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kezettt csütörtmérövel, a másik fejszevei ellátva, miglen a becslő jegy
zökönyvét veszi elő, melyben minden próba számára egy lajstromozóit 
lap létezik a fák átmérőinek feljegyzésere, két vagy három tisztán 
hagyott lap pedig a további kiszámítások véghezvitelére. Az ily fel
jegyzések és kiszámítások mintáját e füzethez csatolt I. alatti mellék
letünkben adjuk. (Folytatása következik.) 

Igénytelen megjegyzések az álladalmi erdé
szeti közvizsgálatok ügyében. 

Irta Erdödi Adolf. 

Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület a m. királyi Helytartó 
Tanács elejébe az álladalmi erdöszeli közvizsgálatok ügyében oly szak
véleményt terjesztett, melyet mi igen nagybecsünek s a mennyiben 
érvényre juthatna, igen nagy horderejűnek is tartunk; megvalljuk azon
ban, hogy mind a mellett sem tudunk annak minden egyes részletével 
tökéletesen egyet érteni, a miért is előre bocsátván a nagy becsű szak
vélemény főpontjait, arra egy két igénytelen megjegyzést fogunk tenni, 
kérvén t. szaktársainkat, hogy mennél többen szólljahak ö valóban mér-
hetlen fontosságú ügyhez, mikép azok, kiknek dicső feladatuk döntő 
szavukkal erdöszeink nevelésének alapját megvetni, e részben kimerilö-
leg értesülhessenek. 

A t. Egyesület ugyan is némi kisegítő mód gyanánt az ugy ne
vezett „álladalmi erdöszeti vizsgálatok" megtartását kívánatosnak tartja 
a következő tekintetek és feltételek figyelembe vétele mellett: 

\) Az erdöszeti közvizsgálatok csak az álladalmi szolgálatra, 
s nem egyszersmind a magán erdőbirtokosoknál alkalmaztatni vágyó 
erdőszökre legyenek kötelezők. 

2) Hazánk nyelvviszonyainál fogva a jelentkezők a vizsgálatok
nál szabad tetszésök szerint használhassák azon nyelvet, a melyen 
felelni óhajtanak. 

3} A vizsgálatok legczélirányosabban tartathatnának Budán, az 
ország központján, hova a bejuthatás a jelentkezők részéről minden 
oldalról jutányosán és gyorsan történhetik, s hol a vizsgáló bizottmány 
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alakitása, a vizsgálandók jelentkezése, s a vizsgálati eljárás iránti 
intézkedések is a legrendesebbéit és legkevesebb költséggel eszközölhetők. 

4) A vizsgáló bizottmány négy tagból állhatna, kiket a nm. ni. 
kir. Helytartó Tanács nevezne ki, a M. Gazdasági Egyesület és Er
dészegylet által e végre felterjesztendő három-három szakképzett egyén 
közül. Elnököt a bizottmány számára a m. kir. Helytartó Tanács je
lölne ki. Az elnököt legczélszerübb lenne a m. kir. Helytartó Tanács 
kebeléből kinevezni, még pedig állandóan, hogy legyen egy bizonyos 
hely, hova a vizsgálatokra vonatkozó minden tárgyalások (bejelentések, 
véleményezések stb.) összefolyhassanak. Egyébiránt a bizottmányt ta
gok útiköltségének és napi díjéinak méltányos megtérítése magától értetik. 

5) Vizsgálatokat talán felesleges lenne minden évben tartani. 
Erre azonban legjobb utasítást fog adni a tapasztalás. 

6) A vizsgálatoknak szükségkép két fokozat szerint kell történni, 
amint t. i. a jelentkezők mint intéző és kezelő erdőszök (fő és alcrdő-
mesterck) vagy mint vadászok akarják magukat alkalmaztatni. 

