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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Választmányi ülés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztinánya f. évi 
január hó 25-én délelőtt 10 órakor — a rendkívüli közgyűlést megelőzően 

ülést tartott, amelyen megjelentek: báró Waldbott Kelemen elnök. Tér fi 
lléla és ifj. gróf Teleki József alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető, továbbá 
Jjliijj Jenő, Bartha Dezső, báró Bietlermami Imre, Czillinger János, Föld-
váry Miksa, báró Inkey Pál, Kársai Károly, Kovács Gábor, gróf Mailáth 
György, Molcsány Gábor, Orosz Antal, Papp Béla, Pászthory Ödön, Riedl. 
László, liochlitz Béla, Roth Gyula, Schenkengel László,' Schmid Ernő, Ta
kács Zsigmond, Tóth Bódog, Véssei Mihály választmányi tagok és dr, 
Mihályi Zoltán titkár. 

Távolmaradásukat kimentették: Bencze Pá], Borhy György, gróf 
Esterházy Móric, Fekete Zoltán, vitéz gróf Festetics Kristóf, Ivanich 
Ferenc, gróf Károlyi Gyula, gróf Keglevich (íyula, dr. Kiss Ferenc, vitéz 
Lámfalussy Sándor, Lady Géza, Lengyel Sándor, vitéz Marsóy Ferenc, 
Matusovits Péter, herceg Montenuovó Nándor, dr. Osztroluczky Miklós, 
őrgróf Pallavicini A. Károly, dr. Papp-Szász Tamás, Rimler Pál, gróf 
Széchenyi Károly, Urbánfy Ignác, Vuk Gyula és vitéz Walla Ferenc. 

Báró Waldbott Kelemen elnök a határozatképesség megállapítása 
ulán a jegyzőkönyv hitelesítésére Molcsány Gábort és Kórsai Károlyt 
kérte fel, majd néhány szóban rámutatott a rendkívüli közgyűlésen tár
gyalásra kerülő két fontos kérdésié: a tűzifa árának szabályozásaim, vala
mint a vadászali törvény revíziója érdekében t e e n d ő lépésekre és a vá
lasztmány előzetes állásfoglalását kérte. 

Biró Zoltán ügyvezető az áréllenőrzés országos kormánybiztosának 
;•. hasított dorong eladási árára vonatkozó 9760/1939. sz. átiratát ismertette, 
amelyben az árkormánybiztos arról értesíti az egyesületet, hogy nem emel 
kifogást az ellen, ha & 10.800/1934. F. M. sz. rendeletben lefektetett kellé
keknek megfelelő hasított dorong legfeljebb a hasáb fa árával azonos áron 
kerül forgalomba. 

Az igazgató-választmány az árkormánybiztos értesítését megnyug
vással vette tudomásul. 

Biró Zoltán ezután a tűzifa ár-kérdésének rendezése ügyében teendő 
lépésekre vonatkozólag tett javaslatot. Az árkormánybiztos kilátásba he
lyezte, hogy a tavasz folyamán nem fog elzárkózni a száraz fa árának 
fokozatos felemelésétől. Célszerű lenne, azonban a friss termelésű tűzifa 
árának a felülvizsgálatát is kérni, mert az erdőgazdaságok jelentékeny 
része 35—40%-os munka héi -emelkedésről számolt be, a fuvarbérek pedig 
helyenként 60%-kul is magasabbak, mint ősszel voltak. Ha az érdekkép
viselet megfelelő komoly adatokat tud felsorakoztatni, az árkormánybiztos 
— aki kezdettől fogva nagy megértést tanúsított ebben a kérdésben — 
bizonyára méltányolni fogja az érveket. 

Báró Inkey Pál mindenben helyeselte az ügyvezető indítványát, de 
annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy az egyesület törekvését 



nem sok siker fogja kísérni, inert a tűzifa ára ma a leghatásosabb eszköze 
a politikai izgatásnak és egyáltalában nem rokonszenves tárgy a nagy
közönség előtt. A Faforgalmi Bt. igen célszerű szerve volt a tűzifa-for
galom szabályozásának és sajnálatos, hogy nem lehet helyette hasonló 
intézményt életbeléptetni. Az árak felemelése egyedül nem elegendő a 
kérdés teljes megoldásához, mellette a vasúti fuvardíjkedvezmények visz-
Bzaáltításárta lenne még szükség, hogy a gyengébb minőségű választókok 
is piacra juthassanak, mert azokat jelenleg ismét nem lehet értékesíteni. 

