
Véleményem szerint ez is igazolja azt, hogy az állományok
nak a tömegegyenessel való becslése ugy fiziológiailag, mint 
matematikailag helyes alapokon nyugszik. 

Mindazok az itt felsorolt előnyök, melyeket a tömegegyenes 
tangensével való állománybecslés nyújt, szerény véleményem 
szerint elég nagyok ahhoz, hogy ez a becslési eljárás az erdészeti 
gyakorlatban mindenütt tért hódítson magának különösen korunk
ban, amikor az annyira felszaporodott munkával az idő értéke 
megkétszereződött s a pontosság mellett gyorsaság és egyszerűség 
a jelszó mindenütt. 

Mindezek miatt igaz szakszeretettel ajánlom az ismertetett 
állománybecslési eljárást szaktársaim szives és jóindulatú figyel
mébe s azzal az őszinte kívánsággal fejezem be soraimat, vajha 
ezzel a tanulmányommal tényleg hozzájárultam volna az erdészeti 
gyakorlat feladatainak könnyebb és helyesebb megoldásához. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Szomoritóan hosszú sorozatát a haláleseteknek 
kell ismét jelentenünk. A harczmezőn hősi halált halt kartársak 
száma is újból szaporodott. Így a csapattesttől szerzett értesülés 
szerint Bocsor Dezső m. kir. erdőmérnökgyakornok, tart. hadapród 
folyó évi szept. 9-én Rizejerki községnél (Rawaruszka közelében), 
Grossmann Imre m. kir. segéderdőmérnök, tart. hadnagy pedig 
november 1-én Niskó galicziai község mellett haltak meg a hazáért. 
A Beszkidekben folyó harczok alkalmával november hó 20-án 
Michaelis Frobert, a szász hétbirák uradalmának erdőtisztje fejezte 
be fiatal életét. 

A dési m. kir. állami erdőhivatal fájdalommal jelenti, hogy 
Juron Bernát m. kir. erdőmérnök folyó hó 1-én 42 éves korában 
Poprádfelkán rövid szenvedés után elhunyt. 

Mindnégyben az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagját 
gyászolja. 

Patzl Jenő nyug. kápt. erdőmester (Veszprém) folyó hó 2-án 75 
éves korában elhunyt. 



Hofmann István, a Bihari Erdőipar és Mészégető R.-T. nyug. 
igazgatója folyó hó 4-én munkás életének 74. évében jobblétre 
szenderült. 

Áldás és béke hamvaikra! 
Az Országos Erdészeti Egyesület a folyó évben nem t a r t 

közgyűlést. A mai rendkívüli viszonyok beálltával, augusztus hó 
elején, az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége kénytelen volt 
a Kassára már összehívott s igen érdekesnek és látogatottnak 
ígérkező folyó évi közgyűlést bizonytalan időre elhalasztani. Az egye
sület igazgató választmánya folyó hó 7-én tartott ülésében megfon
tolás tárgyává tette, vájjon ebben az évben még tartassék-e 
Budapesten közgyűlés s hozzájárult az elnökség azon javaslatához, 
hogy egyfelől a változatlanul fennálló rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel, másfelől mert halaszthatatlan tárgya a közgyűlésnek 
nem volna, ilyennek összehívásától eltekintsünk. Az egyesület 
tagjainak több mint 95%-a a vidéken tartózkodván, a közlekedés 
mai nehézségei mellett valószínűleg kevéssé, leginkább csak a 
Budapesten lakó tagok által látogatott közgyűlésre lehetne számí
tani, amely csupán elodázhatlannak nem mondható adminisz
tratív ügyekkel foglalkozhatnék, hiszen érdemleges szakbeli tar
talmat a közgyűlés tárgyalásainak ma, amidőn mindenki figyelmét 
a körülöttünk lefolyó világtörténelmi események kötik le, nem 
lehetne adni s viszont a választmánynak 60 tagra leendő kiegészí
tését is jobb, ha nyugodtabb időben, a szokott érdeklődés és 
látogatottság között lefolyó közgyűlés eszközli. 

Az őszi erdészeti államvizsga f. é. november hó lö-án 
vette kezdetét. A vizsgálóbizottságban Téglás Károly min. taná
csos elnöklete alatt, aki a betegség által akadályozott Horváth 
Sándor min. tanácsos helyett működött, Bund Károly egyesületi tit
kár, Jankó Sándor főiskolai tanár és Szálai Ernő közalapítványi 
főerdőtanácsos vett részt. 

