
vagy a mikor nem tömeges elszaporodás leküzdéséről van szó, 
a különféle egérfogókkal, csapdákkal is kielégítő eredményt érhe
tünk el. 

Különösen a vizipocok ellen jó szolgálatot tesz a rugós, 
csiptetőfogószerüen működő egérfogó, vagy még inkább a hohen-
heimi csőcsapda, melynek 100 darabja 12—18 koronáért szerez
hető be a sopronmegyei kapuvári uradalomnál. Hasonlő jó ered
ményt érünk el a „Oebrüder Zürner in Marktlauthen" által 
5 - 40 koronáért árusított, napokig automatikusan működő egér
fogóval is. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK . 

I. 

M E G H Í V Ó 

az „Országos Erdészeti Egyesület" f. évi április hó 24-én, 
vasárnap, d. e. 11 órakor, Budapesten, az Egyesület helyi
ségeiben (V., Alkotmány-utcza 6. szám II. em.) tartandó 

R E N D K Í V Ü L I K Ö Z G Y Ű L É S É R E . 

T Á R G Y : Az állami erdőtisztek helyzetének megvitatása 
és az annak javítására teendő lépések iránti határozathozatal. 
(Márton Sándor és Hangay Géza indítványai.) 

Van szerencsénk az „Országos Erdészeti Egyesület" 
t. tagjait felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél számo
sabban megjelenni és tanácskozásainkban résztvenni szíves
kedjenek. 

B u d a p e s t , 1 9 0 4 márczius hó 30-án. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

Elnöksége. 
Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tag

társakat felkérni, hogy a mennyiben más alapon vasúti menetjegy
kedvezményre nincs jogosultságuk, egyesületünk titkári hivatalával 
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legkésőbb f. hó 20-ig tudatni szíveskedjenek, hogy a magyar állam
vasutak mely állomásairól óhajtanak a közgyűlésre utazni, mint
hogy az egyesület kedvezményes menetjegy váltására jogosító 
igazolványokat szándékozik kieszközölni. A titkári hivatal. 

II. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1904. évi márcz. hó 21-én tartott 

RENDES VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: Bánffy Dezső báró elnök, dr. Bedő Albert I. 
alelnök, Horváth Sándor II. alelnök, Gaul Károly, Havas Ágos
ton, Hangay Géza, Illés Nándor, Kallina Károly, Nagy Károly, 
Reinfuss Bódog, Simon Gyula, Sóltz Gyula, Tavi Gusztáv, Tom
csányi Gyula választmányi tagok, Boitner Gyula a számadásvizs
gáló bizottság elnöke, Balogh Ernő, Szalay Ernő és Tordony 
Gusztáv számadásvizsgáló bizottsági tagok, Bund Károly titkár, 
Cserny Győző segédtitkár, Gaál Károly pénztáros és néhány 
más egyesületi tag. 

Távolmaradásukat kimentették: Almásy Andor, Arató Gyula, 
Csik Imre, Eleőd Jósa, Havas József, Hirsch István, Krajcsovics 
Béla, Laitner Elek, Lászlóffy Gábor, Máday Izidor, Pech Kálmán, 
Téglás Károly, Vadászfy Jenő, Vuk Gyula vál. tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Sóltz Gyula vál. tagot kéri fel és 
a választmány újonnan választott tagjait üdvözli. 

II. Elnök meleg szavakkal emlékszik meg dr. Bedő Albert I. 
alelnök kiváló érdemeiről és örömének ad kifejezést, hogy a 
Horváth Sándor alapítvány első jutalomdija neki ítéltetett oda. 
Átnyújtja az erről szóló kalligraphikus okiratot és magát a juta
lomdijat, kérve ő méltóságát, hogy a magyar erdőgazdaság érde
keit a jövőben is szivén hordja. (Éljenzés.) 

