
Egyesületi közlemények. 
Az országos erdészeti egyesület 1900. évi április hó 21.-én. 

tartott rendes választmányi ülésének jegyzőkönyve. 
Jelen voltak: br. Bánffy Dezső elnök, dr. Bedő Albert első 

alelnök, Horváth Sándor második alelnök, Arató Gyula, Bartha 
Gyula, Csik Imre, Csupor István, Havas József, Hangay Géza, 
Hirsch István, Kallina Károly, LaUner Elek, Lászlóffy Gábor, 
Máday Izidor, Nagy Károly, Beinfusz Bódog, Sóltz Gyula, Szőnyeg 
István, Tisza László, Vadas Jenő és Vadászfy Jenő választmányi 
tagok, Gurányi István és Szabó József alapító tagok; Jausz Sándor, 
Rónay Imre, Ticliy Kálmán, Tordong Gusztáv, Uiiz Mátyás és 
Zathureczky Vilmos rendes tagok, Bund Károly titkár és Lcvitzky 
Albert pénztárnok. 

Elmaradásukat kimentették : Csiby Lőrincz, Eleöd Jósa, Havas 
Ágoston, Krajcsovits Béla, Sehmidt Ferenez és Tomcsányi Gyula 
választmányi tagok. 

I. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti e lö : 

Az egyesület bevételei 1900. január 
1-től a mai napig 32,972 K. 94 f.-re 
kiadásai pedig — 13,203 K. 46 f.-re 

rúgtak, a kézi pénztár készlete tehát . . . 19,709 K. 48 fillér. 

A kimutatott bevételekből az alapító tagok magánkötvényei
nek értékapasztására 491 K. 84 f., a Wagner Károly alapít
vány javára 29 K. 90 f., a titkári nyugdijalapra 167 K., az Erzsébet 
királyné alapítvány javára 7 K. és a gróf Tisza Lajos alapítvány 
javára 20 K. folyt be ; a többi bevételekre tehát 32,257 K. 
20 f. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadásnak 
7,590 K. 88 f. és a letéti számadásnak 10,482 K. 38 f. pénz
készlete. 

Ezek szerint a pénztárban levő készlet a következő: 
Pénztári számadás készlete . . . . . . . . . 19,709 K. 48 f. 
Alapítványi „ „ 7,590 K. 88 f. 
Letéti „ , . . . . . . __. 10.482 K. 38 f. 

Összesen 37,782 K. 74 f. 



Ebből az összegből 36,968 K. takarékpénztári betét, a többi 
készpénz. 

A kimutatott összegen kivül az egyesületnek a Magyar föld
hitelintézetnél 97,800 K. n. é. 4%-os magyar koronajáradék köt
vénye, 8000 K. (4000 frt) n. é. és 17,000 K. n. é. 4° o-os föld-
hitelintézeti záloglevele, 77,000 K. (38,500 frt) n. é. 4%-os 
földhitelintézeti szabályozási és talajjavitási záloglevele, 1200 K. 
(600 frt) n. é. 1860. évi államsorsjegye és 600 K. (300 frt) n. é. 
osztrák földhitelintézeti 1889. évi sorsjegye, egészben véve 226,600 K. 
n. é. értékpapírból álló letétje van. 

Ugyancsak a Magyar földhitelintézetnél 200 K. (100 frt) he
lyeztetett letétbe, 10 drb a gazdák biztosító szövetkezete részére 
jegyzett üzletrész ára fejében. 

Az előbb emiitett értékpapírok az alaptőke és az alapítványok 
értékpapirkészletét képezik. 

Ennek kapcsán a titkár jelenti, hogy a január hó 20-án tar
tott választmányi ülés határozatából kifolyólag 16,000 K. n. é. föld-
hitelintézeti szab. és talajjavitási záloglevél vásároltatott 15,003 K. 
56 f.-nyi vételárért, jelenti továbbá, hogy a Laupp H.-féle tübin-
geni könyvkiadó czégnek a népszerű erdészeti növénytan részére 
szállítandó szines képekért, a melyeknek megfelelő kiviteléről az 
egyesület meggyőződést szerzett, a megállapított 4000 korona elő
állítási ár a würtembergi Vereins-Bank utján kifizettetett; az át
utalási költség 10 koronára rúgott. 

Az igazgató-választmány a pénztári készletet a kimutatott ösz-
szeggel megegyezőnek találván, a titkár jelentését egész terjedel
mében tudomásul veszi. 

