
KÜLÖNFÉLÉK. 
Hősi halál. Wunder Jenő oki. erdőmérnök, uradalmi erdő

gondnok, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja mint 
vadászhadapród a Zlota-Lipa mellett vivott ütközetek egyikében, 
amidőn szakaszát rohamra vezette, gránáttól találva, hősi halált halt. 

Sándor Lajos IV. éves erdőmérnökhallgató, az 5. tábori taraczk-
ezred zászlósa, a nagy ezüst vitézségi érem tulajdonosa, a zamosci 
magaslatokon vivott ütközetben mint megfigyelő tiszt ellenséges 
gránáttól találva, hősi halált halt. 

Áldott legyen emlékük! 
Halálozás. Utólagosan értesülünk, hogy Danielisz Elek m. kir. 

erdőmérnök az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, Körös
bányán a mult évben elhunyt. 

Béke hamvaira! 
f Berg Vilmos báró. Az osztrák birodalmi erdészeti egyesületet 

súlyos veszteség érte. Alelnöke, Berg Vilmos báró Bécsben szep
tember hó 17-én 86. életévében elhunyt. A boldogult késő koráig 
megóvta szinte csodálatos testi és szellemi rugalmasságát; mint 
magas korával daczoló férfiura emlékezünk reá az Országos Erdé
szeti Egyesület 1913. évi ausztriai tanulmányútjáról, amelynek egy 
részén velünk tartott, igy emlékezhetnek reá még számosan, mert 
ismételten fordult meg egyesületünk ülésein és igy legutóbb 1906-ban. 

De egyébként sem volt idegen Magyarországon. Nemsokára 
a tharandti akadémiának 1852-ben történt elvégzése után, 1856-ban 
Wessely az osztrák-magyar államvasuttársaság bánáti birtokára 
hívta meg erdészeti ellenőrnek Oraviczabányára, később Moldován 
és Szászkán volt erdőgondnok. 1860-ban Esterházy herczeg ipoly-
pusztai (Hont m.) uradalmának vezetését vette át, amelyet fivére 
bérelt. Itt működött az uradalomnak 1869-ben történt eladásáig. 
Néhány évig Alsó-Ausztriában volt az akkori erdőiparrészvény
társaság erdőigazgatója, majd 1873-—1878-ig a keleti vasutak török
országi nagy erdőbirtokának ügyeit rendezte, mignem a birtokot 
az 1878. évi san-stefanói béke után Kelet-Rumélia annektálta! 
1879—1886. években ismét hazánkban működik Berg, mint a 
tolnai uradalom igazgatójaként, 1886 óta fivérének, Gusztávnak 
kapuvári bérletében volt részes, amely 1910-ben járt le. 



5 0 0 év óta gyógyí tanak csuzt , köszwényt, isch iast s tb . 

T rencsé ntepl icz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10%. 

Berg Vilmos báró atyja a tharandti erdészeti akadémia egy
kori igazgatója, Berg Károly báró volt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Berg Vilmos báró elhunyta 
alkalmából meleghangú részvéttávirattal fordult az osztrák birodalmi 
erdészeti egyesülethez. 

A harmadik hadikölesön kibocsátás alatt áll. A nemzet, 
amely vérben és anyagiakban már oly súlyos áldozatokat hozott, 
a reánk kényszeritett küzdelem sikeres befejezéséhez bizonyára 
nem tagadja meg a további eszközöket sem és újra siet meg
takarított pénzét a jól kamatozó hadikölesön utján a haza rendel
kezésére bocsátani. Mi a magyar erdőbirtokos osztályhoz és a 
magyar erdőtisztikarhoz fordulunk azzal a kéréssel, hogy minél 
nagyobb összeggel járuljanak a nemzeti áldozatkészség oltárához. 
Értesülésünk szerint az Országos Erdészeti Egyesület is újból 
minden rendelkezésére álló pénzkészletét hadikölcsönkötvényekbe 
fogja fektetni. 