Dr. Bedő Albert I. alelnök meghatottan mond köszönetet, 
kéri azonban, hogy az őt ért megtiszteltetés erkölcsi részével be
érhesse, magát az 1000 k.-ás jutalomdijat pedig a Wagner Károly 
alapítvány javára felajánlhassa. (Éljenzés.) 

Az igazgató-választmány az I. alelnök e nagylelkű ajánlatát 
köszönettel fogadja. 



III. A titkár jelenti, hogy az egyesület mult évi számadása 
75.569 k. 98 f. bevétellel és kiadással zárult, ez utóbbiból azon
ban 3888 k. 61 f. arra az összegre esik, a mely mint pénztári 
felesleg az alaptőkéhez csatoltatott. 

Folyó évi január hó 1-től kezdve befolyt . . . 22.362 k. 07 f. 
kiadatott . . . 15.600 „ 40 „ 

Az utolsó igazgató-választmányi ülés óta a következő rend
kívüli befizetések történtek: 1. Kötvényben tett alapítványok tör
lesztésére befizettek 910 k. 70 f.-t.; a Wagner Károly alapítvány 
javára befolyt 4 k. 80 f.; a Tisza Lajos gróf alapítvány javára 
4 k.; a titkári nyugdijalapjavára 125 k. és a Faragó Béla alapít
vány javára 5415 k., mely összegből Faragó Béla 5400 koronát 
fizetett be s a mely összeggel az általa eredetileg alapított 6000 
koronányi alapítvány teljesen befizettetett. 

Az alaptőke és az alapítványok készpénzkészletének apasz-
tására 21.200 k. n. é. 4°/o-os földhitelintézeti záloglevél vásárlását 
javasolja a titkár. 

Végül tekintettel azon körülményre, hogy a zárszámadás 
szerint a mult év végével 4567 k. 72 f. alapítványi kamat és 
17088 k. 64 f. tagságidij-hátralék mutatkozik, a választmány hozzá
járulását kéri a titkár, miszerint az év végével hátralékban maradt 
alapítványi kamat és tagságidij ezentúl már január hónap első 
felében is postai megbízások utján szedethessenek be. 

A pénztár mult év utolsó napján a számadásvizsgáló bizott
ság két tagjának közbenjöttével az uj pénztárosnak szabályszerűen 
átadatott. 

Az igazgató-választmány a jelentést tudomásul véve, az érték-
papirvásárlást elrendeli és az előző évből származott hátralékok
nak január hóban postai megbízás utján való beszedéséhez 
hozzájárul. 

IV. Beérkezett Hangay Gézának és Márton Sándornak egy-egy 
indítványa az állami erdőtisztek fizetésrendezése ügyében. Minthogy 
Márton Sándor indítványa rendkívüli közgyűlést kivan, az igazgató
választmány első sorban ezt veszi tárgyalás alá. 

Márton Sándor lehetőleg sürgősen rendkívüli közgyűlés össze
hívását kívánja, a melyen az állami erdőtisztek mai helyzetének 
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tárgyalása, a létszámrendezés és az útiköltségek s napidijak szabá
lyozása iránti teendők megvitatása napirendre tűzetnék. 

Elnök emlékeztet arra, hogy a mult évben egy hasonló indit
vány, tekintettel az akkori kormány kedvező állásfoglalására, mel
lőztetett s a választmány a maga részéről tett lépéseket az állami 
erdőtisztek érdekében. Nem látja azonban a választmány érdekében 
fekvőnek, hogy ezúttal ismét mellőzze a közgyűlés összehívását. 

