
Egyesületi közlemények. 
(Az Országos Erdészeti-Egyesület 1877. évi márczius-lió lŐ-kén 

tartott választmányi ülésének jegyzőkönyve.) 
Jelen voltak : W a g n e r Károly első alelnök; báró P o d m a -
m a n i c z k y Géza másodalelnök; gróf D e g e n f e l d Lajos, 
H ó m a n Bálint, M á d a y Izidor, S z a b ó Adolf választmányi 

tagok és B e d ő Albert, az egylet titkára. 
1. Első alelnök ur az ülést megnyitván, a választmány 

tudomására hozza, hogy elnök ö excja országos ügyekben 
Bécsben lévén, a mai ülésben részt nem vehet, mire felhívja 
a titkárt, a pénztári tudósítás előterjesztésére és a mult ülés 
óta történt egyleti ügyek bejelentésére. 

A titkár a következő pénztári tudósítást terjeszti elő : 
Az egyesület f. évi összes bevétele a mai napig tett 

összesen 4493 frt 83 krt, mig a kiadások összege 3540 frt 
01 kr, mihez képest a készpénz készlet 953 frt 82 kr, melyből 
700 frt az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztárnál van 
elhelyezve. A mai napig befolyt összes bevételből befizetett 
alapítványi tőke 132 frt 87 kr, a Deák F. alapítványt illető 
összeg pedig 195 frt; mig a kiadások összegéből 2560 frt 
22 kr oly összeg, mely az aranyjáradék-kölcsön kifizetésére 
fordítva tőkésitetett. 

sorozatába kérjük az „erdőőri szakoktatás" fontos kérdésének 
újólagos megvitatását is fölvétetni, — és ezzel juttassuk dia
dalra erdőbirtokosaink egyik nem kevésbé fontos érdekét. —• 
Ezért a gonosz rágalom sem • vádolhat rosz szándék- vagy 
önös czélzattal, mert hisz nem magunknak, de kenyéradó 
erdőbirtokosainknak akarunk jót, kizárólag csak azok érdekében 
agitálunk! Reméljük hát, hogy: „A leányzó nem halt meg, 
csak alszik!" Rnttner Antal. 



A mult ülés óta történtekről a következők j elöntetnek: 
1. A szőrmés vadnak Magyaroi-szágból Németországba való-

akadálytalan kivitele tárgyában a földmivelési ministeriumhoz 
tett egyleti előterjesztésre a nevezett ministerium f. évi 1631 . 
szám alatt azt válaszolja, hogy a szükséges lépést azonnal 
megtette, s ennek eredményeid másolatban közli a német kül
ügyi hivatalnak f. é. január 8-án kelt és a berlini osztrák
magyar ügyvivőhöz gróf Wolkensteinhoz intézett válaszát, 
melyszerint a be- és átviteli tilalom a kérődzőkhöz tartozó 
szarvas és őzvadra áll, s ez a fennáll)') törvényen alapul, mig 
ellenben a nyulvad bevitele ellen akadály nem forog fenn. 

2. A m. k. belügyministerium f. évi 4735. számú leira
tával gróf P á l f f y AI<ír földbirtokosnak és érdektársainak az 
erdők által viselendő községi pótadó ügyében előterjesztett 
kérelmét küldötte le véleményadás végett; melyre az egyesület 
részéről azon válasz terjesztetett fel, hogy a kérelem teljesen 
méltányos és jogosult, s hogy az országgyűlési tárgyalás alatt 
álló erdőtörvényjavaslat a kívánt értelemben szükséges orvos
lást tartalmazza, miután annak 10. §-ába felvétetett az 1876 . 
évi V. t.-cz. 33. §-án alapuló azon intézkedés, hogy a rend
szeres gazdasági terv szerint kezelt erdők, ugy mint a puszták 
és havasok, az egyenes adók fele részének arai jában viseljék 
a községi pótadót. 

3. Az erdőőri szakvizsgáknak mely helyeken leendő meg
tartása ügyében a földmivelési ministeriumhoz intézett előter
jesztésben kijelöltettek azon városok, melyekben a mult évi 
közgyűlés határozata értelmében erdőőri szakvizsgák lennének 
tartandók. 

Az igazgató választmány a bemutatott pénztári jelentést, 
valamint a fennebb megjelölt leiratot és intézkedéseket tudo
másul veszi és helyesléssel fogadja. 

