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Kivezető út 
A z erdészeti közigazgatás szekere mind mélyebben nyo

mul a bonyodalom kátyújába. Mennél több terhet rakunk a 
szekérre, annál nehezebb a kivezető út. 

Erőszak nem segít, legföljebb a járművet, az istrángo
kat szakítja ketté. 

Ninos más hátra, mint szépen leszedni az új terhet s az 
üres kocsit a közelben található munkaerő segítségével egye
nes pályára terelni. A szekér a mienk is, segítenünk is kell. 

Távol áll tőlem, hogy fejtegetésemmel bárkiben is meg
ingassam a fennálló rendeletek tiszteletébe vetett hitet. 
Törekvésem, h o g y a hiányok feltárásával a kivezető útra rá
mutassak. 

A z egyesület illő formában eljuttatta lapunk másik he
lyén közölt előterjesztését a törvény végrehajtására illetékes 
tényezőhöz. Miután úgy látszik, hogy az előterjesztés érdemi 



elbírálásánál nem csekély jelentőséggel fog bírni az a körül
mény, miszerint az erdészeti igazgatásról szóló törvény az 
eddig kiadott rendeletek alapján életbeléptetettnek tekint
hető-e vagy sem, egyenesen a törvény végrehajtójának vélek 
szolgálatot tenni az alábbi okfejtésemmel, amellyel bizonyí
tani kívánom azt, h o g y maga a törvény ma még életbelép
tetettnek nemi tekinthető s a törvény rendelkezéseit követve 
előreláthatólag hosszú időn belül életbe se léptethető. 

E z a döntést illetőleg is könnyebb helyzetet teremt. 
Előrebocsátom, h o g y a legnagyobb tisztelettel hajlok 

meg a törvény végrehajtójának a törvény értelmezésére 
vonatkozó illetékessége előtt, de miután őt is kötik a törvény 
rendelkezései, nem lesz érdektelen, ha ezt a kérdést alapele
meire bontva, részletesebben boncolgatom. 

A törvény 13. §-a kiíejezetten megkülönböztetést tesz a 
m. kir. erdőhivatalok és a m. kir. erdőigazgatóságok szerve
zése és életbeléptetése között. 

Természetesen a szervezés munkája a puszta kerületi 
beosztás közzétételével befejezettnek nem nevezhető, hanem 
annak fontosabb eleme a működésre hivatott összes szervek
nek életképessé tétele. 

Ebből logikusan következik, de másként el sem képzel
hető, hogy előbb kell a törvény végrehajtására rendelt m. kir. 
erdőhivatalokat és erdőigazgatóságokat megszervezni, csak 
azután lehet a törvényt magát életbeléptetni.* 

í g y történt ez például 1899-ben, amikor elsőbb január 
21-én a 690—99. eln. P. M. rendelettel a szervezés munkája 
indult meg, a március 30-án kiadott 15.217—99. F. M. rende
lettel pedig a földmívelésügyi miniszter megállapította, h o g y 
az 1898 : XIX. t.-c. 1899 július hó 1-én lép életbe. De akkor 
már mindenki valójában ott volt a maga helyén, s tényleg 
meg is kezdhette működését. 

Mindezeken kívül & törvény 16. §-ában kifejezetten meg 
van állapítva, hogy a törvény életbelépésének idejét a 

* 13. §. első mondatában az „életbeléptetésével" szó előtt nyilván 
tévedésből maradt ki a „törvény" szó, amint hogy ez a törvény 16. 
§-ában már helyesen van kifejezve. 



földmívelésügyi miniszter rendelettel állapítja meg, viszont 
az 1898: X I X . és 1879: X X X I . t . -c szervei a törvény 13. és 14. 
§-ai szerint szintén csak akkor szüntethetők meg, ha az új 
szervek már működésre képes állapotban vannak és a törvény 
életbelépett-

Mindezekkel szemben eddig mi történt? A 611—1925., 
860—1925. és legújabban az 1050—1925. F. M. rendeletek, 
amelyek jóllehet a törvény „részleges" és „folytatólagos élet
beléptetése" címet viselik, tartalmuknál fogva a szervezés 
folytatólagos munkájára, az igazgatóságok felállítására vo
natkozó rendelkezésekkel azonosak. Itt is hivatalokat léptet 
életbe, helyesebben állít fel a rendelet, de a törvény életbe
lépésének idejéről ezekben a rendeletekben nincsen szó. 
Mielőtt azonban a szervezési munka befejezést nyert volna, 
mielőtt az új törvény végrehajtására rendelt, szerves össz-
működést feltételező mindkét külső új szerv (az erdőigaz
gatóság1 és az erdőhivatal) élő tartalommal megtöltetett volna, 
mielőtt működésre képes állapotba hozatott volna, a régi 
szervek, amelyek helyükön vannak és valóban élnek, meg let
tek szüntetve, holott maga a törvény még nem lévén életbe
léptetve, annak 14. §-a értelmében az 1898: X I X . t.-c. 8—10. 
§-ai ós az 1879: X X X I . t.-c. 28., 30. és 34. §-ai még hatályon 
kívül helyezettnek nem tekinthetők. 

