
1162 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes köz
gyűlését deczember hó 20-án, délelőtt 11 órakor Buda
pesten, az egyesület helyiségében (V., Alkotmány-utcza 
6. sz. II. emelet) tartja meg a következő tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi köz
gyűlés óta. 

2. Tiz választmányi tag választása. Az alapszabályok 
értelmében a választmányból kilépnek, de abba újból be-
választhatók : Almásy Andor, Csupor István, Imecs Béla, 
KJiuen Héderváry Károly gróf, Lcátner Elek, Rónai Antal, 
Tomcsányi Gyula. A hátralevő három választmányi tag helye 
halálozás, illetőleg lemondás által jött üresedésbe. 

3. Jelentés az 1902. évi számadások megvizsgálá
sáról és az 1904. évi költségvetésre vonatkozó javaslat. 

4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból 
kiirt pályázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 
1904. évi kamatainak felhasználására nézve. 

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanács
kozási tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására 
általában. (Az ily indítványok a közgyyülést megelőző napig 
a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület 
összes tagjait és az erdőgazdaság iránt érdeklődő közön
ségét felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél számo
sabban megjelenni és tanácskozásainkban résztvenni szí
veskedjenek. 

Budapesten, 1903. október hó 10-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 
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Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tag
társakat értesíteni, hogy a mennyiben más alapon vasúti mene t 
jegy-kedvezményre nincs jogosultságuk, egyesületünk titkári hiva
talánál legkésőbb f. é. deczember hó 14-éig tudatni szíveskedjenek, 
hogy a magyar áltamvasutalc, a déli vasút, a Jcassa-oderbergi vastit 
vagy az aradi és csanádi egyesült vasutak mely ál lomásáról és 
mily utiránynyal óhaj tanak a közgyűlésre utazni , minthogy az egye
sület a felsorolt vasutaknál kedvezményes menetjegy vál tására jogo
sító igazolványokat szándékozik kieszközölni. 

A közgyűlés nap ján ta r tandó közös ebéd helyét és idejét 
magán a gyűlésen fogjuk tudatni . A titkári hivatal. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1903. évi november hó 27-én 
tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 
Jelen voltak : báró Bánffy Dezső elnök, Horváth Sándor II. 

alelnök, Arató Gyula, Gsik Imre, Hirsch Is tván, Kallina Károly, 
Laitner Elek, Lászlóff'y Gábor, Nagy Károly, Soltz Gyula és Tavi 
Gusztáv választmányi tagok, Bund Károly titkár, Cserny Győző 
pénztáros , Baloyh Ernő és Szalay Ernő a számadásvizsgáló-bizott
ság tagjai és Térfi Béla rendes tag. 

Távolmaradásukat k imente t ték: Dr. Bedő Albert I. alelnök, 
Bittner Gusztáv, Csupor István, Eleöd Jósa, Hanqay Géza, Havas 
József, Imecs Béla, Krajcsovits Béla, Máday Izidor, Pech Kálmán, 
Sehmidt Ferencz , Simon Gyula és Vadászfy J enő válasz tmányi 
tagok. 

I. A pénztár állásáról a titkár a következőket j e l en t i : 
Folyó évi j anuá r hó 1-től befolyt 63,095 K. 23 fillér. 

kiadatot t 45,299 „ 79 
A legutóbbi választmányi ülés óta kötvényben tet t alapítvá

nyok tör lesztésére 225 K. folyt be . 
A számadásvizsgálóbizot tság az egyesület pénz tá rá t 1903. 

november 26 -án várat lanul rovancsol ta s a bemuta to t t jegyző
könyv szerint (1582. sz.) azt teljesen rendben talál ta. 

A titkár a pénztár i jelentéssel kapcsola tosan javasolja , hogy 
a folyó évben igénybe nem vett kiadási rovatok közül a XlX-néi 
(a szerzők terhére kiadott szakmunkák kiadási költségei) előirány-



1164 

zott 4000 K.-ból 20C0 K.. a XXII.-nél (az egyesület t e rhére kiadott 
nem ál landó irodalmi kiadványok költségei) pedig az előirányzott 
2000 K. teljes összegben, a jövő előrelátható nagyobb ily termé
szetű szükségletének fedezésére letétbe helyeztessék. 

Végül kéri a titkár, hogy a tényleges szükségletnek meg
felelően az ügyviteli költségek rovatán a f. évre 600 K., a szék
háza t terhelő kiadások rovatán 200 K. póthitel engedélyeztessék. 
Előbbit több évi nyomtatványszükséglet beszerzése, utóbbit az 
udvarvilágitás költségei teszik szükségessé. 

Az igazgató-választmány a pénztár i je lentést tudomásul 
veszi, a javasolt le tétbe helyezést elrendeli és a kért pólhi teleket 
engedélyezi . Egyben elrendeli , hogy a házban lévő pillangós gáz
lángok a gazdaságosabb Auer-égőkkel l á t t assanak el. 

II. Az elnök bemutat ja Cserny Győző egyes, pénztárosnak 
levelét, a melyben ál lását 1904. j a n u á r elsejétől kezdve az igaz
gató-választmány rendelkezésére bocsátja s egyúttal kéri, hogy 
e helyeit részére más működési kör biztosit tassék. 

A t i tkár ezzel kapcsola tosan a következő javasla tot t e sz i : 
A pénztárosi állás jövő évi j a n u á r hó 1-vel megüresedvén, indít
ványozza, hogy a r ra az egyesület jelenlegi irodavezetője, Gaál 
Károly földmivelésügyi miniszteri segédhivatali igazgató választas
sák meg, a ki erre az ál lásra már régebben is folyamodott s e 
folyamodványát most megújította. A pénztárosi teendőket 14 évi 
egyesületi szolgálata alat t a laposan megismer te és több izben 
működöt t mint a pénz tá ros helyet tese teljes megelégedésre, a 
pénztár i kezelésnek részéről való átvétele t ehá t minden á tmenet i 
nehézség nélkül menne végbe. Vidékre való áthelyezése valószínűt
len lévén, a pénztár i szolgálat e lőreláthatólag hosszabb időre bizto
sítva lenne, mig erdészeti szakemberre l való betöltés esetén az 
áthelyezés s ezzel a gyakoribb változás lehetősége mindig fenn
forog. 

Az irodavezetői állás egyelőre nem volna betöl tendő, hanem 
az elnökség felhatalmazandó, hogy a másolási és kisebb kezelési 
teendők e l lá tására két korona napidíj mellett egy dijnoJcot alkal
mazzon, a ki teendői t a pénz tá ros közvetlen felügyelete mellett 
tel jesítené. Az elárusi tás tárgyát képező könyvkészletet ezentúl 
a pénz tá ros ta r taná zár alatt és kezelné felelősség mellett. 
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Ezen javaslat elfogadása esetén az 1904. évi köl tségvetésbep 
személyi já randóságok rovatán előirányzott összegből, ha a segé
lyek és ju ta lmak czimén előirányzott 880 korona 560-ra apaszta-
tik, 1200 K. m a r a d hátra, a mely egy felette szükséges uj ál lás , 
a segédti tkári állás szervezésére, vagyis az egyesület személyze
tének szaporí tására volna fordítandó. 

