Krónika.
1. Újév küszöbén.
H a valaha, úgy most nézhetünk kétség és remény kö
zött az új esztendő elé.
Európa égboltozata talán sohasem volt annyira vihar
fellegekkel teljes, mint mostanában.
A l i g van hét, amelyik újabb meglepetést ne robban
tana k i .
Félve, aggódva, de bizakodva és reménykedve is néz
zük az idők vajúdását, amelyik remélhetőleg a békét, a meg
nyugvást fogja meghozni a népeknek és nem szabadítja
újból rájuk azt a pokolt, amelynek minden átkát nyögjük
ma is.
A d j a Isten, hogy úgy legyen.
2. Egy kis törvénymagyarázat.
A z Erdészeti Középiskolát Végzettek Intézőbizottságá
nak panaszos beadványa került a legutolsó választmányi
ülés elé.
A panasz tárgya az, hogy egyesek az új erdőtörvény
308. §-áról azt a látszatot kívánják kelteni, mintha ez a §
bármikor időközben rendelettel hatályon kívül lenne he
lyezhető.
Kétségkívül meg kell állapítanunk azt, hogy ebben a
§-ban foglalt intézkedés átmeneti jellegű.
Átmeneti jellegű pedig azért, mert a régi tatai, illetőleg
esztergomi szakiskolát vagy vadászerdei továbbképzőt az új
törvény nem rendszeresítette s ezért a jövőben már nem
kerülnek az élet porondjára olyan gazdasági szakerők, akik
nek enemű képesítésük volna.
Meg kell azonban ezzel szemben állapítani azt, hogy az
ilyen képesítéssel rendelkező egyéneket mindaddig, amíg

közülük csak egy is életben van, a törvény 308. §-ában biz
tosított jogok visszavonhatatlanul megilletik s a birtokos
mindaddig, amíg őket az említett §-ban megállapított
munkakörben alkalmazza, a szakértő személyzet tartására
vonatkozó kötelezettségének 100%-ig eleget tesz.
Nem tudjuk ugyan honnan, milyen forrásból került
k i a törvénynek a középiskolát végzett erdészek által fel
panaszolt téves magyarázata, mégis szükségesnek tartottuk
ezt a tényt az igazság és a szerzett jogok védelme érdeké
ben itt is megállapítani.
3. Az erdők

gyarapodása.

A Központi Statisztikai H i v a t a l 1935. évi évkönyve
érdekes adatokat sorol fel az ország területének művelési
ágak szerint való megoszlásáról.
A z 1931. évi és 1935. évi adatok összehasonlítását fel
tüntető táblázatot ide iktatjuk.
MAGYARORSZÁG
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2,088.323
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255.070
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1935

2,098.675

49.543 298.013
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1931 2,801.275

37.587 273.141

111.083

522.125

183.101

18.940

268.078

4,215.330

1935

2,801.760

40.489 270.488

108.561

513.245

186.043

18.297

272.223

4,211.106

1931

702.975

22.913

95.590

26.467

163.277

317.490

1.391

73.831

1,403.934

1935

705.073

23.979

92.837

26.268

162.541

318.209

1.247

74.577

1,404.731

5,592 573 108.462 669.092

212.438

999.756

1,094.920

30.516

596.979

9,304.736

1935 5,605.508 114.011 661.338

206.793

983.309

1,100.031

33.060

603.729

9.306.779

1931

A táblázat adataiból meg lehet állapítani, hogy a rét-,
szőlő- és különösen a legelőterületek apadásával szemben a
szántó, a kert és az erdő területe mutat jelentős emelkedést.
A népesség szaporodása, földbirtokreform, stb. termé
szetes következmény gyanánt vonják maguk után a szántó
földi művelés terjeszkedését.
A sűrűsödő népesség foglalkoztatására való törekvés, a
megművelt területek minél belterjesebb használata indokol
ják a kertileg művelt területek kiterjedésében előállott gya
rapodást.