A kifejlődött hosszas vitában a rendkívüli közgyűlés szüksé
gességére és czélszerüségére nézve a vélemények eltérőek voltak, 
végeredményben azonban az igazgató-választmány elhatározza, 
hogy a rendkívüli közgyűlést f. évi április hó 24-ére összehívja 
és előzetesen 23-án választmányi ülést tart, a melyben a maga 
részéről állást foglal a közgyűlés elé terjesztendő javaslat iránt, 
melynek előadói tervezetét az egyesületi titkár fogja elkészíteni. 
A közgyűlés egyetlen tárgya Márton Sándor és Hangay Géza 
indítványainak tárgyalása. Hangay Géza ugyanis a választmány 
utján óhajtott lépéseket tenni a létszám arányosítása érdekében. 
A rendkívüli közgyűlés elhatároztatván, indítványa, tekintettel az 
azonos czélra, Márton Sándoréval kapcsolatosan lesz tárgyalható. 
(350, 399, 406.) 

V. A m. é. közgyűlésen szóba kerülvén az egyesület által a 
f. évben esetleg rendezendő nagyobb tanulmányút, a titkár a 
választmány határozatát kéri ez ügyben, mert az előkészítő lépések 
meg volnának teendők. 

A választmány ugy határoz, hogy a f. évi rendes közgyűlés 
augusztus vagy szeptember hóban Budapesten tartandó meg s a 
közgyűlést követőleg tanulmányút rendeztessék Boszniába és 
Herczegovinába, ha az ez iránt a közös pénzügyminiszter urnái 
teendő lépések eredményre vezetnek. A visszatérés legczélszerübben 
a tengeren át Fiume felé történnék. 

VI. A földmivelésügyi miniszter ur megküldötte válaszát az 
egyesület m. é. 123. sz. felterjesztésére, a melyben a román fa 
nagymérvű behozatalára tette a kormányt figyelmessé. A válasz 
szerint a kormány ugyan nem látta szükségesnek a fára vonatko
zólag az autonóm vámtarifában vámtételek felállítását, mindazon
által e tekintetben nem köti le magát, ugy, hogy ha „idővel a 
a nemzetközi forgalmi és versenyviszonyok várakozásunk ellenére 



netán akként alakulnának, hogy belföldi piaczunknak saját terme
lésünk számára való biztosítása czéljából esetleg vámvédelemre 
lenne szükségünk, ezt a védelmet annyival inkább lesz lehetséges 
bármikor érvényesítenünk, mert a monarchia másik államának 
is e részben a mieinkkel analóg érdekei vannak". 

Az igazgató-választmány ezzel szemben fenntartja ugyan az 
egyesület álláspontját, a mely magában az autonóm vámtarifában 
óhajtott megfelelő favámokat, mégis az ügy jelen állásában a 
miniszteri válasziratot tudomásul veszi. (202.) 

Vlí. Az „Oest. Centralstelle zur Wahrung der land- und 
forstvrirtschaftlichen Interessen beim Abschluss von Handelsver-
trágen" f. é. január hó elején azt a felszólítást intézte az egye
sülethez, hogy a boszniai fa versenyének a magyar delegáczióban 
való szóvátételét szorgalmazza. 

Az igazgató-választmány jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
az elnökség ezen felszólításnak, a mely a magyar közjog szem
pontjából kifogás alá esik, nem tett eleget, ellenben Tavi Gusztáv 
indítványára elhatározza, hogy e kérdésben az illetékes tényező
höz, a magyar kormányhoz fordul és annak közbenjárását kéri ki. (11.) 

VIII. A földmivelésügyi miniszter a tölgyerdőgazdaság helyes 
irányba terelése ügyében Vadas Jenőnek 1900. deczember hóban 
tartott előadásából kifolyólag tett felterjesztésre a közelmúltban 
válaszolt, közölvén, hogy az összes erdészeti hatóságokhoz megfelelő 
körrendeletet intézett (16519/1902 1. Erd. L. 1904. III. 258) és a 
selmeczbányai erdészeti kísérleti állomást az erdei magvak vizs
gálatával megbízta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
IX. Elnök jelenti, hogy az államvizsga bizottság kiegészíté

sére a földmivelésügyi minisztérium felszólítására az elnökség 
Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsost és Téglás Károly m. kir. 
erdőtanácsost és akad. tanárt ajánlotta. 

