
A budapesti országos kiállítás jury-tanácsának 
határozatai alapján kitüntetett, valamint a versenyen 
kivül álló kiállítók és a kitüntetett közreműködők 

jegyzéke. 
Erdészet, erdészeti szakoktatás és vadászat. 

1. Díszoklevél. 
Haasz Adolf, Liptó-Ujvár. Kivitelképesség-, nagyban termelés-

és gyakorlati irányért. 
Körmöczbánya sz. kir. főbánya város. Kitűnő tenyésztés- és 

közhasznú munkásságért. 
Nemeskéri Kiss Miklós, Véghles. Nagyban termelés-, verseny-

és kivitelképességért. 
Osztrák-magyar államvasut-társaság, Budapest. Czélszerü javí

tás- és gyakorlati irányért. 
Herczeg Pálffy Miklós váráljai uradalma, Málaczka. Gyakor

lati irány-, nagyban termelés- és kivitelképességért. 
Podhrágyi b. Popper Lipót, Podhrágy. Nagyban termelés-, ver

seny- és kivitelképességért. 
Rudolf Főherczeg trónörökös, Bécs. Kitűnő- és tanulságos gyűjte

ményért és a vadászat nemes és okszerű gyakorlása körül kifejtett 
buzdító példaadásért. 

Vuk M. és fiai, Budapest. Nagyban termelés-, kivitel- és ver
senyképességért. 

Bródi vagyonközség, Vinkovcze. Kitűnő tenyésztés- és nagyban 
termelésért. 

Ghyczy Fanny, Csubar. Gyakorlati irány- és kitűnő munkáért. 
Báró Prandau Hilleprandt Gusztáv, VáXpö. Gyakorlati irány-

és kitűnő termelésért. 

2. Kiállítási nagy érem. 

Gróf Álmássy Dénes, Kétegyháza. Szép gyűjteményért. 
Ld. gróf Álmássy Kálmán, Gyulavári. Gyakorlati irányért. 
Gróf Andrássy Gyula hesdáti uradalma. Haladás- és gyakor

lati irányért. 
Gróf Andrássy Manó, Budapest. Szép példány agancsért. 
Árvái közbirtokossági uradalom, Árva-Váralján. Kitűnő tenyész

tésért. 
Bakos János, lakatos, Modor. Czélszerü javításért. 
Boroskay János, Zólyom. Kitűnő munkáért. 
Budapest sz. kir. főváros. Közhasznú munkásságért. 
Brassó városi erd. hivatal. Kitűnő tenyésztésért. 



Gróf Breuner Ágost, Zeliz. Uj tenyésztési ág meghonosításáért. 
Bebreczen se. kir. város. Közhasznú munkásság- és gyakorlati 

irányért. 
Bubovszki Gyula, Budapest. Jó munkáért. 
Eszterházy Ferencz, Pál és Jenő grófok, Pápa. Kitűnő tenyész-
Engel Adolf és fiai, Pécs. Nagyban termelés-, verseny- és kivi

telképességért. 
Gróf Eszterházy Miklós, Tata. Gyakorlati irányért. 
Gróf Festetich Tasziló Keszthely. Kitűnő tenyésztésért. 
Filip János, Korond. Jó ízlés- és szép munkáért. 
Gróf Forgách Károly, Ghymes. Uj tenyésztés meghonosításáért. 
Gödöllői udvari vadászati hivatal. Kitűnő tenyésztésért. 
Huzella M., Budapest. Szép gyűjteményért. 
Iszkronyi fürészvállalat, Iszkrony. Gyakorlati irány- és czél-

szerü berendezésért. 
Jony Ottó, Leibicz. Versenyképességért. 
Gróf Keglevich István, K.-Tapolcsány. Szakszerű gyűjteményért. 
Klubosovssky János, Zsitva-Újfalu. Szép példány vidra bőrért. 
Lőcse sz. kir. város. Kitűnő tenyésztés- és gyakorlati irányért. 
Metternich Sándor herczegné hajna-biai uradalma, Esztergom-

Bajna. Kitűnő tenyésztésért. 
Milch Izrael és Bávid és Kohn Jakab, fakereskedők, Budapest. 