A mi továbbá a vizsgcilandók irányában és a vizsgálatok alatti 
eljárásnál kívánatos föltételeket illeti, ezekre nézve Egyesületünk figye
lembe véve az erdőszeli vizsgálatokra nézve régebben kibocsátott mini
sterialis szabályokat, és a magyar Erdészegyletnek a m. kir. Helytar
tótanács m. évi dec. 6-«ra 09,293. sz. a. kelt leirata mellett velünk 
közlött véleményét, a szükséges módositásokkal a következő javaslatot 
terjeszté elő. Nevezetesen: 

a) Erdöszeti vizsgálatra senki se bocsáttassék 24 éves korának 
betöltése előtt; egyaránt állván e föltétel mind az intéző és kezelő er-
döszökre, mind a vadászokra. 

b) Erkölcsi magaviseletét kivétel nélkül mindegyik jelentkező 
törvényes bizonyitványnyal köteles kimutatni. 

c) Az intéző és kezelő erdésztiszti szolgálatra jelentkezőnek, ha 
valamely nyilvános erdész-tanodában mint rendes tanuló a tanfolyamot 
jó sikerrel végezte, legalább 3 évi évi erdészgyakorlatot; ha pedig a 
megkívántató erdésztudományi ismereteket magán utón szerezte, iskolai 
képzettségének bizonyítására a főrealtanoda vagy főgymnasium jó si
kerrel történt végzését s legalább 6 évi erdészgyakorlatot kell kimutatnia. 

d) A vadécszszolgálafi vizsgálatra bocsáttatni kívánó köteles leg
alább az alsó reáltanoda vagy alsógymnasium jól végzéséről, továbbá 
arról is hiteles bizonyítványt előmutatni, hogy egy évet valamely mér-
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nökségnél töltőit, s egy jó nevű erdésznél az erdészetben 2 évig mint 
gyakornok, s e gyakorlat után még legalább 3 évig erdészszolgálatban, 
habár mint erdészlegény is, — alkalmaztatott légyen. 

e) Mindenki köteles személyének ugyanazonságát a vizsgáló bi
zottmány előtt igazolni. 

f) Az erdőszeti vizsgálat: 
A) az intéző és rendező erdőszökre nézve háromszoros, 
B) a vadászokra nézve pedig kétszeres lenne. 

Az A) alatti vizsgálatoknál mindegyik jelentkező tartoznék: 
\) a vizsgálat előtt (> héttel a bizottmány elnökékez valamely 

erdőszeti értekezést benyújtani, p. o. az erdőszetbe vágó valami tech-
nicai kérdésről, uj találmányról, vagy erdőrendezésről, jövedelem ki
számításról, fajzási és egyéb erdei haszonvételekről, erdőbecslésről slb. 
S hogy a bizottmány meggyőződést szerezhessen magának aziránt, hogy 
a benyujott értekezés a jelentkezőnek csakugyan saját dolgozata, az e 
régre netán szükséges felvilágosításokat a vizsgálat befejeztével a je
lentkező köteles megadni. 

2) A vizsgálat alatt közvetlenül Írásbeli feladvány megol
dására is köteleztetnék. Ezen írásbeli vizsgálatot valamennyi jeletkező 
egy időben két bizotlmániji tag szigorú felügyelete alatt végezné, a 
nélkül, hogy a vizsgálati helyiséget elhagyni vagy bármely tudományos 
segédeszközt használni szabad lenne. A feladvány megoldására 12 órai 
időköz engedtetnék. Különben az írásbeli vizsgálat valamennyi jelent
kezőre nézve egyenlő kérdésekből állana, s a kérdéseket akár a selmeczi 
bányászacademia erdőszeti tanárai, akár a nm. m. kir. Helytartótanács 
által a végre a M. Gazd. Egyesület és Erdészegylet kebeléből különösen 
•megbízott szakférfiak tűzhetnék ki, de mindenesetre szoros titoktartás 
mellett, s aztán a nm. m. kir. Helytartótanácstól pecsét alatt a vizs
gáló bizottmány elnökének kézbesittelvén, közvetlenül a vizsgálat előtt 
lennének felbontandók. Végül következnék: 

3) A szóbeli vizsgálat nyilvánosan s a jelentkezők betüso-
rozatos felhívása szerint. A szóbeli vizsgálat minden egyes vizsgálan-
dóra nézve legfeljebb 2 óráig tartana, a kérdések tehát a bizottmány 
részéről ugy teendők fel, hogy ezen idő alatt a vizsgálandó képessége 
felett biztos ítéletet lehessen hozni. Egyébiránt mind az írásbeli, mind 
a szóbeli kérdések gyakorlati irányúak, s főleg az intéző és kezelő er-
dőszök feladatát tárgyalók legyenek. 