II . A titkár jelenti, hogy Horváth Sándor második alelnök és 
Arató Gyula volt könyvtárnok uraktól az egyesület leltári tárgyait, 
az agancs- és egyéb gyűjteményeket, az alapitó tagok magánköt
vényeit, a rendes tagok tagsági nyilatkozatait, az egyesület kiadá
sában megjelent és elárusitás végett elhelyezett szakmüveket, ille
tőleg a könyvtárt és a többi tárgyakat, melyeknek kezelése neve
zeit urakra volt bízva, szabályszerűen átvette. Az erre vonat
kozó jegyzőkönyveket bemutatja. 

A z iga7gató-választmány az átadás illetve átvétel megtörtén
tét tudomásul veszi. 



Ennek kapcsán az elnök elismeréssel emlékszik meg Arató 
Gyula volt egyesületi könyvtárnoknak az egyesület szolgálatában 
kifejtett ügybuzgó és odaadó működéséről és az elnökség meg
állapodása alapján azt a javaslatot terjeszti az igazgató-választ
mány elé, hogy az egyesület köszönetének adjon jegyzőkönyvi ki
fejezést és ajánlja fel Arató Gyula választmányi tagnak, ki a 
könyvtárnoki állásról és az erre történt megválasztása által szer
zett jogokról az egyesületi ügyvitel szervezetében beállolt változás 
miatt mondott le, a volt könyvtárnoki illetmények egy évi összegét 
(1000 koronát) tiszteletdíj fejében. 

Az igazgató-választmány egyhangúlag elfogadja az elnökség 
javaslatát. 

I II . Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a pénztárnoki 
állás, mely Levitzky Albert eddigi pénztárnok lemondása követ
keztében f. é. július l-jétől megüresedik, már most betöltessék, 
hogy ilyképen a megválasztandó uj pénztárnoknak május és június 
hónapokban módjában álljon a pénztárnoki teendők felöl alapos 
tájékozottságot szerezni. Önként értetik, hogy az uj pénztárnok 
illetményei csak július hó 1-töl folyósíthatok. 

A pénztárnoki állásra a folyamodványok beérkezésének sor
rendjében a következők pályáztak : 

1. Gaál Károly, a földmivelésügyi ministerium erdészeti segéd
hivatalának vezetője. Kérvényében arra hivatkozik, hogy immár 
11 éve áll mint irnok az egyesület szolgálatában s ez alatt az idő 
alatt az egyesület különleges pénzkezelését és elszámolását teljesen 
megismerte és több izben működött mint helyettes pénztárnok. 
A magyar és német nyelvet szóban és Írásban teljesen birja; az 
egyszerű és kettős könyvvitelből jelesen vizsgázott; az 1896-ban 
fennállott földmiv. min. kiállítási irodában mint irodavezető és pénz
táros megelégedésre szolgált és az állami szolgálatban kifejtett 
ügybuzgóságának elismeréséül az 1898. évben az arany érdem
kereszttel tüntettetett ki. 

2. Gruber Gyula m. kir. erdőszámtiszt kérvényében előadja, 
hogy mint eidőakadémiát végzett és a pénzkezelési és számviteli 
ügyekben foglalkozásánál fogva jártas szakember kéri megválasz
tatását. Az egyesületnek 11 év óta rendes tagja és annak ügyeit 



mindig élénk figyelemmel kisérte. Az egyesület szellemi és anyagi 
gyarapodásának buzgó és lelkiismeretes munkása volna. 

3. Cserny Győző kir. alerdőfelügyelő megválasztatását a gya
korlati ismeretek által is kiegészített könyvviteli akadémiai e.lö-
készültsége alapján kéri. Felemlíti továbbá, hogy a mennyiben a 
titkár akadályoztatása esetén a titkári teendők ideiglenes ellátásá
val mint eddig, ezentúl is a pénztárnok bízatnék meg, ugy ö 
törekednék ebben a tekintetben is megfelelni s erre nézve az 1891. 
év óta az „Erdészeti Lapok"-ban és némely vidéki lapban meg
jelent közleményeire, nemkülönben arra a tevékenységére is hivat
kozik, a melyet mint a szent-gotthardi olvasó egylet volt titkárja 
kifejtett. 

A szavazás megejtetvén, az elnök kihirdeti, hogy a beadott 
20 érvényes szavazat közül 12 Cserny Győzőre és 8 Gaál Károlyra 
esett, s ezekhez képest kijelenti, hogy az egyesület pénztárnokává 
szabályszerűen megejtett titkos szavazás utján általános szótöbb
séggel Cserny Győző választatott meg. 

