nyári estéken. A most már végkép elkorhadt fát már évekkel
előbb ki akarták vágni, hogy egyenes utat nyissanak rajta keresztül
a Ghamps-Elyséesre, de az akkori elnökben, Félix Faure-bm
volt
annyi kegyelet, hogy nem engedte végrehajtani a barbár tervet.
„Ez az ut — igy felelt — semmivel sem emelné Paris szépségét,
ellenben Musset Alfréd fűzfájának eltávolítása becses emléket
rabolna el a költőtől s fájdalmasan érintené dures-utczai szom
szédnőmet
Adele Colint; én pedig nem akarom megbántani
sem a költőt, sem a „Rolla" szerzője hü barátait."
Sajnos azonban, e kegyelet sem tudta visszaadni a korhadó
füz életerejét s ma már Musset fája is eltűnt az irodalmi emléke
kért rajongók szemei elől, hogy helyet engedjen a fejlődő Paris
terjeszkedésének.
„Habeaut sua fata . . . " El lehet ezt mondani nemcsak a
könyvekről, hanem a fákról is. Jóban, rosszban hü társaink és
barátaink. Sorsuk közös a miénkkel. Sok-sok éven át derülten
zöldelve, enyhet adó menhelyei suttogó szerelmeseknek, fáradt
harczosoknak, mulató fejedelmeknek és verejtékes munkásoknak.
Küzdve villámmal, förgeteggel, végre diadalt ül felettük is az élet
örök törvénye, a halál, törni nem tudó derekukat megrokkantja
az őrlő szu, és porrá vált tetemök felett csak az emlékezet virraszt.

ú$ c>f ú&

(Folyt, kö.v.)

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
JEGYZŐKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1908.
évi február hó 9-én tartott üléséről.
Jelen voltak: Bántfy Dezső báró elnök, dr. Bedő Albert
I. alelnök, Arató Gyula, Bittner Gusztáv, Oaul Károly, Hirsch István,
Hoffmann Antal, Pech Kálmán, Tomcsányi Gyula, Tomcsányi Gusztáv
és Török Gábor igazgató-választmányi tagok, az egyesület tiszti
kára és Szálai Ernő számadásvizsgáló bizottsági tag.
Távolmaradásukat kimentették • Horváth Sándor alelnök, Csik
Imre, Hangay Géza, Havas József, Kiss Pál, Krajcsovits Béla,
Máday Izidor, Muzsnay Géza, Laitner Elek, Nagy Károly,Osztröluczky

Oéza, Podhradszky András, Schmidt Ferencz, Simon Gyula, Téglás
Károly, dr. Tuzson János, Vadászfy Jenő, Vuk Gyula.
I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitel esi tésére
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Hirsch István vál. tagot kéri fel.
II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e l ő :
a bevétel f. évi január hó 1-től a mai napig
14839"15 K,
ugyanezen idő alatt a kiadás . . .
._. . . . 7899*14 K.
Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek folytak b e :
Kötvényben tett alapítványok törlesztésére 1907. évben XII.
2 1 — X I I . 31-ig 462 korona 70 fillér, a folyó évben pedig 779
korona 5 fillér, a Wagner Károly alapra a f. évben 6 korona.
Jelenti továbbá a titkár, hogy a mult választmányi ülés hatá
rozata értelmében az év végén mutatkozott 2115 korona 66 fillér
pénztári feleslegből, elnöki intézkedés alapján 1000 korona a letéti
számadástól kölcsön vett összeg részbeni visszatérítésére, 1000 K
a Jubiláris alapítványként alapitott 25000 korona részbeni törlesz
tésére fordíttatott, mig a fennmaradó 115 korona 66 fillér az alap
tőkéhez csatoltatott.
Végül jelenti a titkár, hogy a mult évi számadások lezárásánál
az irói dijak rovatán 4 korona, az állandó kiadványok rovatán
(Erd. L., Erdő) 883 korona 70 fillér hiteltullépés mutatkozott, a
mely a deczemberi választmányi ülésnek, a Franklin-Társulattal
a leszámolás csak az ülés után ejtetvén meg, bejelenthető még nem
volt. Kéri ezek utólagos tudomásul vételét.
Az igazgató-választmány a pénztárra és a zárszámadásra vonat
kozó jelentést, nemkülönben az emiitett hiteltullépést tudomá
sul veszi.
III. Az adóreform-javaslatokra vonatkozólag az ezek tanul
mányozására kiküldött bizottság nevében a titkár a következő
határozati javaslatot terjeszti e l ő :
I.
Az Országos Erdészeti Egyesület a földadó-kataszter kiigazítá
sáról és a földadó százalékának megállapításáról szóló törvény
javaslatra vonatkozólag szükségesnek tartja:
/. Hogy a földadónak eddigi kontingense (52 millió korona)
továbbra is fenntartassák;