II. A titkár előadja, hogy elnök ő excja az egyesü-



let értékpapírjainak és nagyobb összegű készpénz készletének 
állandóan biztosabb elhelyezése végett kívánatosnak ismerné, 
hogy ezen vagyonértékek, ugy mint ezt más közczélu egylet 
is teszi, a magyar földhitelintézetnél helyeztetnének el, mig 
az erről szóló s a földhitelintézetnél kiállitandott átvételi ok
mány az egyleti pénztár kincsfiókjába őriztetnék; továbbá, 
hogy e tárgyban az egyesület részéről az értékek mily felté
tel mellett leendő elfogadása iránt a nevezett intézethez kérés 
is intéztetett, melyre a földhitelintézet folyó évi februárhó 
12-én 1021. sz. a. kelt levelében következőket válaszolja: 

Az Országos Erdészeti Egyesület tekintetes elnökségének 
helyben. Hozzánk intézett 132. szánni becses sorait vévén, van 
szerencsénk válaszolni, hogy a tisztelt egyesület értékpapírjait 
őrizetbe venni készek vagyunk. Az őriztetésért ezen értékpa
pírok után évenként 1 % 0 ^ijt számítunk, kivévén intézetünk 
által kibocsájtott értékpapírok után, melyeket díjmentesen tart
juk letétben. A koronként lejáró és lemetszendő szelvényekért 
járó összeg után kivétel nélkül V 8 % jutalékkal terhelendjük a 
tisztelt egyesület számára nyitandó folyőszámadást. 

Az ezen számadás szerinti egyesületi követelést a jelen
legi pénzviszonyok mellett, további intézkedésig 4°/ 0-tel kama-
toztatandjuk. — Kitűnő tisztelettel: magyar földhitel intézet. 

Lukács. Trebitsch. 
Az igazgató választmány készséggel járul ahoz, hogy az 

egylet értékpapírjai és tőkésítendő készpénze a földhitelintézet 
közölt feltételei mellett, nevezett intézetnél helyeztessenek el, 
s egyszersmind megbízza az elnököt és titkárt a szükséges 
intézkedések telj esitésével. 

III. A titkár előterjeszti azon bizottság jelentését, mely 
Fekete Lajos erdőakadémiai tanár urnák „Erdély erdőtenyé-
szeti viszonyainak tanuulmányozása és leírására" vonatkozó 
tervezete feletti véleményadásra volt kiküldve s mely iránt a 



bizottság azon nézetben van, hogy a kérdésben fbrgó munka-
lat teljesítése kívánatos; czélszerünek tartaná egyébiránt azt. 
hogy ez nemcsak az ország egyik részére nézve hajtassák 
végre, hanem általában egész Magyarországra nézve; minthogy 
azonban az egyesület jelenlegi anyagi ereje sem az egész 
országra sem az erdélyi részre vonatkozó leiratás költségét 
nem lenne képes viselni, ennélfogva a munkát függőben hagyan-
dónak véli mindaddig: mig az egyesület anyagi ereje az azzal 
járó költekezést képes leend fedezni. 

A választmány a kérdésben forgó erdőtonyészeti tanulmá
nyozást és leírást az egész országra nézve tartja foganatosi-
tandónak, a munkálat végrehajtását azonban függőben hagyan-
dónak tartja addig: mig az egylet anyagi ereje a szükséges 
költségek fedezésére képes leend. 

TV. A titkár előterjeszti az 1877. évi számadásokat, 
melyek átvizsgálására Szabó Adolf, Bálás Vmcze és Székely 
Mihály tagtársak kéretnek fel. 

V. A Deák Ferencz alapítvány állásáról a titkár jelenti, 
hogy ezen alapítványra a folyamatban lévő önkéntes adomá
nyok utján eddigelé 1494 frt 05 kr készpénz, 1 darab 100 
forintos földhitelintézeti záloglevél és 1 darab 100 forintos 
Pesti-Lloyd részletkötvény folyt be s hogy ezenkívül az egye
sület által eddig tőkésített összegből 0300 forintnyi földhitel
intézeti záloglevél vásároltatott s kéri a választmányt, hogy az 
egyleti alapszabályok 72. §-a értelmében állapítaná meg azon 
összeget, mely a mult évi pénztári maradékból ezen alapítvány
hoz lenne csatolandó. 