Értekezlet a bányafaszükséglet biztosítása ügyében. A föld
mivelésügyi miniszter elnöklete alatt és a kereskedelemügyi és 
pénzügyminiszter részvételével a bányatársulatok, a fakereskedők 
és az Országos Erdészeti Egyesület képviselői f. hó 8-án értekezletre 
jöttek össze a földmivelésügyi minisztériumban, amelyben azok a 
rendszabályok képezték megvitatás tárgyát, melyekkel különösen 
a szénbányászatnak évi mintegy 500.000 m3-nyi bányafaszükséglete 
a mai nehéz munkásviszonyok között is biztositható lenne. 

A beható tanácskozás során a következő rendszabályok szük
ségességére mutattak reá a felszólalók: az erdei üzemek vezetésére 



és felügyeletére múlhatatlanul szükséges tiszti és altiszti személyzet 
szabadságolása, illetőleg további behívásuk mellőzése; az idősebb 
erdei munkások behívásának mellőzése, a munkásoknak katonai 
fegyelem alá való helyezése és csekély létszámuknak hadifoglyokkal 
való kiegészítése; a még meglévő fuvarerőnek kirendelése a mező
gazdasági munkák befejeztével, esetleg katonai fogatoknak alkal
mazása a fa kiszállításánál; ahol az utak állapota megengedi, 
pneumatik nélküli teherautomobilok beszerzése; az iparvasutak 
létesítésénél a kisajátítási eljárás sürgősségének kimondása és 
végül a munkásélelmezés lehetővé tétele végett gabonavásárlási 
engedélyek adása az erdei üzemek részére. Ehhez járulna szükség 
esetén a bányafa kivitelének korlátozása és a termelést elhanyagoló 
üzemek hatósági megrendszabályozása. 

A k incs tár i erdészeti szolgálat köréből . A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter megbízta a kincstári erdőgazdaság fel
ügyeletével és irányításával 

/. a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében: 

Medveczky Ernő m. kir. erdőtanácsost az óhegyi, zólyom
lipcsei, luczatői és garamszentandrási, 

Kelemen Béla m. kir. főerdőmérnököt a garampéterii, jeczenyei, 
rezsőparti és cserpataki, 

Fritz Rezső m. kir. főerdőmérnököt a kisgarami, sziklai, 
karámi, dobrócsi, mihálytelki, benesházai és vaczoki, 

s ideiglenesen Lengyel Viktor m. kir. erdőmérnököt a zólyomi, 
erdőbádonyi és beszterczebányai m. kir. erdőgondnokságokból 
alakitott kerületre nézve ; 

//. a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében: 

Lőfi Jenő m. kir. főerdőmérnököt a máramarosszigeti, róna
széki, bocskói és gyertyánligeti, 

Gyarmathy Mózes m. kir. erdőtanácsost, a rahói, tiszaközi, 
bogdáni és fehértiszai, 

Kolos József m. kir. főerdőmérnököt a terebesfehérpataki, 
havasmezői, felsővisói és vaséri, 

Kovássy Kálmán m. kir. főerdőmérnököt a kevelei, mező
háti és feketetiszai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott kerü
letre nézve ; 



///. a lugosi m. kir. erdőigazgatóság kerületében : 
Székely József m. kir. erdőtanácsost a lugosi, begalankási és 

galadnabányai, 
Bereczky Gyula m. kir. főerdőtanácsost a bálinczi, facsádi, 

maroserdődi és kossói 
Fekete János m. kir. erdőtanácsost a delibláti és pancsovai 

m. kir. erdőgondnokságból alakitott kerületre nézve ; 
IV. a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületében: 

de Pottere Gerard m. kir. erdőtanácsost a fenyőházai, rózsa
hegyi, oszadai és vichodnai, 

Kostialik János m. kir. főerdőmérnököt a szvarini, feketevági, 
teplicskai és maluzsinai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott 
kerületre nézve ; 

PöSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

A N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLOK 
t e l j e s ü z e m b e n . Normális 
vasúti forgalom (Budapesté 
röl 3' 4 óra közvetlen gyors; 
vonattal). * * * * * * 

Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezmények: 
ben most is részesülnek. 



