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Az egyöntetű faállományok szerkezetéről. 
Irta : Rónai György m. k. főerdőmérnök.*) 

I. Előadás. 
Ha előadásaim tárgyán végiggondolok, 'ugy érzem, hogy 

legjobban teszem, ha előre is bocsánatot kérek azért, hogy 
szives figyelmüket olyan elvont tárgygyal merészelem fárasztani, 
amely képekben csak kevéssé érzékithető s éppen azért talán 
kevésbbé érdekes. 

Bátorságom magyarázatául és mentségéül szolgáljon, hogy 
előadásaim az erdőbecslés terén eddig kevéssé ismeretes, sőt 
bizonyos tekintetben egészen uj elveket és tételeket foglalnak 
magukban, amelyek minden tudományos értékük mellett elsősorban 
gyakorlati jelentőségűek. 

Tudjuk, hogy mindaddig, amig a fiatal erdő nem záródott, 
a törzsek a termőhelynek (talajnak, légkörnek) szabad és korlátlan 
kihasználása mellett főleg faji és egyedi tulajdonságuk szerint 
fejlődnek. A záródás beálltával azonban egészen uj tenyészeti 

*) Előadta az Országos Erdészeti Egyesületben 1921. január hó 27-én. 



viszonyok alakulnak ki, amelyek lényeges befolyással vannak az 
eddig egymástól függetlenül nőtt törzsegyedeknek további fejlő
désére. 

Amint ugyanis a fák koronái és gyökerei összeérnek, a törzs
egyedek fejlődésében bizonyos fokú versengés, életküzdelem indul 
meg, amely egyes törzsek uralomra juttatásával, másoknak elnyo
másával nemcsak az állománynak, mint egésznek a fejlődésére, 
hanem abban a törzsegyedeknek vastagsági, alaki, magassági 
növekvésére, az egyes törzsosztályok kialakulására, a törzsek vastag
sági és magassági eloszlására, más szóval az állomány belső szer
kezetére is lényegesen kihat. 

A faállományok belső élete tulajdonképen az alkotó elemek 
(a törzsegyedek) életküzdelmének a folytonossága. Ahol ilyen élet
küzdelem nincs, ott lehetnek különálló, egymástól függetlenül 
fejlődő fák, de szoros értelemben vett faállomány nincsen. 

Az életküzdelem ugyanis bizonyos összefüggést, szerkezetet, 
mondhatnám szervezetet létesít a faállományt alkotó törzsek között, 
amely által azok külön fejlődési törvényekkel biró fiziológiai 
egységgé válnajc s ezt nevezzük mi faállománynak. S ha a tár
sadalmi statisztika az elképzelhető legheterogénebb egyedekből 
álló sokaságnak: az emberi társadalomnak az összetételében és 
fejlődésében általános érvényű és gyakorlatilag felhasználható tör
vényszerűségeket tudott fellelni és megállapítani, mennyivel inkább 
kell, hogy a korra és termőhelyre nézve egyöntetű faállománynak 
egymással folytonos küzdelemben álló, helyhez kötött törzsegyedei 
méreteik kialakulása, méreteiknek egymáshoz való viszonya, fejlő
désük és számuk megoszlása tekintetében bizonyos törvényeknek 
legyenek alávetve. 

Természetes, hogy az erdőgazdaságnak s az erdészeti tudo
mánynak szoros érdeke, hogy ennek a fiziológiai egységnek: a 
faállománynak ugy fejlődési, mint szerkezetbeli törvényeit ismerje. 

A faállománynak, mint egésznek, fejlődési vagy növekvési 
menetét, nevezetesen a területegységen álló faállomány törzs
számának, fatömegének, átlagos magasságának, vastagságának, 
növedékének a korral való változását a fatermési táblák foglalják 
magukban. Ezek — legalább a német erdészeti irodalomban — 
már eléggé ismeretesek. 



Nem kevésbbé fontos azonban azoknak a törvényszerűségek
nek az ismerete, amelyek a faállományok szerkezetében és e szer
kezet kialakulásában érvényesülnek. 

Nem egy erdőnevelési és erdőbecslési eljárásunk máris e 
törvényszerűségek feltevésén alapszik. Mégis éppen ezek a tör
vények azok, amelyek még nincsenek kellően kikutatva, vagy ha 
ismeretesek is, még nem lettek eléggé méltányolva és összefog
lalva. Legtöbbje ujabb keletű, ugy, hogy e törvényszerűségeknek 
még a tankönyvekben kevés nyomát találjuk. Csak itt Jott, egyes 
önállóan megjelent értekezésekben és a szaklapok cikkeiben talál
kozunk velük. 

Mivel a m. kir. központi erdészeti kísérleti állomáson már 
néhány év óta faállományok elemzésével foglalkozom, röviden 
ismertetni kívánok egynehány, a faállományok szerkezetében fel
lépő gyakorlatilag különösen fontos törvényszerűséget. 

Előre bocsátom, hogy mivel a faállományokban az egyes 
fák tenyészeti viszonyai korántsem egyenlők és a faegyedek fej
lődésére, a különböző egymásra ható tényezőkön kivül az egyéni 
sajátságnak is befolyása van, azért nem szabad szem elől tévesz
tenünk, hogy akkor, amikor a faállományok szerkezetében föllépő 
törvényszerűségekről beszélünk, ezek alatt nem olyan természeti 
törvényt kell értenünk, mint amilyen pl. a kristályképződés tör
vénye, tehát nem olyat, amelynek a faállományt alkotó összes 
törzsek kivétel nélkül alá vannak vetve és attól el nem térhetnek, 
hanem olyan általános érvényű törvényszerűséget, amely csak a 
tömeges jelenségek átlagában nyilvánul meg és amelyben az 
egyes törzseken jelentkező' egyéni eltérések mintegy kiegyenlitó'dnek. 

A faállományok szerkezetének elemzését többféle szempont
ból végezhetjük. Általában véve mégis két csoportba sorozhatjuk 
azokat a kérdéseket, amelyeknek a faállományok szerkezetében 
való kutatása és ismerete a gyakorlati használhatóságra való tekin
tettel elsősorban szükséges. 

1. Az első csoportba tartozik a faállományt alkotó törzsek 
tömegtényezőinek: a fák vastagságának, fatömegének, tömegmagas
ságának, magasságának, alakszámának egymáshoz való viszonya; a 

2. csoportba a normális faállományok vastagsági, magassági 
stb. összetétele, vagyis annak a meghatározása, mikép oszlanak 



meg a faállományt alkotó törzsek a vastagsági, magassági stb. 
fokokban. 

Az első csoportba tartozó kérdések a legfontosabbak. S én 
ezek között is elsősorban és főképen annak a megállapítására 
fogok kiterjeszkedni, hogy miképen változik a faállományt alkotó 
fák fatömege, tömegmagassága (magassága és alakszáma) a köz-
vetetlenül megmérhető mellmagassági átmérőhöz és annak kör
lapjához képest. A gyakorlati erdőbecslés szempontjából ugyanis 
főleg e törvényszerűségek ismeretére van szükségünk. Hiszen az 
átlagos fatömegnek, magasságnak, alakszámnak és tömegmagas
ságnak meghatározási módja ezekkel a törvényszerűségekkel áll 
szoros összefüggésben. Lássuk ezt a kérdést közelebbről. 

