réjouissant au point de vue de l'instruction post-scolaire des ingénieurs.
L e prestige du corps des ingénieurs forestiers exige qu'en
cas d'adjudication, les concurrents ne fassent pas d'offres á des
prix trop bas et irréels, sinon la qualitó du travail en souffrira.

*
Editorials. By Z. Biró.
The author acclaims, from the point of view of the further
training- of engineers, the Summer Course arranged at Sopron
by the University for Technical and Economic Sciences.
In accepting priváté contracts the honour of the body of
forest engineers demands that offers below a real price should
not be handed in, as it must certainly react on the quality of
the work as well.

Válaszok.
Irta: Ajtay Viktor m. kir. főerdőmérnök.
I.

Haracsi Lajos cikke első részében a fejlődési tényezők
megállapításának szabatos módszereivel foglalkozik, így a
felvetett probléma kiépítésében pozitív irányban közremű
ködik.
Sokszor nem az igazság a fontos, hanem az igazság bizo
nyítása, s ehhez elengedhetetlen egy exakt módszer kidol
gozása.
Azonban kérem Haracsit, hogy szíves közreműködésénél
legyen figyelemmel az alábbiakra.
Tegyük fel, hogy a szentgáli erdőbirtokossági társulat
erdejében levő egyik tiszafaállomány és ugyanott egy kana
dai nyáras összevetéséről lenne szó. M i n d a két állomány
átlagfájának m a i vastagsága 15 cm, de a kanadai nyár 1 év
gyűrűjének vastagsága 3 mm, a tiszafáé azonban 1 mm.
Világos, hogy a kanadai nyár fejlődése viszonylagosan sok
k a l gyöngébb, mint a tiszafáé, pedig a kanadai nyár növedékszázaléka és a tiszafa növedékszázaléka a körlapok ará
nyában úgy viszonylik egymáshoz, mint 8.5 a 2.7-hez. A kana
dai nyár növedékszázaléka 3-szorosa a tiszafáénak, mégis

rendszerünkben a kanadai nyár „gyenge" minősítést és 4 fej
lődési fokot kapna, a tiszafa pedig „ j ó " minősítés mellett 2-tA növedékek és növedékszázalékok magukban nem ele
gendők a fejlődési képesség összehasonlítására, azokat még
„közös nevezőre kell hozni".
Ne bolygassuk részletesen azt, hogy a növedék, vagy a
növedékszázalék megállapítása milyen módszerekkel, milyen
eredménnyel történik, bár mindenesetre a rendelkezésünkre
álló legmegbízhatóbb alap.
Bármennyire laikus íze van is a „kiváló", „jó", „közepes"
és „rossz" 5 foknak (és azok felező fokainak) 9 fok áll így
rendelkezésre, amelyek fölött nemcsak szakemberek, de még
erdőt ismerő józan eszű laikusok sem vitázhatnak.
Ismételten hangsúlyozom: szabad-e feltételeznem azt,,
hogy két eskü alatt valló szakember a kiváló fejlődésű állo
mányra azt mondja, hogy az közepes fejlődésül
Ajánlom az ügy iránt érdeklődéssel viselkedő szaktár
saimnak: igyekezzenek megbarátkozni azzal, hogy a józan
ítélet is adhat elfogadható eredményt, egyes esetekben talán
jobbat, mint a formalizmus.
Elvégre terméseredmények megbecslése semmi máson
nem alapul, mint hasonló értékelésen. Világgazdasági v i 
szonylatban számottevő gazdasági becslések történnek meg
olyan pontozási alapon, mint amit én ajánlok, miért ne volna
ez elegendő és megfelelő minálunk?
Igyekezzenek bírálóim meggyőződni arról, hogy felein,
esetben a „kevés több, mint a sok".
Miért nem volna szabatos ez a fokozás, amely éppen úgy
egy ;,elképzelt", „eszményi" felső mértékszámhoz igazodik,
mint a sűrűség, vagy mint a záródás, hogy a fatömeg-korról
ne is szóljunk.
Én nem azt mondom ezzel, hogy ne törekedjünk ponto
sabb eredményekre, és éppen ezért nem is érintem Haracsi
munkáját ezekkel a szavaimmal, én csak azt hozom fel, hogy
az általam felvetett kérdést, s azon belül a fejlődési fok érté
kelését tekintsük a gyakorlati igények szemszögéből a szük
ség és lehetőségek szerint és ne támasszunk vele szemben

