
geltetése egyszer s mindenkorra eltiltandó lenne; továbbá a 
tisztások annak idején befásitandók, és a gyérítések, a talaj 
kellő beárnyalására való figyelem mellett, a legnagyobb óva
tossággal eszközlendők. 

Titkári jelentés az Országos Erdészeti-Egyesület 
1878. évi rendes közgyűlésén. 

Előadta : B e d ő Albert. 

A mult közgyűlés óta történt egyleti ügyvezetésre és az 
egyesület vagyoni állására vonatkozó jelentésemet azok után, 
melyek elnök ő nagyméltósága beszédében lettek ismertetve, 
mindjárt a vagyoni kezelésre és az egyesület ez évi pénzügyi 
viszonyaira vonatkozó tudósítással kezdem meg. 

Ezen év elején szerves intézkedés tétetett a vagyoni 
kezelés ügyében, még pedig tekintettel arra, hogy az egye
sületi értékpapírok az idő folyamában oly kedvező szaporu
latot vettek, hogy összegük a 40.000 frtot felülhaladta, 
szükségesnek találta az igazgató-választmány ezen papíroknak 
minden időre való megnyugtató és biztos elhelyezéséről gon
doskodni, s minthogy azon hitben volt, hogy egy állandó, 
úgyszólván örök időre való elhelyezés, legjobb és legczél-
szerübb módja az, ha ezen értékpapírok a magyar földhitel
intézetnél helyeztetnek el; ennélfogva a választmány ennek 
foganatosítását a t. közgyűlés jóváhagyásának reményében 
elrendelte. 

Az ezen ügyre vonatkozó tárgyalások alkalmával a ma
gyar földhitelintézet csakugyan hazafias készséggel vállalko
zott az értékpapíroknak letétkép való elfogadására, még 
pedig azon papíroknak, melyek maga a földhitelintézet által 
bocsáttattak ki, ingyen való kezelésére, míg az egyesület 



által vásárolt más papírok kezelésére, külön VsVo jutalék 
mellett, mely az értékpapírok szelvényei után befolyó jövede
lemtől számíttatik. 

Az egyesület pénztári állása a folyó 1878. évről a mai 
napig a következő : befolyt összesen 13.768 frt 16 kr. 
Kiadatott 10.547 frt 79 kr; ehhez képest a mai pénztári 
készlet 3.220 frt 37 kr, mely összegből 1.500 frt az első 
hazai takarékpénztárnál, 1.500 frt az egyesült budapesti fő
városi takarékpénztárnál van elhelyezve. 

A kimutatott bevételből pénztári maradvány a múlt évről 
1.315 frt 72 kr. Az alapító tagok által tett tőke-befizetések 
597 frt 87 kr. A Deák Ferencz-alapitványra tett adakozások, 
melyeknek külön rendeltetésük van, 1.286 frt 60 kr. E három 
összeg levonása után a kézi pénztárt illető és a folyó keze
lésre fordítható tulajdonképeni bevétel 10.567 frt 97 kr; 
míg a kimutatott 10.547 frt 79 kr kiadási összegből 5.002 
frt 1 kr oly összeg, mely értékpapírok vásárlására, illetőleg 
tőkésítésre adatott ki; végül 1.276 frt 60 kr oly összeg, 
mely mint a Deák Eerencz-alapitványt illető bevétel, szintén 
ezen alaphoz csatolva tőkésittetett, mely két utóbbi kiadás 
együttes levonása után, az eddigi tulajdonképeni kiadások 
összege 4.269 frt 18 kr. 

Az egyesület tőke-vagyona a mult közgyűlés alkalmával 
68.110 frt; a jelenlegi közgyűlés alkalmával 78.392 frt 50 
kr és így a mult évhez képest a mai napig való tőkesza
porulat 10.282 frt 50 kr. 

A Deák Ferencz-alapitvány jelenleg a következőleg áll: 
az egyesület által már tőkésittetett e czélra földhitelzálog-
levelekben 9.000 írt. Készpénzben van a pénztárban 295 frt 
44 kr, összesen tehát 9.295 frt 44 kr; a meglévő zálog
leveleknek az egész összegre való kiegészítésére egy ezer 
forintos záloglevél lenne vásárlandó, a mihez még kerekszámban 



660 frt szükségeltetik, mely az ezen évi kézi pénztári kész
letből lenne, mint a választmány később az indítványok sorá
ban ajánlani fogja, fedezendő. A gyűjtés kezdetétől fogva a 
mai napig, magán adakozásokból a Deák Ferencz-alapitványra 
befolyt 2.182 frt 25 kr készpénzben, 100 frt földhitelzálog
levélben és 100 frt a pesti lloyd részlctköltvényében. 