2. hogy a kataszter revíziója lényegileg a mivelési ágakban
történt változások kötelező felvételére és tiszta jövedelmük
meg
állapítására szorítkozzék s hogy az erdők kataszteri tiszta jöve
delménél mutatkozó
esetleges aránytalanságok
megszüntetését
czélzó kiigazítás az erdők eddigi, kereken 20 millió korona ka
taszteri tiszta jövedelmének keretein belül föganatosittassék;
mindez
olyképpen, hogy az újbóli osztályba sorozás az eddigi kataszteri
tiszta jövedelmi fokozatok keretei között maradjon;
3. hogy a földadó-kontingensnek
megfelelő földadó,
tekintet
nélkül a kiigazítási
munkálatok
állására,
az egyenes
adók
reformjára vonatkozó többi törvényjavaslatokkal egyidejűleg lépjen
életbe ;
4. hogy a földtehermentesitési
járulék csupán az e czimen
felmerülő tényleges szükséglet mértékéig
állapittassék
meg és
szedessék be 1958-ig, amidőn önmagától
megszűnik.
Szükségesnek

tartjuk

továbbá:

5. hogy ugy a vármegyei,
mint az országos
földadóbizottságokba
erdőbirtokosok
és erdészeti
szakértők
is be
vonassanak ;
6. hogy oly erdőtalajon eszközölt irtások és
vágásterületek,
amelyek az erdőtörvény 4. és 5. §-al értelmében záros
határidőn
belül beerdősltendők, tényleg azonban másnemű használat
alatt
állanak, átmeneti jellegű változásoknak tekintessenek és ebből
kifolyólag mindazon esetekben, amidőn a kataszterben eddig erdőként
nyilvántartott területek mivelési ágbeli változásának
felvételéről
van szó, a kir. erdőfelügyelőségek
véleménye
meghallgattassék;
végül
7. hogy a véderdőknek és uj erdőtelepítéseknek biztosított adó
kedvezmények fenntartásán
kivül az erdőt érő elemi csapások
esetén nyújtott adókedvezmény ne csupán tűzkár esetére vonatkozzék,
hanem az erdő hozadékát csökkentő minden más elemi csapás
esetén is legyen helye adóelengedésnek,
nevezetesen
kultúráknak
és fiatal erdőknek jégverés vagv szárazság által 10 holdat meghaladó
területen történt tönkretétele vagy károsodása esetén,
általában
pedig bármely korú erdőnek szél- vagy hó törés, rovarkár vagy hógörgeteg általi károsodásánál, ha ezek által a j uállomány egy-egy
birtokot illetőleg legalább öt holdnyi területen habár nem is össze-

függően elpusztult vagy oly mértékben sérült meg, hogy több évi
növedék kárba vész.
II.
Az Országos Erdészeti Egyesület tekintettel azokra a köte
lezettségekre és az egyéni érdek korlátozásaira,
amelyeket az
1879. és 1898. évi erdőtörvényeink államgazdasági
érdekből el
rendelnek, szükségesnek tartja, hogy minden
kormányhatóságilag
jóváhagyott, rendszeres gazdasági
üzemterv szerint kezelt erdő
birtok a hozzátartozó havasokkal együtt a földadónak
legalább
30 százalékáig terjedő állami adókedvezményben részesüljön, kár
pótlásul a mostanában a községi pótadók terén élvezett kedvez
ményért, amelyet a közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló
törvényjavaslat 6. §-a eltöröl.
Amennyiben a kárpótlásként kért kedvezmény nem nyújtatnék,
az O. E. E. a jelen állapot fenntartásához
ragaszkodik.
III.
A jövedelemadóról
és az általános kereseti adóról szóló
törvényjavaslatokra
vonatkozólag szükséges, hogy
1. Ugy a jövedelemadónál, mint az általános kereseti adónál
a pénzügyminiszter
pótkivetési joga lényegesen korlátoztassék.
2. Az Országos Erdészeti Egyesület tekintettel arra, hogy a
közepes nagyságú erdőbirtok van legnagyobb mértékben fakészletétó'l, mint a jövedelmes gazdálkodás
egyik legfőbb
előfeltételétől
megfosztva
és csak nagyobb beruházások utján hozható jobb
karba, szükségesnek tartja, hogy a jövedelemadó kulcsa lassabban
és egyenletesebben emelkedjék.
3. Szükségesnek tartja, hogy a törvényjavaslat 12. §-ában az
uj erdőtelepítésre fordított összeg mint a nyers jövedelemből le
vonható tétel felsoroltassék és ennek értelmében a 14. §. is módosittassék.
4. Hogy továbbá a 12. §. 6. pontjában az erdészeti
társládákba
fizetett járulékok figyelembe
vétessenek, nemkülönben a nyers
lövedelembó'l levonhatónak jeleztessék az elemi csapások következté
ben vagy az erdőfelügyeleti
hatóságok meghagyásából
(óvrendszabályként)
a birtokos akarata ellen eszközölt
fahasználatok
utáni bevétel, mint a vagyon egy részének folyósítása.

