
Viszonvdlasz. 
Dr. K. F. tanár ur utólagos vizsgálatainak fent közölt leírásá

hoz röviden megjegyezzük, hogy itt ismét csak állításokat talá
lunk, de semminemű oly részletezés vagy adat abban nincs, amely 
a végzett munkák helyes kivitele felől meggyőzhetne. Amig ez 
hiányzik, addig a bizonyítékoknak súlyuk nincs. 

Rá kell még mutatnunk arra, hogy dr. K. F. tanár ur helyre
igazításai igazolják a mi kifogásaink jogosultságát, továbbá hogy 
dr. K. F. tanár ur eljárásának hibáit mindig csak a mi kifogásaink 
megismerése után igyekezett kijavitani, de eddigi helyreigazításaink 
egyikét sem bizonyította pontos adatokkal. 

Ami a „mások hozzászólását" illeti, legközelebb ismertetni 
fogjuk az eddig megjelent véleményeket. 1) 

Dr. Zemplén Oéza. Roth Gyula. 

c £ ? e J * 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Választmányi ülés. Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató

választmánya f. hó 29-én ülést tartott, amelyben többek között a 

birtokpolitikai törvénynek az erdőgazdaságot érintő részleteivel 
foglalkozott. Az erre vonatkozó főbb kívánságok arra irányulnak, 
hogy a Beksics-féle eszme olyképen valósittassék meg, hogy 
kötött erdőbirtokok magánkézre ne jussanak és az állami erdő
birtok, amely a nemzetiségi hegyvidéken fontos gazdasági és 
politikai hivatást tölt be, épségben fenntartassék. Kellő körül
tekintéssel, a telepek, a vidék és az ipar szükségletének figyelembe
vételével állapítandók meg azok az erdők, amelyek telepítési czélra 
irtatni fognak. A birtokfeldarabolásra vonatkozó rendelkezések 
az erdőterületre nézve némi szigorítást, az elővételi jogra vonatkozók 
némi kiterjesztést igényelnek. 

Foglalkozott továbbá a választmány az államvasutak tarifa
emelésével, a székelyföldi -erdők kérdésével, az adóreform során 
elért eredményekkel és számos, az egyesület belső életére vonatkozó 

*) A vua fentiekből kivehetően holt pontra jutott s a kölcsönös meggyőzés 
kizártnak látszik. Az Erd. L. azt ennek következtében saját hasábjain végleg 
lezárja. Szerk. 
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ügygyei. Az Országos Erdészeti Egyesület legközelebbi közgyűlését 
augusztus hó végén Fenyőházán tartja meg, kapcsolatosan az árvái 
uradalomba és a Tátrába teendő kirándulásokkal. 

Az adóreform a főrendiházban. A főrendiház pénzügyi 
bizottsága márczius hó 13-án foglalkozott az Országos Erdészeti 
Egyesületnek az adóreform ügyében a főrendiházhoz is intézett 
memorandumával. Értesülésünk szerint dr. Oaál Jenő előadó, 
Dessewffy Aurél gróf főrendiházi elnök és Wekerle Sándor miniszter
elnök hosszasabban és behatóan szóltak a kérdéshez hozzá és 
nevezetesen Wekerle miniszterelnök ismételte a jövedelem
adóra vonatkozólag már a képviselőházban tett kijelentéseit. 

A főrendiházi tárgyalástól egyébiránt a magunk részéről már 
csak a kereseti adóra vonatkozólag fennmaradt kétely eloszlását 
vártuk s örömmel adunk hírt arról, hogy sikerült ebben a tekintet
ben a pénzügyminiszter nyilatkozatát provokálni, amely ha nem 
is fedi az Országos Erdészeti Egyesület álláspontját, amennyiben 
a jelen állapot fenntartását igéri, mégis azon aggodalomnak, hogy 
ezentúl az erdei félgyártmányok, mint donga, talpfa stb. készítése 
és a szenités kereseti adó alá vonatnak, élét veszi. A fürészüzem 
mint eddig, ugy a jövőben is kereseti adó alá fog esni, habár 
csak saját^termékek feldolgozására is szolgál. 

Ideii iktatjuk a főrendiház pénzügyi bizottságának jegyző
könyvéből az erre vonatkozó részt, hogy szükség esetén, ha a 
pénzügyi közegek a törvény szövegét helytelenül magyaráznák, 
az érdekelt erdőbirtokosok erre hivatkozhassanak: 

„Az adójavaslatokkal kapcsolatosan tárgyalta a bizottság az Országos 
Erdészeti. Egyesületnek az adóreform tárgyában benyújtott kérvényét, melyet a 
főrendiház hozzá utasított." 

„Miután e kérvény petitumainak nagyrésze az adójavaslatok képviselőházi 
tárgyalásai során már elintézést nyert, az erdei termények feldolgozásával járó 
haszonhajtó jövedelmeknek kereseti adó alá vonása tekintetében pedig a pénz
ügyi miniszter ur nyilatkozatából megnyugvást szerzett a bizottság az iránt, 
hogy e részberíja status quo fog fenntartatni, javasoljuk a kérvénynek irattárba 
helyezését." 

Egyben ismételjük abbeli figyelmeztetésünket, hogy a fürész
üzemnél csakis alfának felfürészeléséből származó jövedelmi többlet 
eshetik keresetiJadó alá, a sajátj, termékeket feldolgozó fürészüzem 
tehát a nyers fánata fürészrakodón birt teljes árával megterhelendő. 