Az 1904. évi költségvetés szerint ugyanis előirányoztatott . 
személyi j á r andóságkén t : 

a titkár fizetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 K. 
a pénztáros fizetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 „ 
az i rodavezető fizetése . . . ._. . . . . . . 1600 „ 
a szolga és házmes te r fizetései . . . . . . 1200 „ 
ju ta lmak és segélyek . . . .__ . . . . . . . . . 880 „ 

összesen 10280 K. 
A javaslat é r te lmében pedig ez az összeg a következőképen 

oszlanék m e g : 
a titkár fizetése 5000 K. 
a segédtitkár fizetése . . . . . . . . . . . . 1200 „ 
a pénz tá ros fizetése . . . . . . . . . . . . — 1600 „ 
a díjnok napidijai ___ ___ . . . ___ . . . . . . . . . 720 „ 
a szolga és házmester fizetései — 1200 „ 
ju ta lmak és segélyek . . . . . . .__ . . . 560 „ 

" ö s s z e s e n 1Ö280 K. 
A segédti tkári állás tehát , ha a lapszabályszerü szervezése 

a jövő évi közgyűlésnek is tartat ik fenn, a jövő évi költségvetés 
keretén belül ideiglenesen már 1904. j anuá r 1-től betöl thető. Ezen 
állás szükségességét a t i tkár a következő érvekkel mutatja k i : 

Az egyesület fejlődésével megszaporodtak azok az adminis-
trativ teendők, a melyek a titkár munkaidejének te temes részé t 
lefoglalva, őt gyakran vonják el fontosabb dolgoktól, felmerülő kér
dések beható tanulmányozásá tó l és az Erdészet i Lapok színvona
lának emelésére irányuló tevékenységtől. Ezek az ügyek főleg a 
következők: 

I. Az Erdészet i Lapok czimére érkező kéziratok á tnézése és 
a lap kefelevonatainak átjavitása. Ez utóbbi a lap pontos meg
jelenése érdekében rendesen a hivatalos órán kivül végzett munka , 
amely különösen akkor, ha számadatok (táblázatok) összeegyezte-
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téséről van szó, eyy személy által végezve, rendkívül időrabló és 
fárasztó munka . 

2. Az Erdészeti Lapok érdekében folytatandó levelezés. 
3 . Az Irodalmi szemle és Különfélék rovatainak vezetése. E 

rovatok az eddiginél gazdagabb ta r ta lommal je lenhetnének meg, 
h a külön, á l landóan alkalmazott belső munka tá r s viseli gondjukat. 

4 . Az i rodalom figyelemmel kisérése. Erre a t i tkárnak, úgyis 
mint az Erdészet i Lapok szerkesztőjének okvetetlenül szüksége 
van, mer t csak igy m a r a d h a t a szakismeretek te rén a kor szín
vonalán . Ez, ha nem is é r te lmezendő ugy, hogy a t i tkár az összes, 
hanem csak a főbb közleményeket és uj könyveket olvassa el és 
nézi át, mégis sok időt igénylő feladat, ha figyelembe vételik, 
hogy az egyesülethez ez idöszerint, a könyvpiacz uj megjelenései
től eltekintve, 23, tüze tesebben tanu lmányozandó évnegyedes , havi 
vagy heti erdészet i és fakereskedelmi folyóirat és 29, szintén 
figyelemmel kísérendő közgazdasági , te rmészet tudományi , mező
gazdasági , műszaki és vadászat i folyóirat jár . 

5. A mindinkább gyarapodó egyesületi könyvtár gondozása. 
Különösen az 1—5 alatt felsorolt teendők azok, a melyek 

miat t a t i tkár hivatalos órái (napi 6 óra) elégtelennek bizonyul
tak. Ily körülmények között annál kevésbé lehet szó arról, hogy 
a titkár valamely önállóbb irodalmi működést fejtsen ki, az erdő
gazdaságot a szorosan vett erdészeti i rodalom és társadalom 
keretein kivül is képviselje (irodalmilag, felolvasásokban vagy tá r 
sadalmi részvétel által), és a külföldi szakirodalmat a hazai erdő
gazdaságnak és tudománynak ott is figyelmet kelthető mozzanata i 
ról ér tesí tse. Pedig néze te szerint mindez az egyesület vezetősé
gének szándékában volt, a midőn a titkári állást annak idején 
csupán az egyesület szolgála tában álló egyénre bizta. 

Reámuta t végül a t i tkár a r ra , hogy az 1900. évig az egye
sületnek külön könyvtárnoka, az Erdészet i Lapoknak pedig u. n. 
javi tnokuk volt. 

A felsorolt körülmények teszik szükségessé, hogy egy segéd
titkár alkalmaztassák, aki czélszerüen a földmivelésügyi ministerium 
erdészet i főosztályának t isztikarából volna válasz tandó, mer t mint 
ennek tagja, az Erdészet i Rendeletek Tárá t is szerkeszthetné s az 
abba felveendő körrendeleteket összegyüjthetné. A segédtitkári 
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állásra az egyesület eddigi pénztárosát , Cserny Győző kir. a lerdő-
felügyelőt ajánlja, a ki nyi latkozata szerint készséggel foglalná el 
ezt az állási , amely el lentétben eddigi a lkalmazta tásával , szak
ismereteinek érvényesítésére is alkalmat nyújtana. Cserny Győző 
képességei és eddigi irodalmi működése biztosítékot nyújtanak 
a r ra nézve, hogy a segédtitkár teendőit teljes megelégedésre l á tná 
el. Javada lmazása ugyan valamivel kevesebb volna, mint eddig, 
a különbözetet azonban teljesen vagy legnagyobbrészt el fogják 
enyészteni azok az irói dijak, amelyeket uj á l lásában kifejtendő 
irodalmi működésével é rdembe hozhat . 

A segédtitkár, mint az egyesület második, erdészet i szakkép
zettséggel biró tisztviselője, a titkár akadályozta tása esetén annak 
helyettese volna s h iva tása á l ta lában a t i tkárnak való segédkezés 
volna. Az alapszabályok a pénztárost jelölvén meg a titkár helyet
teseként , ebben a tekintetben módosi tandók és á l ta lában a segéd-
titkári ál lásra vonatkozólag kiegészitendők lennének. 

Az igazgató-választmány többek hozzászólása u tán a t i tkár 
javas la tá t elfogadja. 

Az elnök ehhez képest ha tároza tként kimondja, hogy Cserny 
Győző egyesületi pénztáros 1904. j anuá r hó 1-ével saját kíván
ságához képest és a szokásos fentartással állásától, ily minőségben 
teljesített buzgó szolgálatainak el ismerése mellett , felmentetik és 
addig is, a mig a segédtitkári állás szervezése i ránt az 1904. évi 
közgyűlésnek ha tá roza ta provokálható, a titkári és szerkesztői 
teendőknél való segédkezés végett és a t i tkár helyet teseként 1904. 
j anuár 1-től kezdve a fenn közölt feltételek mellett továbbra is 
alkalmaztatik. A pénztárosi ál lásra az igazgató-választmány 1904. 
j anuár hó 1-étől eddigi j avada lmazásának megtar tásáva l Oaál 
Károly mostani egyesületi i rodavezetőt választja meg, kinek állása 
egyelőre nem lesz betöltendő, hanem az elnökség megbízást nyer, 
hogy ezen állás teendőinek egy napidíjas által leendő ellátása 
i ránt gondoskodjék. A segédtitkári állás a lapszabályszerü rend
szeresítése i ránt a jövő évi közgyűlésnek lesz javasla t teendő. 