5. Szükségesnek tartja továbbá az egyesület, hogy a javaslat
16. §-a az erdőgazdaság természetének és Igényelnek megfelelően
átszövegeztessék és a világosság kedvéért az erdőgazdaságra
vonat
kozó rendelkezések lehetőleg külön szakaszban foglaltassanak
össze.
Mulhatlanul szükséges, hogy az ui szövegezés során a 16. §.
mostani utolsó bekezdése elhagyassék, ellenben klmondassék, hogy
abban az esetben, ha akár szünetelő üzem, akár az erdők fatermésének több évre előre való eladása esetén a birtok bevételei egyes
években felhalmozódnak, a jövedelemadó ugyan az egész bevételnek
megfelelő tiszta jövedelem után fizetendő, de csupán azon adókulcs
szerint, amely az évi fatermésből eredő tiszta jövedelemnek megfelel.
6. Az Országos Erdészeti Egyesület szükségesnek tartja, hogy
az erdőgazdasággal
kapcsolatos és a birtokos saját termékeire
szorítkozó erdei és rakodói szenltés, dongakészités és az erdőben
készülő más faragott
és hasított faválasztékok'termelése,
nem
különben a közönséges metszett árut előállitó fürészüzem a kereseti
adó alól klvonassék.
A határozati javaslathoz Pech Kálmán a következő pótlást
indítványozza:
A jövedelemadónál uj 2. pontként felveendő:
2. Figyelemmel arra, hogy az 1879: XXXI. t.-cz. 40. §-a a
felesketett erdőőröket közbiztonsági közegeknek minősiti, szükséges
nek tartja, hogy a jövedelemadó alól mentesítendő
közbiztonsági
közegek közé a nehéz szolgálatot teljesítő erdőőrök is felvétessenek
és ehhez képest a javaslat 5. §-ának 9. pontjába a „rendőrség
őrszemélyzete" szavak után „valamint az 1879: XXXI. t.-cz.
40. §-ában említett erdőőrök" szavak
beiktattassanak.
Továbbá a kereseti adóra vonatkozó utolsó pont előtt a
következő pótlást indítványozza:
5. Végül szükségesnek tartja az egyesület, hogy az adókivető
bizottságban megokolt esetben az erdőgazdaság
is képviseletet
nyerjen, amihez képest a javaslat 38. §-ának első bekezdése ki
egészítendő ezzel a rendelkezéssel: „Olyan vármegyékben és törvény
hatósági városokban, amelyekben az erdők területe az összterület
15 százalékát vagy annál nagyobb részét teszi, az alispán, illetőleg
a polgármester a két rendes és két póttag egyikét az erdő
gazdálkodással foglalkozók köréből nevezi ki".

