről Kmetonyi Emil kir. erdőmérnök urat, az
Arad, Lúgos, Temesvár vidéki erdészeti egyesület részéről Ajtay
Sándor és Boitner Gyula urakat, a Baranya, Somogy, Tolnamegyei
erdészeti és vadászati egyesület részéről Kolossváry
Andor és
Laklts Gyula urakat, Borsod, Gömör, Heves megyék erdészeti
egyesülete részéről Oesztes Lajos és Barger Guido urakat, Buda
pest székesfőváros részéről Korén Ödön városi főerdész urat,
Brassó sz. kir. város részéről Orlovszky Gyula városi erdőmester
urat, Pozsony sz. kir. város részéről Fehér Pál városi erdőmester
urat, Selmeczbánya sz. kir. város részéről Zólomy Imre városi
erdőmester urat, Gölniczbánya r. t. város részéről Apáthy Vilmos
erdőmester urat, az árvái közbirtokossági uradalom részéről Scholcz
Ottó uradalmi főerdőmester urat, az Eszterházy hgi hitbizományi
uradalom részéről Mikolás Vincze hgi erdőtanácsos urat, az OsztrákMagyar Államvasuttársaság uradalmai részéről Boitner Gyula erdő
mester urat, a kalocsai érsekség részéről Mattanovich
Károly
erdőmester urat, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r.-t. részéről
Bobok Tivadar erdőmester urat.

Elnök:

Méltóztatnak hozzájárulni ahhoz, h o g y őszinte üdvöz

lettel fogadjuk az illető urakat és örömünknek

adjunk kifejezést,

h o g y az illető hatóságok, testületek és egyéniségek magukat itt a
közgyűlésen képviseltették. (Helyeslés.)
Balló

Rezső Liptó v á r m e g y e f ő j e g y z ő j e : Nagyméltóságú elnök

úr, igen tisztelt k ö z g y ű l é s ! M i d ő n az O r s z á g o s Erdészeti Egyesü
letnek ezidei közgyűlését v á r m e g y é n k területén
nevében

szívélyesen

üdvözlöm,

legyen

a törvényhatóság

szabad

egyúttal

azon

kívánságomnak kifejezést adni, h o g y a közgyűlés működését teljes
siker koronázza. (Lelkes éljenzés.)
Elnök:
sületünk

Fogadja Liptó v á r m e g y e i g e n tisztelt közönsége egye
őszinte

köszönetét

azért

a szives fogadásért, amelyben

részesített.

Oesztes L a j o s : N a g y m é l t ó s á g ú elnök ur, mélyen tisztelt köz
g y ű l é s ! Nemzetünk jóléte, államiságunk
többi

európai

népek

megerősödése s ezzel a

előtti súlyunk és befolyásunk — egyébtől

eltekintve — különösen két fő őstermelési ágazatunknak: az erdő
gazdaságnak

és

mezőgazdaságnak

fejlettségétől

és

virágzásától

függ. (Elénk helyeslés.) Nemcsak azért, mert ezekből nagy anyagi
jólét

háramlik

munkáskezek

birtokosainkra,

hanem

legfőképen azért,

mert a

százezreinek ad állandó foglalkozást és a néprétegek

legalsóbb részének

nyújt

biztos

és állandó

megélhetést.

(Igaz

u g y v a n ! ) Évszázadokon át nem haladtunk ezen a téren oly nagy
lépésekkel, mint alkotmányos kormányzatunk beállta óta. Azonban
ezen korszaknak is kimagasló fénypontja az az idő, mely Darányi
Ignác földmivelésügyi miniszter kormányzatára esik. (Élénk helyes
lés.) Szerencsésnek, a távol j ö v ő r e áldásosnak kell neveznünk azon
alapvető munkálatokat, melyeket ő vasakarattal, törhetetlen
kezettel, nagy körültekintéssel

és l á n g o l ó hazaszeretettel

igye

végezett.

(Élénk helyeslés.) M i d ő n az Országos Erdészeti Egyesület a mai
napon közgyűlését tartja hazánknak ezen valósággal paradicsomkert
jében, ahol minden szivet és lelket g y ö n y ö r k ö d t e t ő alkotás nagynevű
miniszterünknek

hazaszeretetét dicséri, méltóztassanak

hozzájárulni

azon javaslatomhoz, h o g y Darányi Ignácz földművelésügyi miniszter
ő

exczellencziáját a mai

közgyűlésből

táviratilag

üdvözöljük és

a magyar erdészet osztatlan szeretetéről, hálájáról és ragaszkodá
sáról biztosítsuk. (Lelkes éljenzés.)