IV. Az elnök felemlíti, hogy az elnökség foglalkozván a pénz
tárnoki állás betöltésének esélyeivel, arra a megállapodásra jutott, 
hogy arra az esetre, ha ez az állás nem töltetnék be Gaál Károly 
egyesületi írnokkal, felhatalmazást kér az igazgató-választmánytól 
arra, miszerint a közgyűlés elé oly értelmű javaslattal iépjen, hogy 
Gaál Károly illetményei az egyesület szolgálatában 11 év óta ki
fejtett buzgó tevékenységének elismeréséül f. évi július hó 1-től 
kezdve évi 1600 koronára felemeltessenek, valamint, hogy az alap
szabályoknak a titkári szolgálati szabályzatok miatt úgyis szüksé
gessé váló módosításával kapcsolatban az ott alkalmazott „írnok" 
kifejezés az „irodavezető" szóval cseréltessék fel, ami a jövőre 
nézve is jelentőséggel bir annyiban, hogy ezen czimzés mellett 
biztosabban számithatni arra, hogy ennek az állásnak elnyerésére 
mindig reátermett és alkalmas egyének fognak törekedni. 

Az igazgató-választmány az elnökség előterjesztését ma
gáévá teszi. 

V. Csiby Lörincz választmányi tag, mint az egyesület részé
ről felkért ügyvezető, a közgyűlés programmjára vonatkozó követ
kező javaslatot küldte be : 



A selmeczbányai aj akadémia-palota felavatási ünnepségének és az 
0. E. E. közgyűlésének programm-tervezete. 

1. 1900. június 29.-én d. u. 1/ Í23 órakor a vendégek ünnepélyes 
fogadása, elszállásolás, ismerkedő estély ( I . Közvacsora este 9 órakor.) 

2. Június hó SO.-án d. e. ValO órakor a bányászati palota 
felavató ünnepélye. 

3. Ugyanaznap délben Va2 órakor díszebéd. 
4. Ugyanaznap este 8 órakor konczert, összekötve táncz-

vigalommal (rendezi az akad. ifjúság). 
5. Július hó 1.-én d. e. 9 órakor közgyűlés az erdészeti aka

démia XIX. sz. termében. 
6. Ugyanaznap délben 1 órakor közebéd. 
7. Ugyanaznap délután 4 órakor (esetleg külön vonaton) 

indulás Kisiblyére, egyenesen a „ Wagner-csucs"-ra; a Wagner-
emlék leleplezése; onnan a telepre és ott a „kísérleti telep", erdő
sítések, haltenyésztő tavak, vadaskert stb. bemutatása, továbbá a 
Pesisa Wilkommii és a Botrytis douglasii gombák károsításának 
ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmeczbányára. (II . Köz
vacsora este 9 órakor). 

8. Július hó 2.-án d. e. 7 órakor kirándulás a városi erdőkbe> 

útközben a vöröskuti, paradicsomhegyi erdősítések és a hodrusi 
tavak körüli városi erdők megtekintése. 

Elutazás tetszés szerint vagy Garamberzenczén vagy Zsar-
nóczán át. Kocsikról és vezetőkről gondoskodva lesz. 

Az ünnepségek részletes programmja a jelentkezőkkel idejé
ben közöltetni fog. 

Selmeczbányán, 1900. április 7. Csihy Lörincz. 
Az igazgató-választmány ezt a tervezetet, a mennyiben a 

bányászati és erdészeti akadémia uj palotájának felavatására vonat
kozik, tudomásul veszi, valamint hozzájárul a közgyűlés napirend
jére vonatkozó javaslathoz is oly kiegészítéssel, hogy június hó 
30.-án d. u. 5—7 óráig az akadémiai gyűjtemények tekintetnek meg 
s hogy a közgyűlés kedvező időjárás esetén július hó 2.-án sza
bad ég alatt fog befejeztetni. 

Végül a közgyűlés tárgysorozatát a következőképen álla
pítja meg : 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 



2. Az ig.-választmány jelentése az 1899. évi számadások 
megvizsgálása és az 1901. évi költségvetés megállapítása tárgyában. 

3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdijszabályzatának meg
állapítása és ebből kifolyólag az alapszabályok módosítása. 

4. Jelentés a Deák Ferenez alapítvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1901. évi kamatai
nak felhasználására nézve. 

5. Selmeez és Bélabánya városok erdeinek ismertetése. 
6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá

ban. (Az ily indítványok a gyűlést megelőző napig az egyesület 
titkári hivatalánál írásban bejelentendők). 

