
nem óhajtjuk, de természetesen a magunkét sem kívánjuk, s a 
magunk érdekeinek megóvása terén a tárgyilagosság, igazság és 
igazságosság keretei között teljesen szabad kezet kell fentartani 
magunknak. Ebben a tekintetben saját véreink ellen intézett táma
dásról szólni, lehet tetszetős frázis, amely azonban múltkori 
sorainkra joggal nem alkalmazható, mert ezek mást nem czéloz-
tak, minthogy a kormány terveinek végrehajtása esetén a jövőben 
kifejlődő felette igazságtalan és természetellenes helyzetet hűen 
ecseteljék. 

A legteljesebb kollegiális érzülettel vagyunk az erdőszám
vevőségnél szolgáló, főiskolai képzettségű társaink iránt, akiknek 
jogát a megfelelő létszámrendezésre azon korlátok között, amelye
ket munkakörük megszab, teljesen elismerjük és a legkevésbbé 
sem vagyunk elfogultak az erdőszámvevőség többi, ma még túl
nyomó számban lévő, többnyire sok évtizedes együttműködésben 
az erdészet híveivé lett tagjai iránt sem. Elismerjük azt is, hogy az 
1883. évi I. t.-cz. előttünk ismert 17. §-ának rendelkezései mellett 
is felhozhatók érvek, de részünkről az erdészeti minősítéssel biró 
erdőszámtiszteket mégis szii/esebben látnók az üzemi szolgálatban, 
a jogi végzettségűeket ott, ahol ily ismereteik érvényesítésére 
alkalom van. 

Messze vezetne e tárgy további fejtegetése s ezt a mostani 
alkalmat erre megragadni már azért sem akarjuk, mert félreértett 
soraink képezték a kiindulópontját e nyilatkozatoknak s igy tarta
nunk kellene attól, hogy e fejtegetéseink sem részesülnének abban 
a nyugodt megítélésben, amelyre tárgyilagosságuknál fogva igényt 
tarthatnának. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Közgyűlésünk Az O r s z á g o s Erdészeti Egyesület köz
gyűlése f. hó 11-én p rogrammszerüen folyt le dr. Bedő 
Albert I. alelnök vezetése alatt, aki a gyűlés megnyi tása 
után mindenekelőt t afeletti sajnálatának adott kifejezést, 
hogy az egyesület elnökét, báró Bánffy Dezsőt, aki az 



előző napi választmányi ülésen m é g elnökölt, gyengé lkedése 
akadályozza abban, hogy a közgyűlés tanácskozásait is 
vezesse. 

A titkári jelentésből folyólag a közgyűlés elhatározta, 
hogy a Bedő-Albert-alapi tványból adományozo t t ösz tön
dijak összegét 8 0 0 K-ra emeli fel, a Wagner -Káro ly -
alapitványt ped ig 2 0 0 0 K-val gyarapítja. Helyeslő tudomásul 
vette továbbá a közgyűlés, hogy az egyesület a nyár folya
mán a városi erdőtisztek ügyében felszólalt, a magáne rdő 
tisztek jogviszonyainak rendezése ügyében közelebbről 
konkrét lépéseket tesz és az állami erdőtisztek létszám
rendezése ügyében felirattal fordul a ko rmányhoz . 

A választások során az igazgató-választmány tagjai 
lettek 4 évre : Bittner Gusztáv, Csik Imre, Fekete Lajos, 
Havas József, Jákói Géza, Kiss Ferencz, nemeskéri Kiss 
Pál, Krajcsovics Béla, Lászlóffy G á b o r és Oszt ro luczky Géza. 

A mult évi zárszámadások és a jövő évi költségvetés 
elfogadása után a közgyűlés elhatározta, hogy a fakeres-
kedelmi ismereteket tárgyaló műre vonatkozó pályázatot 
megújítja, a Deák-Ferencz-alapi tvány 1911 . évi kamatait 
ped ig további rendelkezésig letétbe helyezi. 

A jövő évi közgyűlés helyéül Pöstyén és vidéke, esetleg 
Budapes t vétetett kilátásba. 

A nagy számban beérkezett indítványok közül felemlít
jük Halász Géza (Szekszárd) és P a p p András indítványait 
az állami erdőtisztek ügyében, amelyeknek az igazgató
választmány, illetőleg a közgyűlés a sü rgős felirat elhatá
rozása által már eleget tett; továbbá az Arad, Déva stb. 
vidéki erdészeti egyesület indítványát az Alföldön teljesí
t endő fásítások ügyében, Földes János indítványát a tűzifa 
rakásolásánál előforduló visszaélések meggát lása ügyében, 



Pászthy Ferencz indítványát a gazdasági népoktatásnak 
erdészeti s zempon tokbó l való fejlesztése ügyében és Ostadal 
Jenőét vasuti kedvezmény tárgyában. Ezeket az indí tványokat 
a közgyűlés előzetes tárgyalás és esetleg elintézés végett 
az igazgató-választmánynak adta ki. 