Ezen adományok legnagyobbára forintonként kisebb ösz-
szegekben tétettek és kétségkívül szép bizonyítékát képezik 
annak, hogy erdészeti szakközönségünk s az ügyünk iránt buz
gólkodó t. gyűjtők mily élénk érdekkel viseltettek ezen iro
dalmi alapítványunk iránt. Nem lehet tehát elmulasztanom, 
hogy részemről is ezen áldozatkészségért, melyet a másnemű 
adakozásokra is bőven igénybe vett szakközönségünk tanúsí
tott, legforróbb köszönetemet ne nyilvánítsam. 

Az egyesideti tagok száma jelenleg a következő: van 
434 alapító tag; 401 rendes tag. négy tiszteletbeli tag. egy 
pártoló tag, összesen 840. A mult évi közgyűlés alkalmával 
volt 815. a szaporulat tehát 25. 

A mult közgyűlés óta belépett az egyesületbe 33 ala
pító tag, kik közül 23 erdész, kettő fakereskedő és nyolcz 
földbirtokos. Rendes tagnak belépett 26 ; ezek közül 21 
erdész s 5 más állású. Hogy a szaporulat száma és az újon
nan belépett tagok száma arithmetikai pontossággal nem egyezik, 
ennek oka az, mert sok korábbi rendes tagból időközben 
alapító tag lett, néhány tagtársunk pedig el is halt. A mult 
közgyűlés óta az igazgató-választmány által felvett uj tagok 
neveit a koronként kiadott egyleti jegyzőkönyvek tartalmazzák 
s ennélfogva tisztelettel kérem a t. közgyűlést, hogy az év
közben felvett tagok neveit bejelentettnek méltóztassék tekin
teni, mihez képest most csupán a legutóbbi választmányi 
ülésben felvett és ennek megtartása után jelentkezett követ
kező uj tagokat van szerencsém bejelenteni. 



A l a p i t o k : Gelsei G u t t m a n n S. H. 300 frt arany
járadék kötvényben, — G y ő r y Géza, P e n t i Albert, m. kir. 
erdőgyakornok, W a n k e Sándor, priniási erdőmester, 11 uni a un 
József, T i r s c k e r Kálinán, F r i t s c h János, 0 s z \ v a 1 d Ká
roly, O b i a t o k Lajos, D e z s ő Zsigmond, S c h u s z t e r Osz
kár , F u c h s János, m. k. erdőgyakornokok és S m e t a c z e k 
Béla, primási főcrdész, egyenként 160 frt, — gr. Z i c h y Jenő 
földbirtokos 200 frt magán kötvényben tett alapitványnyal. 

R e n d e s e k : Krivány János, árvaszéki levéltárnok: Bydes-
kúthy Sándor, jószágigazgató; Verbovszky József, ni. k. erdő
gyakornok; Havas Sándor, nyűg. államtitkári helyettes. Szo
morú kötelességet is kell teljesitcnem, midőn bejelentem azokat 
tagtársaink közöl, kik a mult közgyűlés óta elhaltak. Kérem 
a, t, közgyűlést, méltóztassék jegyzőkönyvileg ezen tagok 
elhunyta fölött sajnálkozását kifejezni. Elhunyt tagtársaink 
névsora a következő: Kitzberger József, m. k. kat. erdőbecslő-
felügyelő, rendes tag; Szapáry Imre gróf, m. k. honvédszázados 
és földbirtokos, alapitó tag; Grachegg Gyula, urad. erdőmester, 
rendes tag; Lo-Presti Lajos báró, alapitótag; Fuchs Szilárd, 
in. k. erdőmester, alapitó tag; Forberger János, ni. k. erdő
rendező, alapitótag; Delavos Ernő, m. k. erdész, rendes tag; 
báró Augusz Antal, földbirtokos, alapitó tag; Goebbel Gyula, 
m. k. erdész, rendes tag. 

Áttérve most az egyesület ez évi működésére, először 
is ki kell emelnem azt, hogy munkásságunk egyik nevezetes 
részét az erdőtörvényjavaslat kidolgozásánál, illetőleg tárgyalá
sainál való részvét vette igénybe. Mint méltóztatnak tudni, 
hosszú időn át tartott a folyó év elején e tekintetbeni műkö
désünk és minden tevékenységünket erre kellett ezen időben 
öszpontositani. Szolgáltunk egyébiránt e mellett számos magán 
erdőbirtokosnak és szaktársainknak erdészeti dolgokban tanács
csal, és itt kifejezést kívánunk adni annak, hogy vajha minél 



többen vennék ezt az erdőbirtokosok közül igénybe, mert 
olcsóbb tanácsban, és az adott körülmények között megbíz
hatóbb tájékozásban, bizonyára nem részesülhetnek. 

