
EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1907. 

évi január hó 19-én tartott rendes üléséről. 
Jelen voltak: báró Bánffy Dezső elnök, Horváth Sándor al

elnök, Bittner Gusztáv, Csupor István, Gaul Károly, Hirsch 
István, Laitner Elek, Lászlóffy Gábor, Nagy Károly, Pech Kálmán, 
Sóltz Gyula, Tomcsányi Gyula választmányi tagok és az egyesület 
tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: Arató Gyula, Csík Imre, 
Hangay Géza, Havas József, Máday Izidor, Simon Gyula, Téglás 
Károly, Török Gábor, dr. Tuzson János, Vadászfy Jenő, Vuk 
Gyula. 

I. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Hirsch István és Tom
csányi Gyula vál. tagokat kéri fel. 

II. Az elnök meleg elismeréssel emlékezve meg Tomcsányi 
Gyula min. tanácsosnak a magyar erdőgazdaság körül szerzett 
érdemeiről, neki a Horváth Sándor alapítvány jutalomdiját és az 
erre vonatkozó kaligrafikus okmányt átnyújtotta, mire Tom
csányi Gyula az őt ért kitüntetésért köszönetet mond. 

III. Folytatólag az elnök sajnálattal jelenti, hogy dr. Bedő 
Albert első alelnök ez állásáról való lemondását bejelentette. Ő 
ettől a szándékától eltéríteni igyekezett, de ebbeli fáradozása nem 
vezetett eredményre, amennyiben két nap előtt a következő leve
let kapta: 

Nagyméltóságú Elnök Ur! Kegyelmes Uram! 
Az Országos Erdészeti Egyesület czéljainak szolgálatában, az 

egylet megalakulásának előkészítésétől kezdve, 40 évet meghaladó 
időn át voltam szerencsés résztvehetni s igy már fáradt vagyok 
arra, hogy egyesületünk további munkásságában résztvehessek. 
Mély tisztelettel kérem azért Nagyméltóságodat, hogy az egyesü
let első alelnöki állásáról való lemondásomat kegyesen tudomásul 
venni s ugyanebből a czélból az igazgató-választmánynak is be
jelenteni méltóztassék. 

Egyben szerencsém van Nagyméltóságodnak s a m. t. vá
lasztmány és egyesületünk mindazon tagjainak, akik egyesületünk
nek és a hazai erdőgazdaság érdekeinek szolgálatára szentelt 



munkásságomban nagybecsű támogatásukban részesítettek, leg
őszintébb hálámat és köszönetemet kifejezni. 

Mély tisztelettel maradván Nagyméltóságodnak 
Budapesten, 1907 január hó 17-én. alázatos szolgája: 

dr. Bedő Albert. 
Sóltz Gyula megdöbbenéssel vesz tudomást Bedő Albert első 

alelnök ezen elhatározásáról. Ugy vélte, hogy Bedő Albert műkö
désének a magyar erdészet és az egyesület körében csak a gond
viselés szab — minél későbben — határt, s nem tud belenyugodni 
abba, hogy ő önként visszalépjen arról a küzdőtérről, amelyen 
több mint 40 éven át vezérként láttuk. Indítványozza, hogy az 
igazgató-választmány ne vegye tudomásul a lemondást, hanem 
küldöttség utján kérje fel az első alelnököt lemondásának vissza
vonására. 

Az igazgató-választmány Sóltz Gyula indítványát egyhangúlag 
elfogadja és a küldöttségbe Sóltz Gyula, Horváth Sándor és 
Hirsch István urakat kéri fel.* 

IV. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti 
e lő : 1906. évben befolyt és kiadatott 77260 K 38 f. 

A legutóbbi választmányi ülés óta az 1906. évet illetően 
alapítványi kötvények törlesztésére 429 kor. és a Wagner Károly 
alapra 58 kor. 97 fill. fizettetett be. Csatoltatott továbbá a m. évi 
közgyűlés határozata értelmében a m. é. pénztári kezelés feleslege 
vagyis 3698 kor. 30 fill. a Wagner Károly-alaphoz. 

1907. évben a mai napig befolyt 9288 K 96 f. 
ugyanezen idő alatt kiadatott . . . 3106 K 04 f. 
Mint rendkívüli befizetés befolyt a Wagner Károly-alapra 

32 K 36 f. 
Jelenti továbbá a titkár, hogy a mult választmányi ülés hatá

rozatából eszközlendő értékpapirvásárlás még nem volt fogana
tosítható, mert a földhitelintézet mult évi végszámlája csak e hó 
15-én érkezett meg. 