III. Az elnök bemutat ja a következő levelet, a melyet 
Darányi volt földmivelésügyi ministertől ve t t : 

Nagyméltóságú Báró, Elnök U r ! 
Ö császári és apostoli királyi Felsége folyó évi november h ó 
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-3-án kelt fegfelső kéziratával a m. kir. földmivelésügyi ministerium 
vezetésétől — saját kére lmemre — legkegyelmesebben felmenteni 
méltóztatot t . 

Midőn e tá rcza vezetésétől megválók, nem mulasz thatom el, 
hogy őszinte köszönetet ne mondjak Nagyméltóságodnak és az 
elnöklete alat t álló tisztelt Egyesületnek hivatalos működésemben 
tanúsí to t t hazafias t ámoga tásáé r t . 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló t iszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapes ten , 1903. évi november hó 3-án. 

Darányi s. Jc. 

Az igazgató-választmány elhatározza, hogy Darányi volt föld
mivelésügyi minister úrhoz, magas állásától való távozása alkal
mából , meleg hangú bucsuirat intéztessék. 

IV. Folytatólag bemutat ja az elnök Tallián Béla földmive
lésügyi minister következő levelé t : 

Nagyméltóságú Elnök Ur ! 

Ö császári és apostoli királyi Felsége folyó évi november hó 
3 -án Bécsben kelt legfelső kéziratával engem magyar földmive
lésügyi ministerré legkegyelmesebben kinevezni méltóztatván, a 
r eám bizott ministerium vezetését a mai napon átvet tem. 

Midőn erről Nagyméltóságodat van szerencsém tisztelettel 
értesíteni, egyben felkérem, hogy működésemet hazafias támoga
tásban részesí teni méltóztassék. 

Részemről biztosi thatom Nagyméltóságodat , hogy mindig 
örömmel ragadom meg az alkalmat arra, hogy Nagyméltóságod 
közhasznú működését e lőmozdí thassam. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá
nítását . 

Kelt Budapes ten , 1903. évi november hó 6-án. 
Tallián s. k. 

Az igazgató-válasz tmány elhatározza, hogy ezen á t i ra t ra is 
meleghangú üdvözlő irattal válaszol. 

V. A Deák Ferencz alapítvány kamata inak mikénti felhasz
ná lásá ra nézve az e czélból kiküldött bizottság a következő javas
latot terjeszti be : 
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Tekintetes igazgató-választmány ! 
Megbizást nyervén, hogy a Deák Ferencz alapitvány 1904. 

évi kamata inak, valamint az e rdőrendezés II. rész megi ra tásának 
elejtése következtében szintén rendelkezésre álló 1888. évi kama
toknak, összesen tehát 2200 koronának mikénti fe lhasználására 
nézve javas la to t tegyünk, van szerencsénk e megbíza tásnak a 
következőkben eleget tenni . 

A rendelkezésre álló összeg egy része az igazgató-választ
mány legutóbbi ülésén hozott ha tá roza t szerint a r ra fordítandó, 
hogy pályázat írassék ki az Erdészeti Lapok valamely évfolyamá
ról szóló részletes tá rgymuta tó (index) elkészítésére. Első sorban 
tehá t ennek a pályázatnak részletes feltételeire nézve teszünk 
javasla tot . 

Véleményünk szerint e pályázat ra a fenn megjelölt összeg
ből 400 (négyszáz) korona volna fordítandó, aránylag te temes 
összeg, hogy biztosan számithassunk ar ra , hogy ezen nagy és fárad
ságos munkára hivatott vállalkozó találkozzék. A többi kötetek 
tárgymutatójának elkészítését a pályanyer tesnek úgyis t e temesen 
csekélyebb díjazás mellett kell elvállalnia. 

Ez a mü, a mely ar ra hivatott , hogy az Erdészeti Lapoknak 
45 évfolyamában (1862—1906) összegyűjtött óriási t á rházá t a ma
gyar erdészeti tudománynak és tapasz ta la tnak megnyissa, könnyen 
hozzáférhetővé tegye s ezzel a jövőben az irodalmi működést 
és kutatást t e temesen megkönnyítse s igy fejlessze is, megjelenése 
után, nézetünk szerint az egyesület tagjainak il letményként díjtala
nul lenne megküldendő, mer t czéljának csak ily széles körű ter
j e sz tés mellett fog valóban megfelelni. Kellő számú példány ugyan 
ezenfelül előfizetőknek és másoknak el is lesz árus í tható , mégis 
ugy véljük, hogy ily uton legjobb esetben a kinyomatás költ
ségei fognak megtérülni , a szerző ellenben semmiesetre sem 
számithat ar ra , hogy az eladott példányok után oly jövedelemben 
részesül, a mely a tá rgymuta tóra fordított munkájával távolról is 
a rányban áll. 

A pályanyertes munka szerzőjének kötelezet tséget kell vál
lalnia az összes évfolyamok tárgymutatójának elkészítésére, viszont 
azonban az egyesületnek is gondoskodnia kell a szerző oly díjazásá
ról, a mely a végzendő több évi munkával a rányban áll. 

Számításainknál 45 kötetből indultunk ki, ugy vélvén, hogy 
-az Erdészeti Lapok eddigi évfolyamaiban rejlő óriási anyag fel
dolgozása annyi időt fog igénybe venni, hogy a munka befejez
tével 45 évfolyam tárgymutatója lesz közrebocsá tha tó , ha az idő
közben megjelenő kötetek is folytatólag feldolgoztatnak. A tüzetesen 
á t t anu lmányozandó anyag nagy tömege és a t á rgymuta tó össze
á l l í t ásának technikai nehézségei mellett egy évfolyam után a 
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munkadi ja t á t lagosan, \ agy i s az évfolyamok ter jedelmére való 
tekintet nélkül, 100 koronában tartjuk megál lapi tandónak, mely 
összeg fejében azonban a szerző a mű kiegészítéséül az Erdészeti 
Lapokban megjelent czikkeknek szerzők szerinti katalógusát is 
összeállítani és az egész müvet sajtó alá rendezni s a korrektúrá
kat ellátni tar toznék. A kinyomatásnak előre nehezen megállapít
ható költségein kivül t ehá t 4 4 X 100 = 4400 K. kiadás merülne 
fel (a 45 . kötet feldolgozásának dija a ki tűzendő pályadíj). Ezen 
költségek fedezetéről az évek során, megfelelő összegeknek letétbe 
helyezése utján lehetne gondoskodni. 

Ezek alapján a pá lyáza tnak szövegére nézve a következő 
javasla tot t e s szük : 

Pályásat. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 1903. évi deczember hó 

20-án Budapes ten tar to t t r endes közgyűlésének ha tároza tából zár t 
pályázat hirdettetik az Erdészeti Lapok 1897. évi kötetének rész
letes tárgymutatójára . 