Elnök: Méltóztatnak elfogadni ? (Igen!) Akkor ezennel határozatilag kimondom, hogy az indítványnak megfelelően Darányi
Ignácz földmivelésügyi miniszter úr őnagyméltóságát táviratban
üdvözölni fogjuk.
Scholcz O t t ó : Nagyméltóságú elnök ur, mélyen tisztelt köz
gyűlés! Az erdészeti egyesület, valamint a magyar erdészet
nagy hálával tartozik egy férfiúnak, aki az erdészeti egyesületet
előbb mint titkár szolgálta, jelenleg pedig mint másod-alelnök
vezeti. Nem emlékszem erdészeti közgyűlésre, melyen tisztelt
alelnökünk részt nem vett volna. Most is csak a családjában elő
fordult gyászeset akadályozta a megjelenésben. Bátor vagyok
indítványozni, hogy a közgyűlésből üdvözletünket küldjük neki.
és részvétünket tolmácsoljuk előtte. (Élénk helyeslés.)
Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Igen!) Elfogadtatván, Hor
váth Sándor alelnök ő méltósága közgyűlésünkből táviratilag fog
üdvözöltetni.
És most, tisztelt uraim, rátérünk a napirend tárgyalására,
elsősorban az egyesület működéséről szóló jelentésre.

Bund

Károly titkár: (Olvassa az egyesület működéséről szóló

jelentést.)

Elnök:

Kivan valaki a titkári jelentéshez hozzászólani? Senki
sem kivan szólani. Gondolom, méltóztatnak hozzájárulni, hogy
kijelentsem, miszerint a közgyűlés a titkári jelentésben foglaltakat
jóváhagyólag tudomásul veszi és az elhunyt tagtársak feletti rész
vétének jegyzőkönyvben adjon kifejezést. (Helyeslés.)
Tisztelt közgyűlés! Mint már a jelentésből is méltóztattak
hallani, ezidőszerint 11 választmányi tag választandó, 1 0 négy évre,
1 egy évre. Kérem, méltóztassanak hozzájárulni, hogy a választást
ilyen értelemben elrendeljük, Oesztes Lajos ur elnöklete alatt
Ajtay Sándor és Kolossváry Andor urak személyében küldetvén
ki a szavazatszedő bizottság. A tíz legtöbb szavazatot nyert négy
éves cziklusra, a 11-ik legtöbb szavazatot nyert pedig 3 évre
választatik meg. (Helyeslés.)
Ilyen értelemben el lévén rendelve a választás, az ülést ezennel
fél órára felfüggesztem.
Szünet után.

Elnök: Az ülést újból megnyitom. Felkérem a szavazatszedő
bizottság elnökét, szíveskedjék a választás eredményét bejelenteni.
Oesztes Lajos: Tisztelt közgyűlés! Van szerencsém a szavazat
szedő bizottság nevében jelentésemet megtenni. Beadatott összesen
107 szavazat. Ezek közül esett Darányi Ignáczra, Nagy Károlyra,
Pech Kálmánra, Schmidt Ferenczre, Scholcz Ottóra, Soltz Gyulára
és Vadas Jenőre 107—107, Marosi Ferenczre 106, Dapsy Frigyesre 82,
Kócsy Jánosra 81 és Kaán Károlyra 80. A többi szavazatok elenyésző
csekély számban oszoltak meg.
Elnök:
Tisztelt közgyűlés! A szavazatszedő bizottság jelen
tése folytán ezennel az Országos Erdészeti Egyesület igazgató
választmányába négy évre megválasztottnak jelentem ki Dapsy
Frigyes, Darányi Ignácz, Kócsy János, Marosi Ferencz, Nagy
Károly, Pech Kálmán, Schmidt Ferencz, Scholcz Ottó, Soltz
Gyula és Vadas Jenő urakat, három évre megválasztottnak jelen
tem ki pedig Kaán Károly urat.
Tisztelt közgyűlés! Mielőtt a tárgyalás rendén tovább halad
nánk, Zólyomi Imre tagtársunk kivan beszélni.
Zólyomi I m r e : Nagyméltóságú elnök ur, igen tisztelt közgyűlés!
Nem messze innen, alig pár kilométerre, egyik testvéregyesület
tartja közgyűlését és pedig a Felvidéki Közművelődési Egyesület.
Testvéregyesületnek mondom azért, mert hiszen a magyar nem
zeti politika előmozdításában, a magyar nemzeti kultúra előhaladásában e két egyesület csakugyan testvér. (Helyeslés.) Én részem
ről ezen szent és nemes czél befejezéséül szükségesnek tartanám
és tisztelettel javasolom, méltóztassék a Felvidéki Közművelődési
Egyesületet a mai közgyűlésből táviratilag üdvözölni. (Helyeslés.)
Elnök: Méltóztatnak elfogadni? (Igen.) A javaslatot elfogadott
nak mondom ki és a Felvidéki Közművelődési Egyesületnek távirati
uton leendő üdvözlését ezennel elhatározván, azt foganatosítjuk.
Áttérve ezek után tágysorozatunk következő pontjára, tár
gyaljuk az 1908. évi zárszámadásokat és az 1910. évi költség
vetési előirányzatot az illetékes bizottság jelentése alapján.
Titkár: Tisztelt közgyűlés! Az országos erdészeti egyesület
1908. évi zárszámadása, a behajthatatlan követelések törlésére vonat
kozó javaslat és a jövő évi költségvetésre vonatkozó tervezet a