nagyobb igényt, mint mondjuk a fordulószaki fatömeghozadék megállapításával szemben.
H a elfogadtuk az erdészeti tudományban és gyakorlat
ban a sűrűségi viszonyszámot, nézetem szerint nem lehet
megtagadni a létjogosultságot attól a másik viszonyszámtól
sem, amely éppen olyan természetű, mint a sűrűség viszony
száma.
A sűrűség viszonyszámának létjogosultságot és szabatos,
értelmet egyedül csak az ad, hogy a fatermelési táblák man
kójára támaszkodhatik? Csődbe jut tudományunk azoknál a
fanemeknél, melyekre fatermelési tábláink nincsenek (cser!,,
amerikai dió)? V a g y mit teszünk akkor, ha tudván tudjuk,
hogy a fatermési táblák nem felelnek meg a m i viszonyaink
nak? Végül: megáll a tudományunk a fiatalosok sűrűség
becslésénél, amelyekre vonatkozólag a fatermési táblákban
levő adatok nem megbízhatók, vagy egészen hiányoznak?
Mindezekből következik, hogyha csak eszközre van szük
ség, a fejlődés 9 fokon való megállapításának éppen úgy
eszköze lehet a fatermési tábla, mint a sűrűségnek 10 fokkal
való becslésének, s, minden eljárást és eszközt fel kell hasz
nálni, hogy az a józan ész ítéletét megerősítse.
Ne legyünk túl pedánsak az egyiknél, mikor a másiknál
elnézők vagyunk.
Most tehát még arról lehet szó, hogy elegendő-e az a
fokozatsor, amelyet a fejlődési fok megállapítására beve
zettem ?
A z én véleményem szerint teljesen elegendő. Talán csak
nem véljük szükségesnek gyakorlati szempontból a századés ezredrészeket, ha a sűrűségnél tizedértékekkel megelég
szünk?
Miután a probléma megoldásának lehetőségéről, annak
gyakorlati használhatóságáról, esetleg szükségességéről az
általam aljánlott módozatok mellett meggyőződést szerez
tünk, elegendő lesz majd akkor gondolkodni arról, hogy szük
ség van-e és milyen mértékben a részletek finomítására.
Haracsi jó igyekezetének elismerése és munkámban való
közreműködésének megköszönése mellett, ezek az én meg
jegyzéseim, amelyek szóbeli észrevételekre is vonatkoznak.

Haracsi sem tartja szükségesnek a biológia „c" tényezőt.
Második közleményemben erről a kérdésről részletesen tár
gyaltam. De mert Bíró Zoltán is fenntartja még azt, hogy
elegendő a sűrűséget egyszer számításba venni, szükségét
látom annak, hogy ennek-a cikkemnek I I I . részében utoljára
visszatérjek e tárgyra.
Engedje meg azt Haracsi kartársam, hogy a lineáris
képlet kifejtésével — ezidőszerint — ne foglalkozzam.
Erről a képletről első dolgozatomban kijelentettem, hogy
„nem elég termékeny". Visszatérek rá, ha bebizonyosodik,
hogy négyzetes képletem zsákutcába jutott, de addig fordít
suk figyelmünket egyetlen egy dologra. Dolgozatának erre a
részére, megértését feltételezve, emiatt nem térek k i .
II.
Magyar János „Hozzászólás"-ával bővebben kell foglal
koznom.
A z l.-el jelölt szakaszhoz (253—254. oldal) az a meg
jegyzésem, hogy a vágasérettség fogalmának kikapcsolása
lehetetlen. A z egész vágássorrendszám elmélete azért kelet
kezett, hogy nemcsak a vágásérettség, hanem a sürgős k i 
használás küszöb-értékeinek alapja, s azok meghatározásá
nak eszköze legyen. Magyar Jánosnak joga van, hogy tanul
mányom lényeges részeit mellőzze, de nem ismerem el, hogy
mellékérdésnek minősíttessék a lényeg.
Én adtam meghatározást is, a számszerű megállapítás
hoz a kulcsot is, de mert ezekről ő nem szól, nem szólhatok
én sem.
A 2.-vel jelölt pont alatti, a vágás forduló és vágáskor
„egymásba bogozódásárór' szóló rész (254—256. oldal) egész
terjedelmében félreértésen alapul.
A tévedés ott van, hogy ahol a forduló már meg
állapíttatott, külön vágáskort —önkényesen — be nem
állíthatok.
A z természetes, hogy mindazon esetekben, amikor az
üzemterv vagy hatósági intézkedés a vágásfordulót már
megszabta, ezzel számolnunk kell.