A B) alatti vizsgálatoknál: 
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]) az írásbeli feladványok a bizottmány által mindegyik 
jelentkező számára egyenlő kérdésekben intézendők oly formán, hogy 
azok megoldása legfeljebb 4 óra alatt teljesíthető legyen, s a kérdések 
leginkább a vizsgálattevő fogalmazási és számolási képességének meg
ítélésére vonatkozzanak. Ilyenek volnának a feljebb való erdésztisz
tekhez intézendő tudósitások p. o. nagyobb e döpusztitásokról, vadászati 
kihágásokról, erdőégésekről s az ezek oltására szükséges munkásokról 
s a további intézkedésekről stb. Aztán 

2) a szóbeli vizsgálat következnék, melynek, egy-egy vizs-
gülandónál legfeljebb egy óráig kellene tartani. 

Atalában a vadászszolgálati vizsgálatnál leginkább arra kellene 
ügyelni, hogy kitűnjék, váljon a vizsgalattevő bir-e elégséges ismeret
tel az erdész-növénytanból, az erdőmivelés legújabb módjairól, az er-
dőfiat alifásról, az erdöszeti melléküzletekről és haszonvételekről, a faj-
zásról, és faszcdlitásról, az erdővédelem kezeléséről stb. 

g) Az Írásbeli és szóbeli vizsgálat alapján a vizsgciló bizott
mány mind az erdősz, mind a vadász jelöltek képessége felett szava
zattöbbséggel: nem képes, meglehetősen képes, és kitűnően képes 
fokozatok szerint Ítéletet hoz, s a képes, meglehetősen képes és kitűnő 
képességű jelölteknek a bizottmányi tagok által aláirt bizonyítványt ad, 
különösen kiemelvén benne, hogy a megvizsgált egyén erdőtiszti vagy 
vadászszolgéllati vizsgálaton ment keresztül. 

A nm. m. kir. Helytartótanács abbeli óhajtására, hogy Egyesü
letünk tekintettel a kérdés alatti vizsgálatokra, hazai nyelvünkön irt 
szakkönyvnek kiadáséiról gondoskodnék: a nm. m. kir. Helytartótanács 
magas tudomáséira juttató, miszerint érezvén Egyesülelünk egy oly er
döszeti tankönyv szükségét, melyben meg legyenek irva az okszerű er
dőművelés törvényei, s melynek alapján képeztethessenek a szakértő er-
dőszök, már a múlt 1859-Í'A évben pályázást nyitott külön egy, Ma
gyarország viszonyaihoz alkalmazót erdöszeti tudományos 
tankönyvre, és egygy a kor lati erdöszeti kézikönyvre. 

A jutalom mind a két rendbeli pályamunkára 100—100 darab 
aranyban tüzetelt ki. A határidőre három pályadolgozat érkezett be, 
melyek bírálat alatt vannak, s ha azok közül a feladott kérdést ma
gában talán egyik sem oldaná is meg kívánt mértékben, de reményleni 
lehet, hogy a három dolgozatból mind a két irányban egy alkalmas 
munkát összeállítani sikerülend. 

Megvallom, hogy legelőször is az erdöszeti személyzetre és 
rangfokozatokra vonatkozó megnevezésekkel, nem tudok egyet érteni; 
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az intéző, rendező, vezénylő személyzet az álladalmi szolgálatban, 
melyet zsinórmértékül itt azért veszünk, mert mi is azt tartjuk, hogy 
az erdöszeti közvizsgálalok csak az álladalmi szolgálatra nézve lehet
nek kötelezők, e felsőbb személyzet tehát a föerdőszt, erdőmestert, 
crdorendezöt, erdészitanácsost, annak titkárát vagy fogalmazóját és az 
erdöigazgatót foglalja magában; mindezeket a gyükötö: föerdömester 
nevezettel jelölni már csak azért sem Ítéljük helyesnek, mert az „er-
dömester" e vezénylő személyzetnek egy szorosan meghatározott ha
táskörű egyéne. 