Biró Zoltán rámutatott arra, hogy a 280 km-nél nagyobb távolsá
gokra történő szállításoknál a régi kedvezmény most is érvényben van, 
de kétségtelen, hogy a hosszabb fuvart csak a drágább választékok bírják 
el. Ezért lenne igen fontos, hogy a termelő erdőgazdaságok ne adják el 
helyi szükséglet r i a hnsábfát, hanem szorítsák rá a vidék lakosságát a 
dorong- és botfa felhasználására úgy, amint ez régebben történt. 

Ajtay Jenő hozzászólása után, aki az egyre emelkedő termelési és 
fuvarköltségekről számolt be, az elnök indítványára a választmány úgy 
határozott, hogy az ügyvezető javaslata alapján a közgyűlés hozzájárulá
sát kéri a tüzifa-árak szabályozása tárgyában szükséges felterjesztéshez. 

Bitéi Zoltán ezután a vadászati törvény revízióját előkészítő egyesü
leti munkáról számolt be röviden. Bejelentette, hogy a Hubertus Országos 
Magyar Vadászati Védegylet szívélyes hangú átiratban jelezte készségét 
az egyesülettel való közreműködésre, amit az igazg-i tó-választmány nagy 
örömmel vett tudomásul. Bejelentette továbbá, hogy Barthos Gyula 8 
zergére vonatkozólag teljes tilalom megállapítását kéri, vitéz Vitézy 
László az őz-suta selejtezésére a februártól—áprilisig terjedő időt java
solja és állást foglal az őznek seréttel való lőhetése ellen, Ajtay Jenő 
pedig az orwadászokkal szemben alkalmazandó büntető eljárások nagy
fokú szigorítását kívánja javaslatában. Az utóbbira vonatkozólag hang
súlyozta, hogy a mai időkben, célszerű ebben a kérdésben bölcs mérsékle
tet tanúsítani, mert különben ellenszenvvel találkoznának még- a jogos 
kívánalmaknak is. A közgyűlés nem alkalmas az egész tárgy részletes 
megvitatására, tehát célszerű lenne, ha az igazgató-választmány olyan 
értelmű javaslatot lenne a közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az 
elnökséget egy. szűkebbkörű bizottság összeállítására, amely a vadászati 
egyesületekkel érintkezésbe lépve, közösen letárgyalná az egész kérdést. 

Báró Inkey Pál, Roth Gyula és Ajtay Jenő hozzászólása után az 
igazgató-választmány az ügyvezető javaslata szerint határozott. 

Dr. Mihályi Zoltán titkár bejelentette, hogy felvételüket kérték az 
egyesületbe: a veszprémi püspöki uradalom jószágkormányzósága, gróf 
Rüdt Collenberg Weyprecht Hugó nagybirtokos, Barthos Tibor, Bugarin 
Ede, Debreczeny András, gróf Esterházy József, Gábor Ferenc, Hegyi 
Imre, Mautner Antal, Mauksinszky Gyula, Mészáros Kálmán, Pákh Antal, 
Pogács István, Szilvay József, Tihanyi László, Ziegler Mihály és Zala 
Dezső erdőinérnökök. Javaslatára az igazgató-választmány a jelentkezőkéi 
egyhangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta. 