Az erdőgazdasági gyakorlatban az erdőbecsléstan tanítása 
szerint már közel 150 éve általában ugy szoktuk a faállományok 
fatömeget megállapitani, hogy a törzseket megmért mellmagassági 
vastagságuk szerint czentiméter vagy páros czentiméter vastagsági 
fokokba sorozzuk, a körlapösszegek alapján kiszámítjuk az egész 
állomány vagy pedig az Urichr Hartig, Baur-íé\e eljárás szerint 
alkotott vastagsági osztályok átlagos körlapu fáját, kikeressük egy 
vagy két — az átlagos körlapnak megfelelő — vastagsággal biró 
u. n. próbafát, s ennek pontosan fölvett fatömegéből következte
tünk az állomány, illetve az általa képviselt vastagsági osztály 
fatömegére. Ez — amint emiitettem — körülbelül másfél száza
dos eljárás, amely nemcsak a gyakorlatban, hanem nagyobb pon
tossággal végezve és több próbafát döntve — a tudományos 
kutatásoknál is bevált. 

Amint az eljárás szelleméből látjuk, abból a feltételből indu
lunk ki: hogy 

n%SM\ + n2g*h2f2+n3gih3f3-i-... = V= [n]ghf*) 

Vagyis feltételezzük, hogy a faállomány törzsei között talá
lunk olyan átlag- vagy próbafának nevezett törzset, melynek 
fatömege (ghf) a faállomány vagy vastagsági osztály törzsszá-

*) Ebben a képletben nx n2 ns az egyes vastagsági fokok törzsszámát, 
gigigz a vastagsági fok körlapját, hxh^hz a magasságát , /^ / , az alakszámát 
jelenti; g, h é s / az átlagos körlapot, az átlagos magasságot és az átlagos al k-
számot jelöli; [«] pedig a vastagsági fokok törzsszámának összegét. 



mával (n) szorozva, a faállomány vagy vastagsági osztály fatömeget 
adja. Ezt a törzset pedig a körlapátlagfák, vagyis azok között 
gondoljuk feltalálhatni, melyeknek mellmagassági körlapját meg
kapjuk, ha a körlapösszeget osztjuk a törzsek számával. 

Másszóval feltételezzük, hogy a körlapátlagfa egyúttal fatömeg-
átlagfa. 

Hogy mi adja a jogczimet ahhoz, hogy ezzel a hypothezissel 
éljünk, ez a tankönyveinkben nyilt kérdés marad. Pedig önként 
érthető, hogy e mellett az a priori felállított hypothezls mellett a 
hf= tömegmagasságnak változása már nem lehet közömbös. És 
nekünk általánosan használt erdőbecslési eljárásaink alapja és meg
bízhatósága szempontjából elsőrendű érdekünk annak megállapí
tása, hogy mikép kell a körlaphoz képest a tömegmagasságnak 
változnia, hogy a körlap szerint választott átlagfa egyúttal fatömeg-
átlagfa lehessen. 

A feladatot kérésemre dr. Walek Károly barátom, Alma 
Materünk matematikai professzora 1914-ben a következőkép 
oldotta meg: 

Jelöljük a képletben t\fx, h2f2-őt, vagyis az egyes vastagsági 
fokok tömegmagasságát yltya-vei; akkor: 
1 • «i gi y-L+«2 g% + « 3 g3 y-i + • • • = [ « ] gy, 

ahol az átlagos tömegmagasság: y = • 

Az I. egyenlet y-ra nézve funkczionális egyenlet, még pedig 
homogén, lineáris egyenlet, amelynek általános megoldását meg
kapjuk, ha a részletes megoldásokát összeadjuk. 

A szóbanforgó egyenletnek két partikuláris megoldása van. 
Az egyik ha yt — a állandóval. Ebben az esetben ugyanis 

(n1g1 + nig^ + n.ig.i-\-...) a = [ng]a és 

" i £ i + " 2 & - r - » 3 £ 3 + ••• = [ng], 

ami bizonyításra nem szorul. E szerint a megoldás szerint: a kör
lap- és fatömegátlagfa összeesik, ha a faállományt alkotó törzsek 
tömegmagassága egyenlő. 

A második részleges megoldást kapjuk, ha 

gy = b, amiből yu =-• 



Ekkor ugyanis: 
(nx -f- n% -f- « 3 + • • •) b = [n] b és 

Eszerint a körlapátlagfa akkor fatömegátlagfa, ha gy, vagyis 
az összes fák fatömege (m) egymással egyenlő. Ekkor a tömeg
magasságoknak a körlap szerinti változása egyenszáru hyperbolát ad. 

Mivel a természetben a részleges megoldások egyik feltétele 
sem érvényesül, azért a teljes megoldást keressük, azt a megoldást 
t. i., amely a legtöbb állandót tartalmazza. 

Ezt az általános megoldást — amint már emiitettük — a 
részleges megoldások 
összegében kapjuk 
meg. Vagyis 
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y=yi+yn=a-\r-. 

\ 
\ 

\ — \ — 
v— 

\ — — — — 
— 

— 
— 

\ 
\ 

• • • 

10 

Ennek az egyen
letnek olyan egyen
száru hyperbola felel 
meg. melynek közép
pontja koordináta
rendszerünk közép
pontjától y tengely irá
nyában -4- a értékkel 
van eltolva, tengely

keresztje az óra'járásával megegyező irányban 45 fokkal van elforgatva, 
tengelye pedig = / 2 6 (1. az 1. ábrát). 

Hogy az y = a-\-^ egyenlet csakugyan helyes, arról köny-

nyen meggyőződhetünk, ha pl. g helyébe az átlagos körlapot, 

vagyis értéket tesszük. Ekkor ugyanis a feltételhez képest y 

1. ábra. 

["] 
gyanánt az átlagos tömegmagasságot, vagyis 

kapnunk. 

És valóban: y = a -f- t — = a 4- r~- = 

[ngy] értéket kell 
[ng] 

a[ng]-\-b[n] 

Ing] 
[n] 

[ng] [ng\ 



tegyük itt b helyébe a megfelelő értéket, y — a - j - — egyenletből 

b—yg—ag, ami kifejtve: 

b=yígi. — agí-\-yigi — agi+yig3—agi+... lesz tehát: 

« — ( f l / l i g i + g " a + • • • • ) , 
y [ng] + 

I &i gi"i — a gi fh + Ví, ga n% — a g% n2 + y% ga n3 — a g3 n3 - f - . . . 
T [ng] 

[ngy] j 

Viszont, ha y — a -4-— képletben y helyébe az átlagos tömég-

magasságot, vagyis értéket tesszük, akkor körlap gyanánt az 
[ng\ 

átlagos körlapot, értéket kapjuk. 

Az y = a - f - — képletből következik, hogy ^ = í z ^ - J - ö, ahol 

nem egyéb, mint a törzs fatömege s igy az egyenlet jobb
oldalán megkaptuk a fatömegnek a mellmagassági körlap függ
vényében való változását. Ez, amint látjuk, az egyenes egyenletének 
felel meg, ahol az állandók közül a az egyenes hajlásszögének a 
tangensét, b pedig azt a pontot jelenti, ahol az egyenes, nevezzük 
tömegegyenesnek, az ordináta-tengelyt metszi. 

