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MÚLT-KOR

„… b) A titkár folytatólag bejelenti, hogy az
egyesület alkalmazottai közül Pukács
Endre segédtitkár, Lehoczky János írnok
és Libohorszky József házmester vonultak
be katonai szolgálatra.…

(E.L. 1915. január – Igazgató választ-
mányi ülés jkv.)

*
Újévi üdvözlések megváltása. A

Földmívelésügyi Minisztérium erdészeti
tisztikarának alább felsorolt tagjai, a szo-
kásos újévi üdvözléseket pénzben meg-
váltották, miért is ezen az úton monda-
nak köszönetet a szaktársaink részérõl
küldött újévi jókívánságokért …

A megváltási összeget – amely 101 ko-
ronát tett ki – a hadsegélyzõ hivatalhoz
küldték be, a háborúban elesettek özve-
gyeinek és árváinak felsegítésére. … a jö-
võben minden ilyen alkalmat fel kellene
használnunk, pl., az özvegyeket segélye-
zõ Wagner Károly-alapítvány növelésére,
amely még manapság is csak a minimális
segélynyújtásra ad módot. 

(E.L. 1915. január)
*

Kedvezmények a hadiszolgálatra be-
vonult erdészeti fõiskolai hallgatók ré-
szére. A földmívelésügyi és pénzügyi mi-
niszterek szükségesnek látták, hogy a ha-
diszolgálatot teljesítõ, s e miatt tanulmá-
nyaikban késedelmet szenvedõ fõiskolai
hallgatók részére bizonyos kedvezménye-
ket biztosítsanak, amelyek lehetõvé teszik,
hogy nem hadköteles társaikkal szemben
hátrányt ne szenvedjenek. Ezek a kedvez-
mények … a beíratás és esetleges pótvizs-
gák idejének kitolására, egyes tantárgyak
I. és II. részeinek párhuzamos hallgatásá-
ra, és az államvizsgát megelõzõ gyakorlati
szolgálat megrövidítésére vonatkoznak, … 

(E.L. 1915. február)
*

Új részvénytársaság. Erdõipar rész-
vénytársaság czég alatt, Budapesten
100.000 K tõkével új vállalat alakult.

(E.L. 1915. május)
*

Az állami kezelés alatt nem álló erdõk és
kopárterületek beerdõsítéséhez, valamint
az egyéb fásításokhoz szükséges facseme-
ték adományozását, 1 koronás bélyeggel

ellátott, és az õszi erdõsítésekhez kért cse-
metéket illetõleg legkésõbb 1915. évi júli-
us hó 31-ig, a jövõ év tavaszi ültetéshez
kérteket illetõleg pedig, 1915. évi novem-
ber hó 14-ig közvetlenül az illetékes kir.
erdõfelügyelõséghez benyújtandó fo-
lyamodványban kell kérni. 

(E.L. 1915 június)
*

A háború- és a vadászati tilalmak. A há-
ború okozta húshiány egyfelõl, a mezõgaz-
dasági vadkárok lehetõ elkerülésének mai
nagy fontossága másfelõl,  …  oda vezetett,
hogy … A vadászok és vadászati személyzet
kis száma mellett nálunk is nagy szükség
van a fõ- és rõtvad lelövési idejének kitolá-
sára, mégpedig nem külön folyamodások
alapján, nagy késõn kiadott rendkívüli lelö-
vési engedélyek, hanem megfelelõ kor-
mányrendelkezés útján. 

(E.L. 1915. július)
*

VIII. Az egyesület pénztárosa még 1914.
évi február hó 4-én állásának átszervezé-
se iránt a következõ beadványt intézte a
választmányhoz, amely eddig a bekövet-
kezett háborús viszonyok miatt nem ke-
rült tárgyalásra: 

„Az Országos Erdészeti Egyesület
nagytekintetû Igazgató Választmányá-
nak Budapesten. 