i Kérem Magyar Jánost, hogy értelmezze az általa közölt
„ausscheidender Bestand" német szakkifejezést szószei'int,
s azonosnak fogja találni az én általam használt „kilépő",
„kiváló" állomány résszel. Én „mellékállomány" alatt ért
hetek olyan állományrészt is, amelynek van még rendelte
tése, de az az ' állományrész, melyet én tárgyalok, éppen
arról nevezetes, hogy már nincs rendeltetése, s ennek foly
tán az állomány aktív életéből kilép. E z pedig nem csupán
a szabványos gyérffcési anyag lehet.
A z egységnél sűrűbb állományokról vitába se szállok,
de az „egy lépés — két lépés" elvéhez hozzáfűzöm azt, hogy
mit felelne akkor Magyar János, ha egy szakértői eljárás
során az ellenfél szakértője feltenné a kérdést: „Kollégám!
Én magam előtt látok egy állományt, amely bár beteg, de
most még nyilvánvalólag 0.8 sűrű; erre ö n azt állítja, hogy
nem 0.8, hanem csak 0.5 sűrű. Nem fogadhatom el az Ön
állítását, addig és anélkül, míg nem nyilvánítja, hogy mit
és mennyit von le abból az állományból, amit én szememmel
magam előtt látok, mert hogy nem 0.3-a.t, mint ahogy a 0.8
és 0.5 különbségéből kitűnne, az világos." E z a kérdés az
eljárásnál annyira temészetes, hogy én ezt fogadom el
alapul, de ha úgy tetszik, nem zárom k i az „egy lépést".
H a a következő levezetés ennek az „egy lépés" elvnek
bizonyítására szolgál, akkor a levezetést nyugodtan elhagy
hatjuk, mert ezt levezetés nélkül is beláthatja mindenki.
Őszintén bevallom én is, nem sokat törtem a fejem azon,
hogy a sűrűséget milyen alapon határozzuk meg, de határo
zottan kijelentem, nem gondoltam azt, hogy lehetséges az
eredetileg fatömeg adatok alapján meghatározott sűrűség
értéket törzsszám szerint módosítani, mint ahogy azt Magyar
János levezetésében teszi.
Minden erőmmel igyekeztem megérteni az ö — szerintem
különös kiindulású — levezetését s azt a célt, amiért azt
közli, de mindig csak két dolog motoz a fejemben:
1. D i a d a k t i k a i szempontból jogunk v a n k i i n d u l n i egy
vegyes tényezőjű alapformulából csak azért, hogy bebizo
nyítsuk, miszerint ez hibás eredményt ad, de a jelen esetben

ez felesleges, mert nyilvánvaló dolgok ilyen bizonyításra nem
szorulnak,
2. V a g y azt cáfolja, illetve annak ellenkezőjét bizonyítja
Magyar János, amit én még álmomban sem gondoltam, nem
hogy mondtam volna!
Miután szerintem külön bizonyításra a magától értetődő
dolgoknál csak akkor van szükség, ha azt valaki kétségbe
vonja, s mivel Magyar János beállítása az én általam adott
„egy képlet" iránt kétséget támaszt, kénytelen vagyok be
bizonyítani és pedig Magyar János terminológiájával, hogy
a képlet helyes.
Én azt állítottam, hogy a
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Mindezeken túl a levezetés a) pont alatti következmé
nyét nem értem. Mert ha az „egy lépés" elvét tartom: a k i 
lépő állomány módosító értékét nem határozom meg, ha pedig
„két lépéssel" dolgozom, nem keverhetem a különféle ténye
zőket; a b) következtetés nyilvánvaló, a c) következtetést pe
dig nem feltétlen írom alá, p l . jelen esetben nem.
A z ezekután következő szakaszokhoz nagyon súlyos ész
revételem van.
M i v e l az mindig az adott helyzettől függ, hogy milyen
állomány tényező alapján határozom meg a sűrűséget: a sza
kaszok alapértelme az, hogy bármelyiket választom, nem ad
megbízható eredményt s ezért át kell térni a záródásra.
Lehetetlen ezt a tételt összeegyeztetnem Magyar János
nak a 264. oldalon levő 2-ik bekezdésben foglalt megállapí
tásával, amelyben így ír: „Ajtay véleményem szerint akkor
talált a szög fejére, amikor ezt mondja: az állomány egyet
len reakcióval válaszol... fatömegveszteséggel."