Íme tehát megállapíthatjuk, hogy a faállományt alkotó törzsek 
fatömegének a körlap szerint való változása az egyenes egyenlete 
szerint kell, hogy történjék, ha azt akarjuk, hogy'az átlagos kör
lap alapján választott próbafa egyúttal fatömegátlagfa legyen. 
És viszont mindazokban az erdőbecslési eljárásokban, amelyekben 
körlap alapján kiszámított próbatörzsekkel dolgozunk, a priori arra 
a feltételre építünk, hogy a körlap szerint rendezett törzsek fa-
tömegei egy egyenesben feküsznek. 

A tömegegyenes tétele és a mi általánosan ismert és használt 
erdőbecslési eljárásaink között tehát annyira szoros matematikai 
összefüggés áll fönn, hogy a tömegegyenes tulajdonképen 
praemisszá/a becslési eljárásaink alaptételének. Ha tehát elfogadjuk 
éS használjuk a körlap alapján kiszámított átlagfával való becslést, 



j 
eo ipso el kell fogadnunk a tömegegyenest is, mert azzal, hogy 
körlapátlagfával dolgozunk, már úgyis a tömegegyenesben rejlő 
törvényszerűségre épitűnk. 

Az a kérdés már most, hypothezis-e a tömegegyenes, vagy 
valóság ? 

Mielőtt erre a kérdésre a m. kir. központi erdészeti kísérleti 
állomáson végzett kísérletek eredményeivel válaszolnék, engedjék 
meg, mélyen tisztelt Uraim! hogy előbb röviden ismertessem az 
ezzel a kérdéssel kapcsolatos erdészeti irodalmat. Ezáltal ugyanis 
felvilágosítást kaphatunk arra nézve, mi az oka annak, hogy csak 
most beszélünk és irunk a tömegegyenesről, amikor az azon ala
puló körlapátlagfával való becslési eljárásokat már közel 150 éve 
használjuk. 

Végigböngésztem a legrégibb, a német erdészeti irodalmat, 
kutatva és összegyűjtve mindazt, amit a faállományok szerkezetére 
vonatkozólag a szaklapok cikkeiben és egyes különálló munkák
ban megállapítottak. 

Heyer Gusztáv volt az első és egyedüli erdészeti matematikus, 
aki 1852-ben (tehát akkor, amikor a körlapátlagfával való becslés 
már több mint egy fél század óta használatban állott) „Über die 
Ermittlung der Masse, des Alters und des Zuwachses der Holz-
bestánde" czimű munkájában erdőbecslési eljárásaink matematikai 
alapját kutatta. Heyer az előbbinél jóval hosszadalmasabb mate
matikai fejtegetések után megállapítja, hogy az átlagos körlap 
alapján választott próbatörzsekkel csak akkor kaphatunk helyes 
eredményt, ha az állományt alkotó fák mellmagassági körlapja és 

tömegmagassága között azy=Y—c-\ c függvényben kifeje
zett törvényszerűség létezik. Ebben a kifejezésben y és Y a g és 
O körlapnak megfelelő tömegmagasságot jelenti, c pedig egy 

' esetről-esetre meghatározandó állandót, melynek határértéke 0 és + Y. 
A szóbanforgó függvény c-nek - f - és — értéke szerint két 

egymással kongruens, de ellentétes jelű egyenszáru hiperbolát ad, 
amely az asszimptotákra, mint tengelyre vonatkozik. 

Heyer matematikai fejtegetései alapján kimondta, hogy: »a 
körlap alapján kiszámított átlagfa csak akkor lehet egyúttal fatömeg-. 
átlagfa, ha vagy a faállományt alkotó törzsek tömegmagassága 



egyenlő, vagy ha a körlapjuk szerint rendezett fák tömegmagas
sága az egyenszáru hyperbola egyenletében fekszik". 

Heyer azután megállapítja, hogy egész erdőbecslési rend
szerünk megbízhatósága szempontjából nagy fontossággal bir annak 
az eldöntése, hogy a szóbanforgó törvényszerűség a normális 
faállományok szerkezetében valóban fönnáll-e? Hogy erre a kér
désre feleletet adjon 16 faállomány felvételi adataiból, nevezetesen 
a szabadon alkotott vastagsági osztályok próbafáinak tömegmagas
ságából, tehát néhány (5—7) adatból empirikus uton megrajzolta 
a tömegmagasságok görbéjét s ezután két tetszés szerint választott 
tömegmagasságból kiszámította a tömegmagasság matematikai 
görbéjét. Heyer tehát sajátos módon végzett kísérleteivel tulajdon
képen azt kutatta, hogy a néhány felvételi adatból szerkesztett 
empirikus görbe mennyiben egyezett a két tetszés szerint választott 
nyers felvételi adat alapján kiszámitott matematikai görbével. 
Ilyen módon végzett kísérletei alapján Heyer arra a meggyőző
désre jutott, hogy a normális növésű zárt faállományokban az 

ír i o 
y = Y—c-\ c -

^ g 
függvény tényleg feltalálható, mivel azonban az abnormális fa
állományokban, nevezetesen azokban, amelyekben nagyobb hézagok 
és régi hagyásfák voltak, az eltérés az egy állományátlagfával 
kapott fatömeg és a vastagsági osztályok alkotásával nyert fatömeg 
között sokszor elég jelentékeny volt (a legnagyobb eltérés 10 -8 szá
zalék volt, általában pedig 0"5% között változott), azért Heyer 
ebből azt a messzemenő következtetést vonja le, hogy nagy pon
tosságot igénylő becsléseknél még a normális növésű zárt állo
mányokban sem szabad a fatömeget a körlapátlag alapján kiválasz
tott állományátlagfa segítségével meghatározni, hanem lehetőleg 
minden vastagsági fokból kell próbafát venni. 

Heyer matematikai fejtegetései tehát, anélkül hogy bennün
ket a tömegegyenes tételéig eljuttattak volna, ahelyett hogy szilárd 
alapra helyezték volna a körlapátlagfával való becslési eljárásain
kat, csak ahhoz járultak hozzá, hogy egész becslési rendszerünk 
alaptétele bizonytalanná és kétségessé vált. Még bizonytalanabbá 
vált ez Kunze, Weise, Witnmenauer különös módon végzett kísér
letei nyomán. Úgy, hogy általános meggyőződéssé vált, hogy a 



körlapátlagfa nem tehet egyúttal fatömegátlagfa. Kunze pl. éppen 
ezért az átlagfa meghatározására más, a közismert eljárástól eltérő 
képletet is ajánlott. A gyakorlat azonban mindezekkel, a szaklapok 
czikkeiben megjelenő fejtegetésekkel keveset törődött, haladt, a 
maga utján, ugy, hogy a körlapátlagfával való becslést a gyakor
latból kiszorítani nem lehetett. Érdekes megállapítani, hogy az a 
felfogás, hogy a körlapátlagfa nem lehet egyúttal fatömegátlagfa, 
fennmaradt még akkor is, amikor Weise és Wimmenauer kimu
tatta, hogy a faállományok összetétele olyan, hogy a körlapátlagfa 
és a fatömegátlagfa a törzsszámnak közel egy és ugyanabba a 
százalékfokába, tehát ugyanabba a vastagsági fokba esik és meg
maradt ez a felfogás annak ellenére, hogy Kunze, Weise és Wim
menauer arra irányuló kísérleteiben, hogy az egyes erdőbecslési 
eljárásokkal mekkora pontossággal tudjuk a faállományok fatömeget 
meghatározni, az egész állományra vonatkozó körlapátlagfa egészen 
jó, sőt sok esetben a legjobb eredményt adta. 