Az erdészeti államvizsgáló bizottság tagjainak kineve
zése iránt javaslatot tettünk a földmivelési ministeriumhoz. 
— Az alsóbb rendű erdészeti szakvizsgák helyének kitűzése 
szintén oly kérdés volt, melylyel az igazgató választmány fog
lalkozott s e részben a mult évi közgyűlés határozata alapján, 
a vizsgálati helyeket illetőleg, javaslatot is tett. Minthogy 
azonban e javaslatban több város volt vizsgálati helyül meg
jelölve, a földmivelési ministerium, tekintettel a jelenlegi tényle
ges viszonyokra, e városok közöl Kaposvárt, Beszterczebányát, 
Ungvárt, Marmaros-Szigetet, Kolozsvárt, Temesvárt és Buda
pestet jelölte ki. Az igazgató választmány azonban pótlólag és 
tekintettel arra, hogy Kassa és Pozsony városok vidéke ter
jedelmes erdőségekkel bir, azt kérte a ministeriumtól, hogy e 
két város is jelöltessék ki szakvizsgák helyéül, mi remélhető
leg teljesittetni is fog. 

Az erdőőrök szakoktatásának szervezésére vonatkozó kér
vényünket, a földmivelési ministeriumhoz felterjesztettük s ez 
azt az oktatásnak az állami erdőhivatalok körében való létesí
tése iránt, a pénzűgyministeriumhoz tette át, hol az jelenleg 
hivatalos tárgyalás alatt áll, reméljük azonban, hogy jövő köz
gyűlésünknek e tekintetben kedvező jelentéssel szolgálhatunk. 

Ezen kivül az igazgató választmány, azon kérést intézte 
a földmivelési ministeriumhoz, hogy a külföldi, jelesen ameri
kai famagvak megszerzése iránt, melyek tenyésztése hazai viszo
nyainkhoz képest ajánlatos, segédkezet nyújtson az egyesület
nek. A ministerium készséggel megígérte ezen kérésünk telje
sítését és ez iránt a new-yoi"ki konsulatust meg is kereste, 
mire a konsultól, ki ugy látszik, a részünkre ajánlatos fanemek 
közvetlen helyi ismeretével nem bir, a ministeriumhoz azon 



válasz jött, hogy az egyesület jelölje meg azon famagvakat, 
melyek fáinak tenyésztését czélszerünek tartja, mely kívánatnak 
az egyesület által legközelebb elég fog tétetni. 

Nemkülönben kiterjesztette figyelmét az igazgató választ
mány, a faanyagoknak vasúti szállítási dijaira nézve. Általá
nosan ismerve van azon mozgalom, mely ezen év elején a 
németországi vasúti szállítási dijakra nézve megindult s mely
nek szomorúan sajnos eredménye az lett, hogy a magyar 
épületfa, a magyar tölgy- és luez-kéreg mindinkább kiszorul a 
a német piaczokról. Az egyesület e tekintetben tájékozás vé
gett, az e részben illetékes m. kir. államvasutakhoz fordult 
s onnan azon választ nyerte, hogy a fennálló viszonyok között, 
a már megállapítva lévő vasúti díjszabályzaton változtatni ez 
idő szerint nem lehet és minden további lépés c tekintetben 
eredménytelen maradna. 

Közöltetvén azonban velünk a megfelelő adatok, ezekből 
némi megnyugtatást meríthettünk arra, hogy a szállítási dijak 
oly fokozaton tartatnak meg, hogy azok mellett bár nagyon 
megcsökken a szállítás, de egészen illuzoriussá még sem l e s z . 

de reméljük még, hogy a most folyamatban lévő vámügyi tár
gyalások alkalmából, s a németországi vasutak részéről javunkra 
nyilvánuló mozgalom alapján e reánk nézve nagy horderejű 
kérdés, kedvezőbb tisztázást nyerend. 

Végül megemlítem, hogy azon indítványokat, melyek mű
ködésünkkel kapcsolatban a t. közgyűlés elé lesznek terjesz-
tendők, később lesz szerencsém a tárgysorozat rendjén előadni. 

Ezek azok, melyeket az igazgató választmány működése 
köréből szerencsém van előterjeszteni, záradékul csupán azt 
jegyezvén még meg, hogy nem ölelünk ugyan sokat fel, de 
nem is mulasztunk el semmit, mi erdőgazdaságunk érdekeit ille
tőleg előtérbe lép, s az erdőbirtoknak és szaktársainknak érde
keit mindenkor híven és készséggel kívánjuk szolgálni. 