Ugyan ez okból nem tudjuk a kezelő erdösznek alerdömesterré 
való elnevezését helyeselni; ö a kinek főfeladata közvetlen gondját vi
selni az erdőnek, miért ne lehelne — erdögondár vagy erdögondnok? 

A vadász-t szinte kevéssé alkalmas czímnek tartjuk, miután av
val az illető személyzet feladatának csak is egy, és az álladalmi szol
gálatban a leggyakoribb esetben legcsekélyebb része van megjelölve. 
Csekélyebb mivellségi fokánál, alárendelt állásánál fogva részemről nagyon 
is kész volnék öt Hideghélby úr nyomán „közerdösznek" keresztelni. 

i* Az állami erdöszeti személyzetnek a nevezetteken kivül azonban 
még három oszlályzala van: 

Az e r d ö s z j e l ö l t (Forstkandidat) oly fiatal ember, a ki mi
után az erdöszeti tanfolyamot végezte volna, a gyakorlati szolgálat min
den ágaiban alkalmaztatik, köteles lévén legkésőbb három évvel a szol
gálatba való lépte után az álladalmi erdöszeti közvizsgát megállani. 

Az e r d ö s z g y a k o r n o k , a közvizsgát jól megállott, az ál
ladalmi szolgálatba véglegesen fölvett és fölesketelt erdöszjelölt. A 
közerdöszeti személyzetre nézve pedig 

Az e r d ö s u h a n c z (Forstjunge), oly fiatal ember, a ki napi 
dij mellett minden nemű a közerdöszt illető szolgálatban alkalmaztatik, 
de szabály szerint csak ügy lehet közerdösszé, ha a második rangú ál
ladalmi vizsgát becsüleltel megállotta. 

A czímekröl irt fentebbi sorok nem tartoznak ugyan szorosan 
a dologhoz, annyiban azonban mégis lényegesek, hogy már most, ha a 
következőkben az intéző személyzetről, az erdögondárról, az erdösz-
gyakornokról, az.erdöszjelöllröl, a közerdöszröl és az erdösuhanczról 

» fogunk beszélni — kiki tisztán fogja tudhatni, hogy, kiről és miről aka
runk szóllani. 

Hogy a t. szakvélemény az erdöszök intéző és kezelő részét 
egyenlő bánásmódban akarja részesitetni, avval nem tudok egyetérteni, 
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mert azt — a mennyiben a kezelő erdöszök tísak kissebb száma remél
heti, hogy valaha az intéző erdöszök sorába léphessen, ez utóbbiakra 
nézve méltánytalannak tartom; igazságtalannak vélem azon eljárást, 
mely szerint valaki nagyobb nehézségekkel, tetemesb költségekkel járá 
készültségre kárhoztatik, a melynek hasznát vehetni ez életben előre
láthatólag legfeljebb is annyiban fogja , hogy miután a letett vizsga 
folytán nagyobb várakozásokra van jogosítva, ha az intéző és kezelő 
erdöszök közti természetes számarány szerint azoknak nem feleltelik 
meg, elégedetlen ember válik belőle. 

Másrészt meg a kezelő erdösz sokkal kevesebb elökészültséggel 
és tudománnyal éri be mint az intéző, és igy csakugyan kár volna sok 
szegény liut, a kinek ugyan módjában van alreáltanodát vagy algym-
nasiumot végezhetni és rövidebb ideig szaktanulmányokkal is foglal
kozni ; sok fiűt, a kinek tehetsége épen elegendő a kezelő erdöszre 
nézve szükséges egyszerűbb tanok felfogására és megemésztésére; a ki 
öntudatának szerénységében a kezelő erdöszetet kívánalmai, vágyai ne 
továbbjának tarlja, kár volna mondom, az olyan fiúkat lűlcsigázott kö
vetelések, túlmagas sorompók által oly álástól elzármi, melyet különben 
becsüleltel és hasznosan tölthettek volna be. 

Mi tehát azt hisszük, hogy a kinek módjában van s a ki erre 
elég tehetséget érez magában, az áldozzon időt és munkát, hogy a 
szakvélemény állal az intéző erdöszökre nézve telt mindenben helyes 
követeléseknek eleget léve magát a felsőbb rendű vizsgának alávesse. 