Annak a nézetnek a fennmaradásához, hogy a körlapátlagfa 
nem lehet fatömegátlagfa, Weise-nek és Wimmenauer-nak azok a 
kutatásai adták az okot, amelyek szerint az átlagos tömegmagasság 
csodálatosképen nem ott, ahol az átlagos fatömege a 41-ik, hanem 
a felülről számított 28-ik %-fokban foglal helyet. Könnyen bebizo
nyítható, hogy Weise és Wimmenauer-nak az a megállapítása, 
amely szerint a fatömeg- és a körlapátlagfa a 41—42-ik, a tömeg
magasság pedig a 28-ik %-fokba esik, már önmagában véve is 
ellenmondást rejt magában és ez fényes bizonyság amellett, 
hogy milyen abszurditásokhoz játunk, ha elhagyjuk az egyedül 
helyes matematikai alapot. Hiszen valamely körlapátlagfa csak ugy 
lehet fatömegátlagfa is, tehát csak akkor eshetik ugyanabba a 
vastagsági fokba, hogyha annak tömegmagassága egyúttal a faállo
mánynak is a tömegmagassága, mert V= OHF= N.ghf egyen
lőség csak akkor állhat fenn, ha abban HF~hf, mert O-ről 
tudjuk, hogy az egyenlő Ng. 

Egészen más irányt kapott erdőbecslési eljárásaink történeti 
kifejlődése Kppeczky-Richárd és dr. Speidel föllépésével. Mind a 
kettő körülbelül egyidőben (1891—93-ig), mint uj faállománybecs
lési eljárást, a tömeggörbével való állománybecslést ismerteti. 
Az eljárás lényege tudvalevően (Kopeczky szerint) az, hogy a meg-



becsülendő faállományból 15—20 szabályos növésű, különböző 
vastagságú mintatörzset döntetünk, megköbözzük és köbtartalmu
kat mellmagassági vastagságuknak megfelelően m - f okokat tartal
mazó abszczisszára rakjuk fel és a kapott pontokon át, illetve azok 
között s azokhoz simulva törés nélküli görbét húzunk. Erről az 
úgynevezett tömeggörbéről, minden vastagsági fokra nézve leolvas
suk a törzsegyed köbtartalmát, amelylyel azután megállapíthatjuk 
az egész állomány fatömegét. Speidel eljárása ettől csak annyiban 
különbözik, hogy ő a fatömeggörbe pontosabb és könnyebb meg-
állapithatása végett vezérgörbét használ. Nevezetesen ugy jár el, 
hogy a döntött mintafák hosszából s esetleg még egynéhány álló 
törzsnek megmért magasságából — miként az a törzstömegtáblák
kal való becsléseknél szokásos — meghatározza az állomány 
magassági görbéjét s ennek a segítségével a törzstömegtáblákból 
minden vastagsági fokra kiolvassa az átlagos fatömegeket s ezeket 
szintén felrakja ja. f/re-fokokat tartalmazó abszczisszára. Az ezekkel 
a pontokkal kapott szabályos görbe vonal: a törzstömegtábla 
görbéje, vezérgörbéül szolgál a mintafák fatömegein áthaladó 
tömeggörbe megállapításához, mert ezt a görbét a vezérgörbéhez 
simulva határozza meg. Speidel az ilyen módon szerkesztett tömeg
görbékkel már 1903-ban formális állományelemzéseket végzett s 
ezek során az általános felfogás ellenére azt a nagy horderejű 
tételt állította föl és bizonyította be, hogy a faállományokban a 
körlap alapján kiszámított állományátlagfa egyúttal fatömeg-
átlagfa s hogy annak tömegmagassága az állomány tömeg
magassága, magassága és alakszáma az állomány magassága és 
alakszáma. 

Hat évvel későbben, 1899-ben Kopeczky a tömeggörbékkel 
foglalkozva arra a gondolatra jutott, hogy a mintatörzsek fatömegét 
olyan tengely-rendszer .ordinátáira rakja fel, melynek abszczisszája 
cm-fokok helyett körlap-fokokat tartalmaz. S ekkor észrevette, hogy 
a mintatörzsek fatömegei egy egyenesben feküdtek s így Kopeczky 
empirikus uton mintegy felfedezője lett annak a törvényszerűség
nek, amelynek feltételezésén alapultak addig is csaknem az összes 
erdőbecslési eljárásaink. 

De H nemo sit profeta in patria sua". 
Kopeczky felfedezését sem üdvözölték a szakemberek öröm-



mel. Bizonyos tartózkodással és ellenszenvvel fogadták, sőt Kopeczky 
Hadek erdőigazgató részéről éles támadásoknak volt kitéve. Ezen 
nincs mit csodálkozni. A gyakorlati emberek egészen uj, szokat
lanul hangzó, szinte hihetetlennek látszó jelenséget láttak a tömeg
egyenesben, annál is inkább, mivel eddig még senki — maga 
Kopeczky sem — fejtette ki becslési rendszerünk matematikai 
alapját s igy fogalmuk sem volt arról, hogy amikor körlapátlag
fával becsültek, máris a tömegegyenés jelenlétére építettek. Ahhoz 
pedig, hogy Kopeczky felfedezését a német kísérleti állomások is 
kelletlenül fogadták, maga Kopeczky is hozzájárult azzal, hogy uj 
faállománybecslési eljárásának ismertetésében a német kísérleti 
állomásoknak a szemére vetette, hogy csak elméleti dolgokkal 
foglalkoznak és gyakorlatilag fontos feladatokkal keveset törődnek. 

Jellemző s ezért érdekes megállapítani, hogy Hadek táma
dásainak lényege főleg abban állott, hogy matematikai fejtegetések 
alapján nem kis gunynyal azokat a további törvényszerűségeket 
mutatta ki, amelyek mint matematikai szükségszerűség a tömeg
egyenes tételéből önként folynak és amelyeknek a természetben való 
érvényesülése abban az időben ab ovo valószínűtlennek látszott. 
Arra azonban nem gondolt, hogy a tömegegyenes matematikai 
kigunyolásával kigúnyolja és lerombolja azt az alapot is, amelyen 
az az erdőbecslési rendszer állott, amelyet tulajdonképen védeni 
akart. 