E tá rgymuta tóban czéiszerü alaki kivitel mellett mindazon 
vezérszó felsorolandó, melyek a közlemények szövegébea tárgyalt 
kérdések, ismeretek, dolgok és fogalmak felkutatására szolgál
hatnak. 

Minden vezérszónál megjelölendő az évfolyam (évszám), a 
füzet s záma és az oldal, azonkívül számszerű utalás kívántatik a 
közleményeknek szerzők szerint szintén elkészítendő katalógusára, 
hogy ily módon már maga a tárgymutató felvilágosítást nyújtson 
arról , hogy az illető tárgy mily czimü közleményben tárgyaltatik 
és ki annak a szerzője. 

A tárgymuta tó nem terjesztendő ki a befizetések és hirdetések 
rovatai ra . 

A pályadíj 400 korona a Deák Ferencz alapítványból. 
A kézirat czéiszerü nagyságú egyes füzetlen lapokból állhat, 

melyeknek csak egyik oldalán van szöveg. 
A pályázók mindegyike, a mennyiben munkájuk a pályadijat 

e lnyerné, kötelezettséget vállal arra . hogy az Erdészeti Lapok 
45 évfolyamának (1862—1906.) tárgymutatójá t az egyesület 
részéről akkor közelebbről megjelölendő módon az 1908 ik év 
végéig elkészíti és kiadás végett az egyesületnek átadja. E munkáér t 
annak befejeztével évfolyamonkint 100 (egyszáz) korona munka
díjban fog az egyesület által részesi t tetni , ennek fejében azonban 
tartozik a műnek sajtó a lá való rendezését és a levonatok át-
javi tását is elvégezni. A mü ezen árér t teljesen az egyesület 
tu la jdonába megy át és az elárusi tásából ne ta lán származó tiszta 
jövedelemre a szerző igényt nem tar tha t . 

Az idegen kézzel leirt, jeligével ellátott pályamunkák az iró 

file:///agyis
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nevét rejtő jeligés levéllel együtt a „pályamű" felírással megjelölt 
borí tékba zár tan 1904. évi deczember hó 31-ig az Országos 
Erdészeti Egyesület titkári hivatalához küldendők be. 

A pályadíj csakis abszolút becscsel biró munkának adatik ki. 
A pá lyamunkákra az Országos Erdészet i Egyesület a lap

szabályainak a Deák Ferencz alapí tványra vonatkozó ha tározata i 
teljes érvénynyel birnak. 

Budapest , 1903. deczember hó. 
A fennmaradó 1800 K. hovaforditására vonatkozó javasla tunk 

a következő : Szükségét érezzük annak, hogy a helyes erdőgazdaság 
elveinek minél szélesebb körben való terjesztése czéljából azok 
részére, akik az egyes szakismereteket részletesen tárgyaló müveket 
nem szerzik be s ily részletes ismertetésre igényt nem tar tanak, 
hanem egy kötetben egybefoglalva kívánják birni az erdőgazda
ságnak a tudomány mai színvonalán álló s egyszersmind tudo
mányos rendszerességgel előadott ismertetését , mint összefoglaló 
munka , az erdőgazdaság kézikönyve megirassék. Oly műre gondolunk, 
amely belső ér tékénél fogva bármely erdőgazda könyvtárában 
mél tán helyet foglalhatna, aki abban tömör foglalatját ta lá lná a 
je lenkor erdészeti tudományának , emellett azonban különösen azzal 
a czéllal is birna, hogy erdőbirtokosok, jószágigazgatók, erdők 
kezelésével megbízot t gazdatisztek, akadémiai képzettséggel nem 
biró erdőtisztek és á l ta lában mindazok, akik erdészeti i smeretekre 
szorulnak, nemcsak a szükségletüknek megfelelő, hanem egyáltalá
ban teljes tá jékozást nyerhessenek e műből és azt önképzésre fel
használhassák. Egyben ugy véljük, hogy ez a mü gazdasági tan
intézeteinken tankönyvül is szolgálhatna. E tanintézete inken ugyanis 
ez idő szerint nem rendelkeznek oly tankönyvvel, a mely az erdé
szeti tudományok e lőadásának alapjául szolgálna. Nézetünk szerint 
az Országos Erdészeti Egyesület h ivatása , hogy e h iányon segít
sen s ezáltal a rokon mezőgazdaság mivelői körében a helyes erdő
gazdasági elvek terjedését biztosítsa. 

Miután azonban egy ily mü pályadijául az 1800 K-t kevés
nek tartjuk, tisztelettel javasoljuk, hogy a pályadíj a Deák Ferencz 
alapítvány 1905. évi kamataiból 2000 koronára egészíttessék ki. 

Ami azt az ismeretkört illeti, a melyet e könyvnek fel kell 
ölelnie, a r ra nézve a pályázat alábbi te rvében némi ú tmuta tás t 
felveendőnek találtunk ugyan, ezentúl azonban nem tar tanok a 
pályázók kezeit megkötendőnek, h a n e m rájuk kellene bizni az 
anyag megválasztását és a ter jedelem megszabásá t . 

A pályázat tervezete a következő : 
Pályázat. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1903. deczember hó 20-án 
Budapes ten tartott rendes közgyűlésének ha tároza tából zár t pályá-

ERDÉSZBTI LAPOK. 78 
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zat hirdettet ik egy az erdészet i tudományok egész körét felölelő 
kézikönyvre. 

Megkívántatik, hogy e mü a tu la jdonképeni erdészeti isme
reteket a tudomány mai színvonalának megfelelően ós tudományos 
rendszerességgel ta r ta lmazza , el lenben az előkészítő és segédtudo
mányok csak az elkerülhetlenül szükséges mér tékben terjesz
kedjék ki. 

E tekintetben mérvadó ezen encyklopaedikus műnek az a 
czélja, hogy az a szakképzet t erdőgazda részére a jelenkor erdé
szeti tudományát tömören összefoglalja, gazdasági tanintézeteken 
pedig tankönyvül szolgáljon, erdőbirtokosok, jószágigazgatók és 
gazdatisztek a szükségletüknek megfelelő ismereteket belőle merít
hessék és végül főiskolai képze tséggel nem biró erdötisztek és 
erdészet i a lkalmazot tak azt ismereteik gyarapi tásárafe lhasználhassák. 

A mü irálya legyen könnyen ér thető ; az előadottak szemlél-
hetővé tétele végett fényképek és rajzok csatolandók. 

A mü terjedelme a mintegy 50, 16 oldalas ivet lehetőleg ne 
haladja tul. 

A pályadíj 2000 korona a Deák Ferencz alapítványból. 
Az idegen kézzel leirt, jeligével ellátott pá lyamunkák az iró 

nevét rejtő jeligés levéllel együtt , ,pályamű" felirattal megjelölt 
borí tékba zárva 1906. április hó 30-ig az Országos Erdészeti 
Egyesület titkári hivatalához küldendők be. 

A pályadíj csakis abszolút becsű munkának adatik ki. 
A pá lyamunkákra az Országos Erdészeti Egyesület a lap

szabályainak a Deák Ferencz a lapí tványra vonatkozó ha tá roza ta i 
teljes érvénynyel birnak. 