A közgyűlést a Continental szálló emeleti termében 
társas ebéd követte, amely a fehér asztalnál egyesitette a 
közgyűlés tagjait és emelkedett , jó hangula tban folyt le. 
Az első felköszöntőt dr. Bedő Albert mondo t t a a királyra, 
azután Osztroluczky Géza köszöntöt te fel a mindanny iunk 
nagy sajnálatára gyengélkedése miatt távollevő elnököt, 
úgyis, mint hazafit, úgyis, mint lelkes hívét az e rdő
gazdaságnak ünnepe lve őt, kinek példáját az erdészetileg 
laikus közönség, főként azonban az e rdőbi r tokosok közül 
bár sokan követnék! Csik Imre dr. Bedő Albertre, mint a 
magyar erdészet életrekeltőjére emelte poharát , m ig Gálffy 
István Horváth S á n d o r érdemeinek szentelte szavait. Bund 
Károly a kincstári erdészet fejére, Tomcsányi Gyulá ra 
mondot t köszöntőt , kiemelve érdemeit, de kifejezve háláját 
is azon sokak nevében, kik az ő vezetése alatt lépvén a 
gyakorlati szolgálatba, ugy kiképzésük, mint jólétük tekin
tetében atyai g o n d o s k o d á s á t tapasztalhatták. Téglás Károly 
Osztroluczky Gézára, mint az erdőbi r tokos közönség kép
viselőjére köszöntött , m ig Sághy Kálmán az egyesület titkárát 
köszöntöt te fel. 

Kedves és megha tó jelenet volt, midőn Lászlóffy G á b o r 
a jelenlevők nesztorát, Hoffmann Antal hitbiz. urad. főerdő
tanácsosi üdvözölve, ki az egyesületnek alakulása óta tagja, 
bo ldognak m o n d t a őt, hogy jó egészségben tekinthet vissza 
fáradhatlan m u n k á b a n és t isztességben eltöltött életére. 
Lelkes, hosszas éljenzés közöt t köszönte m e g Hoffmann 
az ovácziót, mire Horváth Sándor kért szót. Ö n m a g á t 
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tiszteli m e g az a testület — ú g y m o n d — amely becsületes 
munkában megőszül t tisztes tagjait igy ünnepli s csak 
jószívű ember lehet, aki szavaival az igaz kollegialitásnak 
és az idősebb kartársak iránti tiszteletnek ezt a spontán 
megnyi la tkozását előidézte. Lászlóffy Gábor ra ürít poharat 
ál talános lelkesedés közepette. 

Ily nemes érzületek akkordjai zárták be ezidei köz
gyűlésünket . 

Választmányi ülés. Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-
választmánya f. hó 10-én délután báró Bánffy Dezső elnöklete 
alatt ülést tartott, amelyen közgyűlés előkészítésén és folyó ügyek 
elintézésén kívül kiadásra került a Horváth-Sándor-alapitvány VI. 
jutalomdija. A tagok sorából a kitűzött határidőben beérkezett 
ajánlások alapján az igazgatóválasztmány e jutalomdijat egyhangúlag 
Bund Károly egyesületi titkárnak, az Erdészeti Lapok szerkesztőjének 
ítélte oda, aki köszönetet mondván, hogy az igazgatóválasztmány 
őt a magyar erdészeti társadalom e legnagyobb kitüntetésében 
részesítette, ezt csak annak tulajdonithatja, hogy a kötelesség
teljesítés mértékét tul nem haladó munkásságát az igazgatóválaszt
mány és azok, akik e kitüntetésre ajánlani szívesek voltak, érdemen 
felül méltányolják. Ugy érzi, hogy ezáltal a hazai erdőgazdaság 
adósává lett s ígéri, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy 
az őt ért megtiszteltetésre magát érdemessé tegye. 

Felolvasó ülés az Ország-os Erdészeti Egyesületben. F. hó 
10-én az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
ülését megelőzően Blattny Tibor kir. alerdőfelügyelő érdekes 
szabad előadásban ismertette azoknak a növényföldrajzi megfigye
léseknek főbb eredményeit, amelyek Fekete Lajos min. tanácsos 
vezetése alatt 1897 óta folynak és immár lényegileg befejezést 
nyertek. Az előadó szavait, amelyek az összegyűlt hallgatóság 
figyelmét mindvégig lekötötték, térképekkel és rajzokkal kisérte. 
A hallgatóság soraiban ott láttuk Bánffy Dezső bárót, Bedő 
Albert drt., Horváth Sándor, Tomcsányi Gyula, Laitner Elek min. 
tanácsosokat és még sokat erdészetünk vezérférfiai közül. Az elő
adás szövegét lapunk egyik legközelebbi számában közöljük. 