Rendkívül i közgyűlésünk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi január hó 25-én 
Budapesten az egyesület székházában rendkívüli közgyűlés t tar
tott, amelyen megjelentek: báró Waldbott Ke lemen elnök, Térfi 
Béla és i f j . g ró f Teleki József alelnökök, Biró Zol tán ügyvezető, 
dr. Mihályi Zoltán titkár, továbbá Aáron Oktáv, Ács Ferenc, 
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Ágfalvi Imre, Ajtay Jenő, Barkóczay István, Bartha Dezső, báró 
Biedermann Imre, Czillinger János, Csizmazia László, Csép Béla, 
Bercsényi István, Dietl Ágos ton , Egly József, Fáber G y ö g y , Far
kas Jenő, Fekete Lajos , g ró f Festetics Pál, Fixek Jenő, Földváry 
Miksa, Gyarmathy Mózes, Hajdú János, Hartay Henrik, Héjj 
János. István* báró Inkey Pál , Irinyi Aurél , Iványi Ferenc, 
Jakóby László, Jeszenszky Ferenc, Jónásch Kornél , Kálmán Bé la . 
dr. Kapácsy Miklós, Kársai Ká ro ly , Keiner Rezső, Kertay Ede, 
Kolossváry Andor , Komáromi László, Kovács Gábor, Kovács 
Jenő, dr. Kovács Zs igmond , Koválcsik Béla, Lángos Lajos , g r ó f 
Mailáth György , May Ottó, Mester János, Mikósdy András , 
Modrovich Ferenc, Molcsány Gábor, Nagy Imre, Nagy Mihály, 
yitéz Onczay László, Orosz Antal , Palla Zoltán, Papp Béla, Papp 
Jenő, Pászthory Ödön, Petényi Keresztély, Plotényi Jenő, vitéz 
Rab János, vitéz Rábay Gyula, Riedl Gyula, Riedl László, Roch 
litz Béla, Roth Flór is , Roth Gyula, vitéz Simonkay Gyula^ 
Schenkengel László, Schulek János, Schmid Ernő, Szeder jei-
Ostadúl Jenő, Sztankovánszky Tibor , Szunyogh Gáspár, Takács 
Zsigmond, Tárczy Pál, Tóth Bódog , Tóth József, Várjon Géza, 
Vassányi Mihály, Véssei Mihály, Véssey Ferenc, Vető Gyula, 
Vorák Sándor, Vuk Gyula, Wagner Gyula, Wagner Márton, 
Wilde K á l m á n és Zoltán János Ervin . 

Távolmaradásukat kimentették: Bencze Pál, Borhy G y ö r g y , 
Csóka József, g ró f Esterházy Mór ic , Fekete Zoltán, vitéz gróf 
Festetics Kristóf , Ivanich Ferenc, g ró f Károlyi Gyula, g r ó f 
Keglevich Gyula, dr. Kiss Ferenc, vitéz Lámfalussy Sándor, 
Lady Géza, Lengyel Sándor, vitéz Marsóy Ferenc, Matusovits 
Péter, herceg Montcnuovó Nándor, dr. Osztroluczky Miklós , őr
g ró f Pallavicini A . Káro ly , dr. Papp-Szász Tamás, Rimler Pál , 
g ró f Széchenyi Ká ro ly , Urbánfy Ignác és vitéz Walla, Ferenc. 

Báró Waldbott Kelemen megnyi tó jában megállapította, 
hogy a közgyűlés összehívása az alapszabályoknak megfelelően 
történt, k imondot ta a határozatképességet és a j e g y z ő k ö n y v hite
lesítésére Czillinger Jánost és Földváry Miksát kérte fel. Beje
lentette, h o g y a M. K i r . Fö ldmíve lésügy i Miniszter Urat! Mol
csány Gábor miniszteri tanácsos, a M. Ki r . Vallás- és Közokta
tásügyi Miniszter Urat Schenkengel László kir. közalapí tványi 
igazgató, a M. K i r . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem Bánya -Kohó ós Erdőmérnöki Karát Modrovich 
Ferenc egyetemi ny. r. tanár, a Magya r Mérnök és Építész E g y 
letet Papp Ferenc elnök, Schulek János igazgató, dr. Frohner 
József főtitkár és Marék László h. igazgató, a M a g y a r Mér
nökök és Építészeik Nemzeti Szövetségét Koiss Géza ny. minisz
teri tanácsos ügyvezető alelnök, az Országos M a g y a r Bányá
szati és Kohászat i Egyesületet Róth F lór i s m. kir. bányaügyi 



főtanácsos, elnök és Jakóby László titkár, a Huber tus Országos 
Magya r Vadászat i Védegyle te t g ró f Festetics Pá l ügyvezető al
elnök, a M a g y a r Gozdatisztek Országos Egyesületé t Fáber G y ö r g y 
ügyv . igazgató, Budapest székesfővárost Csizmazia László fő-
erdőtanácsos, a Eelsődunántúl i Erdészeti és Vadászat i Egyesü
letet Véssei Mihá ly ny. min. tanácsos és a Tiszajobbpart i Vár 
megyék Erdészeti Egyesületé t v i téz Onczay László in. kir. gazd-
főtanácsos, erdőigazgató képvisel ik, akiket az egyesület nevében 
melegen üdvözöl t . 