Budapes t , 1903. nov. 3-án. 
Tavi Gusztáv s. k. Fekete Lajos s. k. 

Lászlóffy Gábor s. k. 
Az igazgató-választmány a bizottság javas la tá t azzal a módo

sí tással fogadja el, hogy az Erdészeti Lapok tárgymutató jának el
készí téséért kötetenkint fizetendő munkadíj 100 koronáról 120 koro
ná ra emelendő s hogy a pá lyázatban kifejezés adandó annak, 
hogy a tá rgymuta tó elkészítésére többen is tá rsulhatnak. 

VI. Téglás Károly akad. t aná r kéri, hogy a faeladási szer
ződésekről szóló műre vonatkozó megbíza tásának határ ideje , tekin
tet tel akad. t a n á r r á tör tént kineveztetésére s az ebből folyó nagy 
elfoglaltságára, a folyó év végéről az 1905-ik év közepéig meg-
hosszabbi t tassék. 

Az igazgató-választmány a mü benyúj tásának határidejét 
1905 június hó 30-ig meghosszabbít ja . (1345. sz.) 
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VII. Téglás Károly akad. t aná r továbbá késznek nyilatkozott 
;arra, hogy az Erdészeti Épi tés tannak a vizén való erdei szállí
t á s ra és a vízen szállított fa felfogására szolgáló vizépitményeket 
illető részét az egyesület által közölt feltételek mellet t megírja, 
ha er re az 1906. év végéig terjedő halár időt nyer . 

A választmány a megbízatás elfogadását tudomásu l veszi és 
a kézirat beküldésének határidejéül 1906. deczember hó 31-ét 
tűzi ki. (1347.) 

VIII. Béky Albert erdőőrök részére irt mennyiségtanának 
kéziratát a bírálók (Vadas Jenő és Benkő Rezső) újból á tnézvén, 
meggyőződést szereztek, hogy a szerző a b í rá la tban kivánt módo
sítások lényeges részét teljesítette, a müvet tehát kiadhatónak 
tart ják. Az igazgató-választmány ennélfogva felhatalmazást ad az 
elnökségnek, hogy a mü kinyomatása i ránt intézkedjék. 

IX. A volt műszaki dijnokok ily minőségben töltött szolgá
lati idejének a nyugdíjazásnál való beszámí tásának kérdéséről , az 
e végből kiküldött bizottság a következő je lentés t terjeszti e l ő : 

Tekintetes igazgató-válasz tmány! 

Az 1902. évi szeptember hó 9-én Menyházán tar to t t egye
sületi közgyűlésen Kiss Ernő (Temes-Kubin) indítványt tett az 
iránt , hogy tegyen az Országos Erdészeti Egyesület oly ér telmű 
felterjesztést a kormányhoz, hogy azon állami erdőtisztek szolgálati 
idejének megál lapí tásánál , kik a hivatalos eskü letétele előtt köz
vetlenül már mint műszaki dijnokok alkalmazva voltak, e minőség
ben eltöltött idejük is beszámittassék. 

A közgyűlés ez indítványt az igazgató-választmánynak kiad
ván, az az ügy tanulmányozásá t s a megfelelő javasla t té te l t az 
alulírott bizottságra bizta. Megbízásunkban eljárván, van szeren
csénk je lentésünket a következőkben tisztelettel előterjeszteni . 

A műszaki dijnoki minőségben eltöltött évek beszámi tha tó-
ságának — sajnos — több nehezen leküzdhető akadá lya van. 
Ezek közül legelső sorban az 1885. évi XI. t.-cz. 7. §-át emiitjük 
fel, mely sze r in t : „Beszámítható szolgálati időnek tekintetik azon 
időtar tam, melyet valaki az ellátási igény megál lapí tásától vissza
felé egész az első hivatalos eskü letételének idejéig terjedőleg az 1. és 
2. §-okban megjelölt hivataloknál és ál lomásokon vagy mint feles
kete t t gyakornok szakadat lanul és egyfolytában töltött ." 

A volt műszaki dijnokok azonban hivatalos esküt ily minő
ségben nem teltek. Ez a körülmény há t rányosan különbözteti meg 
őket azon régi rendszerű erdészjelöltektől, a kik az 1867. év 
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előtt szolgáltak és szolgálatba lépésükkor hivatalos esküt tettek.. 
Ettől és a czimzésben mutatkozó, szintén há t rányos eltéréstől 
eltekintve, a hajdani erdészjelöltek s az ujabbkori műszaki dijnokok 
szolgálata teljesen azonos , ennek daczá ra azonban szolgálati 
idejük beszámí tásá ra nézve mindeddig különböző elbírálásban 
részesül tek. A régi rendszerű erdészjelöltek ily minőségben eltöl
tött szolgálati idejének beszámításá t ugyanis Ö felsége 1878. évi 
február hó 24-én kelt legfelsőbb elhatározásával megengedte . 
Ellenben az 1885. évi XI. t.-cz. (nyugdíjtörvény) az e l lá tásra való-
jogosul tságot a hivatalos eskü letételétől tévén függővé s azonfelül 
„dijnokok"-ra nem vonatkozván, mindezideig oly kedvező fordulat, 
a mely a régi erdészjelöltekhez hasonlóan a műszaki dijnokok 
szolgálati éveinek beszámí tásá t magával hozta volna, nem követ
kezett be. 

Azon ál lamerdészet i tisztviselőkre nézve, a kik 1898. évi 
j a n u á r hó 1-én még műszaki dijnokok voltak, annyiban kedvezőbb 
a helyzet, hogy reájuk az állami hivataloknál alkalmazott dijnokok 
szolgálati és anyagi helyzetének javításáról szóló 1897. XXIV. 
t.-cz. 3 . §-ának 2. bekezdése érvénynyel bir s ennek alapján 
dijnoki szolgálati idejük l e g a l á b b 1 arészben beszámítás tárgyát képezi. 

Az 1898. évi j a n u á r hó l-e előtt hivatalos esküt tett volt 
műszaki dijnokokra nézve ez u tóbb emiitett törvénynek korlátolt 
jó té teményei sem birnak hatálylyal , a mennyiben ez a törvény 
ugy intézkedik, hogy csak az életbelépte előtt közvetlenül megelőző 
időben eltöltött dijnoki szolgálati idő számitható be 1 / s részig. 

Az 1898. év folyamán a műszaki dijnoki intézmény meg
szűnt, vagyis az utolsó műszaki dijnokok is gyakornokokká nevez
tet tek ki. Ennek következtében a dijnokokra vonatkozó 1897. évi 
XXIV. t.-cz 2. §-ának 5. pontja, a mely szerint az 1898. jart. l-e 
után eltöltött két évi dijnoki szolgálat a nyugdíj megál lapí tásánál 
egy szolgálati évnek tekintetik, az állami erdőtisztekre nem alkal
mazha tó . 

Ezekben fel tárván az ál lamerdészet i tisztviselőkre kevéssé 
kedvező tényállást, vizsgálat tárgyává teszszük annak következ
ményeit . 