E részben csak is a kivánt három évi erdészgyakorlatra nézve, 
melyet mi valóban nem sokallunk s melyet nem is fog sokallani senki, 
a ki az intéző erdöszlíszt hivatását kellően felfogta, van némi megjegy
zésünk. Az államvizsgák mindenkire a ki állami hivatalba óhajt lépni 
kölélezök; csakhogy a mostani rendeleteknél fogva az erdöszielöltre 
nézve azon három év, mely alatt az államvizsgára késszül, egyrészt 
el van veszve; az az, ez szóigálali idejébe nem tudatik bele; álla
mi hivatalnoknak csak azon pereztöl fogva nézetik, a melyben mint 
erriöszgyakornok eskettetik fel, az pedig rendesen körülbelül egy év
vel az államvizsga lelélele ulán történik. Azon felül az államvizsga 
letétele elölt csak kivételkép és rendkívüli esetekben kap napi díjt, 
s azután sem tüstént, addig pedig sajátjából kell hogy éldegéljen, 
vagy jobb értelemben vett „szegény legény" létére a mi sokkal gya
koribb eset, mert iszen a gazdag vagy csak módos ember is ritkán 
szánja fiái örökös szolgaságra, — jobb idők fejében adósságból teng-

10 



148 

nic, a melyből azután a legjobb akarat mellett sem tud, számos évig 
kibontakozni s a mely élte legszebb éveit, a nyomorral és éhséggel 
való fárasztó, életerő- üröm- és vidorság emésztő szüntelen küzdéssé 
változtatja. 

Legjobb esetben tehát az crdősz huszonöt éves korában esket-
lelik fel és csak negyven évi szolgálat után tehát 65 éves korában 
kaphatja meg teljes nyugdíját. A halálozási statislika azonban ha nem 
csalódom azt mutálja ki, hogy iÜO ember közül csak hat éli túl a 
t!0-ik évet s igy valóban vagy e különben is sok tekintetben igen mél
tánytalan nyugdíjazási rendszeren kell változtatni, a mi talán még igen 
soká a buzgó ohajók közé fog tartozni; vagy pedig legalább oda 
törekedni, hogy a különben is tengernyi idő melyen túl nyugalomra 
van kilátás, a kellőnél tovább ne nyujtassék, a mi pedig úgy éretnék 
el, ha az, a ki erdöszeti tanodát végzett, és állami erdöszjelöltnek föl
vétetik, tüstént állatni hivatalnoknak nyilváníttatnék és miután a mellett, 
hogy saját jövője érdekében böviti ismerétéit, tagadhatlanul pénzt érő 
szolgálalukal is végez, ezért az államvizsgát megelőző három év alatt 
80 krnyi egész \ (1. 50 krnyi napidíjjal láttatnék el, a szerint, a mint 
azt megérdemlené; ha e vizsgát becsülettel megállotta, akkor tovább 
is állami szolgálatban maradhat, ha pedig nem, egyszerűen elboesáttatik. 

Akkor megszűnnék azon mohóság, melyei a mostani erdőszje-
löltek a törvényt kijátszani iparkodnak, csakhogy mi elébb letehessék 
az állami vizsgát, s a fentirl valóban nem irigylendő állapotból szaba
duljanak. A dolog jelen állása mellett fiatal erdöszeink valóban szo
morú dilemmába jutnak. Hogy valaki jó hivatalnoknak készülhessen, 
hogy a szolgálat minden ágát gyakorlatilag megismerhesse, hogy az 
erdőben mint erdösz csak látni is t a n u l j o n , arra valóban három 
évnél keveselbet szabni nem lehet, a mit a fiatalok magok is elismer
nek, s igy tehát három évig koplalni — a jövő fizetés fejében nyomo
rogni, mely a jövő szükségleteit koránt sem fedezi pazarul, — három 
évet a reá és leendő családjára nézve annyira fontos szolgálali időből 
veszíteni — — vagy minden erővel oda törni, hogy ha nem is hamis 
de legalább ké t e s h i t e l ű bizonyítványokkal a mostanig csak két évre 
határozott időből is azon édes önamitással, hogy majd azután is ki le
het pótolni a most mulasztottakat le lehessen egyet alkudni s igy mi 
elébb — k e n y é r h e z j u t n i . Valóban ki csodálkoznék, h»az anyagi 
éhség gyakrabban győzi le a tudományos és gyakorlati lehetőleg 
tökéletes szakképzettség utáni szellemi szomjat! 

