
K Ü L Ö N F É L E K 

Halálozás. Tóth Miklós ny. m. kir. erdőtanácsos, az 0 . E. 
E. rendes tagja, Budapesten elhunyt. 

Kőrös László ny. m. kir. erdőtanácsos, az 0 . E. E. rendes 
tagja, folyó évi január 19-én Debrecenben, 68-ik életévében 
elhunyt. 

A boldogult Ungvárról menekült Debrecenbe s ott az E. M. 
E.-nek igazgató pénztárosa lett. Temetése Debrecen intelligens 
közönségének nagy részvéte mellett január hó 21-én volt. 

Béke hamvaikra. 

Ötvenhatévi szolgálat. „Folyó hó 6-án ünnepelte Gróf József, 
a pannonhalmi Szent Benedek-rend zalaapáti erdőgazdaságának 
főerdőőre 56 éves szolgálati jubileumát, mely időt megszakítás 
nélkül töltötte az öreg erdőőr a Rend szolgálatában. Az ünnep
ség szentmise után kezdődött, melyre kivonult a helybeli 
Levente teljes számban, valamint a környék lakossága és az 
uradalmak cselédsége. Jelen volt az ünnepségen Kroller Miksa 
m. kir. kormányfőtanáesos, zalavári apát is. A Rend nevében 
Meszlényi Lambert jószágkörmányzó mondott beszédet, míg a 
földmívelésügyi miniszter nevében Kende Péter pacsai főszolga
bíró méltatta az ünnepség jelentőségét, átnyújtván a miniszter 
elismerő oklevelét és pénzbeli jutalmát. A beszédekre az ünne
pelt egy-két érzékeny köszönő szóval válaszolt, majd Kroller 
Miksa apát úr az ünnepelt tiszteletére lakomát adott." 

A „Köztelek" folyó évi január 21. számából vettük át ezt a 
bennünket is közelről érintő örömteljes híradást. 

Sajnálattal nélkülözzük azonban az erdészet méltó kép
viseletének (?) megemlítését. 

Erdőbirtokhoz tartozó mezőgazdasági földeik vagyonvált-
sága. Felmerült esetből folyóan olvasóink tájékozására a követ
kezőket közöljük: Az ingatlanok utáin lerovandó va/gyonváTt-
ságról a z . 1921. évi X L V . t.-e intézkedik,, amely 58. §-ámaik 
2-lk bekezdésében kimondja azt, hogy „az 1000 k!at. holdnál 
nagyobb földbirtok tulajdonosa a vagyonváltságot földben köte
les leróni akkor, ha a földmívetési miniszter a pénzügyminisz
terrel egyetértőfeg érire kötelezi". A törvényben megadott ezen 