Zachar Jakab m. kir. főerdőtanácsost az ókemericzei, turja-
remetei és poroskői, 

Székely József m. kir. erdőtanácsost a bercsényifalvi, sóháti, 
havasközi, hátmegi, 

Kőrös László m. kir. erdőtanácsost az ungvári, radvánczi, 
csontosi és fenyvesvölgyi m. kir. erdőgondnokságokból alakított 
kerületre nézve ; 

VI. a lippai m. kir. főerdőhivatal kerületében: 

Lágler Gyula m. kir. főerdőtanácsost az ópálosi, máriaradnai 
és marosnagyvölgyi, 

Drasskovich József m. kir. erdőtanácsost a marosborsai, alsó-
dombrói, tótváradi és dorgosi, 

Oszterlamm Ernő m. kir. főerdőmérnököt a pécskai, csálai, 
lippai és sistaróczi m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerü
letre nézve ; 

VII. az apatini m. kir. erdőhivatal kerületében: 

Molnár Imre m. kir. erdőtanácsost az apatini, bezdáni, doroszlói 
és palánkai m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerületre nézve ; 

VIII. a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületében: 

Furherr János m. kir. főerdőmérnököt a babati, galgamácsai, 
isaszegi és valkói m. kir. erdőgondnokságokból alakított kerü
letre nézve ; 

IX. a szászsebest m. kir. erdőhivatal kerületében: 
Földes Tamás m. kir. erdőtanácsost a zalatnai, vajdahunyadi 

és kudsiri, 
Vollnhofer Pál m. kir. főerdőmérnököt a szászvárosi, dévai és 

körösbányai m. kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve; 

X a zagrebi kir. erdőigazgatóság kerületében: 
Lehoczky György kir. erdőtanácsost a pitomaőai, ivanovoseloi 

és kaljei, 
Ruziőka Ágost kir. erdőtanácsost a sokolovaci, draganeci és 

ivanskai, 



Krajnyák János kir. erdőtanácsost az ogulini, jasenaki és novii, 
Rozmanith Albert kir. erdőtanácsost a ravnagorai, mrkopalji, 

fuzinei és zenggi karsztfelügyelőségi, 
Polaeek Károly kir. erdőtanácsost a rujeváci, umetici, glinai, 

vranovinai és vojnici kir. erdőgondnokságokból alkotott kerü
letekre nézve ; 

XI. a vinkovcii kir. főerdőhivatal kerületében: 

Dianovszky Pál kir. erdőtanácsost a vrbanjai, morovici és jaminai, 
Czeisberger Jenő kir. erdőtanácsost a zupanjai, njemcii és 

jasenovaci, 
Jakab István m. kir. főerdőmérnököt a novagradi.skai, novskai 

és lipovljanii kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve ; 

XII. a suúaki kir. erdőhivatal kerületeben: 

Hantos Ernő kir. erdőtanácsost a brlogi, krasnoi és kosinji, 
Janussek István kir. erdőmérnököt a karlopagoi, gospici és 

sv. roki, 
Suszter Rezső kir. főerdőmérnököt a skarci, ljeskovaci és 

udbinai kir. erdőgondnokságokból alakitott kerületre nézve. 

A „német erdészeti egyesület" uj alapszabályai . A német 
erdőgazdák 1899-ig országonként és tartományonként számos 
kisebb egyesületben tömörültek, s ezekben intenzív munkát fejtet
tek ki, amely azonban főként csak szakmájuk belső fejlesztését 
czélozta, a kifelé való érdekképviselés jellegével ritkán birt. Az 
egész hatalmas birodalom erdőbirtokosait és erdőtisztjeit össze
foglaló szervezete azonban az emiitett időpontig nem volt. Az egész 
birodalomra kiterjedő összejövetelek ugyan „Versammlungen 
deutscher Forstmánner" czimen régebben is tartattak, ezek azon
ban szilárd, állandó szervezettel nem birtak. 