tisztelt közgyűlés tagjai között közkézen forog. Talán méltóztatnak
felmenteni az alól, hogy a terjedelmes és a számvizsgáló bizottság
által tételről-tételre felülvizsgált számadást és költségvetést felolvas
sam. (Helyeslés.) Méltóztassanak a mult évi zárszámadást jóvá
hagyni, a javaslatba hozott törléseket elrendelni és a jövő évi
költségvetést megállapítani. (Helyeslés.)
Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni? (Igen!) Kivan valaki szó
lani? (Nem!) Senkisem. Akkor a javaslat értelmében méltóztat
nak határozni, illetőleg a számvizsgáló bizottság jelentése alapján
a felmentvényt méltóztatnak megadni, a törléseket elrendelni,
valamint az 1910. évi költségvetést elfogadni. (Helyeslés.)
Következik a választmány jelentése a Deák-Ferencz-alapitvány
kamataiból kiirt pályázat eredményéről.
Titkár:
Tisztelt közgyűlés! A Deák-Ferencz-alapitvány
kamataiból kiirt pályázatokra a legutóbbi közgyűlés óta elmúlt
8 hónapban pályamunka nem érkezett be. Arra vonatkozólag,
hogy a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból ujabb irodalmi
pályázat írassék ki, ezúttal nem tehetek javaslatot, amennyiben a
mult évi közgyűlés az alapítvány folyó és jövő évi kamatainak
hovaforditása iránt már intézkedett. Méltóztassanak ezt a rövid
jelentésemet tudomásul venni. (Helyeslés.)
Elnök:

Méltóztatnak tudomásul venni ? (Igen!)

Tárgysorozatunk rendjén most Szabó Ferencz m. kir. főerdő
mérnök úr ismertetése következik a fenyőházai m. kir. erdő
gondnokság erdeinek gazdasági viszonyairól és az ottani villamos
erdei vasútról és fürészről, amelyet azonban az ismertető urrekedtsége
folytán Rónay Qyörgy főiskolai tanársegéd ur lesz szives felolvasni.
Rónay G y ö r g y . (Olvassa.)
Elnök:
Megengedi nekem a tisztelt közgyűlés, hogy ezen
helyeslésre és tapsra való tekintettel őszinte köszönetemet fejez
zem ki az igen érdekes ismertetésért az ismertető urnák és köszö
netemet fejezzem ki a felolvasó urnák, akik nekünk ezt a bár igen
rövid, de nagyon érdekes néhány perczet élvezni engedték. (Lelkes
éljenzés.)
Tisztelt közgyűlés! Alapszabályaink értelmében az évi köz
gyűlés van hivatva a következő évi közgyűlés helye, ideje, vala-