VI . Az uj autonóm vámtarifára vonatkozólag adandó véle
mény szerkesztésére kiküldött bizottság a következő jelentést 
nyújtja be : 

Tekintetes Igazgató-Választmány! 
F. évi márezius hó 14.-én tartott ülésében nyert megbízáshoz 

képest van szerencsénk az uj autonóm vámtarifa ügyében a föld
mivelésügyi minister úrhoz intézendő felterjesztésnek általunk el
fogadott tervezetét tisztelettel bemutatni s egyúttal megjegyezni, 
hogy a tárgyalásainkról hivatalos elfoglaltságuk miatt távol maradt 
vidéki bizottsági tagok közül Podhradszky András erdőigazgató ur 
írásbeli véleményt küldött, a melyet előterjesztésünkben megfele
lően figyelembe vettünk, Bittner Gusztáv erdömester ur pedig az 
előadói tervezethez való hozzájárulását távirati uton fejezte ki. 

Budapesten, 1900. évi április hó 20.-án. 
Dr. Bedő Albert s. k. Arató Gyida s. k. 
Schmidt Károly s. k. Bund Károly s. k. 

Maga a felterjesztés, előadói tervezet alakjában valamennyi 
választmányi tag birtokában lévén, nem olvastatott fel egész ter
jedelmében, hanem a titkár ismerteti az előadói tervezettel szem
ben a bizottság részéről szükségesnek tartott változtatásokat. A z 
igazgató-választmány erre a felterjesztést pontonkint minden további 
módosítás nélkül elfogadja. 

VII . Kaán Károly egyesületi rendes tag a következő indít
ványt intézte az igazgató-választmányhoz. 



Tekintetes Igazgató-Választmány ! 

A „Magyar Mérnök- és Építészeti Egyesület" működésének 
programmjába vette már pár év előtt a műszaki minősítés kérdé
sének rendezését. 

A nevezett egyesület a kérdés megoldását 1899. évi deczember 
hó 17.-én több tag indítványára tartott rendkívüli ülésében hozta 
dűlőre, midőn hosszabb és beható eszmecsere után elhatározta, hogy : 

« ) a műszaki minősítés kérdésének rendezése dolgában javas
latot tenni e czélra külön bizottságot alakit; 

b) a bizottság tagjait maga a közgyűlés választja meg; 
c) a készítendő javaslat alapjául a műszaki kamara intéz

ménye veendő; 
dj a 35 tagu bizottság magát tetszése szerint kiegészítheti. 
A közgyűlés a törvényjavaslatot szerkesztő 35-ös bizottságot 

meg is választotta, mely, azonnal hozzálátott működéséhez egy ide
vágó törvényjavaslat megszerkesztésével. 

A bizottság utóbb kiegészíttetett. 
A „Magyar Mérnök- és Építészeti Egyesület" 1900. évi feb

ruár 10-én tartott választmányi ülése ugyanis, az arról felvett 
jegyzőkönyv tanúsága szerint elhatározta, hogy a műszaki minő
sítés rendezése czéljaira szervezett bizottságba az Országos Bányá
szati és Kohászati egyesületet is meghívja. 

. • A bizottság üléseiről felvett részletes jegyzökönyvek szerint a 
mérnök, építész, vegyész-mérnök stb. czimek viselésére vonatkozó 
jogosultságnak a javaslatba foglalt tárgyalásai folyamán, midőn a 
bánya- és kohómérnökök czimkérdése került sorra, egyik bizottsági 
tag kérdést intézett, vájjon az erdőrendezés is ide tartozik-e ? 

Az ülés annak konstatálása után, hogy az erdőrendező-mér
nöki czim hivatalos, s hogy az egész országban mindössze egy
két ilyen állású hivatalnok van, napirendre tért, megállapítván a 
bánya- és kohómérnöki czim jogosult viselésére vonatkozó pontokat. 

A bizottság a tárgyalásairól szóló jegyzökönyveket az egylet 
„Heti Értesitö"-jében közzé tevén, kifejezést adott annak, hogy a 
részéről magállapitott törvény-tervezeten a szakosztályok és a vá
lasztmány még elvileg is változtathat. A czélból pedig, hogy a 
szakosztályi tárgyalások alkalmával a vidéken lakó tagtársak is el
mondhassák, esetleg levél utján közölhessék véleményeiket, elha-



tározta, hogy a törvény-tervezetet az egylet „Heti Értesitő"-jében 
fogja közzétenni. 