•# 
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Ez indítványommal nem akartam valami ujat mondani, miután ez 
intézkedés az academiát végzett bányászokra nézve ujabb redeletek 
értelmében már éleibe van léptetve. Szabadjon e részben még megje
gyeznem, hogy némi ellentmondást látok abban, ha egyrészt szüntelen 
panaszkodunk, hogy a szakképzett erdoszök érezhető hiányán törik 
meg az okszerűbb erdögazdászat legkomolyabb szándéka is, másrészt 
pedig az e pályán való alapos kiképeztetést a fentirt módon nehezítjük, 
hátráltatjuk és sok esetben lehetlenné tesszük; e rendszerrel ugyan is 
a szegény sorsú különben talán fényes tehetségű fiu csak kivételkép 
bír megbirkózni, holott az a bár tehetetlen vagyonosnak, ki e téren 
utoljára egy maga fog versenyezhetni, bizonyára nem az okszerű er
dőgazdászat érdekében, aránytalan előnyöket nyújt. 

Megjegyeztük, hogy nem tartjuk méltányosnak, mikép, a kezelő 
erdősz vagy erdőgondár ugyan azon igényeknek kényszeritessék meg
felelni, melyeket az intéző erdoszök irányában jogosaknak ismertünk el; 
ideje tehát, hogy kimondjuk, mikép mi az erdögondárra (FörsterJ nézve 
lökélelcsen kielégilönek találjuk, ha az a szakvélemény állal a „vadá
szok" irányában telt követeléseknek megfelelni képes. 

Nálunk a selmeczi bánya kamaránál némely erdögondárnak az 
erdőgazdaság legbonyolultabb feladatait kell megoldania, de nem tudunk 
esetet, a hol az — ha hatáskörén túl eső igényekkel nem lépünk fel 
irányában — állása kívánalmainak ne tudna tökéletesen megfelelni, ha 
az valamely algymnasiumot vagy alreállanodát jól végzett, azon felül 
egy évet valami erdőszeti mérnöknél és rendezőnél hasznosan tölltött 
és ha az illető államvizsgánál kitűnik, hogy jól fogalmaz és számol; 
elégséges ismerettel bir „«5 erdész-növénytanból, az erdőmivelés 
legújabb módjairól, az erdőfiatalitásról, az erdőszeti mellék üzlete
kről és haszonrételekről, a faizásról és faszállitúsról, az erdővéde
lem kezeléséről s a t.a 

Az így képzelt erdögondárok főkép a kis erdőbirtokosok és a 
községek számára valódi isten áldásának lennének tekintendők, miután 
azok nagyobb részt nem képesek magasabb képzettségű erdöszt illőleg 
fizetni és tartani. A gazdaság szükséges rendezését ott az orsz. gazd. 
egyes, erdőszeti szakosztálya által vagy később talán országos költségen 
tartandó erdőrendezö eszközölné, melyről nézeteinket már a gazdas. lapok 
t. szerkeszlöségének közlés végetl beküldött czikkünkben bőven kifejtetlük. 

Hogy különben a nagyobb uradalmak oly erdőgondárokkal e 
rendszer melleit is bővelkednének, kiknek szükség esetében hivatalos 

10* 
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állásuk szoros hatáskorén túl is lehetne hasznukat venni, az nagyon 
könnyen belátható, ha meggondoljuk, mikép intéző erdösszé rendes 
utón csak az lehet, a ki néhány ével a kezelő erdöszet életiskolájá
ban töltött. 

E melleit az, ki a kezelő erdőszökre nézve megszabott vizsgát 
letelte, néhány évi szolgálat ulán, ha erre az alatt elég tanultságot 
szerzett és hivatást érez magában, a első rangú államvizsgának alá
vethetné magát, de csak ugy, ha a „szakvélemény" által megszabott 
ama föllélelnek megfelelt; minél fogva legalább is főgymnasiumot 
v a8'y ny i lvános e r d ö s z e t i fő tanodát kellé végeznie . 