mint a tanácskozás tárgyaira nézve határozni. Azt mondja azon
ban az alapszabály, hogy amennyiben erre vonatkozólag meg
hívás vagy indítvány nem érkezik, az esetben az igazgató-választ
mány határoz.
Ezidőszerint tudtommal meghívás nincs, a tárgysorozatra nézve
javaslat, inditvány nem tétetett, azért arra kérem a tisztelt közgyűlést,
méltóztassék az alapszabályokra való tekintettel felhatalmazni az
igazgató-választmányt, hogy a jövő évi közgyűlés helye, ideje
és tárgysorozata fölött, ugy mint eddig is tették, határozzon.
Méltóztatnak hozzájárulni? (Helyeslés.)
A javaslat értelmében mondom ki a határozatot.
Néhány inditvány van, amelyek szabályszerűen a közgyűlést
megelőzőleg adattak be s amelyekkel a választmány foglalkozott
is. Ezekre vonatkozólag a titkár tesz előterjesztést.
Titkár: Tisztelt közgyűlés! A beadott indítványok időszerinti
sorrendben a következők: Az első Pásztor Sándor egyesületi
tagé. Indítványának lényege, hogy tekintettel a megnehezedett
megélhetési viszonyokra, a Bedő-Albert alapitványból évenként
adományozni szokott 6 0 0 koronás ösztöndíj összege 800 K-ra
emeltessék.
A második Nyul Sándor tagtársunktól ered. Arra vonatkozik,
hogy az egyesület adjon megbízást egy részletes illetékkiszabás
kidolgozására.
A harmadik, Pöschl Ferenczé, vonatkozik a vidéki erdészeti
egyesületek alapításának elősegítésére és az országos egyesülettel
való szorosabb kapcsolatba hozására.
Az igazgató-választmány már foglalkozott röviden ezekkel az
indítványokkal, mégis minthogy nem volt fizikailag idő arra, hogy
bővebben megvitassa és érdemileg elintézze azokat — hiszen
részben alapszabálymódositást involválnak — azzal a tiszteletteljes
javaslattal lép a közgyűlés elé, méltóztassék ezeket az indítványo
kat a választmánynak azzal a kötelezettséggel kiadni, hogy a
legközelebbi közgyűlésnek azután részletes jelentést tenne erről,
illetőleg — amennyiben elfogadásukat javasolná — az alapszabá
lyok módosítására kész, megfogalmazott szöveggel járuljon a
közgyűlés elé. (Helyeslés.)

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni? (Igen!) Ennek értelmében
mondom ki a határozatot.
Ezzel, igen tisztelt közgyűlés, tárgysorozatunk ki van merítve.
Most még csak az marad hátra, hogy a tervelt délutáni kirándu
lást s majdan a holnapi és holnaputáni kirándulásokat foganato
sítsuk és részben érdekességükre tekintettel, részben erdészeti
szempontból való fontosságukra nézve tanulmányunk tárgyává
tegyük.
Most pedig ezennel szívesen üdvözölvén a megjelent urakat,
igen köszönve szives érdeklődésüket, a mai napra összehívott
rendes közgyűlését az Országos Erdészeti Egyesületnek bezártnak
jelentem ki. (Lelkes felkiáltások: Éljen az elnök!)

Közgyűlésünk és kirándulásaink.
Való az, hogy az erdészember érzékei: az erdő és természet
szépségeivel szemben követelőbbek, de másrészt az is igaz,
hogy ha a természetnek valamely remeke megkapja a figyel
mét, ugy kétszeresen tudja azt élvezni, mint más halandó. Igy
volt ez az idei közgyűlésünkön is.
Az egyesületi tagok részére szétküldött meghívó előzőleg
tájékoztatott mindenkit arról, hogy ez alkalommal a szigorúan
vett szakkirándulások felett a szép élvezete uralkodik, a hasznos
felett áll a gyönyörködtető.
A kezdet kezdete a kanyargós Vág völgye volt; oly gyorsan
robogtunk rajta keresztül, hogy az élvezett szépnek csak össz
benyomása maradt vissza emlékünkben. A közgyűlésen résztvevők
nagyobbik része erre jött, még pedig aki csak tehette 25-én, a
Fenyőházára d. u. 3 óra tájban érkező vonattal. Közöttük a köz
szeretetben álló elnökünk is. Ruttka zászlódiszben állott, csakhogy
az ünneplés a „Felvidéki Közművelődési Egyesület"-nek szólott,
amely egyesület szintén 26-án tartotta ott közgyűlését
Egykettőre megérkeztünk Fenyőházára. Az itteni szives fogad
tatás már bennünket illetett. A liptóujvári főerdőhivatal főnöke