A sűrűség elsősorban a fa tömeg-tényező, a záródás bio
lógiai tényező. A fogalmak szélső határai igen távol esnek
egymástól, de érintkező felületük elmosott.
Jelen esetben a szélső vonalakon állunk, mert a vágás
sorrendszám és vágásérettség meghatározásánál a fatömeghiány mint sűrűségtényező kell, hogy számításba jöjjön, tehát
a sűrűségtől eltekinteni nem lehet. Ugyanis a sűrűséghiány
jövedelem- és értékhiányt jelöl.
Érteném és többé-kevésbbé osztanám Magyar János el
gondolását, ha a záródást a vitatott „c" érték meghatározá
sánál venné alapul, illetve azt ajánlaná. H o g y miért csak
többé-kevésbbé és nem egészen, mostani cikkem I I I . részében
tárgyalom.
Ezek a szakaszok ellen más oldalról is van kifogásom.
A m i erdészeti tudományunkban és még inkább a gya
korlati alkalmazásban a sűrűség, növedék, kor fogalmak
mint szabatos fogalmak szerepelnek s találnak hitelt. Kieme
lem a kort is, pedig — gondoljunk a fatömegkorra — még a
kor fogalma sem olyan szabatos fogalom, mint amilyennek
azt m i tudni szeretnénk és óhajtanánk.
Én óvakodtam attól, hogy e fogalmaknak hitelét szükség
nélkül kockáztassam, pedig sokszor tollam alá kívánkozott.
A d d i g , míg az elmélet a gyakorlatnak esek helyébe job
bat nem tud adni, a gyakorlat , nem tud mással számolni.
Magyar János többször feltett kérdésére, hogy „mit ért Ajtay
sűrűség alatt", „hogyan vélekedjünk a sűrűségről", azt je
lentem k i , hogy én elfogadom a sűrűség fogalmát, ahogy ezt
nemcsak a gyakorlatban, hanem az elméletben is elfogadták
s így számolok velük.
A 4. pont alattiakban (a 263—264. oldal) túlkövetelést
látok. Haracsi Lajos cikkére vonatkozó válaszomban erre
részletesen kitérek, itt csak az „eszközök", a „mérés" „mére
tezésről" szólok.
Ne essünk túlzásba.
Maga Magyar János bizonyítgatja, hogy a sűrűség nem
szabatos fogalom és adat, miért legyen pont a fejlődésképes
ség adata ennél megfelelőbb, s miért legyen ez olyan érte
lemben mérhető, méretezhető, mint ahogy Magyar
János

kívánja. E z t "a kijelentésemet kérem úgy érteni, ahogy azt
mostani cikkem első részében kifejtem.
A z 5. pont alattiak (264—265. oldal) nem is félreértés
ből, hanem, enyhén szólva, elnézésből Íródtak.
Nekem annyira nem alapképletem a
v= k
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hogy én ezt a képletet, miután „szemléltettem", skartba
teszem és többé vele nem foglalkozom. E z t én világosan k i
is jelentem.
A „Hozzászólások" ebből folyó következtetései alap
talanok.
Kérem Magyar János kartársamat, hogy jövőben vesrve
írásaimat megfontoltabb k r i t i k a alá, ha a vele való foglal
kozást érdemesnek tartja.
III.