25 évi egyesületi szolgálatomból 10
évet pénztárosi minõségben is betöltöt-
tem. Hogy utóbbi minõségemben teljes
lelkiismerettel, pontosan megfelelhessek,
… Tiszteletteljesen kérem tehát a nagyte-
kintetû Igazgató Választmányt, hogy az
egyesületi pénztárosi állást 1915. évi ja-
nuár hó 1-ével megfelelõ javadalmazás
mellett, egész napos állásra átszervezni
méltóztassék, amely esetben annak ellá-
tására a jelzett idõponttól kezdve, to-
vábbra is vállalkoznám.” 

(E.L. 1915. augusztus)
*

FELHÍVÁS
az õszi erdészeti államvizsga tárgyában.

Az 1915. év õszén erdészeti államvizs-
gát tenni szándékozók felhívatnak, hogy
kérvényüket az ehhez szükséges enge-
dély iránt legkésõbb 1915. évi szeptem-
ber hó végéig a M. Kir. Földmívelésügyi

Minisztérium I/A. fõosztályának czímére
… küldjék be. Az erdészeti államvizsgához
való bocsátásra ez alkalommal … kivétele-
sen – azok is igényt tarthatnak, akiknek
gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig
számítva a két évet nem éri el, ha igazol-
ják azt, hogy a …hiányosság önhibájukon
kívül, valamely – a háborúval kapcsolatos
– méltánylást érdemlõ ok következtében
állott elõ. 

(E.L.1915. szeptember)
*

A harmadik hadikölcsön kibocsátás
alatt áll. A nemzet, amely vérben és
anyagiakban már oly súlyos áldozatokat
hozott,  … újra siet megtakarított pénzét a
jól kamatozó hadikölcsön útján a haza
rendelkezésére bocsátani. Mi, a magyar
erdõbirtokos osztályhoz és a magyar er-
dõtisztikarhoz fordulunk azzal a kéréssel,
hogy minél nagyobb összeggel járuljanak
a nemzeti áldozatkészség oltárához. Érte-
sülésünk szerint, az Országos Erdészeti
Egyesület is újból minden rendelkezésére
álló pénzkészletét hadikölcsönkötvé-
nyekbe fogja fektetni.

(E.L. 1915. október)
*

VIII. Az Igazgató-választmány elhatározza,
hogy a folyó évi közgyûlést deczember hó
12-ére, délelõtt 10 órára, Budapestre hívja
össze, s a közgyûlés tárgysorozatát a kö-
vetkezõkben állapítja meg:

1. Jelentés az egyesület mûködésérõl
a legutóbbi közgyûlés óta. 

2. Elnök, két alelnök, negyvenkét vá-
lasztmányi tag és a számadásvizsgáló bi-
zottság választása, és pedig a múlt évi
közgyûlés elmaradására, az idõközi el-
halálozásokra és a választmánynak az új
alapszabályok értelmében történõ ki-
egészítésére való tekintettel …

(E.L. 1915. november)
*

Az Országos Erdészeti Egyesület
közgyûlése. 

… a közgyûlésen …dr. Bedõ Albert elnökölt.
…a hiányos közlekedési viszonyoknak elle-
nére, több mint száz tagtárs gyûlt össze. …
Bund Károly titkár, jelentésében … nem-
különben foglalkozott azzal a kihatással,
amellyel a háború az ország erdõgazda-
ságára volt. Míg eleinte, az erdei terme-
lés szünetelése a nagy készletek miatt
aggodalomra okot nem szolgáltatott, ma
már közérdekké vált, hogy az erdõben
levõ fakészletek kiszállítása és új termé-
kek elõállítása érdekében erélyes intéz-
kedések történjenek, melyekre nézve az
egyesület javaslatokkal fordult a kor-
mányhoz. 

(E.L. 1915. december)”
Referálta: Apatóczky István

Centenáriumi szemelvény
Erdészettörténeti Szakosztályunk kihelyezett rendezvényt hívott össze április
végére, amelyen az elsõ világháború fõiskolás áldozatairól is elõadás hangzott el.
A centenáriumi emlékezés napjaiban, az Erdészeti Lapok korabeli példányaiból
hónapról-hónapra követheti az érdeklõdõ olvasó a szakunkat érintõ — sajnos —
kiterjedtebb veszteséglistát. Egyesületünk, szakunk háborús életérõl, néhány
1915-ös esemény felidézésével is képet kaphatunk. 