A vizsgára 31-en nyertek engedélyt, azonban csak 26-an 
jelentek meg s ezek közül is egyet a bizottság, az illető nem 
mutathatván ki a teljes két évi előzetes gyakorlatot, nem bocsát
hatott vizsgára. Ebben az esetben annak hátrányos volta nyilvá
nult meg, hogy az állami szolgálatba való felvételért a végzett 
hallgatók által benyújtott kérvények a minisztérium részéről igen 



késedelmesen intéztetnek el. A választ napról-napra váró fiatal 
ember többnyire idegenkedik attól, hogy időlegesen magánszol
gálat után nézzen és nem is számithat ott felvételre, ha köteles 
nyíltsággal bejelenti, hogy ő tulajdonképen állami szolgálatba való 
felvételért folyamodott. 

Igy tehát csak 25-en vizsgázhattak, kik valamennyien okleve
let nyertek, névszerint: Bauer Sándor, Borka László, Csáky Dezső, 
Danila Miklós, Deák Qerő, Fekete Lajos, Foriss József, Henter 
János, Hofstádter Ottó Róbert, Holtz János, Horváth Valter, Illyéf 
Károly, Klözel Oszkár, Kozlovszky István, Mihalovich Sándor, 
Nagy Jenő, Nagy Zoltán, Plentzner Frigyes, Richter György, 
Rochlitz Béla, Schenkengel László, Schorscher János, Tóber Samu, 
Wingert János és Witting Ottó. 

Az Írásbeli vizsgán feltett kérdések a következők voltak: 
I. Hazai erdőgazdaságunkban eddig a nyir- és rezgőnyárfa

állományokat nem sokra becsülték, sőt ahol csak tehették, pusz
tították is. 

Mi volt ennek az oka s miben leli magyarázatát az a tény, 
hogy ujabban már több erdőgazdaságban nemcsak tűrik a nyirt 
és rezgőnyárfát, hanem bizonyos és vizsgáttevő által ismertetendő 
gazdasági és termőhelyi viszonyok között már meg is telepitik 
és gondozzák. 

Adjon számot vizsgáttevő arról is, milyen tulajdonságai van
nak a szóban forgó fafajoknak erdőművelési szempontból s meg
telepítésük és felnevelésük miképen történik? 

II. Ismertesse vizsgáttevő azokat a viszonyokat, amelyek között 
erdei vasutak létesítése a) állandó, b) ideiglenes kivitelben indokolt ? 

5 0 0 év ó t a g y ó g y í t a n a k c s u z t , k ö s z v é n y t , i s c h i a s t s t b . 

T r e n c i é n t e p l i c z 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azén 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
szállodák. Uj iszapjürdök. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



III. Valamely erdőbirtok a következő három, alábbi sorrend
ben egymás mellé sorakozó részletből ál l : 

1. 100 kat. hold III. termőhelyü, 0-7 sűrűségű 110 éves 

tölgyes; 
2. 50 kat. hold III. termőhelyü, 0 - 8 sűrűségű 90 éves csertöl

gyes, melynek talaja a kocsántalan tölgynek is igen jól megfelel ; 
3. 50 kat. hold IV. termőhelyü, 0 - 9 sűrűségű 50 éves erdei

fenyves. 
Ezt az erdőbirtokot két részre kell osztani olyképen, hogy 

a két rész egyenlő értékű hozadékot nyújtson, vagyis a talaj értéke 
mindkét résznél egyenlő legyen. A faállományok értékében mutat
kozó eltérést készpénzzel kell kiegyenlíteni. 

Kérdés, hogy mennyi terület esik egy-egy részre és hogy 
mennyit fizet a nagyobb fakészlet birtokába jutó fél a másiknak? 

A birtok olyképen, hogy minden részlete két egyenlő félre 
oszlik, nem osztható. A számításhoz szükséges adatokat vegye fel 
vizsgáttevő belátása szerint, az áterdőlési fatömegeket azonban 
teljesen számításon kivül kell hagyni. 