Tudomásul vétetik. (241.) 
X. Titkár sajnálattal jelenti, hogy a Bedő Albert alapítvány 

egyik ösztöndíjasa, Früstök István a legutóbb tartott vizsgáknál 
egyik tantárgyból nem nyert osztályzatot, minek következtében az 
ösztöndijat be kellett szüntetni. 

Az ösztöndíjra június hó folyamán uj pályázat irandó ki. 



XI. Faragó Béla, a zalaegerszegi magpergető tulajdonosa 
alapítványának az igazgató-választmány által megállapított kezelési 
szabályzatát a maga részéről elfogadta és uj közjegyzői okiratba 
foglalva beküldötte. 

Legutóbb azonban az eredeti megállapodásoktól eltérően az 
alapítvány egész összegét befizette és azon kívánságának adott 
kifejezés1, hogy a segélyezés már a f. évben kezdetét vegye. 

Az igazgató-választmány örömmel veszi tudomásul, hogy az 
alapítvány teljes összegben befolyt és igy hivatásának már a f. 
évben megfelelhet, erre nézve azonban az alapitónak ujabb köz
jegyzői okiratban kell a felhatalmazást megadnia. 

XII. A Deák Ferencz-alapitvány 1905. évi kamataiból még 
rendelkezésre álló 900 K. hovaforditására nézve a titkár felveti 
azt a kérdést, vájjon ez az összeg, megfelelően kiegészítve az 
1906. évi kamatokból, nem volna-e egy erdővédelemtan megira-
tására fordítandó. A régebben megjelent erdővédelemtan ugyanis 
már nem kapható s igy e tekintetben szakirodalmunk hézagos. 

Az igazgató-választmány, mielőtt uj ily miire pályázatot irna 
ki, elrendeli, hogy á régebbi erdővédelemtan szerzőjéhez kérdés 
intéztessék, nem szándékozik-e müvéből uj kiadást rendezni. 

XIII. A „Pátria" irodalmi vállalat ajánlatot tett az egyesület 
kiadványainak árusítására 4 0 % jutalék felszámítása mellett. 

Az igazgató-választmány azon müvekre nézve, a melyeknek 
kiadási költségei már megtérültek, az illető szerző és a vállalat 
magánügyének tartja, vájjon a szerzők müveiket elárusitás czél
jából átadják-e s a maga részéről csak azt köti ki, hogy a készlet 
megfelelő része továbbra is az egyesület vagy a szerző kezelé
sében maradjon, az egyesületi tagoknak kedvezményes áron leendő 
elárusitás czéljából. 

Oly mü, amelynek kiadási költsége még meg nem térült, ez 
idő szerint négy van (Pech: A külföldi fanemek stb., Gaul: 
Hazánk házi faipara, Gellért: A bükktüzifa romlása, Pohl : 
Tangenstáblák). Ezek készletének egy részét a választmány haj
landó a Pátriának bizományba adni, ha az első háromra nézve 
a szerzők beleegyezésüket adják. A tangenstáblák felett az egye
sület szabadon rendelkezik. 



XIV. A mezőgazdasági múzeum ama kérelmét, hogy az egyesület 
erdészeti szerszámgyüjteményét engedje át neki, a választmány 
teljesíthetőnek nem találta. 

XV. A selmeczbányai akadémiai kör Selmeczbányán megfelelő 
helyiségeket nem kapván bérbe, saját házat kivan építeni s e 
czélból gyűjtést rendez. Kéri az egyesület hozzájárulását. 

Illés Nándor melegen ajánlja ez ügyet a választmány figyel
mébe, de nem bizván abban, hogy az építkezéshez szükséges 
tőke egyhamar összegyűljön, jónak látná, ha az egyesület lépé
seket tenne, hogy a kormány valamely rendelkezésére álló kincs
tári épületben engedne át megfelelő helyiségeket az ifjúsági körnek-
A berendezkedés költségei könnyen volnának összegyűjthetők. 