Április hó 8-án jelent meg az a „Heti Értesitő"-je az egyesület
nek, mely a bizottság részéről már befejezett tárgyalások alapján ké
szült törvény-tervezetet s annak indokolását egész terjedelmében közli. 

A tisztelettel alulírott a tények rövid összefoglalásával e 
körülményre oly czélzattal hívja fel a tekintetes Igazgató-Választ
mány figyelmét, hogy a mennyiben szükségesnek véli, hogy a mű
szaki czimek használatára és a gyakortati jog rendezésére vonat
kozó törvényben az erdészetnek a bányászat, kohászat és vegyészethez 
hasonló érvény szereztessék, a kérdést ülésének napirendjére tűzni 
s ez ügyben bölcs belátásához mérten eljárni méltóztassék. 

Beszterczebányán, 1900. évi április hó 10.-én. 
Kaán Károly s. k. 

A titkár szerint az a körülmény, hogy az erdőtiszti kai\ 
illetve az erdőgazdasággal kapcsolatos műszaki munkálatok a Mér
nök- és Épitész-Egylet szerkesztett törvény-tervezetben teljesen figyel
men kivül maradtak, igen fontos érdekeket csorbit. Mivel a sel-
meczbányai bányászati és erdészeti akadémián a bányászati és 
kohászati szakot végzettek ebben a törvény-tervezetben teljesen 
érvényre jutnak, megoszlást idézne elő az egy és ugyanazon tan
intézeten végzettek minősítésére nézve. Megfosztaná az erdészeket 
attól a jogtól, hogy az erdőgazdasággal elválaszthatlan kapcsolat
ban álló műszaki munkákat, az ut-, vasút-, hid- és vizépitészetet. 
a földmérést stb. maguk az okleveles erdészek végezzék s ezzel 
egyrészt az erdötiszti kar tekintélyét mélyen lesülyesztené, más
részt pedig az erdőbirtokosokra indokolatlan terheket róna, mivel 
az erdőgazdaságból kifolyó műszaki munkákhoz külön mérnöki 
személyzetet kellene alkalmazniuk. 

Miután több választmányi tag szólott a kérdéshez, az igaz
gató-választmány az elnökséget felhatalmazza, hogy az erdőtiszti 
kar érdekeinek megvédése végett a szükséges lépéseket megtegye. 

VI I I . Azon kisebb pályázatok ujabb határideje, a melyek a fa-
eladási szerződésekre, a bükkfa romlásának okaira és a házi fa
iparra/vonatkoznak, április hó végén lejárván, az igazgató-választmány 
a beérkező müvek bírálatára ismét Horváth Sándor II . alelnök. 
Tari Gusztáv és Arató Gyula választmányi tag urakat kéri fel. 



IX . A titkár sajnálattal jelenti, hogy ezideig a székházban 
lévő üres lakások közül egyet sem sikerült kiadni s az a reílektáns 
is, aki az 1. számú lakásban szükséges átalakításokat esetleg 
hajlandó lett volna maga teljesíteni, csak augusztus 1-től igényelné 
a lakást. Ily körülmények között a titkár intézkedett, hogy a leg
utóbbi választmányi ülésen bejelentett átalakítások az egyesület 
terhére még május hó l.-je előtt foganatba vétessenek. 

Dr. Bedő Albert első alelnök ur az általa eddig bérelt 7. sz. 
lakást május hó l.-jére szintén felmondván, annak a 6. számú 
lakástól való különválasztása érdekében a következők szükségesek: 
két ajtó befalazása, egy helyiség tapétázása, két helyiség festése 
•és egy uj takaréktűzhely beszerzése az újonnan elrekesztett lak
osztály számára. 

Minthogy az apró esetleges javítások czimén előirányzott 
500 koronának még rendelkezésre álló részét épen ily esetleg fel
merülő szükségletek fedezésére czélszerü fentartani, a fenn jelzett 
kiadások fedezésére a titkár külön 200 koronát kér. 

Bemutatja továbbá dr. Bartóky József min. osztálytanácsos 
kérelmét, aki az általa bérelt 11. sz. lakosztály mielőbbi tataro
zását kéri. A titkár megjegyzi, hogy tekintettel a lakás állapotára, 
valamint arra, hogy igen sok az üres lakás, a kérelmet megtagad-
hatónak nem tartja. A költségekre nézve tájékozást ugyan még 
nem szerezhetett, mivel a szóban forgó kérelmet közvetlenül a 
választmányi gyűlés előtt vette kézhez, kéri azonban a felhatal
mazást, hogy a legnagyobb takarékosság szemmel tartásával a leg
szükségesebb javításokat eszközöltethesse. 

