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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

BUND KÁROLY 
v Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési dij 1928. évre 24 P, erdészeti altiszteknek 12 P. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárnlékok fejében kapják. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz. II. emelet. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
(Telefon: Teréz 237—22.) 

Szombathelyi közgyűlésünkről 
A z Országos Erdészeti Egyesületnek f. hó 3-ára Szom

bathely városába hirdetett közgyűlése, amelyen mintegy 130 
egyesületi tag gyűlt össze, egyike volt a legjobban rendezett 
vidéki' gyűléseinknek, amelyre a résztvevők mindig szívesen 
fognak visszaemlékezni. 

Hivatalos ügyeinek lefolyásáról külön számolunk be, ezen 
a helyen annak ülésenkíyüli részeiről kívánunk olvasóink
nak beszámolni. 

Miután a minden felöl összesereglö tagtársak elszállásolá
sát a helyi ügyvezetést intéző dr. Hoífmann Gyula; m. kir. 
gazdasági főtanácsos és Galambos Gáspár tagtársunk minden
kinek teljes megelégedésére elvégezte, a társaság f. hó 3-án 
este a Kovács-szálló nagytermében gyűlt össze ismerkedési 
estélyié. Kitűnő konyha, kitűnő badacsonyi bor csakhamar 
emelkedetté tette a hangulatot s a — részben igen hosszú idő 
után való viszontlátás örömeit élő tagtársak a késő esti 
órákig együtt maradtak. 

Szeptember 4-én a korai órákat tagjaink részben a szépen 
fejlődő város megtekintésére fordították, részben pedig arra 
használták fel, hogy dr. Saághy István nagybirtokos kámoni 
parkját tekintsék meg, amely valóságos tárháza az exotáknnk 
s mint ilyen elsőrendű botanikai érdekesség. 



Délelőtt 10 órakor valamennyien a megyeháza nagyter
mében gyűltünk össze a közgyűlés céljából, amelyről lapunk 
más helyén referálunk. 

A közgyűlés és Bí ró Zoltán tagtársunk azt követő előadá
sának befejeztével az egész társaság átvonult ismét a Kovács
szálló nagytermébe, ahol iSzombatbely városa látta vendégül 
az Országos Erdészeti Egyesületet . A lakomán elsőnek báró 
InJtey Pál, egyesületünk alelnöke emelte poharát általános 
éljenzés közben az ország kormányzójára;, majd dr. Tarányi 
Ferenc, Vas vármegye főispánja a vármegye és Kishos István 
m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester Szombathely városa 
nevében köszöntötte az egyesületet, melynek részéről Bí ró 
Zoltán emelt poharat Vas vármegye és Szombathely város 
közönségére és azok jelenlevő képviselőire. 

A fehérasztal mellől a társaság legnagyobb része kisebb 
csoportokban kivonult a Vasvármegyei Gazdasági Egyesület 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából rendezett mező
gazdasági és ipari kiállításra. Ez a nagy fáradsággal rende
zett terjedelmes kiállítás Vas vármegyének úgy mezőgazda
sági, mint ipari tekintetben való fejlettségéről tett tanúságot. 
Bennünket természetesen elsősorban a nagyobb uradalmak 
erdészeti és vadászati kiállításai érdékel tok, amelyekben sok 
érdekes anyag, termeivények, fényképek, grafikonok, cseme
ték és kiváló vadászati trófeák gyönyörködtet ték a szemet. 

Szeptember 5-én a kora reggeli órák már a vasúton ta
lálták a társaságot, amellyel Kőszeg felé törekedtek, a város 
szíves meghívása alapján tervbevett erdei szemle megejtése 
végett. Kőszqg pályaudvarán csatlakozott hozzánk Ferenc 
bajor kir. herceg őfensége, a sárvári uradalom tulajdonosa, 
Reichlin-Meldegg báró, dr. Grassmann bajor min. tanácsos és 
Scherg Lőr inc erdőmest er kíséretében. Miután ö kir. fenségét 
és az Országos Erdészéti Egyesület tagjait Jambrics polgár
mester néhány szóval üdvözölte, gya log vonultunk a szépen 
fejlődő régi városkán át a mindjárt mögötte kezdődő erdőbe. 
Mészáros Antal városi erdőmester időnkint érdekes magyará
zatokkal szolgált, A z erdőbirtok ismertetését az útikalauz 
alapján októberi szénáinkban fogjuk közölni, e helyen csak 



annyit jegyzünk meg, hogy az Irottikő és Kőszeg között elte
rülő, meglehetősen változatos múltú erdőbirtokról azt a be
nyomást nyertük, h o g y az a. mai vezetés alatt j obb jövőnek 
néz elébe. Céltudatos, gondos gazdálkodás, különösen a fiata
losok kiterjedt ápolása, gyérítések, az útépítés megindítása, 
mind arra vall, hogy Kőszeg város erdőbirtoka j ó kezekben 
van s hogy a város vezetőségének támogatása mellett nemcsak 
jövedelmezőbb, hanem szép erdővé is fog fejlődni, ami az 
ottani nyaralóközönség szempontjából is igen fontos. 

Első pihenőnket az öreg bükkfákkal környékezett „Hét-
forrás"-nál tartottuk, ahonnan a társaság kisebb része az 
irottkőn át kocsin, túlnyomó része pedig gya log indult tovább 
m ú. n. stájerházakig, amelyek e g y a felujulás különféle álla
potában lévő igen szép bükk- és tölgyvetővágásoktól környe
zett tisztáson feküsznek. Itt a város ebéddel várta a társasá
got, melynek során Jambrics polgármester úr lángoló haza
fiasság hangján köszöntötte a vendégeket. A z egyesület nevé
ben Bund K á r o l y titkár üdvözölte Ferenc bajor herceg ő kir. 
fenségét, mint magyar erdőbirtokost, -köszönetet mondva 
erdei kirándulásunkon való megtisztelő résztvételéért, majd 
válaszolt Jambrics polgármester úr szavaira és a vendéglátó 
városra emelte poharat. Bíró Zoltán a közgyűlésünk előkészí
tése és sikere érdekében fáradozó urakra, elsősorban dr. Hoff-
mann Gyula és Galarnbos Gáspár tagtársainkra, Nagy László 
erdőtanácsos, érseki erdőfelügyelő a hölgyekre emelte poha
rát, akik az út fáradalmaitól vissza nem riadva, velünk jöttek. 

A régi selmeci nóták hangjai mellett a társaság d. u. 4 
óráig maradt együtt, amikor a visszatérésre kellett gondolni . 
A stájerlakoknál gyönyörű időben és környezetben töltött 
kedves órákra a résztvevők bizonyára még sokáig igen kelle
mesen emlékeznek vissza. 

A visszatérés tulaj donképen erdei szemlénk folytatása 
volt és még számos szép erdei képben volt részünk; sötét volt, 
mire Kőszegre értünk, ahol elbúcsúzva az autóra szálló bajor 
vendégeinktől, m i is a vonathoz siettünk, ahol páratlanul ven
dégszerető házigazdáinktól, Jambrics polgármester úrtól és 
Mészáros kollégánktól is meleg búcsút véve, ismét Szombat
helyre utaztunk. 