Bíró Zoltán konkretizáló és éppen ezért szabályozó
közreműködése az ügynek csak hasznára van. Nem a magam,
hanem az ügy érdekében kérem, hogy szerkesztői jogával
máskor is éljen.
A „c" tag és a hiányzó pénzérték tényezők körül fel
merült vitánkat —- úgylátszik — nem tudjuk dűlőre vinni.
Abban reménykedem, hogy amikor a hozamszabályozási
rész is tárgyalás alá kerül,* a pénzértéktényező ügyében
enyhébb álláspontra fog helyezkedni.
Nem dől el azonban ott és akkor sem a „ c " vitája.
A lap keretei — a munkámra áldozható tér — és olva
sóink figyelme is, türelme is nekem korlátokat szab.
Utolsó szóként kérek helyet ez ügyben a következőknek.
Tartózkodtam attól, hogy képletembe, ha nem szüksé
ges, több tényezőt állítsak.
Miután Magyar János a tárgyalásba a záródás fogal
mát bevonta, feladom ezt az álláspontomat, de csak egy időre.
Tekintsük a „ c " értéket, mint biológiai faktort úgy, mint
egy biológiai tényezőnek, a záródásnak a függvényét és első
* Már megjelent az E . L . ezidei I V . számában. Szerk.

Replies. By V. • -táblázatában a sűrűség szó helyett olvas1. (To the articl.e
increment Per-ce-- dolog egészen más világításba kerül ezpossibiliU'
.
auth
Most azt mondom meg, miért volt a tartózkodásom.
Második tanulmányom bevezető részében szólok arról a
károsításról, amely megmarad az egy szer. ritkává lett, vagy
ritkává tett állományokban még akkor is, mikor a záródás
már helyreállt.
A záródáshiány akár a múltban megvolt, akár a jelen
ben meglevő sűrűséghiány okozata. A z az állomány, amely
nek nincs, vagy nem volt jó záródása, eredetileg sűrűség
hiányban szenvedett.
A záródáshiányt az állomány hamar kiforrja.
A sűrűséghiány, vagyis a fatömeghiány, még azután
is — tanuságtételül — hosszú ideig megmarad.
A múlóbb alap helyett az állandóbbat választottam a
tényező meghatározására, így tehát nem a sűrűségnek
van
kétszeres hatása, hanem a sűrűségnek
egyszeres és a záró
dásnak
külön
egyszeres befolyása
a képletadta
eredmé
nyekre, ami megfelel a mennyiségi és minőségi, fizikai és
fiziológiai értékelés szempontjainak.
Utolsó érvem pedig a következő:
Fejlődési hibája miatt vágásra érettnek azt az állo
mányt minősítettem, — s ezt eddig észrevétel nem érte, —
amely közepesnél gyengébb fejlődés mellett 0.5-nél ritkább.
E z kapta a 9 = 10 értéket, mely alakult így
__ f - f . _ 3 + 2
s ~~ 0-5 '
tehát 9 > 10 csak akkor, ha vagy f > 3, vagy s' < 0 -5.
A „ c " tagot elhagyom, az értékeket behelyettesítem és
s' szerint az egyenletet megoldom:
ö
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tehát egy közepesnél
gyengébb fejlődésű
állomány e szerint
csak akkor válnék kiirtásra valóvá, ha sűrűsége 0.3-ra esik
vissza.

E z a jövedelem-szolgáltatás szemponifteni, ahogy azt
met nem szolgáltató tőkéknek olyan
amelyet én az erdőgazdaság jövedelmezősé&'STu is félreértés
nem tartok ok- és célszerűnek.
A „c" értéket csak akkor adom fel, ha az bebizonyos^
dik, hogy a közepesnél is gyengébb fejlődésű és 0.3 sűrűségi
állományok fenntartása gazdaságos.
*
Erwiederumgen. Vou V.

Ajtay.