Kopeczky^atta. volt matematikus s igy a tömegegyenes tételét 
egyébbel, mint a tapasztalati adatokra való hivatkozással megvédeni 
nem tudta. S igy a kísérleti állomások működését védő Hadek 
matematikailag megalapozott támadásának tulajdonitható, hogy a 

-tömegegyenesben rejlő tétel Németországban csak lassan tudta 
kivívni a szakemberek részéről azt a figyelmet, amelyet jelentősé
génél fogva megérdemel s ezeknek a támadásoknak köszönhető, 
hogy a tömegegyenes törvényszerűségének az erdőbecslés terén 
való gyakorlati kihasználása nem a német kisérletügy munkás
ságához fűződik. 

Igaz ugyan, hogy dr. Oerhardt az 1903-ban nyomtatásban 
is megjelent „Die theoretische und praktische Bedeutung des 
arithmetischen Mittelstammes" czimü doktori disszertácziójában 
110 kísérleti területen átlagosan 15 drb. mintatörzs döntésével s 



azok törzsfa-fatömegének körlapabsczisszára való felrakásával 
megerősítette Kopeczky tételét és a tömegegyenesnek messzemenő 
matematikai interpretácziójával mintegy igazolta Kopeczkyt azokkal 
az éles támadásokkal szemben, amelyeknek Hadek részéről ki volt 
téve, kifejtette a tömegegyenesnek analitikai tulajdonságait, kimu
tatta, hogy Meyer matematikai tétele és Kopeczky tömegegyenese 
teljesen fedik egymást, mégis a tömegegyenesnek gyakorlati kihasz
nálására nem került sor, sőt ezzel a mi erdőbecslési eljárásaink 
szempontjából annyira fontos tétellel — nyilván a vele kapcso
latos, még ki nem egyenlített ellentétes nézetek miatt — a tan
könyvekben is alig találkozunk. 

Mélyen tisztelt Uraim! Látva ama szoros matematikai kap
csolatot, amely egyrészről erdőbecslési eljárásaink, másrészről a 
faállományok szerkezetére vonatkozólag a priori fölvett törvény
szerűségek között létezik, valamint azokat az egymástól többé-
kevésbbé eltérő nézeteket, amelyek a szóbanforgó törvényszerűségek 
körül eddig kialakultak, a m. kir. központi erdészeti kísérleti 
állomás programmjába vette, hogy a faállományok szerkezetében 
fellépő törvényszerűségek, olyan megbízható kísérletek által nyer
jenek végleges megállapítást, amelyek a kísérleti faállományok 
összes törzseire kiterjeszkedvén, a kísérleti módszer tekintetében 
is megállják a kritikát. Abból a tételből indultunk ki, hogy ahhoz, 
hogy a faállományok szerkezetével és összetételével tisztába jöhes
sünk, nem elég a bizonyos sablon szerint választott próbatörzsek 
adataiból indulni ki, hanem a faállomány összes alkotó elemeit 
közvetetlen megmérésből kell megállapítani és az ezekből az összes 
adatokból dedukczió utján meghatározott átlagadatokra kell épí
tenünk és nem szabad — amint azt eddig tették — az egyéni 
Ítéletünk szerint átlagosaknak hitt és vátasztott adatoknak induk-
tive általános érvényességet tulajdonitanunk. Mert ha következ
tetéseink levonása alkalmával csupán egyes tetszésünk szerint 
kiválasztott egyedekre építünk, igen könnyen megeshetik, hogy 
— más választás után — különböző és egymástól eltérő törvény
szerűségekhez jutunk; igy járt Wimmenauer, aki minden grafikus 
kiegyenlítés nélkül az Urich-félé becslési eljárás próbatörzseire 
épített. 

Tiz olyan kísérleti állomány állott rendelkezésünkre, melyben 



minden egyes törzset milliméter pontossággal köböztek meg. 
• Az állományok rövid leírását a túloldali kimutatásban találjuk. 

Az első ezek között az a magyar földön, a karámi erdőgondnok
ság kerületében nőtt luczfenyőállomány, amelyet 1914-ben a m. 
kir. központi erdészeti kísérleti állomás vett és dolgozott fel. 
A többiek olyan, Németországban és Svájczban nőtt állományok, 
amelyeket szintén erdőbecslési kísérletek kapcsán a szászországi 
és a svájczi kísérleti állomás vett fel s amelyeknek adatai Kunze 
és Flury munkáiban ismertetve, bárkinek rendelkezésére állanak. 
Tekintve, hogy a faállományt alkotó összes törzsek ledöntése és 
milliméter pontossággal való felvétele költséget nem tekintve, meg
lehetősen körülményes munka, amely sok fáradsággal és nehéz
séggel jár, azért nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a német 
erdészeti irodalomban is csak kevés ilyen természetű munkával 
találkozunk. A felvetett kérdések megoldására különben ez a 
rendelkezésünkre álló kevés számú kísérleti állomány teljesen elég
séges. Gsak az a sajnálatos, hogy a lombfanemüek kísérleti állo
mányaink között csak egy bükkfa-állománynyal vannak képviselve; 
éppen ezért kívánatos, hogy a lombfafajokra még más kísérleteket 
végezzünk. 

Ami a kísérleti állományainkban gyűjtött adatok megbíz
hatóságát illeti, azt hisszük, azokhoz szó nem férhet, hiszen azok 
egytől-egyig kísérleti állomások által a tudományos kutatásokhoz 
megkívánt minuciózitással és lelkiismeretességgel lettek össze-

* gyűjtve. 
Ami pedig kísérleti adataink feldolgozásának mechanikai 

részét illeti, főleg a grafikus eljárást alkalmaztuk, egyrészt azért, 
mert ez a legegyszerűbb, másrészt mert az leginkább érthető. 
A grafikonok készítésénél milliméter papirost használtunk s hogy 
az eljárás pontosságát, amennyire lehet, emeljük, meglehetősen 
nagy mérczét alkalmaztunk. Az eredeti grafikonok a központi 
erdészeti kísérleti állomáson vannak letéve és bárkinek a ren
delkezésére állanak. Ha a karámi 0 8 hektár (1-38 kat. hold) 
kiterjedésű kísérleti terület (egy 100 éves luczfenyőállomány) 
összes törzseinek körlap szerint rendezett fatömegeit körlap-
abszczisszára felrakjuk, a fák fatömegei olyan ékalaku terület-
sávot hintenek be, amely élével az abszczissza-tengely felé irá-
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0-80 
Luczfenyö 0'9 
Jegenyef. 0"1 100 356 

Rónai: „Erdőbecslési kísér
let a különböző eljárások 
pontosságának összehason
lítására". Erdészeti Kísér

letek 1Ü15. évi 1—2. sz. 

II — 
Königsteini 

kir. erdőgond
nokság 

(Szászo.) 
0-83 Erdeifenyöl'O 69 

97 

586 

Knnze: „Untersuchungen 
über die Genauigkeit, die 
bei Holzmassenaufnahmeu 
durch Klassenprobestámme 
zu erreíchen ist." Tharandt. 

f. Jahrb. 1893. B . 43. 

III Oberforst b. 
Rheinfelden Kt. Aargau 0-50 

Jegenyef. 0 '5 
Luczfenyö 0 -5 

69 

97 157 
Flury: „ Ergebrisse aus Kahl-
schlágen." Mitteilungen der 

Schweizerischen Central-
anstaltfür a. iorstl. Versnchs-

wcsen. 185)8. 