Ugyancsak a 860—1925. F . M. rendelet második bekez
dése azt rendeli, h o g y az ekként megszüntetett királyi erdő
felügyelőség feladatait az 1923 : X V I I I . t.-c. rendelkezései 
szerint megszervezett 6 erdőigazgatóság az (új) erdőfelügye
lők, vagyis az új törvény értelmében látja el. 

A helyzet tehát az, h o g y 1. a szervezés munkája meg
indult, de még befejezést nem nyert, s miután minden egyes 
szervnek a megfelelő helyére való eljuttatása különösen a 
mai rendkívüli viszonyok között hónapokig eltarthat, a szer
vezés befejező munkája még messze időre elnyúlik; 2. mi
vel a törvény végrehajtója a törvény életbeléptetésének 
időpontját csak a szervezés befejezését követő időpontra 
állapíthatja meg, a törvény 13—14. §-aiban foglalt rendelke
zésekkel ellentétben, az állami erdőhivatalok ós királyi erdő-



felügyelőségek megszüntetése időelőtti; 3. jóllehet a törvény 
még nem lépett életbe, a 860—1925. F. M. rendelet mégis arra 
kötelezi az erdőigazgatóságokat, hogy a megszüntetett királyi 
erdőfelügyelőségek feladatait a még életbe nem lépett törvény 
rendelkezései szerint az új erdőfelügyelők útján lássák el. 
Vagy i s az a fonák helyzet állott elő, hogy a felállított, de a 
törvény életbeléptetése nélkül még működési körrel nem 
biró erdőigazgatóságok az 1879: X X X I . t.-c. még hatályát 
nem vesztett 28. §-ával ellentétben és érvénybe nem lépett tör
vény alapján bízattak meg az erdőfelügyeleti teendők 
ellátásával. 

Tény, hogy a felállított igazgatóságok a szervezés 
további munkálatainál mint erdőigazgatóságok működhet
nek, azonban kétségbevonom annak jogszerűségét, hogy ugyan
ezek az igazgatóságok a velük szervesen együttműködő máso
dik szervnek, a m. kir. erdőhivatalnak teljes kiépítése és a 
törvény életbeléptetése előtt az érdekelt közönséggel szem
ben az 1923: X V I I I . t.-c.-ben megállapított jogkör szerint 
működhessenek. 

Világosabbá teszi ezt az okfejtést egy, az igazságszol
gáltatás köréből vett példa. Lehetetlen volna ugyebár az, 
hogy a Kúr ia és a Tábla felállítása mellett, de a legalsó 
fórum a Törvényszók megszervezése nélkül, megkezdődjék az 
igazságszolgáltatás. Hiszen mint láttuk, a m. kir. erdőhiva
taloknak és erdőigazgatóságoknak hatósági jogkörük is van-

A 13.800—1925. számú végrehajtási utasítás 13. §-a szól 
ugyan a m. kir. erdőigazgatóságok fokozatos megszervezésé
ből, de határozottan kimondja, hogy „a végrehajtási utasítás 
I I . fejezetében foglalt határozatok akkor lépnek hatályba, 
amikor a m. kir. erdőigazgatóságok fokozatos megszervezése 
kapcsán és külön kiadandó rendeletek alapján a törvény élet
belép. 

E z a szakasz is megerősíti a fentebbi okfejtést s e mel
lett nyilvánvaló, hogy a fokozatos szó kizárólag a szervezésre, 
de nem az életbeléptetésre vonatkozik. 

Ma és belátható hosszú időn belül ezeknek a rendeleteknek 
kiadatásából folyólag, az erdészeti közigazgatás terén máris 



olyan mértékű a jogbizonytalanság és a bonyadalom, h o g y 
véleményem szerint, legelső és legsürgősebb teendő volna a 
611—1925., 860—1925. és 1050—1925. F. M. rendeleteknek 
hatályonkívül helyezése vagy mint fentebb képletesen említet
tem, a kátyú ingoványába elmerülő szekér új terheinek 
leszedése. * 

A z erdészeti igazgatásról szóló törvény végrehajtásának 
mellőzése ügyében illetékes helyre előterjesztett memoran
dum1 ezidőszerint még döntés előtt áll s egyebek között bizo
nyára ez a körülmény is befolyásolta az egyesületet abban, 
hogy állásfoglalásának szélesebb körben való elterjesztését 
- - mellőzte. Volt azonban egy másik mellékkörülmény is, 
amelyre az indítvány tárgyalása során egyik választmányi 
tag rámutatott. 