Kegyele tes szavakkal emlékezett meg g r ó f Zelenski Róber t 
és Nagyszalánczy Brúnó elhunytáról , akikben az igazgató 
választmány két odaadó, munkás segítőtársat, a m a g y a r erdő
gazdaság pedig ered/ményefcben gazdag életű, értékes té
nyezőket vesztett el. Javaslatára a közgyűlés úgy határozott, 
hogy az elhunytaik emlékét j egyzőkönyvében megörökí t i és 
hátramaradottaiknak az egyesület mélységes részvétet tolmá
csolja. 

Az elnök ezután a közgyűlés összehívásának indokait vi
lágította meg. Rámutatot t a tűzifa árkérdésének jelentőségére és 
a megvál tozot t v i szonyok alapján az újabb szabályozás sürgős 
szükségét hangsúlyozta. Ismertette a vadászati tö rvény rev íz ió ja 
érdekében kiküldött külön bizot tság munkájának eredményét , 
amelyet az igazgató-választmány a további tárgyalásuk a lapjául 
fogadott el. Különösen kiemelte a vadkár-kérdés igazságos meg
oldásának fontoisságát, mint olyant, amely nélkül az új vada 
szati tö rvény megalkotása el sem képzelhető. A tervezetet azért 
kellett a közgyűlés legszélesebb nyi lvánossága elé hozni, h o g y 
mindenki fenntartás nélkül kinyi lvání thassa véleményét , mert 
valóban kielégítő megoldás t csak az összes szempontok tárgyi la
gos és lelkiismeretes f igyelemhevétele hozhat. 

Biró Zoltán ügyvezető röv iden ismertette a tűzifa árala
kulásának a történetét. Kárpátalja, visszacsatolásával az ellátás 
kérdése még nem nyert megoldást és a sz igorú téllel bekövetke
zett tüzelőhiány legnagyobbrész t a r ra a b izonyta lanságra vezet
hető vissza, amely a termelőt és a kereskedőt egyaránt távol
tartotta a piactól . Miután az ősz óta a termelési- ós fuvarbérek 
is jelentékenyen emelkedtek, a zavartalan ellátás csak ú g y va ló 
sítható meg, ha megfelelő árak biztosít ják a termelés gazdasá
gosságát. Bejelentette, h o g y az igazgató-választmány már állást 
foglalt az egyesület részéről teendő lépés.ek tekintetében és ezért 
a közgyűlés hozzájárulását kérte a tervbevett felterjesztéshez. 

Nagy Mihály ellenezte az árak felemelését, mert szerinte az 
erdőgazdaság jövede lmezősége kat. holdankint át lagosan leg
alább 15 pengő és ezért a fogyasz tó érdekeit ée a szociál is k ívá
nalmakat kell a kérdés elbírálásánál előtérbe állítani. 



Az elnök rámutatott arra, hogy a tüzifaértékesítés kielégítő 
megoldása nem egyoldalú erdőbirtoikos-érdek, mert az ország el
látása a helytelen árpoli t ika miatt került komoly válságba. A za
vartalan termelés tehát nem közömbös a. fogyasztóközönség szem* 
pontjából sem, veszteséggel azonban nem lehet termelni. A pia.c 
bizonytalansága miatt az erdőgazdaság már eddig i s súlyos 
vesztesiégeket szenvedett főleg azáltal, hogy a gyengébb minő
ségű választékok — értékesítési lehetőség iiijján — az erdőben 
pusztulnak el. 

Az elnök javaslatára a közgyűlés egyhangúlag az ügyve
zető indítványa szerint határozott. 