Nagyban termelés-, kivitel- és versenyképességért. 
Moldrik Adolf Szt.-Endre. Nagyban termelés- és versenyké

pességért 
Gróf Nádasdy Ferencz, Budapest. A vadászat okszerű gyara

podásának terjesztéseért és kitűnő tenyésztésért. 
Neuschloss Károly és fia, Budapest. Nagyban termelés-, kivitel-

és versenyképességért. 
Nyitrai püspöki uradalom. Gyakorlati irányért. 
Pisó Kornél, faraktártiszt, N.-Bocskó (Máramarosmegye). Szak

szerű gyűjteményért. 
Polcz Albert, Kolozsvár. Kitűnő termelés-, kivitel- és verseny

képességért. 
Primási gazdasági központi hivatal, Esztergom. Gyakorlati irány-

és haladásért. 
Báczkevei m. kir. uralkodó családi uradalom főtisztsége. Gyakor

lati irányért. 
Báró Bévay Simon, Budapest. Szép példány agancsért. 
Bimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság. Czélszerü be

rendezés és gyakorlati irányért. 
Schmidt Jakab és társa, Budapest. Kitűnő munka-, verseny- és 

kivitelképességért. 
Gr. Schönborn-Buchheim Ervin, Munkács. Gyakorlati irány- és 

kitűnő tenyésztésért. 



Schwob C. F., Budapest. Szép munka- és uj iparág meghono
sításáért. 

Szabadka sz. kir. város. Kitűnő tenyésztésért. 
Gróf Széchenyi Béla, Budapest. A vadászat okszerű gyakorlá

sának előmozdítása- és kitűnő gyűjteményért. 
Gróf Széchenyi Pál, Budapest. A vadászat okszerű gyakorlásá

nak terjesztése- és kitűnő tenyésztésért. 
Szeleczky Gyula, Budapest. Szép példány szarvasagancsért. 
Szontagh Miklós, Uj-Tátrafüred. Szép példány hiúzbőrért. 
Sztokosza Géza, Csornoholova (Ungmegye). Szakszerű gyűjte

ményért. 
Vadászfy Jenő, Budapest, Szakszerű gyűjteményért. 
Gr. Wenckheim Rudolf, Boboz. (Békésm.) Szép agancs-példá

nyokért. 
Herczeg Windischgrátz Hugó, Gonovitz. Szép agancs-példá

nyokért. 
Gr. Zay Albert, Zay-Ugrócz. Nagyban termelés- és kivitelké

pességért. 

Horvát-szlavonországi kiállítók. 
Péterváradi vagyonközséy, Mitrovicza. Nagyban termelésért. 
The Oak Extract Comp., tanningyár, Zsupanje, Versenyképes

ség-, uj iparág meghonosítása-, hulladékok és melléktermények czél
szerü feldolgozásaért. 

Weisz Sándor, Zágráb. Nagyban termelés-, kivitel- és verseny
képességért. 

3. Versenyen kivül álló kiállítók. 
Államvasutak (m. kir.) Versenyen kivül. 
Apatini m. kir. erdőhivatal. Versenyen kivül. 
Baiersdorf és Biach Budapest. Versenyen kivül, jury-tag. 
Bedő Albert, orsz. főerdőmester, Budapest. Versenyen kivül, 

jury-tag. 
Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság gyűjteményes kiállítása. 

Versenyen kivül. 
Bustyaházai m. kir. erd. hivatal. Versenyen kivül. 
Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium er

dészeti főosztálya. Versenyen kivül. 
Gödöllői m. kir. erdőhivatal. Versenyen kivül. 
Gélsei Guttmann Izidor. Nagy-Kanizsa. Versenyen kivül, jury-tag. 
Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság gyűjteményes kiállitása. Ver

senyen kivül. 
Közalapítványi uradalmak. Versenyen kivül. 
Lippai m. kir. főerdőhivatal. Versenyen kivül. 
Liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal. Versenyen kivül. 



Lugosi m. kir. erdőigaigatóság. Versenyen kivül. 
Máramarosszigeti m. Jár. erdőigazgatóság. Versenyen kivül. 
Nagybányai m. Jár. főerdőhivatal. Versenyen kivül. 
Nagy Gyula, Jár. erdőfelügyelő, Brassó. Versenyen kivül, jury-tag. 
Neuschloss Ödön és Mar csel, Budapest. Versenyen kivül, jury-tag. 
Orsovai m. Jár. erdöhivatal. Versenyen kivül. 
Országos erdészeti egyesület, Budapest. Versenyen kivül. 
Selmeczbányai m. Jár. erdőaJcadémia. Versenyen kivül. 
Soóvári m. Jár. erdőhivatal. Versenyen kivül. 
Szász- Coburg Gothai herczegi uradalom. Versenyről lemondott. 
Szászsebesi m. Jár. erdöhivatal. Versenyen kivül. 
Szeged-Járályhalmi m. Jár. erdőőri szalásJcola. Versenyen kivül. 
Szőnyei István, erdőmester, PhönixJmta. Versenyen kivül, jury-tag. 
Thonet testvérek, Nagy-Ugrócz. Versenyen kivül, jury-tag. 
Gr. Tisza Lajos erdészete, Nagy-Kovácsi. Versenyen kivül, jury-tag. 
Ungvári m. kir. főerdőhivatal. Versenyen kivül. 
Zágrábi kir. erdöigazgatóság, vinJcovczei kir. erdőhivatal és otto-

