
s ha M helyett a 2. képletből annak értékét tesszük Tx = — . 

Legyen például mint fent, t=l°, a két lépték megint vonalakban 
1 0 V 24"' 

kifejezve,m=l"' és ní = 2A.u; akkor 1\ = ———— = 24. 4 4 fi i , 
azaz az n léptéken a látcső ez állásánál közvetlenül leolvas
hatni a vonal vízszintes hosszát. 

(Folyt, köv.) 

Miként gondolkoznak némelyek az erdőadő tényezőinek 

számbavéte léről . 

A mint lapunk jelen füzetének egyik alábbi czikkéből 
kitűnik, az erdőadó kérdése a törvényhozás előtt már véget ért. 
E kérdés azonban reánk erdészekre, s illetőleg az erdőbirto
kosokra nézve is nem lett végleg befejezve, sőt épen most 
következik annak gyakorlati alkalmazása, s az e tekintetben 
szükséges tudnivalóknak költsönös közlése. Részünkről e téren 
nem fogjuk elmulasztani erdőbirtokunk védelmére mindent meg
tenni, szükségesnek ismervén azonban e mellett még azt is, 
hogy szaktársaink az eszmék kölcsönös tisztázására, s a teen
dők mikénti foganatosítása feletti nézeteik nyilvánítására l.i 
púnkat szintén igénybe vegyék. 

Egyelőre is konstatáljuk azt, hogy a törvény elegendő 
módot és alkalmat nyújt az erdőbirtok érdekeinek megóvására, 
feltételezvén természetesen azt, hogy a birtokos vagy annak 
erdészeti közege szintén bírjanak tudatával annak, a mit saját 
érdekökben fel kell használni, s hogy a mikénti felhasználás 
kellékeit is ismerjék. 

Ez alkalommal, és azért, hogy a kiknek szükséges, abból 
a megfelelő tanulságot vonják, közöljük nézeteinket azon röp-



írat felett, melyet Mocker Tivadar főerdész ur irt, *) s mely 
az Országos Erdészeti-Egyesület által az erdöadó ügyében való 
tájékozás szempontjából kivánt adatok gyűjtése tárgyában mult 
évi május hóban 141. sz. a. kiadott körlevél, illetőleg az 
ahoz csatolt táblázat alapján azért keletkezett, mert ezen tábla 
zatban a favágatás és szállítás ü z l e t i költségeinek rovatán 
kivül a birtokos kiadásainak megjelölésére csak egy rovat volt 
felvéve, a „kezelési költségek" rovata. 

Mocker íőerdész ur ugy tapasztalván, hogy az emiitett 
„ t á b l á z a t r o v a t a i n a k b á r m e l y p o n t o s k i t ö l t é s e , 
s a z ez á l t a l f e l t ü n t e t e t t e r e d m é n y t é v e s k ö v e t 
k e z t e t é s t f o g n a s z ü l n i " más alakú táblázatokat állított 
ki, melyek szerint a tényleg fizetett favágatási és szállítási 
dijakba betudatni, illetőleg azokhoz hozzászámittatni kívánja 
azon fa- és legelő értékét is, melyet a munkások a fizetett 
munkabéren felül még élveznek. 

Súlyt fektet még azon faanyagokra, melyet a favágók 
a vágásból hátukon, vagy szánnal is elvisznek, s továbbá arra, 
hogy a megtelepült favágók failletinénnyel, szabad lakással, 
kerttel, szántófölddel, s végül rét- és legelőélvezettel bírnak, 
melyeknek értéke, a mit a felvett példában 30 krral számit, 
a vágatási bérhez számítandó, figyelembe veendőnek vélvén még 
azon károsítás értékét is, mely az erdő növedékében a fa-
kihordás alkalmával okoztatik. 

Mocker főerdész ur ezen nézeteire mi következőket mondjuk: 
hogy a favágók a vágásból fát vihessenek el, erre rendezett er
dőgazdaságban példa nincs, s ha a faelvitel mint irja, az érté
kesebb tűzi- és müszerfára is kiterjed, ez épen a leghelyte-
lenebb kezelési eljárásra, vagy pusztán elidegenítésre mutat. 

*) E röpiratot szó szerint nem közölhetjük; először térhiáuy miatt, és má
sodszor azért is, mert annak lényegét az alábbiakban röviden megjelölvén, lc-
nyomatását feleslegesnek ismerjük. Szerk. 



Az ekként elszállított anyag pedig oly értéket képvisel,, mely 
az adót megállapító számításoknál külön számításba nem vehető, 
miután az állam azt ellen nem őrizhetvén, minden egyes erdő 
birtokos az ő tetszése szerinti l'aanyagveszteség felszámítását 
követelhetné, melynek helyessége megítélésére maga az érdé-
szeti tudomány sem szolgáltathat segédadatokat. 

A faanyagok elvitele különben az okszerű gazdálkodás 
és ésszerűség kívánalmainak megengcdhctőleg, ott hol a patri
archális szokások mellőzheti enné nem teszik is, csupán azon 
hulladék faanyagra, gályákra és forgácsokra terjedhet, melyek 
másként nem lehetnek értékesíthetők. 