Szóba sem került volna most ez az aggály, ha f. hó 8-án 
egy, az ügy érdemére nézve szerencsésnek nem nevezhető köz
lemény nem jelenik meg egyik forgalmasabb napilapban. 

A közlemény egyes téves adatainak helyesbítése nem 
tartozik reám, de szembe kell szállnom azzal a beállításával, 
mintha indítványomnak és egyben az egyesület állásfoglalá
sának olyan irányú és tárgyú megokolás lett volna az alapja 
mint a közlemény jelzi. 

A k i az indítványt megelőző megokolást és az egyesület 
felterjesztését figyelemmel elolvasta, teljesen tisztában van 
azzal, hogy azokban a jelen helyzet mellékvágánya le van 
zárva, el van torlaszolva, ellenben a fősúly az erdészeti köz
igazgatás évtizedekre kiható megbénításának megakadályo
zására, az erdőgazdaság szabad fejlődósének biztosítására 
s közvetve az erdőmémöki kar veszélyeztetett tekintélyének 
megóvására van helyezve. 

Ezek után' azonban sokkal helyesebb, ha szemébe nézünk 
az említett aggályoknak is. H o g y a továbbiakban is félre ne 
érttessem, állítom, h o g y a kir. erdőfelügyelőség intézményé
nek megfelelő, vármegyénkénti kerületi beosztás mellett való 
kifejlesztése és a szükséges segédszemélyzet biztosítása esetén a 
jelenleg alkalmazásban lévő személyzet éppen úgy nélkülözhet-
lenlesz, mint az új törvény szerint tervezett igazgatóságok fel-



állítása mellett. H o g y mennyire így áll a dolog, legjobban 
bizonyítja a legutóbbi tényleges állapot, amikor a kir. erdő-
felügyelőségi és állami erdőhivatali teendők kölcsönös átru
házásával a kifejlesztendönek jelzett állapot nagy vonások
ban évek óta a valóságban már végre is van hajtva s csupán 
megfelelő szankcionálásra és kiegyenlítésre szorul. 

A különbség csupán az, hogy míg a meghonosítani 
kívánt új rendszerben az ellenőrző ós irányító szervek túl
tengenék s inkább akadályozó, mint alkotó munkára lesznek 
kényszerítve, addig a régi rendszer megfelelő kifejlesztése 
mellett ugyanez a munkaerő kizárólag alkotó munkára lesz 
igónybevehető s e mellett a kir. erdőfelügyelőségi intézmény
nek legnagyobb értéke, a személyes felelősség melletti köz
vetlen intézkedési j o g és kötelezettség, a meglévő megyei szer
vezettel fennálló helyes kapcsolat fenmaradása biztosítható. 

H o g y a kir. erdőfelügyelőnek helyettesén kívül egyéb 
szakerőkre is feltétlenül szüksége van, azt bizonyítják a leg
utóbbi évek tapasztalatai, megmaradt kevés erdőnk gondo
sabb és intenzívebb művelésének ós fentartásának szüksége, 
bizonyítja a nemrégiben kiadott — bár sok tekintetben — 
revízióra szoruló — üzemrendezési utasítás is. 

•Hiszen, ha a királyi erdőfelügyelő teszem azt, a fokoza
tos felújító vágás módszerével foganatosított fahasználat 
mértékéről meggyőződést akar szerezni, manapság már nem 
lesz elegendő az egyszerű helyszíni bejárás, hanem sok eset
ben több napra, sőt talán hétre kiterjedő szakértői felvételre 
lesz szüksége. 

I lyen részletmunkálatokat az erdőfelügyelő saját maga 
nem végezhet, ezeket kénytelen lesz szakértő segédszemély
zetével elvégeztetni. 

A z erdőrendezőket illetően is megfelelő megoldást 
lehet teremteni. Az t hiszem, egyértelműleg megállapíthat
juk, hogy ha valamikor, úgy manapság erdőrendezőkre és 
segédmunkaerőre nagy szükség van, de lesz is. Csakhogy 
nemcsak irányításra, irányelvek megállapítására van az 
erdőgazdának szüksége, hanem mindezeken felül elsősorban 
arra, hogy valaki azt az üzemtervet tényleg el is készítse. 