Árverési eredmény. Az 1910. évi október hó 10-én az 
országos kormánynál Sarajevóban megtartott versenytárgyalás 
alkalmával, melynek tárgya 40.000 köbméter lucz- és jegenye
fenyő eladása volt a „Visoőnik" nevü erdőterületen, Banheyer 
József és fia, vukovári cég került ki mint vevő a következő 
ajánlattétellel és pedig: köbméterenként 5 K-val az I. osztályú és 
2 K-val a II. osztályú fáért. 

A Bóra-rendszerü iparvasuti kocsikról. A Bóra-féle szaba
dalmazott iparvasuti kocsik és fékrendszerek kizárólagos gyártási 
jogát Magyarország, Bosznia és Hercegovinára nézve a következő 
gyárosok szerezték meg: Ganz és Társa vasöntöde és gépgyár 
r.-t, Magyar-Belga fémipargyár r.-t., Orenstein és Koppéi, Schlick-
féle vasöntöde és gépgyár, Roesemann és Kühnemann budapesti 
gyárosok, továbbá Magyar waggon- és gépgyár r.-t. Győr és Weitzer 
János gép-, waggongyár és vasöntöde r.-t. Arad. 

Ugy az uj kocsik gyártását, mint a régi rendszerüeknek Bóra-
rendszerüvé való átalakítását ezentúl csak a fentnevezett gyárosok 
valamelyike eszközölheti. 

A nagyobb iparvállalatok közül a többek közt az Aradi és 
Csanádi Egyesült Vasutak gurahonczi erdő- és czementmészkőbánya 
üzeme, Milkó Vilmos és Fiai körösbányai erdőüzeme, Hönigesz 
Nándor kishalmágyi és legutóbb a Nagyváradi Erdőipar r.-t. erdő
üzeme szerezték be a Bóra-rendszerű kocsikat. 

Hogy mindenütt teljes mértékben beváltak ezen uj rendszerű 
iparvasuti kocsik, arról az egyes iparvállalatok által kiállított elis
merő iratok tanúskodnak. Továbbá, hogy mindenütt a kezdetben 
2 — 4 próbakocsi megrendelését és a régiekkel üzemben való 
összehasonlítását követte az ujabb és nagyobb rendelés, illetve a 
régi rendszerüeknek a Bóra-rendszerűvé való átalakítása. Tehát a 
Bóra-rendszerü iparvasuti kocsi és fékrendszer már nem uj dolog, 
hanem gyakorlatilag is több nagyüzemben ki van próbálva. 
S ugy az erdőbirtokosoknak, kik házilag használják ki erdejüket, 
vagy bányaüzemmel birnak, mint az összes erdő- és bányaüzem
vállalkozóknak saját érdekében áll ily rendszerű kocsikat besze
rezni, vagy ha már régi rendszerűvel birnak, azonnal ezen uj rend
szerűvé átalakitatni. Mert nemcsak anyagi téren érnek el ezáltal 
tetemes megtakarításokat •— ami nagyobb vállalatoknál százezrekre 
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rug, — de egész forgalmi üzemüket egyszerűbbé, könnyebbé és 
biztosabbá teszi. 

Remélhető is, hogy ezen zseniális magyar találmány, mely 
már a külföldi szakkörök figyelmét is felköltötte s melynek gyár
tási jogát az összes nevesebb magyar gyárosok megszerezték, 
gyorsabb ütemben fog elterjedni és tért hódítani. Ajtay Sándor.. 

A töl töt t puska. A töltött fegyverrel való bánás veszélyei 
abban az arányban szaporodnak, amint a lőfegyverek technikai 
tökéletesedése halad. Sajnos, nagyban hozzájárul ehhez sok ember
nél az az erkölcsi fogyatkozás, hogy a veszélylyel nem sokat törő
dik s a mások élete és biztonsága iránt nem viseltetik kellő gon
dossággal. 

Komolyabban gondolkozókat a mindig sűrűbben előforduló s 
a lőfegyverrel való könnyelmű bánásból eredő balesetek már 
régebben arra indítottak, hogy a büntető törvény rendelkezéseinek 
szigorítását sürgessék. Nézetünk szerint is indokolt volna a lőfegyve
rek tekintetében a büntető törvénybe oly rendelkezést felvenne 
mely a gondatlanságot a rendesnél szigorúbban is sújtaná. Mint
hogy a törvényhozás csak ujabban pótolta novellával a büntető 
kódex hiányait, alig remélhető, hogy ujabb reformra rá kerüljön 
a sor. Addig a bíróságokon áll, hogy a meglévő törvényt kellő 
szigorral alkalmazzák. íme egy példa a kir. tábla gyakorlatából: 

I. Vádlottnak az a cselekménye, hogy puskáját töltött állapotban hagyta 
vissza a kocsiban, ahelyett, hogy abból a töltést kiszedte s ekként a veszély 
lehetőségét kizárta volna, a büntetőjogi beszámítás alá eső gondatlanságot s 
ezzel a bűncselekmény tényálladékát is megállapítja. 