IV Baregg Baden 0-50 Jegenyef. 0'8 
Luczfenyö 0'2 85 358 Ugyanaz 

V Spitalhan Bremgarten 0-50 Luczfenyö 1"0 95- 165 Ugyanaz 

VI Kronenwald Ölten 0-25 n 107 125 Ugyanaz 

VII Ohrbül bei 
Winterthur Kt. Zürich 0-33 Érdeifenyő 98 217 Ugyanaz 

VIII Schlossbaun 
b. Zofingen Kt. Aargau 0-25 

1 00 

Bükk 175 51 Ugyanaz 

IX Grossrüti Zofingen 

0-25 

1 00 Jegenyef. 0 - 8 
Luczfenyö CT2 130 313 Ugyanaz 

X Oartensberg Wyl 0-25 Jegenyef. O'B 
Luczfenyö 0'4 102 167 Ugyanaz 

XI — 
Langebrücki 

kir. erdő
gondnokság 

0-20 Luczfenyö 1*0 54 157 

Kunze: „Untersuchungen 
über die Genauigkeit, die 
bei Holzmassenaufnaiimen 
durch Klassenprobestámme 
zu erreichen ist." Supple-
mente zum Tharandter iorstl. 
Jahrbuche. III. Band. 1884. 
Az egyes vastagsági fokokra 
vonatkozólag csak az átlagos 

magasságot ismerteti. 

XII — » 0-20 a 97 130 Ugyanaz 

XIII — » 0-20 ii 99 140 Ugyanaz 

XIV — Ohrillai kir. erdő
gondnokság 

0-20 Erdeifenyő T0 74 160 Ugyanaz 

XV — '« 0-20 » 87 148 Ugyanaz 

XVI — ii 0'20 95 173 Ugyanaz 



nyul. Már ebből az ékalaku pontsorozatból is kitűnik, hogy a 
szeszélyesnek nevezett természetben a fatömegek kialakulása nem 
űzhet féktelen játékot. Még élesebben szembeötlik a törvényszerű
ség, ha az egyforma vastagságú fák fatömegeinek átlagos értékeit 
rakjuk fel (1. a 2. sz. ábrát). 

A 2. ábrában a felső egyenes a karámi luczfenyvesre vonat
kozik. Az alatta levő egyenes egy szászországi 0 3 8 hektárnyi 
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2. ábra. I. 100 éves Iuczf., II. 70 éves erdeif. állomány vastagfa tömegegyenesei. 
Az abszczissza-tengelyen egy beosztás rész értéke az I. egyenesre vonatkozóan 

0-01, a Il-ra 0-005 nfi. 

teljes sűrűségű 70 éves erdei fenyves fatömeg-eloszlását tünteti 
fel stb. 

Grafikonjainkon költségkímélés czéljából egy rajzon több 
grafikont egyesitettünk. Az ordináta-értéket egy-egy egyenesre 
nézve attól az ábszczisszától kell számítani, amelyről az illető 
egyenes kiindul. A tömegegyenes első harmadában talált kereszt 
az átlagos körlapu fa helyét és fatömeget tünteti föl. 



Amint ezekből az összes törzsekre kiterjeszkedő kísérletekből 
látjuk, a törzsek átlagos vastagfa és törzsfa-fatömegei körlapfokok 
felett valóban egyenest adnak, mert ezek a fatömegek ugy sora
koznak egymás után. hogy azokon át, illetve azok között más 
folytonos vonalat, mint egyenest, nem húzhatunk. A leghatározottabb 
az egyenes az I, II, IV/a, VII és a IX/a kísérleti állományokban. 
Ennek megvan a maga oka. Kísérleteink ugyanis azt is igazolják, 
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3. ábra. 97 éves, 0'5 jegenyefenyőből, 0'5 luczfenyőből álló állomány vastagfa-

tömegegyenesei. Az ordinata-tengelyen egy beosztásrész 0 -02 nfi. 

hogy minél több törzset használunk fel tételünk igazolására, annál 
határozottabb egyenest kapunk. Az emiitett kísérleti területeken 
pl. nagyobb területről jóval több törzs (217—586-ig) lett a kísérlet 
czéljaira felhasználva, mint a többiben, éppen ezért a törvényszerű
ség határozottsága ezekben az állományokban a legszembeötlőbb, 

ERDÉSZETI LSPÍKI 



Ez természetesis,hiszenvalamely átlag annál megbízhatóbb, mennél 
több adatra támaszkodik, és-ehhez hasonlóan az átlagok törvény
szerűsége is annál határozottabb, mentől megbízhatóbbak az átlagok. 

A nagy számok törvényéből folyó ez a statisztikai tantétel 
magyarázza meg azt a mi kísérleti állományainkban itt-ott fellépő 
jelenséget is, hogy a tömegegyenes eleje s vége kevésbbé határo
zott. A legvékonyabb s a legerősebb vastagsági fokok ugyanis a 
faállományokban a legkevesebb törzszsel vannak képviselve, ugy 
hogy ezeknek (főleg a vastagabb törzseknek) átlaga nem annyira 
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4. ábra. 85 éves, 0-8 jegenyei., 0'2 luczf. állomány vastagfa-tömegegyenesei. 
Az ordinata-tengelyen egy beosztásrész értéke 0 -l trfi. 

megbízható és nem simul pontosan a többi, nagyobb törzsszám
mal biró vastagsági fokok atlagaiban megnyilvánuló törvény
szerűséghez. Ha ezzel kapcsolatban rámutatunk arra, hogy a vas
tagabb törzsek fatömegeinek a tömegegyeneshez viszonyított elhe-
lyeződése semmiféle szabályszerűséget fel nem mutat, mert ezek a 
fatömegek hol felette, hol alatta foglalnak helyet, ugy véljük, hogy 
ezzel nemcsak a jelenség fenti magyarázata, de maga a tömeg
egyenesben rejlő törvényszerűség is megerősítést nyer. 



Különös figyelmet érdemel a fafijra nézve elegyes III., IV., 
IX. és X . számú kísérleti állomány. Ezekben az elegyes állományok
ban is érvényesül Kopeczky tétele, mert minden fafajra nézve 
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5. ábra. V. Q5 éves luczt., VI. 107 éves luczf., VII. 95 éves erdeif., VIII. 175 éves 
bükkállomány vastagfa-tömegegyenesei. 

Az abszczissza-tengelyen egy beosztásrész értékeV.ésVl-nál 0-01 OT2, VII.ésVll^nál0'005/rc9 

Az ordináta- , , „ * V.» Vl-nál Q-2m\ VII. . VIII-nál0-1 « • 



külön-külön, egymástól kissé eltérő tömegegyenest kaptunk. Ha 
pedig a lucz- és jegenyefenyőket, mint hasonló értékű és sok
ban hasonló törzseket összefoglaljuk, ismét egyenest, még pedig 
határozottabb közös egyenest kapunk. 