A z erdőterület gyarapodása azonban már 100 %-ig tu
datos és eredményes szakmabeli munka következménye.
H a kat. holdakra számítjuk át, akkor az 5 éves ciklus
eredménye kerek számban 10.000 kat. hold erdőszaporulatot
jelent.
Egy-egy évre tehát 2000 holdat, vagyis alig egy ezre
lékét a Osonkaország mai erdőterületének.
őszintén megvalljuk, hogy az eredményt nem találjuk
túlzottan elragadónak.
Erdőterületünk
ma az ország
összes
területének
11.8%-át teszi.
A z egy ezrelékes szaporodás tehát azt jelenti, hogy ez
a %-os arányszám egy századrész % - k a l emelkedik csak
évenként.
M i v e l pedig akármilyen szerényen számolunk is, leg
alább 20% erdőterületnek kellene lenni, ha legelemibb, el
nem odázható faanyagszükségleteinket fedezni akarnók és
csak a különleges választékokat óhajtanánk külföldről be
szerezni: meg kell állapítanunk, hogy a gyarapodásnak ez
a menete meglehetős lassú.
H i s z e n a mai szükségletek alapulvétele mellett is évszá
zadokra volna szükségünk, hogy az annyira kívánatos terü
lethányadot elérjük.
Még erősebben domborodik k i a fejlődés lassúsága ak
kor, ha figyelembe vesszük azt, hogy legalább a m a i erdő
területünk 50, sőt talán 60%-ának megfelelő olyan földterü
let van az országban, amelyet erdőként való műveléssel sok
kal célszerűbben, gazdaságosabban lehetne hasznosítani s
amelyeknek az erdőművelésbe való bekapcsolása az i p a r i
fejlődés szempontjából is igen messzemenő lehetőségeket
nyitna meg.
M i k o r itt ezt a bírálatot hangoztatjuk, korántsem a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának munkáját
kívánjuk lebecsülni.
Igen jól ismerjük azokat az évről-évre megismétlődő
harcokat, amiket a szükséges anyagi eszközök biztosítása
érdekében a főosztály olyan szívósan folytat.

De igenis bíráljuk és bírálni akarjuk azokat, akiken
múlt ennek az anyagi fedezetnek a megfelelő biztosítása.
Mert azzal tisztában kell lennünk, hogy az Alföld-fásí
tás, a kopárok és silány földek beerdősítése szakszempont
ból ma már nem probléma, hanem tisztára pénzkérdés.
J0D%-ig indokoltnak, helyesnek, okosnak tartjuk a ta
karékosságot ott, ahol nem égető szükségletek kielégítéséről
van szó, s ahol egy-két év fokozottabb munkájával akár év
tizedek mulasztásait is helyre lehet pótolni.
Sajnos, az erdőgazdaságnál nem ez a helyzet.
Bár a modern gazdasági elgondolás már szakít a meg
szokott fanemek és túlmagas vágásfordulók alkalmazásának
feltétlen szükségességével és belá,tja azt, hogy megfelelőbb,
gyorsabb növésű fanemek kiválasztásával és alkalmazásá-val, a gyengébb választékok tökéletesebb feldolgozásával
megrövidítheti az erdőgazdaság szokatlanul bosszú terme
lési időszakait: mégis ez a lehetőség erősen korlátolt.
Mert a legkedvezőbb körülmények között is évtizedekre
van szükségük ahhoz, hogy a használatba már gyakorlati
lag beállítható állományokhoz jussunk.
Itt nem lehet arra számítani, hogy 2—3 év fokozott
munkájával az előző egy-két évtized mulasztásait be tud
juk hozni.
Megvan a minimális kor, amelyik mellett az állományt
észszerűen használat alá lehet fogni s amelyik mellett az
tényleg megfelelően pótolja a gazdasági hiányt.
Ezért itt az elveszített időt nem tudjuk pótolni.
Ügy véljük, túlvagyunk már azon az időn, amikor még
behozatali statisztikával, az erdőnek a gazdasági és munka
viszonyokra való hatásával s egyéb közérdekű hasznainak
hangoztatásával kellett az erdősítési program fontosságát
indokolnunk és alátámasztanunk.
Ügy érezzük, hogy ebből a szempontból ma már nincs
köztünk különbség.
Igen jelentős azonban a nézeteltérés a foganatosítás
gyorsasága tekintetében.
Ezért tartottuk szükségesnek a kérdésnek ezt a részét
kiemelni és rámutatni arra, hogy annak a generációnak,

amelyik végeredményében Trianonért elsősorban felelős,
elsőrendű kötelezettsége az ebből előállott súlyos nehézsége
ket és terhes következményeket a lehető legrövidebb időn
belül enyhíteni.
4. Egy törvény és egy végrehajtási

rendelet.