felhataílmaaás alapján (bocsáttatta, itá 1922 március 23-ám a 
pénzügyminiszter az 1922. évii 1000. P. M. szánra (rendeletet, 
melynek 1. §-a kötelezőleg fcfiimöndija azt, 'hogy „m a; faldttuilaj-
domes, akinek összes földbirtoka az 1000 lkait. bálidat meg
haladja, vagyoaivállltságlájt földdel köteles leróm". Ugyancsak 
előre kell bocsátásinak azt, bogy iaiz aangaitllainiolld vagyonváilfeá-
gáról rendelkező fentebb idézett 1921. évi X L V . t.-e. 59. §-a 
értelmében az, Országos Földibíirtiokireindéző Bíróság ha/tározza 
meg azt, hogy a földtulajdonos vagyonváltság címén föld
birtokának melyik részét köteles átengedni. Az úgynevezett 
leiinészetheni vagyonválltság alá az 1921. évi X L V . t - e 1. § â 
értelmében nem esilk a szellő és erdőbiirtolk. Az eirdőbíilrtok 
vagyiomváilitkágáról1 küllőn (rendelkezik ate iiltt idézett törvény 
37—50, és 69—74. §-a. Arra iniézve, hegy mi ialzi erdőterület, (intéz
kedik a törvény 39. §-aj, attnafooar a terüllet minősítésének állap
jául a kiált, biirtickíven Mltümtetett művelési! églait veszi irány
adónak és csak annyiban enged meg eilltéréslt, hogy olyan, ese
tekben, amikor a kát, ív/ben feltüntetett művél'ésii iáig a tény
leges műveléssel nem egyeiziik (merd! pil. alz erdőterületet mái' 
kiirtották: és felszántották, vagy szántóföldet beerdősíttettek), 
az ilyen terüllet vágyom váltságát a tényleges1 művelési ágnak 
niegfeleOőleg Mlll megátlilaipáitatnii. Az itt itíézlef't örvény végre
hajtása tárgyában iklilatííotit és fentebb már emlátett 1000/1922. 
számú pémzügymilniiszteri rremdielet 9. §-a nregáMiapíja azt, hogy 
melyek aziok az ingatlanok, melyek után a mezőgazdasági 
ingatlan-vagy onválltságot az 1000. lkat. holdion felüli bifetokiosok 
természetben kötelesek llérónii Elzek ai szátotófölldek, kertek, 
rétek, kaszáióik, legelőik és nádasok. Minthogy sem a törvény, 
sem a írendelet meni íimttézkiediik kűlömilégesen az erdőterületekbe 
beékelődő szántóikrólH, (rételkről és legelőikről, ennélfogva ezek is 
ugyanolyan elbí/rá'Ms a(lá esinelk, miinit miinden egyéb sízánto, 
rét és legelő, vágyás termésaat'baná! Vagyonváltság alá esnek, 
tekintet nélkül aímai, hogy erdőlbirtokmialk tartozékai-e vagy 
pedig nem. A törvény nem úgy kü'Kinboizítet, ihogy az erdőgaz
dasági üzemhez tartozó ingatlanok esnetkl eirdŐvagyomváltság 
alá, hanem olyan módion, hegy kizáirólláig aa erdőterületek, 
tehát a kat. művelési ág szerint erdőnek mölnősíitett terülteitek 
után Miét a vagyonválMgot pénzben ílerónit, míg elleniben az 
o/rdőgazdaisági üzemeik kiegészítő, metszőt képező szánt óik, (rétek 
és legelők a vagycmvál'tság leadása szempontjából1 mezőgazda
sági területeknek tekintendőik éls miiint iílyemek, természetbeni 
vagyonváltság allíá' esnek. Az a körülmény, hioigy aa OFB. 
ezeket aiz erdőkíhe beékelődő és az erdőgazdasághoz tartozó 
mezőgazdasági műveilés alá eső területekét vaigyonváiítság eéi-
jaáira ténylegesen, nem véltté igényibe, egyáltalán nem szolgál
hat állapul atnraj hogy ezek! olyan teirüfl'eitekWík tekintessenek, 



melyek utáai a természetbeni vagyonvállltlságot nem kell (leróni, 
mert hiszen az OFB., miiként fenlteibb már' említve leltlt, a va-
gyonváltságult ttgénybeveendő területeket tetszése szerint jelöl
heti ikí a vagyonváltság leadására kÖítelezetlt íbMotoosjiak bár-
mely más mezőgatzdiasági imgatlanábőL Sajnálatos^ (hogy a .tör
vényhozás nem veitlte figyelembe azifc, (hogíy aiz erdőikbe, beéke
lődő legelőik, tisztások, rétek és kisebb szántóterületek, nem
különben atz erdögaizidaságii üzem folytatásához nélkülözhe
tetlenül szükséges, mezőgazdasági üziem alatt altié ingatlanok, 
lényegében ugyanolyan' elbánás alá vonaindéki, nrint a, beerdő-
sítelit területek. Eizekire aiz ingatlanokira íils iMteríjeszitendő Itóft 
volna tehát az a kedvezményes vagyonváltság kirovás., amely 
az erdőterületekre nézve nyert alkiallmazást. MSndladdig aizom-
ban, míg az életben Itevő törvényt megváltoztatni nem sikerül, 
a jogi helyzet azi, amelyét fentebb 'kifejtettünk, ámde ez nem 
zárja kii azt, hogy az erdőbirtokos nie szorgalmazza szükség 
esetén azt, hogy a'z erdőikbe beékelődő miezőföldjei után esedé
kes A-agyonVáltsága ne ezekből a belzetekbőfl, hanem egyéb 
földterületeiből jelöltessenek k.i Számítani lehet arxai, hiogy az 
OFB. nem fog vá!tságfö)ldül o ly területeikét kijelölni, melyek 
helyzetüknél fogva erre kevésbé alkalmasak és a földbirtok-
reform céljaira felhasználva^ az erdei üze'met mvawriáikl és az 
erdő védelmét niegmebeziíitenék. 

A Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület az Or
szágos Erdészeti Egyesület elnökségéhez ae alábbi levelet in
tézte: „Amidőn & Felsődnnántiíli Erdészeti és Vadászati Egye
sület megataíkfulásáróil' szóló közleméinyünknelk az Országos 
Erdészeti Egyesület közlönyének folyó évi január hó 16-án 
megjelent számában törféuit közreadásáért köszönetünket tol
mácsoljuk, nem mulaszthatjuk el, hogy ez alkalommal is az 
Országos Erdészeti! Egyesületet aie üldvözöljükl Előre is bizto
sítjuk a lt. Országos Erdészeti Egyesüllétet, bogy saját szűkebb 
körzetünkhöz tartozó vármegyék speciális1 erdészeti és vadá
szati viszonyait alapjában megismerve, egymás felfogásait, 
nézeteit, meggyőződését, ismeretéit, tapasztalatait s szakitudá
sát kieserőive, egymás kölcsönös támogatásával az országos 
vonatkozású, az egész magyar erdészetet ériimtö, annafk ügyeit 
szolgáló és előmozdíltó kérdésekben) az Országos Erdészeti 
Egyesülettel' mindemkor karöltve klilváhumfc eltjármi, szerény 
erőnk rendelkezésre való bocsátása mellett őszímte törekvésünk 
lesz az országos, valamennyiünk közös érdekeit szolgáló ügyek
ben, a vidéki társégyesülteteklkel együltt, a t. Országos Erdészeti 
Egyesület egyöntetű támogatása. Ezzel szemben kérjük a t. 
Országos Erdészeti Egyesületeit, hogy bennünket speciális! 
ügyeinknél hasonló jóakaratú támogatásban részesíteni szí-
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veakedjék-. Üdvözítetülnk és ő&ziinte készségünk ismételt 'kifejje -
zése mellett maradunk" stb. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége erre á 
levélre a következőkben válaszolt: „Örömmel vettük folyó 
évi 4. szám alatt kelt beesés sorait, amelyekkel egyesüle
tük megalakulásáról értesíteni szíves volt s különös 
megnyugvással fogadtuk 'abbeli készségének kijelentését', b o g y 
a t. Egyesület a magyar erdőgazdaság országos kérdéseiben) 
az Országos Erdészeti Egyesülettel karöltvei kíváín eljárni^ 
amire annál is inkább szükség van, mert csonka, hazánk, erdé
s z e t i érdekeit csakis megfogyott erőink egyesítésével, azok 
szétforgácsolíásának gondos elkerüléséivel védhetjük meg. Úgy, 
véljük, hogy a szoros összefogás;, a közöls működés annál, 
könnyebb, mert az előttünk lebegő cél, a magyar erdőgazda
ság fejlesztése és felvirágoztatása^ azonos. A t. Egyesülel' mű
ködési területén szerzett tapasztalaitokból fálkladő javaslatait 
é s kezdeményezéseit mindig szivesem fogadjuk és üdvözletükért 
őszinte köszönetet mondva s azt viszonozva, maradunk" stb. 

Az erdők fentartásának nemzetközi biztosítása. Ily címen 
közöl Kaán Károly ny. államtitkár a „Budapesti szemle" 1926: 
évi február havi számában egy értekezést, amelynek konklú
ziója, gyanánt, az 1925 július 21—30-án tartott grenobltei (Fran
ciaország) nemzetközi erdészeti kongresszusom, az alábbi indít
ványt terjesztette elő: 

„Mondja k!í a 'nemzetközi, 'kongresszusi, bogy az e.rdlőlk pusaatfi-
tását a népek boldogulásának és zavartatom kulturális fejlődésié
nek biztosításai, valaanimt, a •vízrendszerek megrontásának megaka
dályozása érdekéiben neimlzetköizi alapéin szabályozná, s egyben aa 
erdők fentartását okszerű erdőgazdálkodás keretében a nemze
tek jóléte javára biztosítani kívánatosnak tartja. 