Mélyen tisztelt Uraim! Ezzel be is fejezhetném első előadá
somat, de mivel ezen a helyen, önök előtt, nevemmel kapcsola-

6. ábra. IXab. 130 éves 0 -8 jegenyef., 0-2 luczf., Xab. 102 éves 0*6 jegenyef., 
0 - 4 luczf. állomány vastagfa-tömegegyenesei. 

Az ordinata-tengelyen egy osztásrész értéke 0 -2 mK 

tosan a tömegegyenest fikcziónak nevezték, engedjék meg, hogy 
röviden felsoroljam még azokat az érveket, amelyek a tömegegye
nesnek a természetben való érvényesillését a szakember előtt még 
kétségtelenebbé teszik. 

Itt van elsősorban a körlapátlagfával dolgozó, tehát a tömeg
egyenes jelenlétére épitő becslési eljárásainknak másfél százados 



prakszisa. Az ezekkel az eljárásokkal lelkiismeretes munka mellett 
elért eredmények, de önmagában véve az a tény, hogy ilyen 
hosszú idő alatt ezeket a gyakorlatból más eljárás kiszorítani nem 
tudta, sőt idővel a pontos becslések általánosan elfogadott krité
riuma lett az, hogy lehetőleg minél több körlapátlagfát döntsünk, 
mindez véleményem szerint elvitázhatatlan bizonyság amellett, 
hogy a tömegegyenesben rejlő törvényszerűség a faállományok 
szerkezetében csakugyan érvényre jut. Hiszen ha nem igy volna, 
akkor erdőbecslési eljárásaink 150 éves alkalmazása a prakszisban 
már rég határozott csődött mondott volna. 

Hogy a tömegegyenes nem agyunk szüleménye, de nem is 
szükségszülte hyphothezis, hanem az egyöntetű faállományok szer
kezetében fellépő természeti jelenség, arról ékes bizonyságot tesz 
az a mód is, ahogyan az napvilágot látott és köztudomásúvá lett. 

Amint láttuk, Heyer-ntV a tömegegyenes tételét burkoltan 
magukban foglaló matematikai fejtegetései 1852-ben elhangzottak 
anélkül, hogy az erdészeti szak matematikusai vagy más elméleti 
emberei Heyer megállapításaink nagy horderejét megértve, azokat 
legalább elméletben tovább építették volna, illetve a tömeg
egyenes tételét Heyer képletéből kihámozták volna. Hiszen az 

y = Y — c-\- — .c egyenletet csak át kell alakítani s előttünk áll 

a tömegegyenes tétele : 
yg — m = (Y— c) g + O. c, 

ahol (Y—c) = a;Oc = b. 
Közel 50 évnek kellett elmúlnia, amig egy gyakorlati ember: 
Kppeczki Richárd, nem matematikai fejtegetések során, hanem 
egyszerűen empirikus uton, mintafák fatömegének körlapabszczisszára 
való felrakásával mintegy felfedezője lett a tömegegyenesnek. 
S igy azt a szükségszerű konklúziót, amely Heyer matematikai 
fejtegetéseiből önként következett, nem matematikus vonta le a 
matematikai okfejtés talaján, hanem gyakorlati ember magának a 
természetnek a megnyilvánulásából. 

Hivatkozhatnék dr. Oerhardt-mk 110 állományban végzett; 
de szintén csak mintafákra támaszkodó kísérleteire is. 

De mindezeknél fényesebb bizonyságot tesz a tömegegyenes
nek a természetben való szerepéről akarva, nem akarva dr. Speidel-



Emlitettem volt, hogy ez az alapos készültségü kutató 61 állo
mányban, grafikus uton kapott tömeggörbéiből az általános fel
fogás ellenére azt a nagyjelentőségű tételt állította fel, hogy a 
normális faállományokban a körlapátlagfa egyúttal fatömegátlagfa 
is s hogy annak tömegmagassága a faállomány tömegmagassága-
Speidel tehát tapasztalati adatok alapján tömeggörbékkel olyan 
tételt Igazolt, amelynek — az ismertetett matematikai fejtegetés 
szerint — elengedhetetlen eló'feltétele a tömegegyenes. Ha tehát 
Speidel czentiméterfokok felett szerkesztett tömeggörbéi is a tömeg
egyenes jelenlétét igazoló konklúzióra vezettek, ez csak ugy volt 
lehetséges, hogy Speidel tömeggörbéi körlapfokok felett egyenest 
adnak. 

Dr. Speidel esete az én szerény véleményem szerint a leg
érdekesebb s egyúttal a legjelentősebb bizonyság a tömegegyenes 
érvényesülése mellett, mert nemcsak azt igazolja, hogy a tömeg-
-egyenesben rejlő törvényszerűség a normális faállományokban 
tényleg megvan, hanem azt az erőt is igazolja, amelylyel ez a 
törvényszerűség a gondos kutató előtt mindenképen és minden
hol megnyilvánulni akar és tud. 

Dr. Speidel ugyanis nem az összes törzsek, hanem csak 
15—20 drb. szabadon választott mintatörzs alapján rajzolta meg 
czentiméterfokok szerint a törzsegyedek fatömegváltozását. Min
denki, aki valaha foglalkozott ilyen fatömeggörbék szerkesztésével, 
tapasztalatból tudja, hogy 15—20 adatból a tömeggörbe pontos 
meghatározása nem oly egyszerű dolog, mint a körlapfokok felett 
elvonuló egyenesé. Ha tehát Speidel az ő kísérleteiben olyan 
tömeggörbéket kapott és rajzolt meg, amelyek a körlapfokok 
felett jelentkező tömegegyeneseknek csak más alakjai, hogy ugy 
mondjam ikertestvérei, ez nem lehet csak a véletlen dolga és ez 
hitem szerint, a tömegegyenesben rejlő természeti törvény mindenütt 

fellépő megnyilvánulási erejének a következménye. 
Kutassuk csak, mi adta Speidel nek azt a csodálatos preczi-

zitást, hogy aránylag kevés adat nyomán — a matematikai függ
vény ismerete nélkül — szerkesztett tömeggörbéi körlapok felett 
egyeneseket adnak. Speidel, amint tudjuk, vezérgörbéhez simulva 
húzta meg kísérleti állományainak specziális tömeggörbéit. Nos, 
Speidel<iek ebben az eljárásában találjuk az okát annak, hogy 



precziz tömeggörbéi révén olyan tételnek lett bátor és lelkes 
apostola, amely tulajdonképen a tömegegyenesből következik. 