csáczi kir. erdöhivatal. Versenyen kivül. 
Gr. Zichy Jenő, Budapest. Versenyen kivül, jury-elnök. 
Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal. Versenyen kivül. 
M. kir. ménes-intézetek. Versenyen kivül. 
Albrecht főherczeg uradalmai. Versenyről lemondott. 
Kassai m. kir. gazdasági tanintézet. Versenyen kivül. 
Körösi kir. gazdasági és erdészeti tanintézet, Körös. Verse

nyen kivül. 

4. Közreműködői érem. 

Sugár Károly, Apatin. Kitűnő tenyésztésért. (Apatini m. kir. 
erdőhivatal.) 

Baiersdorf Henrik, Szászsebes. Kitűnő munkáért. (Baiersdorf 
és Biach.) 

Tauber Manó, Temesvár. Kitűnő munkáért. (Baiersdorf és Biach.) 
Scholcz Bezsö, osztálytanácsos. Sokoldalú és sikeres intézkedé

sekért. (Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság.) 
Papp János. Sikeres fáradozásért. (Beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság.) 
ScJimuczer József. Sikeres fáradozáséit. (Beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság.) 
Zarboch Ede. Sikeres fáradozásért. (Beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság.) 
Hausner József. Sikeres fáradozásért. (Beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság.) 
Kluttentretter Károly. Sikeres fáradozásért. (Beszterczebányai 

m. kir. erdőigazgatóság.) 



Blhos István. Sikeres fáradozásért. (Beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóság.) 

Jaminer Ede. Tapintatos vezetésért. (Brassói erdőhivatal.) 
Nemcic N., erdőmester. Czélirányos vezetésért. (Broódi vagyon-

község.) 
Kellner Valér, erdőmester. Sokoldalú és jeles intézkedésért. 

(Bustyaházi m. kir. erdőhivatal.) 
Láncsy Gyula, főerdész. Sokoldalú és jeles intézkedésért. (Bustya

házi m. kir. erdőhivatal.) 
Pfálz Károly, erdőmérnök. Huzamosb idejű és sikeres fárado

zásaiért. (Bustyaházi m. kir. erdőhivatal.) 
Emericzy Győző, m. kir. erdész. Sikeres eljárásáért. (Bustyaházi 

m. kir. erdőhivatal.) 
JBaumann Antal, m. kir. gépmester. Jeles kivitelért. (Bustyaházi 

m. kir. erdőhivatal.) 
Zareczky Tivadar, erdőmester. Gyakorlati irányért. (Coburg 

Fülöp herczeg erdőigazgatósága.) 
Török Gábor, városi erdömester. Kitűnő munkáért. (Debreczen 

sz. kir. város.) 
Hirschler Henrik, mérnök. Jeles kivitelért. (Földm.-, ipar- és 

keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Belházy Emil, főerdőtan. Huzamosb idejű és sikeres fárado

zásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Garlathy Kálmán, fő-erdőrendező. Huzamosb idejű és sikeres 

fáradozásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Horváth Sándor, erdőfelügyelő. Huzamosb idejű és sikeres fára

dozásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Tomcsányi Gusztáv, erdőmérnök. Huzamosb idejű és sikeres 

fáradozásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Kovács Géza, főerdész. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. 

(Földm.-, ipar- és keres minist, erdészeti főosztálya.) 
Lesenyi Ferencz, erdész. Huzamosb idejű és sikeres fáradozá

sáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Földi János, főerdész. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. 

(Földm.-, ipar- és keresk. ministerium erdészeti főosztálya.) 
Lavotha Albert, alerdőfelügyelő. Huzamosb idejű és sikeres fá

radozásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Kondor Vilmos, erdész. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. 

(Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Hollós Ferencz, erdészjelölt. Huzamosb idejű és sikeres fárado

zásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Kiss Ferencz, erdészjelölt. Huzamosb idejű és sikeres fárado

zásáért. (Földm.-, ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 
Csiby Lőrincz, m. kir. erdőrendezző. Uj találmányért. (Földm.-, 

ipar- és keresk. minist, erdészeti főosztálya.) 



Francz Tivadar, gépész. Kitűnő munkásságért. (Ghyczy Fanny 
csubári uradalma.) 

Kattina Károly, m. kir. erdőmester. Az okszerű erdőtenyésztés 
és a vadászati érdekek előmozdítása körül kifejtett hasznos tevékeny
ségért. (Gödöllői m. kir. erdőhivatal.) 

Firkner Ernő, kezelő főerdész. Kitűnő tenyésztésért. Gödöllői 
m. kir. erdőhivatal.) 

Schauschek József, főerdőőr. Kitűnő tenyésztésért. (Gödöllői m. 
kir. erdőhivatal.) 

Fettera Hubert, udvari vadászmester. A vadászat érdekeinek 
előmozdítása körül kifejtett hasznos tevékenységeért. (Gödöllői udvari 
vadászati hivatal.) 

Girsik János, erdőigazgató. Jó ízlés- és szép munkáért. (Ko
lozsvári m. kir. erdőigazgatóság.) 

Fausinger József. Sikeres fáradozásért. Kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóság.) 

Wagner Gusztáv. Sikeres fáradozásért. Kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóság.) 

Misselbacher Nándor. Sikeres fáradozásért. (Kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság.) 

Schobel Károly. Sikeres fáradozásért. (Kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóság.) 

Klipunovszky Károly, oszt.-tanácsos. A minta kitűnő kiviteléért. 
(Nagybányai magy. kir. főerdőhivatal.) 

Simon Gyula. Jeles kivitelért. (Nagy Gyula.) 
Bálás Fái, erdőmester. Sikeres és kitűnő tenyésztésért. (Az or-

sovai m. kir. erdőhivatal.) 
Mátyus József, kir. főerdész. Sikeres és kitűnő tenyésztésért. 

(Orsovai m. kir. erdőhivatal.) 
Wanlce Sándor, erdőmester. Jó tenyésztésért. (A primási gazd. 

közp. hivatal.) 
Róth Ignácz, igazgató. Gyakorlati irányért. (Ráczkevei uralkodó 

családi uradalom.) 
Praxa Béla, erdőmester. Gyakorlati irányért. (Ráczkevei ural

kodó családi uradalom.) 
Hodik, Bécs. A kiállított állatok kitűnően sikerült kitöméseért. 

(Rudolf főherczeg trónörökös ő fensége kiállítás.) 
Honig Alajos, erdőfelügyelő. Sikeres fáradozásért. (Gr. Schön-

born-Buchheim Ervin uradalma.) 
Fekete Lajos, tanár. Kitűnő munkásság-, jó izlés- és jeles kivi

telért. (Selmeczi erdő-akadémia.) 
Chrismár Ottó, tanár. Kitüuő munkásság-, jó izlés- és jeles 

kivitelért. (Selmeczi erdő akadémia.) 
Szécsi Zsigmoud, tanár. Kitűnő munkásság-, jó izlés- és jeles 

kivitelért. (Selmeczi erdő-akadémia.) 



Rejtő Adolf, tanársegéd. Kitűnő munkásság-, jó izlés- és jeles 
kivitelért. (Selmeczi erdő-akadémia.) 

Pöséhl Ede, tanár. Kitűnő munkásság-, jó izlés- és jeles kivi
telért. (Selmeczi erdő-akadémia.) 

Kalmár Tivadar, erdőmester. Sokoldalú és sikeres intézkedé
seiért (Soóvári m. kir. erdőhivatal.) 

Jóász Alajos, főerdész. Sikeres fáradozásaiért. (Soóvári m. kir. 
erdőhivatal.) 

Vadas Jenő, erdész. Sikeres fáradozásaiéit. (Soóvári m. kir. 
erdőhivatal.) 

Abrudbányai Béla. Jeles és tanulságos munkásságért. (Szász
sebesi m. kir. erdőhivatal.) 

Binder Vilmos, főerdész. Sikeres fáradozásért. (Szászsebesi m. 
kir. erdőhivatal.) 

Terbocs Bertalan, főerdész. Sikeres fáradozásért. (Szászsebesi m. 
kir. erdőhivatal. 

Pech Dezső, erdész. Sikeres fáradozásért. (Szászsebesi m. kir. 
erdőhivatal.) 