Tornádó Vas-megyében. F. é. augusztus 17-én d. u. iszonyú 
vihar vonult el a sárvári bajor királyi vár felett. A szél óriási 
porfelhőt kavart, koromsötét lett, majd sürü dió, sőt helylyel-
közzel tyúktojás nagyságú jég esett. Este jelentette a sáritilosi 
erdőőr, hogy ott csak az utakon 47 fáczánt talált agyonverve. 
Másnap ujabb jelentés érkezett az uradalomnak a szombathelyi 
járásban fekvő pornóapáti kerületéből: „Széltörés következtében 
mintegy 10.000 m3 fa hever szerte-széjjel. Három km hosszú 
120—150 m. széles paszta teljesen letaroltatott, azonkívül sok 
fészkes s egyes törés". Vasúton Szombathelyig, innen kocsin siettem 
másnap édesatyámmal, az uradalom főerdészével a gyászos szín
helyre. Rettenetes a pusztulás, mely szemünk elé tárult. A legszebb 
erdőrészleteken végigkaszált a szél s a lehető legkülönbözőbb 
magasságokban fejezte le a fákat. Vastag fák vékony szálkákká 
hasadtak szét, mások két- három darabra törtek, néha oly sima 
töréslappal, mintha fürészelve volna. A pornói erdő — kisebb mélye
désektől eltekintve — sik, tengerszinfeletti magassága közel 300 m. 
Uralkodó fanem az erdeifenyő s a tölgy, elegyítve egymással s más 
lombfákkal. A vágásforduló 80 év, de jó fejlődésü tölgy s erdeifenyők 



2. kép. 70 éves, csertölgygyei és tölgygyei elegyes erdei fenyves a szél által 
letörve. (Pornóapáti, Vas m.) 



tovább is lentartatnak. A záródás csekély kivétellel teljes, a növek-
vési viszonyok jók. Az áterdőlésnél a „korán, mérsékelten s 
gyakran" elvet követik, de ott, ahol a helyes elegyarány szabályo
zása kívánja, az uralkodó fákba is belenyúlnak. 

A m. kir . Kúria j ogegység i t anácsának 5 . számú polgár i 
döntvénye közvetve az erdőgazdaságot is érdekli, azért a 
Budapesti Közlöny f. é. decz. 3-iki száma alapján ide iktatjuk: 

I. A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894: XII. t-cz. 
109. §-ában emiitett kárdij követelése czéljából elégséges-e, ha az 
igénylő csak a legeltetés tényét bizonyítja, vagy pedig szükséges 
annak a bizonyítása is, hogy a legeltetés kárt okozott? 

II. A hivatkozott törvény 110. §-ában részletesen megállapított 
kárdijak a kár mennyiségére tekintet nélkül megilleti-e a károsultat, 
vagy pedig az ellenfél bizonyíthatja azt, hogy a kár mennyisége 
a kárdij összegénél kisebb? 

(Vonatkozással a marosvásárhelyi kir. Ítélőtáblának 1913. G. 
407/2. és a kolozsvári kir. Ítélőtáblának 1910. G. 382/2. sz. ellen
tétes határozataira.) 

Határozat: 

I. A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894 : XII . t.-cz. 
109. §-ában emiitett kárdij követelése czéljából elégséges, ha az 
igénylő csak a legeltetés tényét bizonyítja, és nem szükséges annak 
a külön bizonyítása is, hogy a legeltetés kárt okozott. 

II. A hivatkozott törvény 110. §-ában részletesen megállapított 
kárdijak a kár mennyiségére tekintet nélkül csak abban az esetben 
illeti meg a károsultat, ha az ellenfél nem bizonyítja azt, hogy a 
kár mennyisége a kárdij összegénél kisebb. 

Indokolás: 

A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnökének 1914. márczius 
12-én 75/1 . eln. sz. a. kelt jelentése szerint egyfelől a marosvásár
helyi kir. Ítélőtábla, másfelől a kolozsvári kir. Ítélőtábla és a 
kolozsvári kir. törvényszék ellentétes gyakorlatot folytatnak a 
mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló 1 8 9 4 : XII . t.-cz. 
109. és 110. §-ainak értelmezésében. 



A m. kir. Kúria elnöke szükségesnek találván a felmerült elvi 
kérdések eldöntését, 1914. október 20-án 1702/1914. eln. sz. a. kelt 
intézkedésében a kérdéseket az elől közölt szövegben állapította meg. 