Egy kis meggondolással ugyanis rá kell, hogy jöjjünk arra, 
hogy a tömegegyenesben rejlő törvényszerűség nem lehet külön
álló elszigetelt • jelenség, hanem szerves kapcsolatban kell, hogy 
álljon a faállományokban feltalálható egyéb törvényszerűségekkel, 
valamint mindazokkal a tömeges megfigyelések alapján levezetett 
tapasztalati adatokkal, amelyek a faállományokat alkotó törzsek 
fatömegváltozásaival bármiféle vonatkozásban^ állanak; tehát a 
törzstömegtáblák adataival és a faállományok magassági görbéivel is. 
A törzstömegtáblák, amint tudjuk, empirikus uton több" ezer törzs 
alapján összeállított olyan táblázatos kimutatások, amelyek fafaj 
és nagy korhatárok szerint kitüntetik a különböző mellmagassági 
vastagsággal és magassággal biró állományt alkotó törzsek átlagos 
köbtartalmát. Ha már most a normális faállományokban a kör
lapjuk szerint rendezett törzsegyedek átlagos fatömegei egyenest 
adnak, kell hogy a magassági görbe segítségével, a törzstömeg
táblákból szerkesztett vezérgörbe körlapfokok felett szintén egye
nest adjon, merj hiszen az egyik is; a másik is a faállományt 
alkotó törzsek átlagos fatömegeinek sorozatát jelenti, tehát tulaj
donképen egy és ugyanaz, csak az adatok mások, amelyekből 
készül. A vezérgörbe átlagos fatömegeit a törzstömegtáblákból 
veszi olyan sorrendben, ahogy azt a faállomány magassági gör
béje kijelöli; a faállomány specziális tömeggörbéje, illetve tömeg
egyenese pedig közvetlenül a faállományt alkotó fák fatömegei 
alapján készül. A két tömeggörbe: a faállomány specziális tömeg
görbéje és a vezérgörbe csak akkor lehet azonos tömegsorozat, 
ha a faállományt alkotó fák magasságának a mellmagassági vastag
sággal való változása: a faállomány magassági görbéje olyan, 
hogy az ennek alapján készült vezérgörbe körlap/okok felett szin
tén egyenessé válik. Ebből viszont az következik, hogy a faállo
mány tömegegyeneséből a törzstömegtáblák alapján visszafelé 
szerkeszthető magassági görbe alakjának és menetének olyannak 
kell lenni, amely megfelel a faállományt alkotó fák tényleges 
magassági görbéjének. Ez a tömegegyenes, illetve fatömeggörbe, 
vezérgörbe és magassági görbe között logikai szükségképen meg
kívánt kapcsolat oly nagyjelentőségű és annyira fontos, hogy 



éneikül a tömegegyenes és a törzstömegtáblák külön-külön meg 
se állhatnak, mert vagy az egyik, vagy a másik elvesztené jogosult
ságát. Viszont ha azok között ez a szerves kapcsolat tényleg fönn
áll, akkor ebben nemcsak ujabb bizonyságot találunk a tömeg
egyenes mellett, hanem olyan szilárd alapot kapunk, amelyen a 
faállományok szerkezettanának a pillérjeit is felépíthetjük. 

Ez a kapcsolat pedig fennáll, sőt hogy milyen erős ez a 
kapcsolat, erre a legszebb és legpregnánsabb példa Speidel esete. 
Ez a kiváló technikájú kutató ugyanis, mit sem tudva a tömeg
egyenesről, azáltal, hogy fatömeggörbéit nemcsak a mintatörzsek 
fatömegeihez, hanem a magasságok igénybevételével szerkesztett 
vezérgörbe menetéhez simulva határozta meg, belenyúlt, belekap
csolódott ebbe a czirkulusba s ámbár ez a kapcsolat csak közvetett 
volt — hiszen a tömeggörbe csak hozzásimult a vezérgörbéhez —, 
az eredmény mégis az lett, hogy Speidel tömeggörbéi körlapfokok 
mellett tömegegyenesek. 

Kell-e ennél szebb, kell-e ennél beszédesebb tanúbizonyság 
a tömegegyenes érvényesülési ereje mellett? 

Azt hiszem ezek után, hogy a faállományok összes törzs 
egyedeire kiterjeszkedő kísérleteink, Kopeczky és Gehrhardt minta
törzseken szerzett tapasztalatai, az a szoros matematikai össze
függés, mely a tömegegyenes és a mi körlapátlagfával való becs
lési eljárásaink között fennáll, körlapátlag fával való becsléseink 
közel másfélszázados prakszisa, az a mód, ahogy a tömegegyenes 
tantétele napvilágot látott, Speidel esete és végül az a szerves kap
csolat, amely a tömegegyenes, a faállományok magassági görbéi 
és a törzstömegtáblák között fönnáll, mindez, ugy vélem, meg
győzően igazolja, hogy a tömegegyenes nem fikczió, nem is hipo-
thezis, hanem valóság, olyan természeti jelenség, amely a normális 
faállományokat alkotó törzsegyedek átlagos fatömegeiben mindig 
kifejezésre jut és bárki által megállapítható. 

De nekünk, akik a körlap alapján kiszámított próbafákkal 
tanultuk, taníttatjuk és szoktuk meghatározni faállományaink fatö
meget, nincs is jogunk a tömegegyenesnek a természetben való 
érvényesülését kétségbevonni, éppúgy, ahogy nincs jogunk leta
gadni a fát, amelynek gyümölcsét élvezzük, ahogy nincs jogunk 
letagadni és semmibe venni az alapot, amelyre építünk. Az pedig, 



aki bármi okból más alapon állva, a tömegegyenesben rejlő 
törvényszerűség érvényesülését kétségbevonja, nemcsak hogy meg
tagadja a vele kapcsolatos erdészeti tudományokat, hanem sem
mibe veszi mindazt, amit az erdészeti tapasztalat a természet 
megfigyeléseiből eddig leszűrt és — amint láttuk — ellenkezésbe 
jut a természettel és annak útmutatásaival. 

c£t e l * c£? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
Budapesten 1921. évi május hó 28-án t a r t o t t üléséről. 

Az állandó bizottságban Arató Gyula, Medveczky Ernő, 
Pajer István és Sándor Jenő tagsága megszűnt. Arató Gyula más 
elfoglaltsága miatt nem óhajt a bizottságban továbbra is részt 
venni. Az igazgató-választmány helyette nemeskéri Kiss Pált dele
gálja az állandó bizottságba, Pajer István mandátumát megújítja 
s a választmányba beválasztott Medveczky Ernő és Sándor Jenő 
helyett a választmányon kivül álló tagok sorából Hammersberg 
Gézát és Héjas Kálmánt hivja meg az állandó bizottságba. 

Az erdőbirtok vagyonváltságára vonatkozóan a választmány 
beható vita után, amelyben Andrássy Sándor gróf, Biró Zoltán, 
Kaán Károly, Osztroluczky Miklós, Radvánszky Antal báró, Tallián 
Béla báró r Zelenski Róbert gróf és a titkár vettek részt, elhatározta, 
hogy az egyesület kívánságait a következőkben foglalja össze. 
Az erdőbirtok vagyonértékének megállapításánál, amely a vagyon
adó czéljaira való értékeléssel azonos, az 1911—-1916. évi faárak 
átlagai vétessenek alapul, a váltság kulcsa az érték 15%-a fölé 
ne emelkedjék, a váltság törlesztésére 20 évig terjedő határidő 
adassék, de a hátralékos összeg után fizetendő késedelmi kamat 
6 1 /2%-nál jóval alacsonyabban állapíttassák meg, nehogy ez a 
kamat igen súlyos és hosszú jövedelem-megterhelést képezzen. 
Végül az üzemi leiszerelés váltságát nem az 1921. évi, hanem 
beszerzési értékek alapján kéri kivetni. 

Ormai Kálmánnak a közgyűlés által a választmányhoz uta
sított azt az indítványát, amely a megszállott részekről átjövő 