Ennek szolgálatában pedig megállapítja annak szükséges
ségét, hogy: 

1. A nemzetek erdeiik tertjedellméről, azok korlfokozataürél, fa-
fariadról1, fakésteleteiiről és vágáslforduilióiról. rövid jüdj&n bélül katasz
tert szerkesszenek, aminek egybeállítása; kapósán a valóságos élő 
fakészlet/teli szelmben az erdők kívánatos úioirjmiáll fakésaletét is 
tüntessék fel; 

2. ai nemzetek olyan törvényes intézkedésekről' gondoskodja
nak!, amelyek az erdők fentartását biztosítják ,s mindem birtokost 
arria köteleznek, hogy erdeijében okszerűem, gazdálkodjék; almelyék 
másfelől a vízmosások megkötéséről!, a; valdpataikolk szabályozásá
ról, kopárok beerdősítéséről mieglfeleliően intézkednek. 

3. Az egyes neimizeték államerdészetfi! szolgálatukat úgy szer
vezzék, bogy az erdők fentartását célzó törvényes intézkedéseik 
érvényesítését az egész vonalom biztosi tani tudják. 



4 Valamely e feladatokkal megbízandó 'nemzetközi gazdasági 
intézet erdészeti osztálya gondoskodjék a most vázolt célok végre
hajtásához oly nemzetközi kötelék biztosításáról, amely: 

a) az albba belépő nemzeteket a megállapodások megtairtásá-
bam ellenőrzi; 

b) 'a nemzetek részéről beszolgáltatott adatokról nemzetközi 
katasztert állít egybe, az abból1 összevont adatokat közzéteszi; 

c) ai levont tainullságofcról az időközönlkénit egybegyűlő nemzet
közi komgresszusiokat és illetve a kötelékébe tartozó 'nemzeteket 
tájékoztatja s a kongiressziusok elé, ha szükséges, ezeknek a célok -
r,ak a szolgálatában újabb javaslatokat terjeszt." 

Az indítványt a kongresszus elfogadta és arra, Való figyelem
mel, hogy a kongresszusra ai váláig mem mánden állama, küldötte 
el képviselőjét, anlnalk a kívánságának is Ikiilfejezést adott, hogy 
Franeáaoiiszág az összes államokhoz intézzen .tájékoztató felihívást 
ez ügylbem. A kongresszus hozott határozatai szerint a jelzett 
célok szolgálataira:: 

„Enaneiaoriszág kezdeményezésével a lelhető legrövidebb időn 
belül nemzetközi erdészeti hivatalt kell szervezni, amely az érde
kelt országokat ás tájékoztassa inlrndazoin adatokról, amelyek isme
rete az erdők fen tartásához, az okszerű erdőgazdálkodásihoz ,s az 
erdőügy fejlesztéséhez szükséges." 

Figyelmeztetés. Külön is felhívjuk t. tagjaink figyelmét 
arra, hogy Tuzscm János Rendszeres növénytanának I. és II . 
kötete egyesületünk útján kedvezmény biztosításával rendelhető 
meg. Ehhez képest az I. rész kedvezményes ára fűzve 160.000 K, 
vászonkötésben 190.000 K, a II. rész kedvezményes ára fűzve 
310.000 K, vászonkötésben 340.000 K. 

Kedvezményes utazás a „Házi Tüzelőberendezések Kiállítá
sára. (Budapest, VIII. , József körút 6.) A m. kir. technológiai 
és anyagvizsgáló intézet felkérésére közöljük, hogy a, kereske
delemügyi m. kir. miniszter a MálMfcáls megtekintésére felutazó 
közönség résziére a m. kir. Államvasútaík és a kezelésében levő 
helyiérdekű vasúfalk vonalain 50 százalékos menetdíj kedvez
ményt engedélyezett. A (kedvezményes utazásra jogosító iga-
zolvániyit az igazolvány és a kiállítási belépőjegy ára fejében 
8000 korona beküldésével az illetékes kereskedelmd és ipar
kamarától vagy az illetékes mezőgazdasági kamarától 
kell kérni. Az igazolvány csupán a kiállítás tartama alatt 
március hó 25-ig érvényes és bármelyik kocsiosztályra használ
ható. Az igazolványt a visszautazás előtt a kiállítás megfekiim-
táse alkalmával! le kell bélyegeztetni, egyébként érvénytelen. 