A marosvásárhelyi kir. ítélőtáblának 1913. deczember 22-én 
1913. O. 407/2. sz. a. kelt ítéletével eldöntött perben következő 
volt a tényállás: az alperes juhai a felperesek rétjén legeltek és 
pedig 1913. április 11-én 196, április 14-én 224 és április 17-én 
szintén 224 j u h ; a felperesek kárdijt követeltek 1 juh után 60 f-tr 

összesen 1537 K 60 f-t. A brassói kir. járásbíróság ezt az összeget 
megítélte, mert bizonyítva van a legeltetés és a károkozás. A brassói 
kir. törvényszék csak 38 K 64 f-t ítélt meg, mert az ellenfél bizo
nyíthatja, hogy a kár kevesebb a kárdijnál, alperes pedig bizo
nyíthatja, hogy az okozott kár csak 38 K 64 f. A marosvárhelyi 
kir. ítélőtábla az 1537 K 60 f kárdijat Ítélte meg; mert a kárdij 
követelhetésének előfeltétele ugyan, hogy a legeltetés által kár 
okoztassék, tehát az ellenfél bizonyíthatja, hogy a legeltetés kárt 
egyáltalán nem okozott, de mihelyt bármiiy mérvű kár okozása 

P3STYEN 
W 4 * * V ma már kettős fogalom. 

Bővebbet az elnökségnél. 



megállapítható, a károsult az okozott kár megtérítése helyett a 
kárdijt követelheti s ezzel szemben a kárositónak nincs megengedve 
annak a bizonyítása, hogy az okozott kár kevesebb a kárdijnál. 

A kolozsvári kir. Ítélőtáblának 1911. január 31-én 1910. G. 
382. sz. a. kelt feloldó végzésével elintézett perben a felperes 
480 K kárdijt követelt az alperesektől, mert 500 drb. juhot legel
tettek a felperesnek kukoriczával bevetett földjén éjjel. A mócsi 
kir. járásbíróság 245 juh legeltetését állapította meg és ezek után 
90 f-rel számítva 220 K 50 f kárdijt ítélt. A kolozsvári kir. tör
vényszék csak 16 K-át itélt meg, mert a kárdij megitélhetése végett 
bizonyítani kell, hogy a legeltetés kárt okozott, de ezzel szemben 
a kártokozó bizonyíthatja, hogy az okozott kár kevesebb a kár
dijnál, az alperesek pedig bizonyították, hogy az okozott kár csak 
16 K. A kolozsvári kir. ítélőtábla feloldó végzésében a jogkérdést 
ugyanezen az alapon döntötte el. 

Az 1894 : XI I . t-cz. 109. §-a szerint állatok által okozót kárnál 
a károsultnak jogában áll az okozott kár megtérítése helyett a kárdij 
megfizetését kívánni, ez esetben a kár mennyiségének a bizonyítása 
nem szükséges, a 110. § pedig a kárdij tételeit állapítja meg. 

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény egyik 
főczélja a mezei földbirtok védelme. 

A törvény alkalmazásánál, ha kétség fér a törvény valamely 
rendelkezésének értelméhez, ennek a czélnak figyelemben tartásával 
kell annak értelmét megállapítani. 

A jogosulatlan legeltetéssel szemben a törvény a kárdijban 
állit fel biztosítékot a birtok védelmére. Ebből s a 109. § szövegéből 
az tűnik ki, hogy a törvény a jogosulatlan legeltetés fogalmába 
a kárt is belefoglalta, mert a jogosulatlan legeltetés idegen dolog 
használatával, tehát a dolog természeténél fogva károkozással jár, 
amiből következik, hogy kárdij követelése esetén a jogosulatlan 
legeltetés tényén kivül nem szükséges külön bizonyítani azt, hogy 
a legeltetés kárt okozott. 

Kérelem. Az Irgalomházában a szegény gyógyíthatatlan 
betegek részére felállítandó karácsonyfához a mélyen tisztelt 
közönség kegyes pénz- vagy természetbeni adományaiért esedezik 
a budapesti Irgalomháza Főnöksége, III., San-Marco-utcza 60. 
Minden küldeményt köszönettel nyugtáz a főnökség. 
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