Az igazgató-választmány a kért hitelt, illetve felhatalma-
mazást megadja. 

X . Az egyesületi székház üvegbiztositása f. é. május hó 26.-án 
lejárván, a f. é. költségvetésben 400 korona vétetett fel annak 
"6 évre való meghosszabbítására. Az első bécsi tükör-üveg-biztositó 
társaság, a melynél az üvegbiztositás eddig is történt, ajánlatában 
416 koronáért 7 év tartamára, 525 kor. 56 fillérért pedig 10 év 
tartamára volna hajlandó a biztosítást elvállalni. Bár pénzügyileg 
a 10 évre való biztosítás valamivel előnyösebb, mégis tekintettel 
a költségvetésben felvett hitelre a titkár a 7 évre való biztosítást 
tartja elfogadandónak és felhatalmazást kér, hogy az erre a czélra 



a költségvetésben felvett 400 kor. összegen felül még szükséges 
16 koronát is kiutalványozhassa. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 

XI . Ö felségének a királynak egyesületünk kiadásában megjelent 
fénynyomatu arczképe teljesen elfogyott. A titkár felhatalmazást 
kér arra, hogy Ö felsége arczképének beszerzése iránt az erdő
birtokosokhoz s általában az egyesület tagjaihoz felhívást intéz
hessen és a beérkező megrendelések arányában annak ujabb ki
adásáról gnndoskodjék. Megjegyzi, hogy az ujabb kiadás költségei 
előreláthatólag még a folyó évben visszatérülnének, ugy, hogy azok 
a folyó évi költségvetést nem érintik, illetve a felmerülő rendkívüli 
kiadással szemben megfelelő bevétel állana. 

Az igazgató-választmány az ujabb kiadást a fenn körülirt 
értelemben engedélyezi. 

XII . A földmivelésügyi miniszter ur f. é. 10,731. számú le
iratában arról értesiti az egyesületet, hogy az állami erdőtisztek 
gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző bizottságába iu 
egyesület részéről kiküldött Laitner Elek és Lászlóffy Gábor választ
mányi tagokat az 1900—1902. évig terjedő három évi időtartamra 
bizottsági tagokui kinevezte. 

Tudomásul szolgál. 
XII I . Az egyesület könyvtára számára a következő uj könyv-

adományok érkeztek b e : a földmivelésügyi minister úrtól Magyar
ország mezőgazdasági statistikájának 4. kötete, Fekete Lajos m. 
kir. föerdőtanácsos és akad. igazgató úrtól „Erdészeti Nyereség-
számitástan" cziniü legújabb müve és végül Sajó Károly tanár 
úrtól Conwentz dr. „Forstbotanisches Merkbuch" czimü müve. 

Köszönettel fogadtatnak. 
XIV. A Gazdák Biztositó-Szövetkezete f. é. április hó 28.-án 

tartja alakuló közgyűlését, a melyre a végrehajtó-bizottság az 
egyesületet, mint 10 üzletrész tulajdonosát, meghívja. 

A választmány az egylet képviseletében a titkárt küldi ki. 

X V . Györké István erd. akad. hallgató, a ki az egyesület Bedő 
Albert alapítványának egyik ösztöndiját élvezi, az első félév végé
vel két jeles, három jó és egy elégséges osztályzatot nyert. Ezen 
vizsgaeredmény alapján ösztöndíja továbbra is folyósittatott. 

Tudomásul szobái. 



X V I . Ugyancsak Györké István kéri, hogy édes atyjának, 
néhai Györké István alapító tagnak, tagsági jogai, daczára annak, 
hogy ezek révén ő és utódai az egyesület jótékony alapitványaiból 
segélyben nem részesülhetnek, reáruháztassanak. 

Az igazgató-választmány ezek után hozzájárul ahhoz, hogy 
néhai Györké István alapító tag tagsági jogai fiára, Györké István 
erd. akad. hallgatóra ruháztassanak át. 

X V I I . Dr. Darányi Gyula, az egyesület ügyvédje kérdést inté
zett az egyesülethez, vájjon gr. Normann Ferencz alapító tag ellen, 
a ki ellen az ingóságokra vezetett végrehajtás már két izben ma
radt sikertelen s a ki ingatlanait az ítélet meghozatala után fiára 
íratta át, ez utóbbi eljárása miatt a büntető törvénykönyv 386. §-a 
alapján járjon-e el, a mely a vagyontárgyaknak a bekövetkezhető 
végrehajtás előtti elidegenítését tiltja. 