Indokok: Vádlott I. B. által kukoriczát fuvaroztatott T—be s a kocsin 
maga is I. B. mellé ült s a vagyonbiztonság okából magával vitt fegyverét meg
töltötte s útközben vadgalambra lövöldözött, T—ben a kukoricza lerakása után-
vádlott a T-féle üzletbe ment bevásárlás végett, fegyverét pedig a kocsin, az 
ülés és a saraglya közti részen töltve visszahagyván, a sértettet oda utasította,, 
hogy őt a kocsival az üzlethez az áruk felrakása végett kövesse. 

Sértett a vásárolt árukat felrakta kocsijára s attól félve, hogy a fegyver a 
kocsi rázása folytán kiesik, azt maga mellé tette, ahonnan azonban az hajtás 
közben észrevétlenül a kerékbe csúszott, elsült s a lövedék őt balkarján meg
sérelmezte. 

Vádlott védekezésül azt hozta fel, hogy bár a fegyvert töltve is hagyta a 
kocsin, őt gondatlanság nem terhelheti, mert a fegyvernek zárókészüléke van, 
azt a kocsin az ülés és a sarolya közti részen helyezte el és mert sértettet a. 



fegyver töltött voltára figyelmeztette, ezen intézkedései folytán pedig a bekövet
kezett eredményt előre nem láthatta. 

A kir. tábla megállapítja, hogy a fegyer töltve volt, de zárókésziiléke nincs. 
Tekintettel már most arra, hogy mások testi épségével szemben mindenkit 

Mtelező gondosságnál fogva a vádlott a községbe érve elsősorban is a fegyver
ből a töltést tartozott volna kivenni s azáltal, hogy a fegyvernek más alkalmas 
helyen és módon való elhelyezésével arról gondoskodni, hogy mások testi épsé
gének veszélyeztetése ki legyen zárva ; tekintve, hogy közönséges figyelem mellett 
is előre láthatta a veszélyt, mely a fegyvernek töltött állapotban a kocsin hagyása 
folytán a sértettet vagy környezetét fenyegette, annál is inkább, mert nem zár
kózhatott el attól a gondolattól sem, hogy az áruknak a kocsira helyezése folytán 
a sértett a fegyvert azon módon, ahogy azt a vádlott a kocsin elhelyezte, nem 
igen hagyhatja; tekintve, hogy a vádlott figyelmét az sem kerülhette el, hogy 
a lovak hajtásával elfoglalt sértett a fegyverre teljes figyelmét nem fordíthatja; 
tekintve, hogy a vádlott mentségére nem szolgálhat az, hogy a sértett tudta, 
hogy a fegyver töltve van, ehhez képest tehát büntetőjogi beszámítás alá eső 
gondatlanság terhelvén őt, bűnösségét megállapítani stb. kellett. (1910 április 21. 
98/3. sz. a.) Szilárd Ferencz dr. 

Műszaki Naptár 1911. Doletsko Ferencz, a K. O. V. ny. főfelügyelője 
szerkesztésében most jelent meg ezen, minden műszaki ember számára immár 
nélkülözhetetlenné vált zsebkönyvnek uj, XV-ik évfolyama, amely a naptári 
részen kivül, ismét számos uj és tontos fejezettel bővült. Rendkívül gazdag 
tartalmánál fogva ezen uj évfolyam az eddigieket terjedelem tekintetében is jóval 
felülmúlja. 

A naptár csinos vászonkötésben a „Pátria" részvénytársaság (Budapest 
IX., Üllői-ut 25.) kiadásában jelent meg és 4 koronáért ott megszerezhető. 

Vadásznaptár 1911. Ifj. Nagel Ottó kiadásában (Budapest, VIII., Múzeum-
körút 2. sz.) megjelent a remetei Kővári János által szerkesztett Vadásznaptár 
VII. évfolyama, ismert bő tartalmával. A szokásos havi vadászati szemlén kivül 
főbb vadnemeink és vadászatuk rövid leírását, Ő felsége ischli vadászszobrának 
és a bécsi vadászati kiállításnak ismertetését, a fegyvertechnika haladását tárgyaló 
czikket (Gotthard Sándortól), lőjegyzéket és több hasznos táblázatot találunk a 
naptárban, mely a nevezett czégtől 3 koronáért rendelhető meg. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

<Kérjak az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A személyem körüli magyar minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott 
magyar miniszterelnököm előterjesztésére Rajtsán János főerdőmérnöknek az 


