
Az egylet 18t>3-ik évi számadásainak megvizsgálásra egy há
lom tagu , G e r v a y , M a c k és T h i e r i o t urakból álló liizotlmátiy 
neveztetett ki. 

B a b i t s lőerdész urnák a titkár által közlött levele , melyben 
az tudtul adja , hogy Gróf W a l d s t e i n J á n o s ö Exeellentiája az 
egyletnek 1000 darab 5—6 éves eperfát azon megjegyzéssel ajándé
kozott, hogy az ennek eladásából bejövő pénz mint segédpénz az Er 
dészegylet pénztárába folyjék — köszönettel tudomásul vétetik s a tit
kárnak meghagyatik ezen csemeték minél magasabb értékesítését az 
egyleti pénztár javára eszközölni. 

A magyar Erdészegylet 1864-diki April 7-kén 
tartott választmanyi ülésének jegyzökönyve. 

Jelenlevők: Elnöklő: Pállfy István gróf, alelnök: Wessely J ó -
sef, alelnök: Barta jogtudor; Berg báró; Gervay jogtudor; Mack tanár; 
Smetaczek erdömester; Thieriot cs. k. erdészeti tanácsos; Zemliéka, e r 
dőmester; Bowland, erdömester és egyleti titkár. 

Az egylet titkára a f. é. Márlius hó 24-dike óta beérkezett, kö
vetkező iratokat közti: 

1) A nm. magy. kir. helytartótanácsnak Budán, Mártius 10-kén 
17378 szám alatt kelt kibocsálványát, melyben az Erdészegylel föl— 
szólíttatik, hogy Kloezkó, Kassa város erdömeslerének az ottani városi 
erdők rendezését illető munkálatát megvizsgálja, és az abban foglalt 
elvek és indítványok fölött okadatolt véleményezést adjon. 



-Mivel azonban e munka megítélése az oltani helyi viszonyok
nak meglehetős ponlos ismeretét igényli, és mivel a jelenlevő választ
mányi tagok közül ily ismerettel egy sem bir , — a föntérintett ren
dezési munkálat Vágner Károly, selm. erd. akad. segédtanár és vá-
laszmányi tagnak azon megkereséssel küldetik meg, hogy ö, mint a ki 
az érintett irányban a helyi viszonyokat leginkább ismerheti, vélemé
nyét e részben minélelöbb beadja. 

2) Az alsó-magyarországi, cs. kir. bánya-erdő- és jószág-igaz
gatóság ideiglenes főnökének, es. kir. bányatanácsos Landerer Nándor 
ürnak Selmeczröl, f. é. Mártius 22-éröl 50-dik szám alatt kelt, az Egy
lethez intézett iratát , melyben a cs. kir. bánylanácsos úr szíves kész
séggel oda nyilatkozik, hogy ö az Erdészegylet által Selmeczen meg
tartandó nagygyűlés érdekében nem mulasztandja el közreműködni és 
segédkezet nyújtani. 

Az irat további tartalmára nézve a választmány 
a) Landerer Nándor, cs. kir. bányatanácsos úrnak szives Ígére

téért legőszintébb köszönetét nyilvánítja. 
b) A nagygyűlésre ügyvezetőül — az indítványba hozott cs. k. 

bányatanácsost és erdészakademiai tanárt Schvvarz Frigyes urat meg vá
lasztja ; és 

cj a gyűlés megtartásának idejéül f. é. Sept. bó 5-dik, 6-dik és 
7-dikét jelöli ki. 

3) Az osztrák birodalmi Erdészegyletnek Bécsben, f. é. mártius 
26-áról kelt iratát, — melynek kíséretében ez egy röpiratot küld át, 
mely az osztrák birodalom és a német vámegylet közt egyesítendő kö
zös vám-árszabálynak hivatalos vázlatát tartalmazza. 