Az az eset, hogy valamely volt műszaki dijnoknak özvegye-
azon okból ne részesülne nyugellátásban, mer t férjének ily minő
ségben eltöltött évei be nem számithatók, ez idő szerint már elő 
nem fordulhat, a mennyiben a műszaki dijnoki intézmény beszün
tetése óta m á r több mint öt év telt el. Az özvegyi nyugdij nem 
függ közvetlenül a férj szolgálati idejétől, hanem annak legutóbb 
élvezett fizetéséből vezettetik le, minek következtében az özvegy 
nyugdijának nagyságára s incsen befolyással, vájjon a férj műszaki 
dijnoki szolgálati ideje beszámítás tárgyát képezi-e vagy sem. 
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A múl tban előfordult egy ide tar tozó eset, amely sajnos, 
nem végződött teljesen megnyugtató eredménynyel . Sável Sándor 
volt tag társunknak elhunytakor n e m volt az első hivatalos eskü
től számítot t öt szolgálati éve, e l lenben a műszaki dijnoki minő
ségben eltöltött 3 évvel és 5 hónappal együtt közel 8 évig szol
gált. Az özvegy nem részesül nyugdíjban, a melynek összege a 
gyermeknevelési járulékkal együtt 958 K. lett volna, hanem csupán 
kegyelmi uton kap 360 K. kegydijat és 240 K. nevelési járulékot 
(3 gyermek után.) 

A másik eshetőség az, hogy oly volt műszaki dijnok válik 
szolgálatképtelenné, a kinek első hivatalos esküjétől számítva, még 
nem telt el 10 év, a műszaki dijnoki minőségben eltöltött idő 
beszámításával el lenben több mint 10 évig szolgált. Ez ese tben a 
műszaki dijnoki minőségben eltöltött idő beszámításától vagy 
figyelmen kivül hagyásától függ, vájjon az illető nyugdíjban része
sül, avagy csupán végkielégítésben. Ez az eshetőség tekintettel 
ar ra , hogy a műszaki dijnoki intézmény 1898-ban szűnt meg, 
1908-ig, tehát még több mint négy évig előfordulhat. 

Ezen idő elteltével a műszaki dijnoki évek beszámithatósá-
gának kérdése már nem lesz befolyással arra , vájjon a volt mű
szaki dijnok ál landó nyugdíjban részesül-e vagy nem, de azér t az 
ily minőségben eltöltött 2—6 évi idő igen sok ál lamerdészet i tiszt
viselőnél ezentúl is nagy befolyást fog gyakorolni a megál lapí tható 
nyugdíj összegére . Számitásunk szerint je lenleg mintegy 400 oly 
állami erdőtiszt és erdőszámvevőségi tisztviselő van, a ki szolgá
latát műszaki dijnoki minőségben kezdet te és végeredményben, ha 
az ügy kedvező megoldást nem nyer, a teljes nyugdij~elérése végett 
2—6 évvel tovább kénytelen szolgálatban maradn i , mint m á s 
állami tisztviselők. A felvetett kérdés tehát az á l lamerdészet i tiszti
karnak mintegy felére nézve tagadhata t lanul nagy jelentőséggel bir . 

Éppen ez a nagy fontosság teszi azonban szükségessé, hogy 
azon eszközökben, a melyekkel ezen kedvezőtlen viszonyok orvos
lására törekszünk, megfontolással válogassunk és az Országos 
Erdészeti Egyesület közbelépésének idejét is jól válaszszuk meg. 

Nézetünk szerint az erdészeti műszaki dijnoki szolgálat, daczára 
a rendkívül kedvezőtlenül megállapí tot t czimnek és a hivatalos 
eskü hiányának, nagyban különbözött más dijnokok szolgálatától. 
Már magában véve az a körülmény, hogy ezt a minőséget kizáró
lag főiskolai képzettségű egyének nyerhet ték el, a kik a feleske
tett gyakornokokkal és erdőtisztekkel tel jesen egyazon teendőket 
végezték, oly válaszfalat von közöttük, a mely alapját képezhet i 
a megkülönböztete t t elbírálásnak is. Az erdészet i műszaki dijnok-
ság tehát főiskolai minősítéshez kötött állás volt, a melynek 
munkaköre az alsóbb fokú felesketett tisztviselők munkakörével 
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teljesen azonos volt. Szükségtelen, mintegy kegyelemből szolgálatba; 
fogadott egyéneknek sem lehetett a műszaki dijnokokat tekinteni, 
mert a lka lmazhatás h iányában tudtunkkal egyetlen egyet sem. 
bocsátot t el az állam, sőt ellenkezőleg, a szervezkedő állam
erdészet nagyon jó haszná t vette a műszaki dijnoki karnak, 
melynek h iányában pl. a kincstári és állami kezelés alat t álló 
más erdőkben az üzemrendezés vajmi nehezen haladt volna előre. 

Ha pedig szükség volt a műszaki dijnokokra, akkor ha n e m 
is rögtön ál landó a lkalmazást , de oly feltételek között való alkal
mazás ra tar that tak igényt, a melyek szolgálati idejük teljes be
számításá t biztosítják, amely ál láspontra azonban a kormány a 
korábbi állapot szocziális, individuális és szolgálati há t ránya i t el
ismerve — csak 1898-ban helyezkedett . 

Ha azonban felvetjük azt a kérdést , hogy lehet-e e redménye 
az egyesületnek ily érvelés a lapján való közbelépésének és alkal
mas-e a jelen időpont erre, akkor mindenekelőtt emlékeztetnünk 
kell a r ra a régi, évtizedek óta következetesen betar to t t minister-
tanácsi ha tá roza t ra , mely szerint maga a minis ter tanács sem fog-
lalkozhatik valamely szolgálati időnek a nyugdíjba való beszámí
t á sának kérdésével , ha nem konkrét nyugdíjazási eset forog fönn. 

Ilyenre egyesületünk felterjesztése nem támaszkodha tván , az 
említett minis ter tanácsi ha tá roza t ra való hivatkozással érdemleges 
válasz nélkül maradna . 

De az sincsen kizárva, hogy bár minis ter tanácsi ha tá roza t 
ez ügyben a fennemlitett oknál fogva az egyesület felterjesztésé
ből kifolyólag nem provokálható, a kormány mégis elutasító ál lás
pont ra helyezkednék s ezzel az ügy kedvezőbb elintézését a jövőre 
is kizárná. Vagyis attól tar tunk, hogy konkrét esetre nem támasz
kodó felterjesztésünk a kormány kedvezőtlen nyilatkozatát , elvi 
állásfoglalását idézi elő s ezzel a kérdésnek jövőben való meg
oldását lehete t lenné teszszük. 

Részünkről azt tartjuk, hogy az első, aránylag korán beállt 
szolgálatképtelenséggel kapcsolatos nyugdíjazási eseteknél oly 
méltányossági okok fognak fennforogni, a melyek figyelembevé
tele elől a kormány nem fog elzárkózhatni. A mennyiben pedig ez 
első esetekben a műszaki dijnoki szolgálat ideje kegyelmi uton 
betudatnék, ez reményt nyújt arra , hogy később, a volt műszaki 
dijnokok tömegesebb nyugdija-iásánál hasonló eljárás fog követtetni. 