Az igazgató-választmány ebben az esetben nem látja helyén 
lévőnek a kíméletet és kimondja, hogy a mennyiben a nevezett 
alapító tag kötelezettségének újbóli felszólításra sem tenne eleget, 
ellene a büntető törvénykönyv alapján is megindítandó az eljárás. 

X V I I I . A következő uj rendes tagok vétetnek fe l : Reinfnss 
Viktor m. kir. erdészjelölt, ajánlja Reinfuss Félix; Oasparecz Lajos 
és Nyitray József m. kir. erdészjelöltek, Tihanyi László m. kir. 
erdőgyakornok, ajánlja Gyarmathy Mózes; Klausmann József, 
Janotyik Károly, Braxator Hellmuth kir. erdőgyakornokok, ajánlja 
Havas József; Kaufmann Ernő m. kir. erdögyakornok, ajánlja 
Hantos Ernő. 

XIX. A megelőző választmányi ülés óta a következő rend
kívüli befizetések történtek : 

1 Kötvényben tett alapitványaik törlesztésére befizettek: 
Ruttkay Géza 10 K.-t, Áronffy Ernő 50 K.-t, Briestyánszky 

Endre 40 K.-t. 
2. A titkári nyugdij-alapra befizetett Bund Károly 42 K.-t. 
3. A Wagner Károly-alapitvány javára befizetett: Szvetelszky 

Géza egy munkás birságából 3 K. 90 f.-t, Tavassy Lajos egy alkal
mazott birságából 10 K.-t. 

4. Az Erzsébet királyné alapítvány javára befizetett: Salamon 
Emil az Erdész-induló egy példánya után 1 K.-t, Verbovszky József 
két erdőőr rendbirságából 6 K.-t. 



5. A gróf Tisza Lajos-alapitvány javára beíizetett a soóvári 
m. kir. erdöhivatal egy szénégető birságából 20 K.-t. 

Tudomásul vétetik. 
XX. Arató Gyula választmányi tag, a ki akkor, a mikor az ő 

személyét illető elnöki indítvány tárgyaltatott, az üléstermet el
hagyta volt, értesülvén az igazgató-választmány határozatáról, 
meleg szavakban ad kifejezést köszönetének és kéri az igazgató
választmányt, hogy engedje meg, miszerint ő az egyesület elisme
résének erkölcsi részével érje be, a részére megszavazott 1000 korona 
tiszteletdijat pedig az egyesület valamely jótékony alapítványának 
ajánlja fel. Kéri tehát, hogy ez az összeg addig is, a mig ő annak 
hovaforditása iránt nyilatkozhatik, letétbe helyeztessék. 

Az elnök Arató Gyula választmányi tagnak áldozatkészségeért 
az egyesület nevében köszönetet mond. 

X X I . A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bedő Albert első alel
nök és Hirsch István választmányi tag kéretnek fel. 

K. m. f. 
Bund Károly s. k., Báró Bánffy Dezső s. k., 

titkár. elnök. 
H i t e l e s í t é s ü l : 

Hirsch István s. k., Dr. Bedő Albert 
vál. tag. alelnök. 

II . 

Meghívó az orsz. erdészeti egyesület 1900. évi közgyűlésére. 

Az országos erdészeti egyesület idei rendes közgyűlését folyó 
évi július hó 1. és 2. napján Selmeczbányán és környékén fogja 
megtartani, a közgyűlést megelőzőleg pedig június hó 30.-án részt 

/. a bányászati és erdészeti akadémia uj palotájának felavatási 
ünnepélyén. 

A közgyűlés és az ezt megelőző felavatási ünnepély napi
rendje és tárgysorozata a következő: 

dunius hú 29.-én d. a. 2Mi órakor megérkezés, a vendégek 
ünnepélyes fogadása, elszállásolása, ismerkedő estély (I. társas
vacsora este 9 órakor). 

Június hó 30.-án d. e. OVá órakor a bányászati és erdészeti 
akadémia uj épületének felavató ünnepélye, délben l l/a órakor 
társas ebéd; d. u. 5 és 7 óra között az akadémia erdészeti gyüj-



teményeinek megtekintése, este 8 órakor tánczvigalommal egybe
kötött konczert (rendezi az akadémiai ifjúság). 

Július hó 1.-én reggel 9 órakor a közgyűlés megnyitása és 
a tanácskozások megkezdése az erdészeti akadémia XIX. számú 
termében a következő tárgysorozat szerint: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés óta. 
2. Az igazgató-választmány jelentése az 1899. évi számadá

sok megvizsgálása és az 1901. évi költségvetés megállapítása 
tárgyában. 