Csak 1899-ben alakult meg a „német erdészeti egyesület 
(Deutscher Forstverein) azzal a czéllal, hogy az egész birodalom 
erdőgazdáit a német erdőgazdaság érdekeinek védelmére és istápo
lására egyesítse. Az uj intézmény azonban főként csak nagy 
támogatottságnak örvendő közgyűléseiben élt, egyébként állandó 
tisztikarral nem birt, tagjainak száma a 2000-et csak kevéssel 
haladta meg, s jövedelmei szerények maradtak, ugy hogy nagyobb 
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tevékenységre módot nyújtó pénzügyi erőt eddig nem nyújthatott. 
Emellett természetesen közgyűlésein és a választmányt helyettesítő 
„erdőgazdasági tanács" ülésein a fontos és érdekes kérdések 
egész sorozatát tárgyalta, az előadók mindig a német erdészet 
legkiválóbbjai sorából kerültek ki, a hozzászólások is alaposak és 
tartalmasak voltak, határozatai azonban mindig nagyon általános 
keretekben mozogtak s azok érvényesítésére hiányzott a kellő 
szervezet és anyagi erő. 

Az egyesület vezetősége tehát ujabb alapszabályok készítését 
határozta el. Ezek tervezete a mult évben el is készült, de a háború 
miatt a közgyűlés által tárgyalható még nem volt. Igy is azonban 
kiváló érdeklődésünk tárgya lehet, hiszen oly szervezet meg
alapításáról van szó, amely ugy a tagok számára, mint anyagi 
erőre nézve idővel túlszárnyalhatja a mi erdészeti egyesületünket, 
bár ma még ebben a tekintetben messze mögötte marad. Nem 
tudjuk, vájjon az uj szervezet meg fogja-e hozni a várt sikert, 
mert az eddigi tapasztalat szerint az apró vidéki (tartományi) 
egyesületek ugy Ausztriában, mint a német birodalomban teljesen 
elerőtlenítik a birodalmi szervezeteket. Ezt bizonyítja az osztrák 
birodalmi erdészeti egyesület 1000-et sem számláló tagjaival, ezt 
a német erdészeti egyesület eddigi múltja is. 

Az alapszabálytervezet az egyesület czéljaira a) a német erdő
gazdaság és az erdészeti tudományok előmozdítását, b) a személyes 
ismeretség és az eszmecsere közvetítését jelöli meg mindazok 
között, kik az erdővel és az erdőgazdasággal vonatkozásban vannak. 

A tagok rendesek, rendkívüliek és tiszteletbeliek. Rendes 
tagok lehetnek a) szakképzett német erdőtisztek, b) német erdő
birtokosok, uradalmak és az erdőbirtok egyéb képviselői, c) német 
erdészeti egyesületek. Rendkívüli tagok lehetnek: külföldi szak
emberek és erdészeti egyesületek. 

A felvételt az egyesületnek tartományi képviselői (megbízottjai, 
Landesobmann) vagy az elnökség eszközli. A felvétel megtagadása 
esetén felebbezésnek van helye az erdőgazdasági tanácshoz. 

A tagsági dij a rendes tagoknál, amennyiben azok személyek 
vagy erdészeti egyesületek, évi 5 márka, erdőbirtokosok akár 
magánosok legyenek, akár jogi személyek, az alábbi fokozat 
szerinti tagdijat fizetik: Ha birtokuk terjedelme 
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és folytatólag minden 1000 ha vagy töredéke után 5 márkával többet, 
tehát pl. 9000—10.000 ha után 60 márkát, 30.000 ha után 160 márkát. 
Az állami erdőbirtokok évi hozzájárulásukra nézve az egyesület 
elnökségével megegyeznek. 

Rendkívüli tagok évi 3 márkát fizetnek. 
Az egyesület képviselői: a) az elnökség, b) a kerületi meg

bízottak (Landesobmánner), c) az erdőgazdasági tanács (választ
mány), d) a közgyűlés és e) az ügyvezetőség. Az elnökség és az 
erdőgazdasági tanács tagjai, valamint a kerületi megbizottak 
tiszteletbeli állásokat töltenek be. 