Az igazgató-választmány az ifjúsági kör kérelmét az alap
szabályok keretében teljesíthetőnek találja és 500 koronát szavaz 
meg e czélra. Egyben felajánlja a körnek az egyesület közben
járását, ha az esetleg valamely kincstári épületben óhajtana haj
lékot keresni. 

XVI. Az I. fokú fegyelmi bíróság minden közgyűlést követő 
első választmányi ülésen újból lévén megválasztandó, az igazgató
választmány egyhangúlag az eddigi fegyelmi bíróság tagjait újból 
megválasztja. (L. az 1902. decz. hó 6-án tartott vál. ülés jkvének 
IX. pontját, E. L. 1903. I. 70.) 

XVII. Tuba András egyesületi szolga, tekinl ettél az általános 
drágaságra és arra, hogy mostanában más intézetek is emelték a 
szolgák járandóságait, fizetésemelést kér. 

Az igazgató-választmány 960 K. évi fizetését f. évi ápr. 1-től 
1080 K-ra emeli. 

XVIII. Az igazgató-választmány a titkárt felhatalmazza, hogy 
azokat a házbéreket, a melyekből a mult években engedmény tétetett, 
némileg ismét emelje. 

X I X . Uj rendes tagokként felvétetnek: Báró Babarczy László, 
urad. erdőmérnök, ajánlja Zadrazil János; Vaitzik Ede m. kir. 
erdész, aj. Tomcsányi Gyula; Voigt Hermann, a Willgerodt-müvek 
erdőüzemvezetője, aj. Tóbiás Miklós; Ernyei Károly urad. erdész 
aj. a titkár; Szilágyi László kir. erdészjelölt, aj. Maier Béla ; 



Kisfaludy János urad. alerdész, aj. Strompf Pál; Schaab Bálint, 
László János és Nlederland Rezső erdőakad. hallgatók, aj. Rettich 
Károly. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k. Báró Bánffy Dezső s. k. 

titkár. elnök . 

Hitelesítésül: 
Sóltz Gyula s. k. Dr. Bedő Albert s. k. 

vál. tag . I. alelnök . 

www 

IRODALOM. 

I. Lapszemle. 

A sk i (talpszán ) a z erdőgazdasá g szolgálatában . A Neue 
Forstliche Blátter f. é. 10. számában olvassuk, hogy Baden nagy-
herczegségben az erdészeti személyzet és az erdőmunkások már 
12 év óta használják a ski-t, a szolgálat és saját maguk nagy hasznára. 
A havon való tovasiklás természetesen sokkal gyorsabb és kevésbé 
fárasztó, mint a térdig érő hóban való gázolás. Ez idő szerint 
majdnem az egész erdőőri személyzet jártas a talpszánnal való 
járásban. Az erdőőr ilyképen a legnagyobb hóban is bejárhatja 
védkerületét, jelentéseit gyorsan szállíthatja az erdőhivatalba (erdő
gondnokság) és sok oly erdőkárt, a melyet különben csak tavasz-
szal vett volna észre, előbb jelenthet be, sőt esetleg elejét is veheti. 
Az utkaparók és az erdőmunkások a ski segélyével gyorsan jutnak 
a munka helyére s ezáltal sok időt nyernek, ami különösen a téli 
rövid munkanapokon nagy előny. A munkások ezen mozgékonyság 
következtében jobb kedvvel dolgoznak. Mig azelőtt a Schwarzwald 
magasabban fekvő részein télen az erdei munka teljesen szünetelt, 
mostanában a fadöntés alig 4 6 hétre szünetel. Ezen változás 
előidézésében a ski általános használatának is van befolyása, habár 
a főok természetszerűen a nagyobb fakeresletben, a faáraknak és 
munkabéreknek emelkedésében rejlik. 

A vadászat és vadetetés szempontjából a ski használatának 
természetesen szintén nagy előnyei vannak. 