Biró Zoltán a vadászati törvény revíziója érdekében szük
ségessé vált megmozdulás hátterét világította meg és a közgyű
lés hozzájárulását kérte az igazgató-választmány állásfoglalásá
hoz. A z első vadászati törvény előkészítő tárgyalásai az Orszá
g o s Erdészeti Egyesület székházában folytak le, az egyesület 
tehát teljes j ogga l foglalkozik most a kérdéssel. Örömének adott 
kifejezést, hogy a Hubertus Országos Magyar Vadászati Véd
egylet elküldette képviselőjét a közgyűlésre, mert eredményes 
munkát csak valamennyi érdekelt testűiéi összefogásától és egy
öntetű megállapodásától lehet várni. Az egyesület kiküldte bi
zottságnak nem az volt a célja, hogy részletes törvénytervezetet 
készítsen, hanem csak azokat az elveket kívánta leszögezni, ame
lyeket az új törvény megalkotásánál alapvető fontosságúnknak 
tartott. Ezek között főleg a lovad tenyésztésének kellő korlátok 
közé való szorításával, ill. a minősé!)} vadgazdaság feltételeivel, 
valamint a vadkár-kérdés igazságos szabályozásával foglalko
zón legtöbbet. A kiküldendő egyesületközi bizottságnak a részle
teik tisztázása, lenne a feladata és miután a közös megál lapodás a 
legfontosabb, felhatalmazást kért a közgyűléstől a bizottság 
számára, h o g y a szükséges egységes álláspont érdekében akár az 
igazgató-választmány elfogadta vezérfonaltól akár pedig a be
nyújtott indí tványoktól eltérhessen. 

Roth Gyula felszólalásában aggályát fejezte ki arra az 
esetre, ha a bizottság javaslatával szemben mégis a „res nullius" 
elv érvényesülne a törvényben. Kifejtette továbbá, hogy kisebb 
erdőknek a fővadas területekhez való csatolása csak akkor nem 
sérelmes, ha ezek a nagy vadas teriilettel hal árosak v a g y azok 
közvetlen szomszédságában vannak. A törvényben szabályozott 
t i lalmi időtől való eltérés szerinte minden esetben aggályos . 
Ellenezte a szarvas-tehén augusztus 15-vel kezdődő és február 
15-ig tartó lelövését is. Az őz-suta létszámapa.sztását — ott ahol 
erre szükség van — meghosszabbított lelövési idővel kell lehetővé 
tenni, de a sorét lövés megengedése nélkül. A medvénél és hiúznál 
helytelenítette a teljes tilalmat. A vadkár megtérítésénél kü-
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lön alap létesítését javasolta. A büntető rendelkezéseknél a inai
nál szigorúbb megítélést kívánt és o lyan értelemben, hogy a tör
vény a vadorzót a jogta lan vadászatért, mint kihágásért és a 
vad elviteléért mint lopásért sújtsa. Nézete szerint a sebzett vad 
követését 48 óra alatt be kell fejezni és a kiskorúakat még akkor 
is vadászvizsgára kell kötelezni, ha igazolják a 3 évi gyakorla tot . 

Dietl Ágost helytelenítene a szarvastehén lelövési idejére 
vonatkozó bizottsági állásfoglalást, az augusztus 15-i kezdetet 
túl korai, a február végó ig való meghosszabbítás jobban megfe
lelne a eélnak. A medve teljes tilalniazása is helytelen, elegendő 
lenne a boesos anyamedvék védelmezése. 

Gróf Festetics Pál a Hubertus Országos Magyar Vadászati 
Védegyle t meleg üdvözletét tolmácsol ta és nagy elismeréssel 
szólt azokról az érdemekről, amelyeiket az erdőtiszti kar a v i lág
hírű magya r vadál lomány megmentése és jobb jövő jének kiépí
tése érdeklőben szerzett. A legrégibb vadászati védegylet nevében 
örömmel köszöntötte az Országos Erdészeti Egyesüle t kezdemé
nyező lépéséi és hangsúlyozta, hogy a Hubertus készséggel vál
lalja a közös munkát és az egységes állásfoglalás érdekében áldo
zatra is hajlandó. 