A bizottsági javaslat utolsó, a keresetadóról szóló pontját
Qaul Károly ellenzi, mert nem tartja lehetségesnek, hogy az erdő
gazdaság ipari jellegű vállalkozásai kivételes intézkedések alá essenek.
Dr. Bedő Albert, Bittner üusztáv és Arató Gyula hozzászó
lása után Qaul Károly indítványát visszavonja.
Az igazgató-választmány erre a bizottsági javaslatot, kiegészítve
Pech Kálmán pótlásaival és Arató Gyula ama módositványával,
hogy a birtokos saját üzemében álló fürészművek kereseti adó alól
való mentességének tárgyalásánál különösen hangsulyoztassék,
hogy csak a saját erdőből származó termékeknek házi kezelésben
történő feldolgozását kivánja az egyesület a kereseti adó alól
mentesíteni, elfogadja és felkéri az elnökséget, hogy ennek meg
felelően irjon fel az országgyűléshez, továbbá a pénzügyi és földmivelésügyi miniszter urakhoz.
IV. A földmivelésügyi miniszter ur felszólítására az igazgató
választmány az erdészeti államvizsga tagjainak az 1908—1913.
évekre a következőket jelölte ki: Almásy Andor, Bund Károly,
Csik Imre, Fekete Lajos, Garlathy Kálmán, Havas József, Jankó
Sándor, Lászlóffy Gábor, Laitner Elek, Muzsnay Géza, Nagy KárolyRónay Antal, Scholcz Ottó, Tavi Gusztáv, Téglás Károly, Tomcsányi Gusztáv, Tomcsányi Gyula, Török Gábor és Vadas Jenő.
A 20. helyre az a főiskolai tanár volna kinevezendő, aki Téglás
Károly helyére ki fog neveztetni.
V. Az Országos Iparegyesület kezdeményezésére egyesületközi
szervként Országos Magyar kiállítási Központ létesült, amelyben
való résztvételre az Országos Erdészeti Egyesület is felhívást nyert.
A Kiállítási Központ czélja a magyar kiállító közönség erkölcsi és
anyagi érdekeinek minden irányban való képviselete és megóvása.
Évi tagsági dij 100 korona.
Az igazgató-választmány kívánatosnak tartja, hogy ebben az
uj szervezetben képviseletet nyerjen, elhatározza tehát az évi 100
koronával való belépést, képviseletére pedig Téglás Károly vál.
tagot és Cserny Győző egyesületi segédtitkárt kéri fel.
VI. A Tulipánszövetség -Védőegylet „nemzeti vásár"-ra vonat
kozó indítványt küldött az egyesülethez.
Az igazgató-választmány az eszmét az erdőgazdasági termékek
értékesítése szempontjából ugyan nem tekintheti gyakorlati jelen-

tőségünek, de általános szempontokból méltányolja az ügyet és
annak az Erdészeti Lapokban való tárgyalását rendeli el.
VII. A titkár bemutatja a földmivelési miniszter átiratát az
erdősítési jutalmak kiosztásáról, amelynek tartalma az Erdészeti
Lapokban már közzététetett.
Örvendetes tudomásul szolgál.
VIII. A Kir. M. Természettudományi Társulat átirata, amely
ben az őserdőmaradványok megóvása érdekében az Országos
Erdészeti Egyesület részéről indított mozgalmat örömmel üdvözli,
tudomásul vétetik.
IX. Sobó Jenő az erdészeti épitéstan III. részének, a vizépitéstannak kéziratát ez év folyamán igéri beküldeni.
Tudomásul szolgál.
X. A titkár felhatalmazást kér arra, hogy a székházat, a rajta
szükségessé vált gyökeresebb tatarozások megállapítása végett,
szakértőkkel megvizsgáltassa.
Az igazgató-választmány ehhez hozzájárul.
XI. Uj tagokként felvétetnek:
a) alapitó tagnak Kendej /y Gábor földbirtokos, aj. Székely Mózes.
b) rendes tagnak: Binder Károly m. k. erdőgyakornok, aj.
Várnay Ö d ö n ; Blau Mór fakereskedő, aj. Konok Tamás; amarosvécsi uradalom, képviseli Blátterbauer József urad. főerdész, aj. a tit
kár; Bruck Soma fürészgyári gondnok, aj. Tompa Ferencz; Ehrenwaíd Vilmos fakereskedő, aj. Konok Tamás; Enyedi János m. k.
főerdész, aj. Kárász István; Faulwetter Ignácz kápt. urad. erdőgyakornok, aj. Bencsik Sándor; Joszka István fakereskedő, aj.
Konok Tamás; Jurán Miksa m. k. erdőgyakornok, aj. Kárász
István; Ljustina Mihály ni. k. erdőgyakornok, aj. Kozma Gyula;
dr. Lukács Izsó ügyvéd, aj. Sebők Ernő; Palczer Sándor m. k.
főerdész, aj. Ondrus Gyula; Syllaba Ernő urad. főerdész, aj. a
titkár; Szelényi Tamás urad. főerdész, aj. Barna G y ö r g y ; Szecskay
Dezső m. k. erdész, aj. Kárász István.
Bund Károly

s. k.

K. m. f.
Bánjfy Dezső báró s. k.
elnök.

titkár.

Hitelesítésül:
Hirsch István s. k,
vál. tag.

Dr. Bedő Albert s. k.
alelnök.