3. A titkár szolgálati, fegyelmi és nyugdijszabályzatának meg
állapítása és ebből kifolyólag az alapszabályok módosítása. 

4. Jelentés a Deák Ferencz alapítvány kamataiból kiirt pá
lyázatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1901. évi kama
tainak felhasználására nézve. 

5. Selmecz és Bélabánya városok erdeinek ismertetése. 
6. Indítványok a jövő évi közgyűlés helyére és tanácskozási 

tárgyaira nézve. 
7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 

(Az ilyen indítványok a közgyűlést megelőző napig az egyesület 
titkári hivatalához írásban bejelentendők.) 

Délben 1 órakor társasebéd. 
Délután 4 órakor kirándulás a Kisiblye melletti „Wagner 

csucs"-ra, ott a Wagner-emlék leleplezése ; azután a kísérleti telep, 
az erdősítések, haltenyésztő tavak, vadaskert stb. bemutatása, 
továbbá a Pesisa Willkommii és a Botrytis douglasii nevü gombák 
károsításának ismertetése; 8 órakor visszaindulás Selmeczbányára 
(II. társas-vacsora este 9 órakor.) 

Július hó 2.-án reggel 7 órakor kirándulás a városi erdőkbe; 
útközben a vöröskuti és paradicsomhegyi erdősítések, valamint a 
hodrusi tavak körül fekvő városi erdők megtekintése. Itt a köz
gyűlés és tanácskozás folytatása és befejezése. 

Ugyanaznap elutazás Garamberzenczén vagy Zsarnóczán át. 
Van szerencsém az egyesület tagjait, valamint az erdészeti 

ügyek iránt érdeklődőket tisztelettel felkérni, hogy ezen közgyűlé
sünkön megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíveskedjenek. 

Budapest, 1900. április hó 28. 
Báró Bánffy Dezső s. k., 

elnök. 



Ezzel a meghívóval kapcsolatban felkérjük t. tagtársainkat, 
hogy a közgyűlésen való részvétel iránt Selmeczbánya sz. kir. vá
rost az Erdészeti Lapok f. évi februári füzetéhez csatolt jelentke
zési iv felhasználásával és lakczimük pontos megjelölése mellett 
május hó 15.-éig tájékoztatni szíveskedjenek. 

A közgyűléssel kapcsolatos négy társas-étkezésre Selmecz
bánya sz. kir. város szíves értesítése szerint a résztvenni szándé
kozók szernélyenkint 28 korona előzetes beküldése mellett elője-
gyeztetnek. Ebben az összegben (italt es zenét beleértve) a két 
ebéd 10 —10 koronával, a két vacsora 4—4 koronával számítta
tott s azokra külön-külön is lehet jelentkezni. A részvételi dijakra 
nézve kérjük t. tagtársainkat, hogy azokat Csiby Lőrincz m. kir. 
•erdötanácsos és akadémiai tanár úrhoz (Selmeczbánya) legkésőbb 
június hó lO.-éig beküldeni szíveskedjenek. 

Végül azokat a t. tagtársainkat, kiknek féláru vasúti menet
jegy váltására jogosító arczképes igazolványuk nincsen, felkérj ük, hogy 
egyesületünk titkári hivatalával legkésőbb f. évi június hó 15.-éig 
tudatni szíveskedjenek, hogy mely állomásról óhajtanak a köz
gyűlés helyére utazni, minthogy az egyesület kedvezményes vasúti 
menetjegy váltására jogosító igazolványokat szándékozik illetékes 
helyen kieszközölni. 

Budapesten, 1900. április hó 28.-án. 
Az országos erdészeti egyesüld 

titkári hivatala. 

IRODALMI SZEMLE. 
Közgazdasági íróink az erdészetről. A mult füzetben meg

jelent hasonló tárgyú közleményemet aként végeztem, hogy — a 
mint az ismertetett közgazdaságtani munkából is kitűnik — tényleg 
van okunk törődni azzal, mit irnak s miként ítélnek a mi szakun
kat képező erdőgazdaságról — mások; és egyszersmind kifejezést 
adtam abbeli nézetemnek, hogy a mennyiben e tekintetben, sajnos 
a helyzetet kielégítőnek nem találhatjuk, ennek eredetét jórészt 
önönmagunkban kell keresnünk, orvoslását önönmagunknál kell 
megtalálnunk. Igyekeztem — s most és még ezentúl is igyekezni 
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