Bármennyire megnyugta tó is volna tehát volt műszaki dijnok 
kar társa inkra , h a egyesületünk érdekeik megóvása végett m á r 
most közbelépne a fenn elősoroltak alapján, ezt ez idő szerint 
javas la tba legnagyobb sa jnála tunkra még sem hozhatjuk. Szüksé
gesnek tartjuk azonban annak határozat i lag való kimondását,, 
hogy az igazgató-választmány a volt műszaki dijnokok ügyét 
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ál landóan figyelemmel kiséri s a mennyiben valamely a jövőben 
felmerülő konkrét nyugdíjazási esetből kifolyólag közbelépésétől 
sikert vár, a volt műszaki dijnokok ily minőségben eltöltött szol
gálati idejének beszámítása iránt a kellő lépéseket megteszi . 

Budapest , 1903. november hóban . 
Báró Feilitzsch Artúr, s. k. Kallina Károly, s. k. 
Scholcz Ottó, s. k. Schmidt Ferencz, s. k. 

Az igazgató-választmány hosszabb vita u tán a bizottság 
javaslatát ha tá roza t tá emeli. 

X. Ajtay Sándor rendes tag a következő indítványt terjeszti 
a választmány elé : 

Javaslat az erdészeti ügyek népszerűsítésére és az erdötisztek társa
dalmi helyzetének javítására. 

Az erdészeti ügyek népszerűsí tését és az erdészek társadalmi 
helyzetének javí tását illető kérdés már több izben került felszínre, 
részben indítványok, részben lapközlemények alakjában. S ennek 
a megoldását az Országos Erdészeti Egyesülettől várták. 

Ezen kérdés megoldását azonban nem lehet tisztán az 
Egyesülettől várni, hanem ezt magának az erdészeti t isztikarnak 
kell kivívni, az egyesület legfeljebb csak segítségére lehet ebben. 

Magának az erdészeti t isztikarnak kell akczióba lépni, tár
sadalmi helyzetének javí tására , s az erdészeti ügyek népszerűsí
tése ügyében, s ezekben ugy egyénenként , mint összesen, közre
működni . 

Igaz, hogy a társadalmi helyzetünk javu lásának egyik alapját 
anyagi helyzetünk javí tása képezné, mert, a vagyoni helyzet javu
lásával, a tá rsadalmi helyzet és tekintély is magától emelkedik. 
Társadalmi helyzetünk jav í tásának azonban van még egy másik 
alapja, illetőleg módja is. Ezt erkölcsi u ton érhetjük el. 

Közös tulajdonságunk erdészeknek az, a mit ta lán közös 
hibánknak is lehetne nevezn i ; hogy hivatalos teendőinket ugy 
az erdőben, mint az i rodában elvégezve, az úgynevezet t meg
érdemelt nyugalomnak adjuk át magunkat . S á l ta lában a társa
dalomban, mint békés emberek, nem sok vizet zavarunk. 

Ha a társadalmi helyzetünkön javítani akarunk és a tá rsa
da lomban jobban érvényesülni óhajtunk, fel kell ébrednünk ebből 
a keleti nyugalomból. Társadalmi téren többet kell mozognunk, 
s az erdészet ügyeit egy nagy ha ta lom utján, hírlapi té ren is ipa r 
kodjunk előbbre vinni, népszerűsí teni . 

Ebben a tekintetben helyes volt Kiss Ernőnek a mult évi 
közgyűlésen tet t indítványa, csak annak kiviteli módja nem volt 
helyes. Mert, mig egyrészről nem lehet az összes erdészeket egy 
politikai napi lap j á r a t á sá r a birni, másrész t annak az egy lapnak 
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előfizetői, illetőleg olvasói is csak egy csekély töredékét képezik 
az összesnek. 

Az erdészet érdekeiért nem egy, hanem az összes napilapok
ban kellene hogy küzdjünk. 

Ennek módját a következőképen gondo lom: 
Minden napi lapnak számos erdész előfizetője van. A lapok 

j á r a t á s á b a n úgyszólván csoportokra vagyunk oszolva. Tar tsa meg 
mindenki a lapját, de minden lap csoport jában alakuljon egy irói, 
illetőleg hirlaptudósitói gárda, melynek feladatát képezné időnként 
a lapot megfelelő czikkekkel, közleményekkel látni el. Ezek a 
czikkek nem szükséges, hogy száraz szakdolgokkal foglalkozzanak. 
Elég, ha erdészeti vonatkozással birnak. 

Indítványom tehát a z : hogy minden napi lap erdészelőfizető 
csoport jában, önként vállalkozó irói illetőleg hir lap-munkatársi 
gá rda alakuljon, melynek feladata az erdészeti ügyeknek hirlap 
ut ján való ismerte tése , népszerűsí tése . 

Ha mimagunk nem iparkodunk az erdészeti dolgok nép
szerűsí tésén és saját ügyeink előbbrevitelén, egyenként és összesen, 
közreműködni , kizárólag mástól várni jogta lan és nem fog ered
ményre vezetni . „Egyesült erővel" pedig és külön-külön is sokat 
tehetünk, csak akarjunk. Ajtay Sándor 

Az igazgató-választmány a javas la tnak indokolásával nem 
értvén egyet és a javasol t laza módját a szervezkedésnek sem 
kivihetőnek, sem czélhozvezetőnek nem tar tván, a javas la t felett 
nap i rendre tér . (1172.) 

XI. Faragó Béla zalaegerszegi magpergetö-tulajdonos értesí
te t te az egyesületet, hogy a mult választmányi ülésen alapítvá
nyának kezelésére vonatkozólag hozott ha tározathoz mindenben 
hozzájárul , kéri azonban, hogy az erre vonatkozó közjegyzői okiratot 
az egyesület fogalmazza meg. A titkár ez ügyben az egyesület ügy
védjéhez fordult, a kitől választ még nem kapván, a kivánt köz
jegyzői okirat ez ideig kiállítható még nem volt. 

Tudomásul szolgál. 
XII. Stainer Gyula körmendi magpergető intézete a nyers 

jövedelemnek régebben felajánlott 2°/o-a helyett ujabban évi egy
ezer koronát ajánl fel az egyesületnek valamely jótékony czélra. 

Az igazgató-választmány az ajánlatot köszönettel fogadja és 
esetről-esetre az említett összeg beküldése alkalmával fog hatá
rozni, hogy azt mely jótékony alapítvány gyarapí tására fordítja. (1206) 

XIII. Miután az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését 
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segélyző alap intéző-bizottságába az egyesület által annak idején 
kiküldött Lászlóffy Gábor m. kir. főerdőtanácsos ujabban hivatalból 
is tagja a bizottságnak, az igazgató-választmány a földmivelésügyi 
minisztérium megkeresésére a há rom éves időszak még hátra lévő 
t a r t a m á r a Tomcsányi Gyula vál. tagot küldötte ki a bizottságba 
az egyesület képviseletében. (1538) 

XIV. A földmivelésügyi minister ium megküldötte az egye
sületnek a kereskedelemügyi ministerium berlini szaktudósitójának 
két je lentését a német erdőgazdaság és fakereskedelem ál lapotáról . 
Az igazgató-választmány a tanulságos közleményeket köszönettel 
fogadta s bá r ez a két je lentés n e m nyújt alkalmat az egyesület 
bármely i rányban való ujabb állásfoglalására, mégis felkéri a 
minisztériumot, hogy külföldi tudósitóinak hasonló jelentéseit 
jövőben is bocsássa az egyesület rendelkezésére . 