V. A titkár jelenti, hogy m. é. deczember hó 29-én és foly
tatólag f. é. január hó 2-án az egyesület képviseletében részt vett 
azon az értekezleten, amelyet a kereskedelemügyi miniszter a 
vasúti díjtételek módosítása ügyében összehívott. A magyar állam-

*) Lásd az erre vonatkozó további hirt a Különfélék között. (247, oldal .) 



vasutak részéről a fára nézve fennálló több kedvezmény megszün
tetése volt tervbe véve, amely érzékenyen sújtaná az erdőgazda
ságot. A titkár az értekezleten a díjtételeknek bárminemű emelése 
ellen nyilatkozott. 

Ugyanez az álláspontja annak a bizottságnak, mely ennek a 
kérdésnek tárgyalására kiküldetett, azzal a különbséggel, hogy 
ennek a bizottságnak nézete szerint a fennálló díjszabások és ked
vezmények érintetlenül hagyásán, illetőleg a Wien felé m. é. köze
péig érvényben volt kiviteli díjkedvezmény újból való életbelép
tetésén kivül a bükkfának külön kedvezmények volnának bizto
sitandók és az egyesületnek a tűzifa, a bánya- és cellulosefa s 
még néhány más erdei termék kedvezményes szállítása ügyében 
az 1896. évben tett előterjesztés (I. Erd. L. 1897. I. füzet) meg 
volna ujitandó. 

Az igazgató-választmány a bizottság javaslata értelmében 
határoz, minek megfelelően a kereskedele v ügyi és földmivelésügyi 
miniszter urakhoz felterjesztés, a magyar fakereskedők és faipa-
rosok egyesületéhez pedig átirat lesz intézendő. (1860 — 1906.) 

VI. Az igazgató-választmány elhatározza, hogy a kereskede
lemügyi miniszternél kérelmezni fogja, hogy az ipar- és a közle
kedési tanácsban képviseletet nyerjen. (195—906.) 

VII. A belföldi ipar fa-szükségletének fedezése körül a deb-
reczeni kereskedelmi és iparkamara részéről felmerült panaszok 
ügyében, az azok tárgyalására kiküldött bizottság véleményét 
írásba még nem foglalhatván, a választmány e kérdés tárgyalását 
a legközelebbi ülésre halasztotta. 

VIII. Az igazgató-választmány értesülvén arról, hogy a keres
kedelemügyi miniszter a gazdasági egyesületekhez kérdéssel for
dult, hogy mely viczinális vasutvonalak kiépítése volna kívánatos, 
elhatározza, hogy a maga rt'széről is összeirja azokat a vasut
vonalakat, amelyek kiépítése erdőgazdasági szempontból szüksé
ges és azokat a kereskedelemügyi miniszter elé terjeszti. 

IX. A közgyűlési terem részére a legutóbbi közgyűlés határo
zatából folyólag megfestendő képek ügyében — a művészi részre 
vonatkozólag teljeskörü felhatalmazással — Tomcsányi Gyula 
elnöklete alatt Csupor István, Hirsch István és Vadászfy Jenő 
urakoól álló bizottság küldetik ki. 



X . A titkár bejelenti, hogy °„Az Erdő" czimü uj szaklapból 
eddig 2 szám jelent meg s hogy az előfizetők száma jan. köze
pén már 928 volt. 

Bemutatja továbbá Temesvár város levelét, melyben köszö
netet mond azért, hogy az uj lap ott készül, végül a Blum és társa 
egyenruházati czég értesítését, hogy a nála rendelt erdőőri egyen
ruhák árának 1 7 2 % - á t az erdőőrök javára létesítendő alap cél
jaira felajánlja. 

Tudomásul szolgál. 
XI . Úgyszintén tudomásul veszi az igazgató-választmány, hogy 

„Arad-, Temesvár-, Déva-, Lugosvidéki Erdészeti Egyesület" czimen 
uj vidéki erdészeti egyesület alakult. 