A nagy tetszést aratott felszólalásért és az. abban kifejezett 
baráti készségért az elnök mondot t őszinte köszönetet. 

Ih'uó Inlcey Pál azt a meggyőződését hangsúlyozta, hogy a 
„ rcs nullius" elvének az elejtésére i rányuló törekvés aligha vezet 
sikerre és a „nemzeti v a g y o n " megjelölés veszedelmes jog i következ
ményeket vonhat mag'a után. A vadkár-kérdés hel>Tes rendezése az 
egész törvény alapja. A vadkár megelőzésének a tilalmi idők célszerű 
megszabásán kívül a vad elzárása a legjobb biztosítéka. A tervbe -
vett nagyvadas körzetek aligha lesznek közmegnyugvás ra meg
valósíthatók, mert b izonyára számos olyan erdőbir tokos is akad, 
aki nem kíván tagja lenni a körzetnek. A kérdés megoldásánál 
feltétlenül annak az elvnek kell érvényesülni , h o g y senki sem 
mulathat másnak a pénzén. A z új erdőtörvényt — éppen mert be
haló érdekképviseleti tárgyalások előzték meg — a magya r tör
vényhozás legjobban előkészített - alkotásának lehel tekinteni. 
Kívánatos lenne, h o g y a tervbevett vadászati törvény is hasonló 
alapokon épüljön fel. 

Nagy Mihály szociális szempontból aggályosnak minősíteti , ' 
a tervezetet. A vadorzás! szerinte nem lehet rablásnak minősíteni, 
mert hajtóereje a legtöbb esetben a vadász-szenvedély, amelynél 
megelőzéssel j obb eredményt lehetne elérni. Adatgyűj tése szerint 
egy nyúl évi takarmányszükséglete 60—70 kg széria értékének felel 
meg, egy fácán átlagos kártevése pedig 4—5 kg. tengeri; ezzel 
szemben az apróvadas területek átlagos bérc kat. holdankint 5—10 
fillér. Ezek alapján azt javasolta , h o g y : 1. községi vadászterület 



bérbeadásánál a helybeli kisgazdákból alakult vadásztársaságnak 
mindenkor elsőbbség biztosítandó; 2. miután a vad felnevelési 
költsége sokszorsan felülmúlja a kialakult haszonbéreket, vagy az 
utóbbit kell megfelelően felemelni, v a g y annak kiegészítéseként 
a területen elejtett vad értékének felét a bérbeadó kisgazdáknak 
átengedni és 3. mezőgazdasági területeknél két darab összefüggő 
50 kat. holdas, v a g y 4 darab 25 kat, holdas birtok egyesüléséből 
önálló vadászterület legyen létesíthető. 

Ajtay Jenő hozzászólása után a közgyűlés az ügyvezető 
indítványát egyhangúlag magáévá tette és Nagy Mihály indít 
ványát elvetette. 

A tárgysorozat következő pontja értelmében az elnök tisz
teletbeli tagok választására vonatkozólag tett indítványt. Ezt 
teljes egészében lapunk elején közöljük. 

Gróf Andrássy Sándor, Kaán Káro ly , gróf Geglevich Gyula, 
dr. Kiss Ferenc g róf Széchenyi Bertalan és Krippel Mór ic 
tiszteletbeli tagokká történt megválasztását a közgyűlés lelkes 
örömmel, hosszantartó tapssal üdvözölte. 

Báró Inkey Pál felemlítette, hogy tudomása szerint Karín 
Káro ly súlyos műtéten esett keresztül és indí tványára a köz
gyűlés úgy határozott, hogy az ünnepeltnek megfelelő formában 
az egyesület őszinte jókívánságai t tolmácsolja. 

A z igazgató-választmány megüresedett tagsági helyeinek 
betöltése következett ezután. A z elnök a szavazatszedő bizottság
elnökéül Kársai Károlyt , tagjaiul pedig Bartha Dezső és Fekete 
Lajost kérte fel és a szavazás tartamára az ülést felfüggesztette. 