A hivatalos lap december 31-iki számához melléklet
gyanánt csatolt Országos Törvénytár hozza az 1936. évi
X X X V I . t.-c.-t a gazdatisztek öregségi, rokkantsági és halál
eseti kötelező biztosításáról.
Ugyanez a lapszám hozza a M . K i i . Igazságügyminisz
ter 44.000—1936. számú rendeletét a hitbizományi reformra
vonatkozó 1936. évi X I . t.-c. végrehajtása tárgyában.
Ügy a rendelet, mint a törvény elég közelről érintik az
erdőgazdaságot és ezért tartjuk szükségesnek, hogy azok
egyes intézkedéseiről olvasóinkat tájékoztassuk.
Vegyük előre a rendeletet.
Eltekintve a törvényben is elég részletesen körvonala
zott állagváltozással kapcsolatosan az erdőgazdaságot érintő,
de tisztán az eljárásra vonatkozó szabályoktól, különösen a
rendelet 92—96. §-ai azok, amelyek bennünket érdekelnek.
A rendelet 92. §-a a hitbizományi bíróság által a hitbizomány felett gyakorolt felügyeitben gazdasági szakértő
szervként a vármegyei crdőfelügyelőséget jelöli meg s a 93. §
nemcsak azt teszi kötelességévé az erdőfelügyelőnek, hogy
a hitbizományi bíróság megkeresésére szakértői véleményt
nyilvánítson, vagy javaslatot tegyen, de azt is, hogy a hit
bizományi birtokokon — akár házi kezelésben, akár bérbe
adás útján értékesítik azokat — űzött gazdálkodásról a Földmivel ésügyi Miniszternek minden év október hó 15-ig jelen
tést tegyen. Sőt kötelességévé teszi azt is, hogy „felhívás
nélkül is külön jelentést tegyen abban az esetben, ha a hit
bizományi ingatlanokon folytatott gazdálkodásban olyan
hibákat vagy hiányokat észlel, amelyek a hitbizomány ren
deltetésének megfelelő okszerű gazdálkodás elveivel ellen
tétben állanak (törvény 52. § ) " .
A 95. § a Földmívelésügyi Minisztert arra hatalmazza
fel, hogy a jelentésben foglalt megállapítások és követkéz1

tetések felülbírálása után észrevételeit a bitbizományi bíró
sággal közölje s egyúttal észrevételeket tegyen abból a
szempontból is, „hogy a hitbizományi gazdálkodásban ész
lelt hiányokat vagy hibákat — az adott általános gazdasági
viszonyok között és a hitbizomány jövedelmére is figyelem
mel — miként lehetne elhárítani".
Kétségtelenül megállapítható, hogy ezek az intézkedé
sek az erdőfelügyelőséget és a Földmívelésügyi Minisztériu
mot a vagyon felügyeletbe vonják be.
Hiszen a 93. § 3. pontjának szószerint is idézett kikö
tései most már kötelességévé teszik az ,erdő felügy élőnek
bizonyos mértékű vagyonfelügyelet gyakorlását.
Nyíltan és őszintén megvalljuk, hogy ezt a megoldást
sem szerencsésnek, sem indokoltnak, sem célszerűnek nem
tartjuk.
Nem tartjuk szerencsésnek két okból.
Először azért, mert véleményünk szerint az erdőfel
ügyelőségnek az erdőtörvény végrehajtása a kötelessége és
minden ügyben csak, mint a közérdek képviselője szere
pelhet.
Maguk az ezzel járó munkák, ma már annyi teendőt
lónak az erdőfelügyelőre, hogy — amint arra már többször
is rámutattunk, — ezeket sem tudják ellátni a mai szervezet
és anyagi dotáció mellett.
De nem tartjuk szerencsésnek azért sem, mert akár
hányszor fog majd arra vezetni, hogy a hitbizományi birto
kos joggal, vagy jogtalanul zaklatást fog látni a beavatko
zásban, ami pedig nem fogja az erdőfelügyelőség amúgy
sem túlságos népszerűségét fokozni.
Nem tartjuk indokoltnak, mert hiszen a közérdekből
észlelt hiányokat az erdőfelügyelő nem e rendelet, hanem
az erdőtörvény alapján köteles felfedni és megfelelően meg
torolni.
Nyilvánvaló ebből, hogy „a hitbizomány rendeltetésének
megfelelő okszerű gazdálkodás" kitétel a hitbizomány ma
gánjogi rendeltetésére vonatkozik.
]\linden ilyen magánjogi vonatkozás elbírálásának, elin
tézésének a m i véleményünk szerint a rendes bíróság előtt