A mi ]icdig a telepitett munkásokra fordított azon kiadást 
illeti, mely ezek érdekében a lakhelyek, fa. föld és legelő-
élvezmények által adatik, ennek értéke külön a vágatási bérhez 
nem számítandó, mert az: az általános kezelési költségekben fog
laltatik, s igy ezek utján jön levonásba, kétszeres felszámítás 
pedig nem engedhető. Itt különben megjegyzendő, hogyha M. 
ur a föld, lakhely, fa és legelöilletményeket külön mint valami 
mellőzött fontos tételeket felsorolta, és nem tudta, hogy ezek 
a kezelési kiadásokban foglalvák, akkor hasonló következtetéssel 
vagy sokkal kevésbbé nem lett volna szabad felednie a termelt 
fa érdekében kiadandó utcsinálási költségeket, a szállító épületek, 
hidak, viziművek Jókaiban tartását, és a beteg munkások gyó
gyítására adandó költségeket sem, mert az adó megállapítá
sánál ezek is mind számba veendők. 

A fuvarozás költségénél szintén számítani kívánja Mocker 
ur javaslata azon fát, melyet a fuvaros az erdőből magának 
elvisz, és azon legelő értékét, melyet a birtokos a fuvarosok
nak némely esetben átengedni kénytelen. 

A fa fuvarozójának fával való fizetése olyképen, hogy az 
általa elvitt fa, illetőleg fuvardíjul neki átadott fa ne a 



rendes árszabály szerinti árral vétessék számba, az erdészeti 
erthetlenségek sorába tartozik. 

A gyakorlatban többször megtörténik ugyan az, hogy a 
fuvarosoknak készpénzbeli fuvardíj fizetése mellett bizonyos 
erdei területet legeltetésre át kell engedni, mert azok különben 
a fuvart takarmány vagy legelő hiányában nem teljesíthetnék. 

E legelőátengedés azonban rendesen mindig a birtokos 
előnyére történik, mert a munkások keresetére a lehetőség a 
legelő megnyerhetésétől függvén azok ily esetekben a fuvart 
az általános dijaknál rendesen sokkal olcsóbban teszik, a mint 
ezt a gyakorlati kezelés idevágó esetei számtalan példákkal 
igazolják, s mert tudunk oly esetet is, midőn a rendes árverési 
uton csak 600 Írttal értékesíthető legelő a fuvarbérben esz
közölt megtakarítás által 2—2400 írttal értékesíttetett. 

Uyszerü legelőértékesitésuél pedig az erdőbirtokos még 
azon előnyben is részesül, hogy legelője rendesen csekélyebb 
mérvű legelőjövedelem után van megadóztatva. 

Helyes lehetne ugyan némely esetekben, hogy a tényleg 
fizetett fuvardijakhoz a legelő valódi értéke hozzáadassék, ezt kon
statálni azonban az adóügyi kincstárnak a dologhoz arányban nem 
álló rendkívüli munka és költség nélkül nem lehet, s miután az 
adó megállapításánál positiv adatokból levezetett számok alapján 
kell eljárni, a pénzügyi kincstár, részéről kellően ellen nem őriz
hető tényezőkkel, kombinatív számításokba nem bocsátkozhatik. 

E számítást különben is, mint a gazdaság üzleti teendői
hez tartozót, az erdőbirtokos van hivatva saját szempontjából 
érvényesíteni, a mire szintén elég reális alappal bír az adóki
vetésnél termelési költségek rovatán számításba vett fuvarbé
rekben, melyekkel az általa tényleg fizetett fuvarbérnek és 
használatra engedett legelőértékének helyes eljárást feltételezve, 
azonosoknak, vagyis őt e tekintetben meg nem röviditőknek 
kell lenni. 



Végül nem hagyható megjegyzés nélkül az sem, hogy a 
munkásoknak átengedett fa tulajdonképen csak olyan fejlett-
tebb viszonyok között birhat valódi pénzértékkel, hol az 
egész anyagtermés minden hulladékával együtt értékesíthető, 
mert ott, hol például az erdő ezer ölet tevő évi faterméséből 
ugy a jelenben, mint a közelebbi fordakorszakban minden igye
kezet mellett sem lehet többet 500 ölnél értékesíteni, ott a 
másik 500 öl a jelenben, és illetőleg addig, mig jövője bizony
talan, csaknem értéktelennek tekinthető. Hasonló eset pedig a 
legelőre nézve is áll, mert a fuvarozás alkalmával való legel
tetési érték azon erdőkben, melyek a hegységeknek a közleke
dési főpontoktól távol eső végzugaiban vannak, s melyek köze
lében a marhatartást üző községek hiányzanak, ugyszólva 0-nak 
tekintendő, s csakis olyan, mely nem bir más, mint csupán a 
favágás idején sorszerint előforduló alkalomszerű becscsel. 

A mi az erdőnövedéknek a vágásokból való fa-kihordás 
alkalmávali megkárosítását illeti, ez olyan, mely bizonyos mér
tékig épen ugy az erdőhasználat szükségszerű következménye, 
mint a nyomtató marha által okozott gabona fogyaték; ha 
pedig a kihordás által okozott károsítások a szükségesnél na
gyobbak, ezek csak a kellő szakbeli gondozás elmulasztásai
nak következményei. Hedő oAlbert. 

A székelyföldi erdőkről. 

Az „Erdészeti Lapok" m. évi augusztus havi füzetében 
szerkesztő urnák a székelyföldi erdők ügyében irt közleményét 
olvasván, helyén láttam engedelmével e tárgyhoz hozzászólani. 

Az idő már annyira bekövetkezett a székelyföldi erdők 
végpusztulástóli megmentésére teendő lépésekre nézve, hogy 