1. Zu L. Haracsis Aufsatz. Zuwachs und Zuvachsprozent
genügem alléin zur Kennzeichung der Entwicklungsfahigkeit
nicht, man muss ihnen vorest den gleichen Nemner zuweisen. Die
vom Verfasser eingeführten fünf Grade der Entwicklungsfahig
keit bedeuten eine nicht weniger exakte Grundlage, als z. B. die
Bestimmung der Diehte in Zehnteln; dies wir auch mit Zahlenbeispielen belegt.
2. Die Ausführungen J. Magyars beruhen auf einem grundlegenden Missverstandnis der Sachlage, seine Folgerungen berühren alsó kaum die aufgeworfene Frage.
3. Biró gegenüber kann Verfasser den vom Bestandesschluss
bedingten biologischen Faktor „c" nicht ausser Acht lassen, solange es nicht nachgewiesen wird, dass die weitere Erhaltung
jener Bestánde, die eine unter dem Mittelmássigen stehende Ent
wieklung aufweisen und nicht einmal den Schlussgrad 0.5- erreichen, den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit entspricht. Der
Eirnführung des Geldwerts kann Verf. nicht beistimmen. Um aber
weiteren Missverstándnissen vorzubeugen, soil künftighin die Bezeichnung „natürliche Hiebsfolgezahl"
gebraucht werden, da die
wertmássige Feststellung dieses Merkmals aufgrund der „inneren" natürlichen Verháltnisse der Bestánde geschieht, denen
gegenüber der Geldwert ein Faktor anderer Natúr ist.
#

Réponses, par V.

Ajtay.

1° A M . Haracsi. L a croissance et le pourcentage de crois
sance ne suffisemt pas á caractériser la faculté de développement;
l'éehelle de cinq degrés que recommande M. Ajtay permet de procéder avec exactitude.
2° Les considérations développées par M. Magyar sont étrangéres au sujet.
3° Vis-á-vis de M. Bíró, il est souligné qu'on ne saurait se
passer du facteur biologique „c", et que la valeur en argent ne
caractérise pas l'état „intrinséque" et naturel des peuplements.

Replies. By V.

Ajtay.

1. (To the article of L. Haracsi.) The increment and the
increment per-cent are not sufficient for characterizing- of the
possibility of development; the five grades proposed by the
author are fully adequate for exact valuation.
2. The remarks of J . Magyar are not pertinen t to the sub ject.
3. In opposition to Biró the author asserts that the biological
factor „c" cannot be left out, and that the financial value is not
the expression of the maturál "inner" state of the stands.

Magyar erdészeti szakkifejezések.
Irta: Fekete Zoltán.

A z Erdészeti L a p o k márciusi füzete néhány német
műszóra kíván megfelelő magyar kifejezést (300. old.).
Ugyanitt panaszkodik a közlemény írója, hogy a
februáriusi számban megindított mozgalom igen kevés ered
ménnyel járt s a szétküldött 800 válaszlapból csak három ér
kezett vissza kitöltve.
Ennek az oka nyilván az, hogy a feladat nem könnyű és
a javaslattevés nem hálás. A nehézség bizonyos mértékig a
magyar nyelv természetében rejlik.
A z összetett német műszavakat nem igen lehet hason
lóan képzett magyar szavakkal lefordítani. E z ellen magyar
nyelvérzékünk ágaskodnék. Méltó rosszalásnak tenné k i ma
gát például az, a k i a német Zielstarke, Zielvorrat,
Betriebszieltyp szavakat célvastagság, célkészlet, üzemcélalak k i 
fejezésekkel akarná magyarosítani. Ilyenkor a magyar i n 
kább körülír. Tehát ezt mondja: célbavett, vagy elérni kívánt
vastagság, fakészlet vagy üzemalak. Többé-kevésbbé hasonló
értelmű szavak: előirányzott, tervbevett, tervezett, esetleg:
várt vagy remélt.
1

2

1

Abetz:

Ziele und Auí'gaben

oiner

neuzeitlichen

Forsteinrichtüng.

(Alig. Forst- und Jagdzeitung 1937, 1. o.).
2

Magam annakidején

amelyhez

iránynövedéknek

neveztem azt

az évi használatokikai alkalmazkodni kívánunk.

Szemle, 1930, 247. old.: A hozadék
iránynövedék).

a

növedéket,

(Erdőgazdasági

összefüggése a vágásfordulóval

és

az

Így lehetne irányátmérőről, iránykészletről stb. is beszélni,

de bizony ez idegenül hangzanék és erőltetett volna.