Tehát anélkül, hogy elébe vágni kívánnék minden 
egyéb állásfoglalásnak, a magam részéről inkább azt a gon
dolatot vetem fel, hogy nem volna-e még arra is szükség, 
hogy egy lényegileg önálló, félig-meddig állami támogatás 
mellett működő intézmény létesíttessék, amely esetleg erdő-
vidékenként, elviselhető önköltségi munkadíjak mellett a 
tényleges erdőrendezési munkálatok és egyéb erdőmérnöki 
műszaki munkálatok végrehajtásával foglalkozna. 

E g y ilyen intézmény aránylag csekély állami támoga
tással úgyszólván önmaga tartaná fenn magát s emellett az 
az erdőbirtokosokat igen sok fejtöréstől, gondtól szabadí
taná meg. 

E g y ilyen intézmény létesítésével kiküszöbölhető volna 
az az inkompatibilitás kérdése is, amely tulajdonképpen az 
új rendszer keretében az erdőfelügyelet és az erdőrendezés 
működési köre között tényleg fenáll és súrlódásokra szolgál
tat okot s e mellett különösen a mai átmeneti időkben még a 
munkabíró állásnélküliek, valamint az alkalmazást nem nyert 
fiatalság részére is munkaalkalmat teremtene. 

A z erdőgondnokságokat nem is említem, abban minden 
szakember egyetért, hogy a gazdálkodás belterjességével ~ 
amire ezen a megmaradt országrészen különösképpen szük
ség van — az erdőgondnokságok szaporításához a legkegyet
lenebb anyagi helyzet mellett is kell pénznek lenni, mert 
ezt a szükséget egyenesen maguk az elérendő pénzügyi ered
mények követelik meg. 

Még tovább mentem, mert feltétlenül szükségesnek tar
tottam a különösen elhanyagolt járási erdőőri, helyesebben 
erdőaltiszti intézmény kiépítését, mert ez is valóban köz
szükséget képez. 

Egyáltalában nincs mit takargatnunk, igenis a meglevő 
erdőtiszti személyzetünk mondhatnám minden egyes tagjára 
szüksége van ennek a csonka országrésznek is, mert sok a 
megoldandó feladat' ma is, de még több lesz a legközelebbi 
jövőben, amikor reméljük, hogy érvényesülni fognak azok az 
irányelvek, amelyeket Rochlitz Dezső 1918-ban oly világos 
érveléssel fejtett ki e lapok hasábjain. 



Azonban ennek e g y előfeltétele is van. A z államérdek
ből való felügyelet gyakorlását is csak a szükséges mértékig 
szabad gyakorolni, a nem egy esetben magas nívón álló ma
gángazdálkodás szabadságát cél nélküli túlmenő intézkedések
kel nem szabad korlátozni s mindenekelőtt tényekkel kell 
meg szüntetni egyes erdőbirtokosok körében azt a téves hiedel
met, mintha az üzemterv nem volna egyéb szükséges rossznál. 

Czillinger János. 

A fák növekedésére vonatkozó 
újabb vizsgálatok 

(Az Erdőméiinöki Főiskola Növénytani Intézetétől. 25. &z.) 

írta: dr. Fehér Dániel 

A z erdei fáink törzsalakjára és azokra a tényezőkre 
vonatkozólag, amelyek ezen, a gyakorlatban felette változó és 
eltérő alakok kifejlődését befolyásolják, a legutóbbi időben 
még kevés pozitív adat állott rendelkezésünkre. 

A fa-alak matematikai vizsgálata, tekintettel a fák köbö-
zésére szükséges pontos képletek felállításának gyakorlati fon
tosságára, meglehetősen nagy irodalmi múltra tekinthet visz-
sza, azokra a tényezőkre vonatkozólag azonban, amelyek ;i 
faalak kifejlődését szabályozzák, egészen a legutóbbi időkig 
még kevés elfogadható elmélet vagy feltevés állott rendel
kezésünkre. ( I . ) * 

Metzger ( I I . ) 1893-ban elméletet állított fel, amely sze
rint a fatörzs fejlődését a még nagyobbrészt ismeretlen belső 
élettani tényezőkön kívül elsősorban az uralkodó szélnek a 
koronára, illetve magára a törzsre gyakorolt nyomása befolyá
solja. A törzsnek hordania kell a korona néha rendkívül 
súlyos terhét, ami már szélcsendes időben is jelentékeny 
visszaható szilárdsági igénybevételt jelent s amelyet szeles 
időben még csak fokoz az a körülmény, hogy ilyenkor a szél 
ereje .a korona súlypontjában, mint a szél erejének támadó 
pontjában hatva, a törzset meghajlítja és ily módon ezt bajlí-
tásra, a gyökeret pedig húzásra veszi igénybe. Metzger tehát 

* Az idevonatkozó irodalom ismertetését lásd a közlemény végén. 