Csak a fürészüzemnek ekként mutatkozó jövedelme után vethető 
ki a kereseti adó. A nyersfa értékében rejlő jövedelem a földadó 
alakjában van megadóztatva. 

Erdöszámvevőségi tisztviselők óhaja. Az „Erdészeti Lapok" 
folyó évi VI. füzetének 338. lapján „Erdőszámtisztek sérelme" 
czim alatt megjelent közleményben foglaltakra való hivatkozással, 
elérkezettnek véljük az alkalmat rámutatni arra, hogy az 1907-ik 
évben megindult állásarányositás óta a miniszteri számvevőség 
erdészeti csoportjának az egyesitett létszámban való további fenn
tartásának czélszerüsége megszűnt, amennyiben a különböző 
képzettségű tisztviselők miatt csoportonkint más-más létszámrende
zés vált szükségessé, mely viszont könnyen érthető okból, külön 
státusnak felállítását teszi indokolttá. 

Az elkülönítés, illetőleg az „Erdőszámvevőségi státus" rend
szeresítése, mint halljuk, az erdőszámvevőségi tisztviselők leghőbb 
óhaja, mivel az önállósítás nemcsak hogy megszüntetné jövőben 
a megüresedett állások betöltése alkalmával az erdőtisztek kőzett 
minduntalan felmerülő nyugtalanságokat és aggodalmakat, hanem 
azt is eredményezné, hogy a befejezett állásarányositás folytán 
beállott kedvezőbb előmenetelre való tekintetből, az erdőszámvevő
ségi szolgálatra mindig több és több erdőtiszt jelentkeznék, s idő
vel azt az ideális állapotot teremtené, hogy az államerdészetnél 
csak erdőtiszt teljesítene számvevőségi szolgálatot. „Suum cuique." 

A talaj hajlásszögének egyszerű mérése. Az Erdészeti Lapok 
idei II. füzetében K. Bogdán Géza leirja, hogy szerinte miként 
lehet a talaj hajlásszögét egyszerűen megmérni. Ezzel kapcsolatosan 
leirom én is a magam módját: 

Próbafelvételi könyv (vagy faállomány-felvételi könyv, eset
leg zsebnaptár) egyik táblájának belső oldalára 8—12 cm-es 
sugárral félkört rajzolok ugy, hogy átmérője (a félkör talpvonala) 
a könyv táblájának külső, szabad szélével párhuzamos legyen. 
Ezután ugyanazon középpontból s ugyanarra az átmérőre ugy 1 
cm-re\ rövidebb sugárral másik félkört is rajzolok s a két félkör 
közötti pasztán (körgyűrűn) az átmérőre merőleges sugárt záró
vonalnak téve, kétirányú fokbeosztást készítek. Erre lyukat szurok 
a kör (félkör) középpontjában, beragasztom ide pecsétviaszkkal 
vagy egyébbel 8—12 cm hosszú czérnának vagy selyemnek egyik 



végét, a másik végére pedig ugyancsak pecsétviaszkból (vagy 
bádoglapocskából, ólomból) kis, lapos nehezéket erősítek s ezzel 
készen is van a lejtszögmérő eszköz. 

Használata: A könyvtáblát kinyitva, szabad élével fölfelé, de 
a függélyes siktól kissé a körbeosztás felé hajlítva ugy tartom, 
hogy a czérnaszál (selyem) szabadon lógjon. Most arra törekszem, 
hogy a könyvtábla éle a lejtő síkjával párhuzamosan álljon, amit 
ugy érek el, ha az élen végignézve azt akár a hegynek fölfelé, 
akár a hegyről lefelé a legnagyobb esés vonalában a talajtól 
olyan magasságban levő pontra irányozom, amilyen magasan van 
a szemem a földtől. Ebben a helyzetben a könyvtáblát óvatosan 
a függélyes siktól kissé az ellenkező irányba hajlítom, hogy a 
czérnaszál a táblára, illetőleg a fokbeosztásra ráfeküdjön, ahonnan 
a lejtszöget leolvasom. 

Minél közelebb tartom a táblát a talajhoz, annál jobban el
találom annak a lejtővel párhuzamos állását, miért is — ha a 
nézést valami nem akadályozza — guggoló vagy fekvő helyzetben 
való mérés pontosabb az állva végzettnél. 

Előnye ennek a módnak, hogy semmiféle eszközre (bot, 
méteres, mérőszalag), sem segítőtársra nincs szükségünk hozzá s 
úgyszólván néhány pillanat alatt bárhol megmérhetjük a lejtő
szöget. Pontosság tekintetében sem igen marad el a bottal, szalag
gal való mérés mögött, mert utóbbinak szabatosságát pótolja 
azzal, hogy a lejtőnek aránytalanul hosszabb vonalából (ameddig 
jól látunk) állapítja meg a hajlásszöget. Béky Albert. 

Az Erdészeti Rendeletek Tárának 1908. évi XXVII I . 
évfolyama megjelent. Ára az Országos Erdészeti Egyesület tagjai 
részére 1 K, másoknak 2 K. Legczélszerübb az áron felül 45 f 
postaköltséget beküldeni, mivel az utánvételes küldés aránytalanul 
drágább. 

Halálozás. Horgosi Kárász Imre cs. és kir. kamarás, föld
birtokos, Zárka Miklós ny. miniszteri tanácsos, továbbá Tavast 
Qyula ny. m. k. erdőtanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület 
alapító tagjai elhunytak. 

Meghalt továbbá jékei Balogh Sándor, Debreczen sz. k. város 
főerdésze (Haláp). 

Béke hamvaikra! 


