
Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1884-dik 
évi közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését Pécs sz. kir. város közönségének meghívása folytán 
szeptemberhó 15., 16. és 17-ik napjain Pécsen és környékén 
tartja meg, a következő tárgysorozattal és napirenddel. 

I. Tárgysorozat. 
1. Jelentés az utolsó közgyűlés óta történt egyesületi 

működésről. 
2. Az 1883-dik évi számadások felülvizsgálása és az 

1885-dik évi költségvetés megállapítása. 
3. Uj igazgató választmány, nevezetesen egy elnök, két 

alelnök és harmincz igazgató választmányi tag választása. 
4. Az igazgató választmány előterjesztése a mult évi 

közgyűlés határozata alapján tervezett egyesületi házszerzés 
ügyében. 

5. Az igazgató választmány előterjeszfése a D e á k Fe
rencz irodalmi alapítvány 1885-dik évi kamataiból kitűzendő 
pályakérdés tárgyában. 

6. A tárgyalásra kitűzött következő szakkérdések : 
I. A helyi erdő gazdasági viszonyok ismertetése és az 

ezek érdekében netalán szükséges teendők megjelölése. 
II. Megfelel-e a selmeczi m. kir. erdőakadémia mostani 

szervezete a magyar erdészet jelenlegi igényeinek? S ha nem, 
minő átalakuláson kellene annak keresztül menni, hogy fel
adatát az erdőgazdaság és a szaktudomány követelményeinek 
megfelelő eredménynyel teljesíthesse? 

III. Minő okoknak tulajdonitható, hogy hazánkban a 
szelid gesztenye (Castanea vesca) elterjedése annyira korlátolt, 
jóllehet fája és gyümölcse igen értékes? 



Kívánatos-e, hogy hazánkban ezen fanem megtelepítésére 
nagyobb súlyt helyezzen az erdőgazdaság, s ha igen. mely 
vidékek lennének e czélra kiválóan alkalmasak ? 

Mily termőhelyen és minő módon volna az erdősítés 
nagyban, gyakorlati eredménynyel eszközlendő, és minő czélok 
és elvek szerint kellene a gesztenyéseket kezelni, hogy gaz
dasági eredményük ugy a fát fogyasztó közönség, mint az 
erdőbirtokos igényeit kielégítse? 

7. Előterjesztés a jövő évi közgyűlés helyének megvá
lasztása iránt. 

8. Indítványok a jövő közgyűlés tanácskozási tárgyaira 
nézve. 

9. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására 
általában. Az ilyen indítványokat azonban kötelesek az illetők 
a gyűlést megelőző napon a titkári hivatalnak Írásban beje
lenteni. 

II. Napirend. 

S z e p t e m b e r 14-kén megérkezés Pécsre (a buda-
pest-pécsi vonalon, csatlakozással a déli vasút, a duna-
drávai, szegszárd-rétszilasi vonalakkal, délután 5 óra 35 
perczkor; Mohács felől ellenben, csatlakozással az alföld
fiumei vasúttal, d. u. 5 óra 46 perczkor); a tagok elszállá
solása; este 8 órakor (később meghatározandó helyen) ismer
kedési összejövetel. 

S z e p t e m b e r 15-én d. e. 9 órakor a közgyűlés meg
nyitása és a tárgysorozatban megjejölt tanácskozás megkez
dése és folytatása. 2 órakor közös ebéd, délután a közgyűlés 
esetleges folytatása és ennek befejeztével a város és környe
zetének megszemlélése; este 7 órakor közös vacsora és estély 
a honvéd sátortáborban. 



S z e p t e m b e r 16-án reggeli 8 órakor kirándulás a pécsi 
pályaudvarból, esetleg külön vonattal a bányatelepre s innen a 
városi erdők megszemlélése czéljából gyalog a szomszédos 
erdőrészekbe; 2 órakor ebéd a laposi vadászháznál, ebéd után 
a szemle folytatása és visszatérés a városba. 

S z e p t e m b e r 17-én zárülés és a közelben fekvő na
gyobb uradalmi erdők egyikének megszemlélése. 

Az előrebocsátott tárgysorozat és napirendből következ
tetve az Országos Erdészeti Egyesület ezen közgyűlése min
denesetre kiváló alkalmat nyújthat arra, hogy az érdeklődők 
a dunántúli vidék déli részének erdőgazdasági viszonyaival 
közelebbről is megismerkedhessenek. Tisztelettel kérem tehát az 
egyesület tagjait és az erdészeti ügy barátait, hogy közgyűlé
sünkön minél számosabban megjelenni s a hazai erdőgazdaság 
érdekeinek előmozdítása czéljából tartandó tanácskozásainkban 
résztvenni szíveskedjenek. 

A vezetésem alatt álló egyesület titkári hivatala ez úttal 
is készséggel fogja megszerezni a vasúton s esetleg gőzhajón 
utazó tisztelt egyesületi tagoknak a szokásos díjkedvezményt. 
Azok tehát, kik e kedvezményt igénybe óhajtják venni, szí
veskedjenek eziránti megkeresésüket az utazási irány meg
jelölésével minél előbb a titkári hivatalhoz juttatni, hogy a 
szükséges jegyek kellő időben megküldhetők legyenek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében 
Budapest, 1884. július 25. 

Tisza Lajos, 
elnök. 