van a helye, ahol egyéni vélemények, gazdaságpolitikai
irányváltozások és hasonlók a döntést nem befolyásolják,
hanem tisztára tételes törvények, vagy a felek között létre
jött jogerős megállapodás.
Bármennyire helyeseljük tehát azt, hogy a hivatalos
erdőfelügyelet az ilyen kérdésekben köteles legyen szakértő
gyanánt a hitbizományi bíróság rendelkezésére állani, egy
általán nem tartjuk indokoltnak azt, hogy magánjogi köte
lezettségek, vagy vonatkozások értelmezése, magyarázata
ilyen formán közigazgatási útra tereitessék.
De nem tartjuk célszemnek sem.
E z a rendelkezés nyilvánvalóan a közigazgatási hatóság
(gazdasági felügyelő, erdő fel ügyelő) kötelességévé teszi azt,
hogy a várományosok érdekei vagy a hitbizományi alapító
levélben foglalt kötelezettségek betartása felett őrködjék.
A m i véleményünk szerint ez nemcsak hivatásuk nem
lehet az itt alkalmazott tisztviselőknek, de az erkölcsi, sőt
talán bizonyos mértékig az anyagi felelősségnek is olyan
mértékét hárítja rájuk, amelyiknek megfelelni nem tudnak.
Hitbizományi gondnok és várományos erre a rende
letre támaszkodva bizonyos mértékig joggal állhatna elő
azzal, hogy ha az átvételnél ilyenféle hibák, vagy hiányok
merülnek fel, „a gazdasági szakértő szervet" kötelesség
mulasztás és felelősség terheli.
Mivel pedig az alkalmazottért a munkaadó felelős, leg
alább is az erkölcsi felelősség alól nem tudjuk magát az
államhatalmat sem teljesen mentesíteni.
Egyebekben a rendelet erdészeti vonatkozásai ellen ész
revételünk nincs.
A m i már most a gazdatiszti nyugdíjtörvényt illeti, saj
nálattal állapítjuk meg, hogy az evvel szemben támasztott
kívánságainknak csak egy része teljesült.
Mindenesetre a teljesített kívánságok az eredeti terve
zettel szemben előnyösebb helyzetet jelentenek a biztosí
tottra nézve. S most már gazdasági szempontból van a tör
vényhez hozzáfűzni valónk.
Kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy ez a tör
vény a birtokosokra jelentős terheket ró.