Miután alelnök Wessely ú r , az ezen iratban előforduló elvek 
fölött fölvilágosítást ad , — és mindazon következményekről megem
lékszik, miket a czélba vett német vámegylethezi csatlakozás az osz
trák vasiparra, és így közvetve azon vidékekre is gyakorolna, melyek, 
«rdei termékeik eladásával a vasgyárakra vannak utalva — szükségesnek 
találja, hogy ezen ügyben a magyar Erdészegylet i s , bár erre egye-
ttesen fölszólítva nincs, saját véleményét nyilvánítsa. E nézetei Mack 



tanár teljesen osztja, több oldalról azonban ellenmondások történnek, 
mire a választmány következőt határoz: 

Mivel véleményadásra, a választmány jelen esetben egyenesen 
nincs fölszólítva, más jelekből pedig következtetni lehet, hogy egy
részt ezen adandó véleményezés későn érkezvén fölösleges lenne, más
részt pedig gyanítható, hogy az óhajtott egyesülés létre úgy sem j ö 
vend: a magyar Erdészegylet tehát a közlőiteket köszönettel, s e g y 
szersmind azon megjegyzéssel veszi tudomásul, hogy ö az osztrák bi
rodalmi Erdészegyletnek vele közlött nézeteihez egész teljében csatla
kozik. 

4) Ezek után napirendre térve át, az elnök Berg báró urat fölszó
lítja, hogy nézetét: „ A z e r d ő , m i n t m e n t ő a t a k a r n i a n y s z ti
k é b e n , " — c z í m ü r ö p i r a t f ö l ö t t , melyet a nagym. magy. kir. 
Helytartótanács a magyar Erdészegyielnek vélemény adás végett lekül
dött, — nyilvánítsa. 

Berg báró mindenek előtt azon szempontot jelöli k i , melyből ő 
ezen röpirat megítélésénél kiindulni legczélszerűbbnek látta ; továbbá, 
hogy még fontosabbnak tartja az erdőt mint védőt a takarmányszüke 
ellen kiemelni. Ezekután az általa tüzetesen kidolgozott véleményezés 
közölletvén, az egész kimeritö tárgyalás alá vétetik. Wessely alelnök 
úr, a Berg báró által szerkesztett véleményezést alakjában megváltoz
tatni óhajtja s egyszersmind indítványozza, hogy az egylet állal a nagym. 
magyar kir. Helytartótanácsnak adandó válasz minél szabatosabban szer
kesztessék , és hogy abban Berg báró űr emlékiratára utalva legyen. 
Smetaczek ez emlékiratnak azon részé t , melyben az o rszág- s mellék 
utak és mesgyék beültetéséről, nem különben a községi faiskolák lét
rehozatala és föntarlásáról van szó, — oda kívánja kiegészíttetni, hogy 
minden e czélra tett hatósági intézmény mind addig eredménytelen ma
rad , még csak a kivitel nem bizatik kizárólagosan ahhoz értő egyé
nekre. Az utóbb lefolyt 15 év alatt elég alkalmunk volt az ország 
különböző helyein észlelhetni, hogy a városok és falusi községek la
kosai, csupán csak azért, hogy az intézmények holt betű szerinti é r 
telmének eleget tegyenek: az utak hosszában minden gond és szor-



galom nélkül satnya gyökérzettel lu'ró som, tölgy, szil és más e ezélra 

épen nem alkalmatos fanemeket ültettek, és hogy nevezetesen az 1861. 

év tavaszán a korábbi években halósági elrendelés folytán létre jött 

községi faiskolákból minden található gyümölesfacsemele, valódi van-

dalismusra mutató rombolási szenvedéllyel pusztíttatott ki melyeknek 

helyét azután a községi faiskolákban bugonya és más kerti növény 

löglalá el. 

Barta tudor úr kimerítő beszédében oda nyilatkozik, hogy ö a 

kérdéses röpirat határtalan terjesztését és nyilvánossá télelét nem ta

lálja tanácsosnak, mivel az abban kifejteit eszmék, melyek az erdőnek 

legeltetés, és takarmánylomb nyerésre való fölhasználtatását tárgyal

ják, a köznép által igen könnyen tévesen magyaráztalván: erdöpusz-

titásia adhatnának okot. 0 tehát e röpiratnak korlátolt nyilvánossá 

télelél ajánlja. 