Moga József, erdőőr. Sikeres fáradozásért. (Szászsebesi m. kir. 
erdőhivatal.) 

Lupu Dániel, erdőőr. Sikeres fáradozásért. (Szászsebesi m. kir. 
erdőhivatal.) 

Hománn Bálint. Jeles tenyésztésért. (Gróf Tisza Lajos.) 
Cornidesz György, főerdész. Huzamosb idejű és sikeres fárado

zásaiért. (Ungvári m. kir. főerdőhivatal.) 
Rochlitz Nándor, főerdész. Jeles tenyésztésért. (Ungvári m. kir. 

főerdőhivatal.) 
Jánosi Dénes, faráktártiszt. Sikeres fáradozásért. (Ungvári m. 

kir. főerdőhivatal.) 
Lahner Lajos, famester. A minta természetim- és kitűnő kivi

teléért. (Ungvári m. kir. főerdőhivatal.) 
Durst Emil, erdőigazgató. Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. 

(Zágrábi kir. erdőigazgatóság.) 
Pfister József, úrbéri mérnök. Kitűnő mintázásért. (Zágrábi kir. 

erdőigazgatóság.) 
Malboau, n.-karsti félügyelő. Kitűnő tenyésztésért. (Zágrábi kir. 

erdőigazgatóság.) 
Déván Róbert, erdőmester. Sikeres fáradozásért. (Zágrábi kir. 

erdőigazgatóság.) 
Magyarevics János, erdőmester. Sikeres fáradozásért. (Zágrábi 

kir. erdőigazgatóság.) 
Zuzula Rudolf. Különleges érdekes gyűjteményért. (Zágrábi kir. 

erdőigazgatóság.) 
Tomcsányi Gyula, erdőmester. Sokoldalú és sikeres intézkedé

seiért. (Zsarnóezai m. kir. erdőhivatal.) 



Czobor Adolf, főerdész. Sikeres fáradozásért és kitűnő munkáért. 
(Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal.) 

Gáspár Béla, erdész. Sikeres fáradozásért és kitűnő munkáért. 
(Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal.) 

Kovács Béla, erdőgyakornok. Sikeres fáradozásért és kitűnő 
munkáért. (Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal.) 

Ruzicska József, városi erdőmester. Czélszerü vezetésért. (Kör-
möcz sz. kir. főbányaváros.) 

Vadászfy Jenő. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. (Köz
alapítványi uradalom.) 

Akantisz Bezső. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. (Köz
alapítványi uradalom.) 

Hanzély István. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. (Köz
alapítványi uradalom.) 

Prokop Géza. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. (Köz-
alapitványi uradalom.) 

Csupor István. Huzamosb idejű és sikeres fáradozásáért. (Köz
alapítványi uradalom.) 

Székely Mihály, főerdömester. Sokoldalú és sikeres intézkedé
seiért. (Lippai m. kir. főerdőhivatal.) 

Kossányi Róbert, főerdömester. Sokoldalú és sikeres intézkedé
seiért. (Liptóujvári főerdőhivatal.) 

Parti Evald. Sokoldalú és sikeres intézkedéseiért. (Liptóujvári 
főerdőhivatal.) 

Andriányi Antal, főerdész. Sikeres fáradozásért. (Liptóujvári 
főerdőhivatal.) 

Magerlc Ede, főerdész. Sikeres fáradozásért. (Liptóujvári főerdő
hivatal. 

Bilckal Nándor, erdőigazgató. Sokoldalú és sikeres intézkedé
sekért. (Máramaros-szigeti erdőigazgatóság.) 

Belházy Jenő, erdőtitkár. Sokoldalú és sikeres intézkedésekért. 
(Máramaros-szigeti erdőigazgatóság.) 

Halász Antal, erdömester. Sokoldalú és sikeres intézkedésekért. 
(Máramaros-szigeti erdőigazgatóság.) 

Steinhausz József, főerdész. Sikeres fáradozásért. (Máramaros-
szigeti erdőigazgatóság.) 

Groedl testvérek. Kitűnő munkáért. (Máramaros-szigeti erdőigaz
gatóság.) 

Bieb József, Kisbér. Sikeres fáradozásért. (Ménesintézeti ura
dalmak.) 

Prokics Miksa, főerdész. Sikeres közreműködésért. (Péterváradi 
vagyonközség.) 

Brazsics József, erdőkezelő. Sikeres közreműködésért. (Brodi 
vagyonközség.) 