XV. A titkár bemutat ja a Pátr ia nyomda nyilatkozatát , mely
nek ér te lmében az Erdészeti Lapok nyomásá t a mult választmányi 
ülésen meghatározot t feltételek mellett továbbra is elvállalja. 
Közölte továbbá a nyomda, hogy mily feltételek mellett haj landó 
az Erdészeti Lapok számára hirdetéseket gyűjteni. 

Az igazgató-választmány az Erdészeti Lapok nyomásának 
további elvállalására vonatkozó nyilatkozatot tudomásul veszi és 
a hirdetések gyűjtésére vonatkozó feltételeket egyelőre egy év 
t a r t amára elfogadhatóknak tartja, s csak azt köti ki, hogy a lap 
irányával és komolyságával össze nem egyeztethető hirdetések ne 
vétessenek fel. (1584) 

XVI. A Muzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségének 
deczember hó 6-án ta r tandó közgyűlésére a  vá lasz tmány a  maga 
képviseletében Arató Gyula választmányi tagot és a t i tkárt küldi ki. 

XVII. Rónay Antal választmányi tag magánú ton felvetette azt 
a kérdést , nem volna-e czélszerü az erdei vasutak ügyében 
annak idején a  kereskedelemügyi miniszter úrhoz intézett felter
jesztés t megsürgetni , illetőleg azt az uj kormány figyelmébe 
ajánlani . A ti tkár erre vonatkozó előterjesztésére az igazgató
választmány elhatározza, hogy ez ügyben ugy a kereskedelemügyi , 
mint a földmivelésügyi minisztér iumhoz felterjesztést intéz. 

XVIII. Az Erdélyrészi és a Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület, előbbi a Népszerű Erdészeti Növénytan 150 példányának, 
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utóbbi a „Hazánk házi fa ipara" czimü munka 74 pé ldányának 
á tengedéséér t köszönetet mond. 

Tudomásul szolgál. 
XIX. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület azon 

kívánságát , hogy az egyesület évkönyvei részére megküldessenek, 
a választmány nem teljesítheti. 

XX. Az egyesületi székház 11. számú lakásának bérlője kéri, 
hogy a villamvilágitásnak a lakásba való bevezetéséér t kiadott 
229 K. 44 f. neki megtérí t tessék. Engedélyeztetik. (1201) 

XXI. A titkár a 16. sz. lakás teljesen kikopott padlójának 
megújí tására 238 K. hitelt kér. Engedélyeztetik. 

XXII. A legutóbbi választmányi ülésen kétség t ámadt az 
iránt , vájjon a Deil Jenő kassai iparkamra i t i tkár nevén nyilván
tar to t t 16 K. tagdí j tar tozás leírása indokol t -e? A titkár erre nézve 
r eámuta t a r ra , hogy ez az összeg 40 K.-án alul lévén, csak a 
községi elöljáróságnál volna perelhető, mely czélból egy ot tani 
ügyvédet kellene az egyesület képviseletével megbízni. A 40 K.-nál 
kisebb összegre vonatkozó pereknél azonban perköltségek nem 
ítél tetvén meg, a pe r megnyerése ese tén is a 16 K. aligha volna 
elegendő az ügyvédi költségekre. 

Az igazgató-választmány ily körülmények között az összeg 
tör léséhez hozzájárul . 

XXIII. Törzs István alapító tag kéri, hogy kamat ta r tozásá t 
havi 4 koronás részletekben tör leszthesse. Engedélyeztetik. (747) 

XXIV. Néhai Kőfalusi József alapítványa és kamat ta r tozása , 
valamint a Muránszky Kálmán u t án visszamaradt 46 K. 20 f. tag
díjtartozás mint behaj thata t lan a jövő évben tör lendő lesz. (977, 1424) 

XXV. A mult évi közgyűlésen Ta t ra Miksa uradalmi erdő
tiszt rendes tagnak je lentkezet t és a közgyűlés által fel is vétetett . 
Később azonban, a mikor a tagsági nyilatkozat tőle bekiván-
tatott , annak kiállítását megtagadta . 

A választmány tekintettel a r ra , hogy a tagsági nyilatkozat 
h iányában Ta t ra nem szerepel a tagsági könyvben, egyszerűen 
kimondja, hogy nem tekintendő az egyesület tagjának. 

XXVI. Aue József horvátországi járás i erdész kéri atyja 
tagsági jogainak á t ruházásá t . A szokásos feltételek mellett enge
délyeztetik. 
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XXVII. Rendes tagokul fe lvétetnek: Haussmann Béla akad. 
halig., ajánlja Günther Fr igyes ; Pohorny István m. kir. erdőgya
kornok, ajánlja H. Karácsonyi S á n d o r ; Figuli Lajos m. kir. erdész
jelölt, ajánlja Czékus György; Kristen Adolf m. kir. erdőgyakor
nok, ajánlja Tomosányi Gusztáv. 

XXVIII. A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Tavi Gusztáv 
és Hirsch István választmányi tagokat kéri fel. 

Az erdőkezelés módjának befolyása az erdőbirtokok jövedel
mére. Flury, a zürichi erdészeti kísérleti ál lomás asszistense a 
svájczi erdészeti egyesületnek 1902. évi augusztus h a v á b a n Liestal-
ban tar tot t gyűlésén az erdészeti statisztika szervezésének szüksé
gességét tárgyaló e lőadásában többek között igen érdekesen 
csoportosított adatokkal bizonyította, hogy a statisztika mily hat
ha tósan elősegíthetné meggyőző adataival az erdőkezelés módjának 
helyes megválasztását . Flury ugyanis szembe állítván azokat az 
erdőket, a melyek saját külön erdőtiszttel birnak és a szó szoros 
ér te lmében házilag kezeltetnek, azokkal az erdőkkel, a melyek 
más erdőkkel együtt egy közös erdőtisztnek kezelésére, illetőleg 
jobban mondva felügyeletére vannak bízva, a beszerzett , többnyire 
10—20 évre vonatkozó átlagos adatokból*) kimutatja, mennyivel 
nagyobb fa- és pénzhozamokat nyújtanak a közvetlenül , saját 
erdőtiszttel kezelt erdöbirtokok. Összehasonlí tásul néhány német 
állam idetar tozó adatai t is közli. 

Statisztikai adatai t az 1182. és 1183. oldalon közöljük. 
Flury azokból a következő tényeket kons ta tá l ja : 

Kmf. 
Bund Károly s. k. 

titkár. 
Báré Bánffy Dezső s. k., 

elnök. 
Hitelesítésül: 

Hirsch István s. k., 
vál. tag. 

Tavi Gusztáv s. k., 
vál. tag. 

IRODALMI SZEMLE. 

*) Az 1182. és 1183. oldalon lévő statisztikai adatok közül az I. alattiak leg
nagyobbrészt 10—20 évi átlagok, a II. alattiak mind az 1900. évre vonatkoznak, 
a III. alattiak pedig szintén 19—21 évi átlagok. 