Az elnökség I., II. és III. elnökből áll, kiknek helyettesítésére 
még két alelnököt (Beisitzer) választanak. Az elnökség megbízása 
3 évre szól. Újraválasztás meg van engedve. 

A kerületi megbizottak az egyesület képviselői valamely 
tartományban (kerületben). Közvetítők az egyesületi tagok és az 
elnökség között. A közgyűlés a megbízottakat és helyetteseiket 
5 évre választja. Az egész birodalom 16 kerületre oszlik. 

Az erdőgazdasági tanács tagjai (szavazati joggal): 1. Az elnök
ség tagjai; 2. a kerületi megbizottak; 3. az állami erdőgazdaságok 
képviselői; 4. az erdészeti tudományok képviselői; 5. a mező
gazdasági képviseletek három kiküldöttje; 6. az erdészeti egyesületek 
{Forstvereine) képviselői; 7. a nem állami nagybirtok és erdő
birtokos-egyesületek (Valdbesitzvereine) képviselői. Utóbbiak csak 
akkor birnak szavazati joggal, ha személyükre nézve is tagjai az 
egyesületnek. 

Az ügyvezető titkár (Oeneralsekretár) és pénztáros (Schatz-
meister) az üléseken csak tanácskozási joggal birnak. 

Erdészeti egyesületek akkor küldhetnek képviselőt az erdő
gazdasági tanácsba, ha tagjaiknak legalább V3-a egyúttal a német 
erdészeti egyesület tagja is. 

Az erdőbirtokosok és birtokos-egyesületek akkor küldhetnek 
képviselőt, ha birtokuk a német birodalom területén legalább 



30"000 ha. (Ilyen nagyon kevés van.) A képviseletet vagy maga 
a birtokos, vagy annak megbízottja láthatja el. Az egyesületi 
tagság ebben az esetben is előfeltétel. 

Az erdészeti tanintézetek képviselőit (legfeljebb nyolczat) az 
erdőgazdasági tanács választja 3 évenként a mezőgazdasági kép
viselőit a német mezőgazdasági tanács választja. 

Az erdőgazdasági tanács hatásköre általában egyezik a mi 
egyesületünk igazgató-választmányának hatáskörével, csupán a 
számadások és költségvetések végleges jóváhagyása tekintetében 
haladja azt tul. 

Az erdőgazdasági tanács a szükséghez képest ül össze, éven
ként azonban legalább egyszer összehívandó. Több osztályra oszlik, 
melyek az alapszabálytervezetben közelebbről megjelölve nincsenek. 
Ezenkívül külön bizottságok és tanulmányi társulatok alakithatók. 
A tanács csak akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele 
van jelen. 

A közgyűlés erdei szemlékkel kapcsolatosan felváltva északi 
és déli Németországban tartandó. A közgyűlés hatásköre a szokásos. 

Az alapszabálytervezet végül még ügyvezető titkári és pénz
tárosi állást szervez. 

A tervezet indokolásából megtudjuk, hogy a módosítás egyik 
főczélja a kellő anyagi eszközök megszerzése és állandó személyzet 
alkalmazása, mely nélkül az egyesület eredményesen eddig nem 
működhetett. Az ügyzevetőség székhelye Berlin lesz. Ezenkívül az 
erdőgazdasági tanács tagozása több osztályba, a közgyűlések 
tanulságossá tétele több, kisebb létszámmai tervezett kirándulás 
bevezetése által szintén azon czélok közé tartozik, amelyek az 
egyesület átszervezésénél irányadók voltak. B. 

Sándor Imre Székesfehérvári erdészeti magkereskedő és csemete nagy
termelő czég tisztelettel értesiti az erdőhivatalokat, hogy folyó év őszén árjegy
zéket nem ad ki, azonban mindennemű erdészeti magvakat és csemetéket első
rendű minőségben és jutányos szolid árak mellett szállít. 

cJ* 