E tárgy bővebb megvitatása u tán , a mely alkalommal még az 

is megemlíttetik, hogy a z , e kérdéses röpiratban tartalmazott néze

tek sem nem újak, sem pedig kivihetlenek söt inkább , hogy az ország 

több vidékein ügy a mull, mint az azelőtti takarmány szúk években az 

•erdőt legelőre valamint takarmánylomb nyerésére is jó sikerrel hasz

nálták, — Berg báró úr fölszólíttatik, hogy az általa szerkeszteti em

lékiratot a Wessely alelnök úr által tett ajánlat szerint átalakítsa , a 

röpiratot magát pedig miután az Wessely úrnak ígérete szerint a 

különös esetre már tökéletesbítve l eend , — a nagym. magyar kir. 

Helytartótanácsnak nyilvánossá telel végett azon megjegyzéssel aján

lani , hogy az csak is a birtokos urak, mezei — és erdögazdák közt 

terjesztessék. 

5) Wesse ly , alelnök ú r , a kapott megbízás folytán egy Po

zsonyban fölállítandó alsóbbrendű erdöszeti iskola ügyében kidolgo

zott tervét olvassa föl. E terv egy e ezélra választolt bizottmánynak 

adatik á t , hogy a már létező, és még megkívántató kellékek fölkere-

sése végett tanácskozván, jelentését e fölött mielőbb beadja. 

6 ) Bezárólag az egylet titkára lap-csere utján beérkezel! követ

kező müveket mutatja be a választmánynak : 



1) a Morva és Siloziai erdészeti osztály tárgyalásait, 2 füzetben; 
2) A cs. kir. Morva Sileziai, mezei gazdászat, természet- és o r 

szágtan elömozditási társulatnak közleményeit 1803-ról. 
3) A Tyroli és Vorálbergi Iirdészegyletnek tárgyalásait. 
4) A cs. kir. földtani társulatnak közleményeit, Vl-ik évfolyam 

1862. 

A magyar Erdészegylet személyzete 1863-ban. 

Pártfogó: Albrecht cs. kir. Föherczeg 0 Magassága. 
Elnök: ifj. Esterházy Pál Ilerczek Ö fönsége. 
I. Alelnök: Wessely József az Allam-vasuttársaság uradal

mainak fi'ifölügyelője, s állandó elnök-helyetesse az osztrák birodalmi 
Erdészegyletnek, Bécsben. 

II. Aliin ii k: Pálffy István Gróf 0 Méltósága. 

Választmányi tagok: 
Barta Alberl jogtudor és tanár, Pozsonyban. 
Berg Vilmos Báró , uradalmi bérlő, Vámos - Mikolán. 
Fibich Károly Esterházy Herczeg erdőtanácsosa, Bécsben. 
Gervay Nándor jogtudor és ügyvéd, Pozsonyban. 
Giller János Esterházy Gróf erdőmestere, Környén. 
Kornhuber András orvostudor és cs. kir. tanár, Bécsben. 
Kremszner Nándor cs. kir. erdőmester, Sellyén. 
Mack Ede tanár és a természettudományi társulat titkára, Pozsonyban, 
^mefáczek Ferencz Pálffy Gróf erdőmestere, Farkasormányon. 

reriot Albert cs. kir. erdötanácsos és az osztrák birodalmi Erdész
egylet igazgatóságának tagja, Pozsonyban. 

Vágner Károly, cs. kir. erdész-akadémiai segédtanár, s az „Erdöszeti 
Lapok" szerkesztője, Selmeczen. 

ZemUrska W. városi erdőmestert, Modorban. 
Egyleti titkár: Ronland Williáni városi erdőmester, Pozsonyban, 