Nagyobb uradalmaknál, ahol állandó nyugdíj teherrel
kell számolni, az átlagosan 6%-ot tevő többletterhelés m i n 
denesetre jóval kevesebb, mint az uradalmak normális nyug
díj terhe.
Ttt a többterhelés csak annyiban nyilvánul meg, hogy
a már érvényes nyugdíjakat ennek dacára is fizetni kell,
sőt az alkalmazottak egy részével szemben a nyugdíjfizetési
kötelezettség továbra is fennáll, ha csak ezt a kötelezettsé
get megfelelő megállapodás keretében nem hárítják át közös
egyetértéssel az Intézetre.
A törvény 8. §-a módot nyújt arra is, hogy az alkal
mazott a törvény hatálybalépésének napjától számított 3
éven belül önkéntes többletbiztosítást kössön olyan fél
évekre vonatkozóan is, amelyekben az e törvény hatályba
lépését megelőzően gazda.tisztként alkalmazásban állott.
H a ennek a jogosultságnak a megfelelő felhasználásá
val az alkalmazottak nagy számára vonatkozólag kötnek
ilyen többletbiztosítást, ez mindenesetre már az első idők
ben az Intézet jelentékeny anyagi megerősödésére vezethet.
Egyebekben a munkaadóra háramló megterhelés követ
kezménye gyanánt csak egy dologra kívánunk rámutatni.
Megterhelést csak az a birtok bírhat el, amelyik a tulaj
donosnak, vagy haszonélvezőnek megfelelő jövedelmet ad.
A z a körülmény, hogy az új törvény a szociális gon
doskodásnak bizonyos mértékét most már terhes kötelessé
gévé teszi a munkaadónak, feltétlenül fokozza az alkalma
zottnak eddig is fennállott szolgálatbeli és erkölcsi köteles
ségét, hogy minden erejével a munkaadó érdekeit, a birtok
jobb jövedelmezőségét mozdítsa elő.
A m i meggyőződésünk az, hogy ennek a kötelezettség
nek a tudata éppen e törvény következtében még az eddi
ginél is fokozottabb mértékben fog élni, s hogy éppen annak
a körülménynek, miszerint a jövő gondjaitól az alkalmazott
sok tekintetben mentesül, maga a birtokos-osztály fogja a
fokozott munkateljesítésbén legnagyobb hasznát látni.

Ghronik. Von Z. Biró.
Die (Jesarntwaldíláche Ungarüs weist — naeh den neuesten
statistischen Angaben — jahrlich u u r einen Zuwachs von kamu
l°/oo auf. M i t Rücksicht auf das niedere Bewaldungsprozent des
Landes (12%) ist dieser Fortschritt unzulanglich und es sollte
ernste Pflicht der Regierung sein die Neuaufforstmigen, besonders am Alföld, auch materiell weitestgeliend zu unterstützen, da
viele Tausend Hektár der derzeit landwirtschaftlich genutzten
Flache für den Waldbau besser geeignet sirid.
*

Chronique, par Z. Biró.
L a surface forestiére du pays augmente d'á peine u n pour
mille par an; c'est trés peu. I] appartient au gouvernement de
venir en aide, matériellement aussi et sur large échelle, á tous
ceux q u i plantent des foréts.
*
Editorials. By Z. Biró.
The wooded area of the country augments only by l°/oo yearly,
whieh is far from being isatisfactory. It is the dnty of the
government to give alsó its fallest financial support to national
re-afforestation.

A tölsyg-olyva okozója.
Irta: Kellé Arthur,
a műegyetem erdővédelemtani tanszókének vezetője.
Tülgygolyvának
nevezzük a szakirodalomban
azt a tölgyek törzsén és ágain gyakran látható egyoldalú
vagy az egész kerületet átfogó, különálló vagy sokszor
összeérő golyvás daganatot, mely évről-évre nagyobbodik és
kezdetben sima és vékony, későbben repedezett és vastag
kéreggel v a n ellátva. (Lásd az 1. és 2. ábrát.)
E z t , a tölgyeseinkben oly gyakori és a fa műszaki
tulajdonságait csökkentő kellemetlen képződményt azért
választottam kutatásaim tárgyául, mert
keletkezésének
okára vonatkozóan már sok, de helyt nem álló vélemény
hangzott el és mert a kérdés megoldására egyetemünk bota
nikus kertjében tenyésző tölgyek szerencsés alkalmat adtak.
A tölgygolyva egy histioid és kataplasmatikus gubacs.
H i s t i o i d gubacs azért, mert sohasem tagolódik tengelyre és