A szavazás összeszámlálása után dr. Mihályi Zoltán titkár a 
nyáron tartandó rendes közgyűlés helyének megválasztására vo
natkozó előzetes tárgyalásokról tett jelentest. A z egyesületi tagok 
nagy többségének kívánságára az elnökség valamelyik felvidéki 
várost vette tervbe és elsősorban Kassára gondolt . A z eddigi, még 
magánjel legű tárgyalások máris arra az eredményre vezettek, 
hogy Kassa város polgármestere személyesen fejezte ki örömét a 
tervbevett látogatás felett és ezért azt javasolta, adjon a közgyűlés 
felhatalmazást az igazgató-választmánynak, hogy a továbbiakban 
Kassa városával végérvényesen megállapodhasson. 

Jvaslatához a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult. 
Roth Gyula megismételte a Magya r Mérnök- és Építész-

Egylet kebelében létesítendő erdőmérnöki szakosztály megalakí
tására vonatkozó kérelmét, amelyet Biró Zoltán is melegen támo
gatott. A magyar mérnöktársadalom legrégibb egyesületében 
már mindegyik mérnöki ágazatnak megvan a maga külön szak
osztálya, csak az erdőmérnöki hiányzik. Ped ig műszaki jellegünk 
elismerése kötelezettséggel jár és a kar csak akkor érvényesülhet, 
ha résztvesz a magyar mérnökség egyetemes munkájában. Mint-



h o g y a m a g y a r Mérnök- és Építész-Egylet vezetői a közgyűlésen 
is megjelentek, a társasebéd után a leg jobb a lka lom nyí l ik a 
tervbevett szakosztály megalakítására. 

Papp Ferenc, mint a M a g y a r Mérnök- és Épí tész-Egylet el
nöke, ö römmel köszöntötte a felmerült tervet és bejelentette, h o g y 
egyesülete meleg szeretettel várja ot thonába a m a g y a r erdŐmér 
oöki kar képviselői t . 

Kársai K á r o l y a szavazás eredményeként bejelentette, h o g y 
a leadott 74 érvényes szavazatból a legtöbbet kapták vitéz Rábay 
Gyula (74), vitéz g róf Festetics K r i s t ó f (73) és báró Biedermann 
Imre (42). A z elnök ezek alapján határozati tag kimondta, h o g y a 
közgyűlés vitéz g ró f Festetics Kr i s tó f nagybi r tokos t és vitéz 
Rábay Gyula erdőmestert 3—3 évre, báró Biedermann Imre 
nagybir tokost pedig 2 évre az igazgató-választmány tagjává vá
lasztotta és több tárgy hij.ján a közgyűlés t berekesztette. 

Jóleső ö römmel állapíthattuk meg, h o g y államerdészeti kar
társaink a szokottnál is n a g y o b b számban jelentek meg a köz
gyűlésen és azáltal is sokban hozzájárultak az annyira fontos 
ko ' légiál is kapcsolatok elmélyítéséhez. Ké t nappal előbb még 
azon tanácskoztunk, h o g y a n a g y hó és a közlekedési akadályok 
miatt elhalasztjuk a közgyűlést , de nemcsak a jelentkezők futot
tak be mind, hanem o lyanok is, akik csak az utolsó percben hatá
rozták el magukat a részvételre. 

A közgyűlés t követő társasebéden — várakozásunkat felül
múlóan — 58-an vettek részt. 

Utána a Bri tannia-szál ló különtermében megalakult a 
M a g y a r Mérnök- és Építész-Egylet e rdőmérnöki osztálya, amely 
elnökéül Czillinger János ny . kir. e rdőfelügyelőt , j egyzőü l pedig 
Tóth Bódog m. kir. főerdőmórnököt választotta meg. 

A M a g y a r Mérnök- és Építész-Egylet nevében Schulek 
János, az egylet igazgatója üdvözöl te meleg szavakkal az új szak
osztályt, amely hisszük, eredményesen fogja munkálni a m a g y a r 
erdészet javát . 

A z Egy le t székházának (IV. , Reáltanoda-utcal3/15) termei 
minden pénteken az erdőmérnöki szakosztály i-endelkezésére 
állanak és a vezetőség tervbevette , h o g y koronként családi össze-
jövetekelet is rendez. 

Látogassuk ezeket az estélyeket minél gyakrabban — a ma
gunk érdekében is! 