Az igazgató választmány a mult évi pénztári maradékból 
500 forintot tart a Deák Ferencz alaphoz csatolandónak, továbbá 
kimondja, hogy az alap jelenlegi készpénze egy részéért az egyleti 
alaptőke 21.000 forintnyi földhitelintézeti zálogle-
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veiéiből a tőzsdei árfolyamon való átszámítás mellett, folyó évi 
május 1.-én az alapnak adassék át 1000 frt záloglevél, hogy igy az 
alaptőkének kerekszámban 20.000 frt ^/^/Q-OS záloglevele 
maradjon, s hogy a további készpénzen szintén a Deák Ferencz 
alap számára 5 1 / 2 %-os földhitelintézeti záloglevelek vásá
roltassanak, mig az egyleti alaptőke készpénzéből az aranyjá-
radék-kölcsönre még szükséges kiadás fedezése és 200 forint 
szőlődézsmaváltsági kötvény vásárlása után 5°/0-os földhitelin
tézeti záloglevelek lesznek vásárlandók. 

VI. A titkár jelenti, hogy ujabban is találkozott néhány 
oly alapító tag, ki az alapítvány kamatját többszörös felszólí
tásra és utánvét utján sem fizette ki. 

Az igazgató választmány az 187 7. évi februárhó 4-én 
tartott választmányi ülés jegyzőkönyve IV. pontjában foglalt 
határozattal egyértelmüleg a késedelmes fizetőknél künn lévő 
tőkéknek közjegyzői uton való felmondására s a tőkének és 
eddig lejárt kamatoknak behajtása iránti intézkedésre az elnök
séget kéri fel. 

VII. Az egyesület kebelébe a következő uj tagok vétet
nek fel: a) a l a p i t ók : Szlávy József ő excja aranyjára
dékban tett 200 frt alapitványnyal, Inkey István, földbirtokos, 
kötvényben tett 200 frt alapitványnyal, ajánlja az elnök; báró 
R a d v á n s z k y Géza 200 frt alapitványnyal kötvényben, ajánlja 
Podmaniczky alelnök; továbbá ugyancsak kötvényekben tett 
alapítványokkal Sz tokosza Géza, tanársegéd, 160 frttal, K a a s 
Ede, erdőszámvivő, 160 frttal, ajánlja Rochlitz Pál; K r a u s z 
Gyula, m. kir. erdőgyakornok, 160 frttal, ajánlja Kovacsics 
Ede; S z t a n i k Károly, h. tanársegéd, 160 frttal, T ö l g Vil
mos, m. kir. erdőgyakornok, 160 frttal, ajánlja Kovács Géza; 
H a m m e r Károly, erdőszámvivő, 150 frttal, ajánlja Weisz 
Ferencz; B i b e l János, fakereskedő, 200 frttal, N a g y Gyula, 
erdőszámvivő, 160 frttal, M a n d e l i k Dániel, erdőmester, 



160 frttal és S z k o k é n István, ni. kir. erdész, 200 frttal, 
ajánlja a titkár; 

b) r e n d e s t a g o k : G o l m é c z István, urad. erdész, 
N e m e s Gyula, közalap, erdőgyakornok, R i t t e r Károly, er
dőtiszt, H ü 11 n e r Márton, J a n t li ó Dániel és D e z s ő Zsig
mond, m. kir. erdőgyakornokok és G r a c h e g Gyula urad. 
erdőmester, ajánlja a titkár; P e t r u s József, erdőbiró, ajánlja 
Petrus Márton; gróf Z a m o y s k y József, földbirtokos, ajánlja 
Simonek János; T a u b e r Henrik, fakereskedő, ajánlja Stanis-
law Simon; J á r o s János, m. kir. erdész, ajánlja Ruttner 
Antal; L e b e r József, fővadász, ajánlja Szabó Adolf. 

VIII. Tudomásul vétetik, hogy régebbi alapitványaikat 
kiegészítették: Széchenyi Pál gróf 60 frttal készpénzben és 
Nagy György 60 írtról szóló kötvénynyel; továbbá hogy ala
pitványaik törlesztésére fizettek: Früstök István 20 frtot, 
Illés Nándor 12 frt 87 krt, Hclm Gyula 20 frtot és Tom-
csányi Gyula 20 frtot. 

IX. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó Adolf és 
Hóman Bálint tagtársak kéretnek fel. —• K. m. f. 

Hitelesítésül: 
Szabó Adolf, Wagner Károly, 
választmányi tag. alelnök. 

Hóman Bálint, x Bedö Albert, 
választmányi tag. titkár. 

Az 1877-iki vadász-idény eredménye a gödöllői királyi 
uradalom erdőségeiben. 

A mult évi szárazság mellett és az itteni sovány homo
kos talajon gyéren termett eleség daczára, a gödöllői hires 
agancsárok kifejlődése kielégítőnek mondható, sőt az 1877-ik 
évi legmagasabb udvari vadászatok eredménye még kedvezőbb 
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