XII. A f. évben tartandó bécsi nemzetközi kogresszuson való 
képviselésére az igazgató-választmány dr. Bedő Albert alelnököt, 
Bitt^er Gusztáv, nemeskéri Kiss Pál, Sóltz Gyula, Téglás Károly, 
Tomcsáni Gyula és Vadas Jenő urakat kéri fel. 

XIII . Az erdőgazdasági politikára kiirt pályázat eredménytelen 
maradván, az igazgató-választmány elvileg'kimondja, hogy e mű
nek kiadását megbízás utján kívánja biztosítani. A megbízandó 
személyre nézve azonban csak a legközelebbi ülésen határoz. 

XIV. A Deák Ferencz-alapitvány 1908. évi kamatainak hova-
forditása iránti javaslattételre a választmány Vadas Jenő, Téglás 
Károly és Scholcz Ottó urakat kéri fel, kiadván nekik Róth Gyulá
nak a m. é. közgyűlés előtt beadott indítványát is tárgyalás végett. 

X V . Biró Zoltánnak a m, é. közgyűlés elé terjesztett két 
indítványa (az erdészeti kisérletügy felkarolásáról és a magyar 
erdőgazdaságot leiró műről) Fekete Lajos, Nagy Károly és Vadas 
Jenő uraknak adatik ki véleményes javaslattétel végett. 

XVI. A f. é. közgyűlés ügyvivői teendőinek ellátására az 
igazgató-választmány Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő, Suha Rezső 
városi erdőmester és Fischer-Colbrie Emil főherczegi erdőmes-
ter urakat kéri fel. 

XVII. A földmivelésügyi miniszter urnák az erdősítési jutal
mak kiosztására és az „erdei növények" kifejezésnek a vámkeze
lésnél való értelmezésére vonatkozó átiratait az igazgató-választ
mány tudomásul veszi. 

XVIII . A bányászati és erdészeti főisl ola rektorának az egye-



sületi titkárhoz intézett levele alapján a választmány kimondja, 
hogy az egyesület nem zárkózik el azon felvetett eszme elől, hogy 
elhunyt, kiváló érdemeket szerzett erdéfzeti tanároknak a főiskola 
aulájában felállítani tervezett mellszobrainak költségeihez esetről
esetre hozzájáruljon. 

X I X . A budapesti kereskedelmi és iparkamara kérdést intéz
vén az egyesülethez, hogy hol gyártatnak hazánkban erdészeti, 
eszközök és szerszámok, a választmány elhatározza, hogy ez ügy
ben az Erdészeti Lapokban kérdést intéz a tagokhoz és a további 
teendőket az elnökségre bizza. 

X X . A titkár javaslatára elhatározza az igazgató-választmány, 
hogy az Erdészeti Lapokat a törvényhatóságok közgazdasági elő
adóinak hivatalból és díjtalanul megküldi. Súlyt helyez arra, hogy 
a közgazdasági előadóknak mód nyújtassák az erdőgazdaság kér
déseivel is helyes alapon megismerkedni, amihez a maga részé
ről az Erd. L. részükre való megküldése utján óhajt hozzájárulni. 

X X I . Az igazgató-választmány elhatározza, hogy az egyesületi 
székházban lévő lakások bére — amennyiben nem volna arány
ban a környékbeli házakban fizetett lakbérekkel, mérsékelten 
emeltessék. 

X X I I . Soltész Nándor ny. m. k. erdőtanácsos abbeli kíván
ságát, hogy alapító tagsági jogai még életében fiára ruháztassanak 
át, az igazgató-választmány ellentétben állónak találja az alapsza
bályokkal és ennélfogva nem teljesiti. 

XXII I . Uj rendes tagokként felvétetnek: Bdcher Adolf m. k. 
erdőgondnok, aj. Záreczky Pá l ; Blattny Tibor m. k. erdészjelölt, 
aj. Kolossy Imre; Holzner Gyula fakereskedő, aj. Dobren János, 
Januskovecz Pál m. k. erdészjelölt, aj. Béky Albert; Maukovics 
Rezső m. k. erdőgyakornok, aj. Rónay Antal; Mohler Antal urad. 
erdész, aj. Fogassy Gyula. 

K. m. f. 

Butid Károly s. k. 
titkár. 

Báró Bánffy Dezső' s. k. 
elnök. 

Hitelesítésül: 
Tomcsányi Gyula s. k. 

yál. tag. 
Hirsch István s. k. 

vál. tag. 