Hogy azonban ily itéző- és kezelő erdőszöket nevelhessünk, 
szükségünk van — erdöszeli magyar fő- és altanodákra, mely utóbbia
kat igen rzélszerüen össze lehetne és kellene kötni az ország külön
böző vidékein felállítandó gazdasági intézetekkel, hololt az első Sel-
meczcn találhatná illő helyét. E tanodák elrendezése ügyébe bocsát
kozni e soroknak nem lehet feladatja, miért is ezt itt mellőzve — a 
tanodáknál is égetőbb kérdésre, a t ankönyvekre megyünk át! 

A „szakvélemény" e részben azon reményét fejezé ki, hogy a 
t. gazdasági egyesület állal nyitott pályázás folytán addig is a mig a 
szükséges tanodák megalakulhatnának, oly erdöszeli magyar tankönyvek 
birtokába jutunk, melyekből az illelök intéző-, kezelő- és közerdöszökké 
képezhelendik magukat oly mérlékben, hogy az illető felső és alsó 
államvizsgál becsülettel megállhalandják. 

Ismételve mondjuk, a mit már a „Gi zdasági Lapok" tavalyi 
folyamának 14-ik számában bőven indokolva fejtegettünk, hogy e re
ményben egy álalában nem osztozhatunk; hogy még sok — igen sok 
teendőnk van a mig oly tankönyvekkel rendelkezhetendünk, melyek
ből intéző és kezelő erdöszök, a né lkü l , hogy erdőszeli tanodát vé
geztek volnak, a lapos k é p z e t t s é g ű szakemberekké válhatnának, 
bárha mindamellett tökéletesen egyetértek a „szakvélemény" azon ál
lításával, mikép akadnának e honban szakemberek, a kik a magyar 
tankönyvek pillanatnyi hiánya mellett is képesek volnának az erdö
szeti tudományokat, teszem azt a selmeczi erdöszeli akadémián, he
lyesen előadni; söt épen ez volna szerintem a szükséges tankönyvek 
megalkotásának leg czé l sze rübb és legrövidebb útja, a mint 
azt a gazdasági lapok, I. szerkesztőségének beküldőit s e lapok egyik 
legközelebbi füzetében is közlendő czikkünkben előadni bátorkodtunk. 

Hátra van m'g a közerdöszökröl szóllanunk: 
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A becses „szakvélemény" ezektől annyit és ugyanazt követeli, 
a mennyi és a mivel mi a kezelő erdöszökre nézve — mondjuk ki még 
egyszer — tökéle tesen beérjük. 

Mi az intéző erdöszöktől lehelő legnagyobb és minden irányú 
szakképzettséget követelünk; a kezelő erdöszökre nézve tökéletesen 
elégnek tartjuk, ha az állami vizsgán kitűnik, hogy mind azt tudja, a 
mit a szakvélemény az úgynevezett vadászoktól kövelel, mely czélból 
külön tankönyvekre és alsóbb rendű a gazdasági intézetekkel össze
kötendő erdőszeti iskolákra van szükségünk; a közerdoszlol azonban 
lehelő legkevesebb elméleti lanultságol kívánok; tudjon olvasni és 
o lvashatólag i rn i , tudjon a négy alap számvitel s ze r in t 
helyesen számolni — és ebből álljon elméleti tanultságának ösz -
szege; a többit, a mire még szüksége van, tanulja inog tiszta gya
korlati utón; a köze rdősz re nézve tehát az állami v izsgának 
ne legyen he lye! 

K lárgyról nem mellőzhetem a mennyire azt e soroknak szánt tér 
engedi, kimerítően szóllani. 

A közerdősznek feladata a körülmények szerint annyira külön
böző lehel, a mint az a legegyszerűbb erdővédelemre vagy a legbonyo
lultabb erdőszeli gazdaságnál alkalmaztatik s e két szélső halár közt még 
annyi a fokozat, hogy valóban az küzerdöszt mindegy kaptafára ülni, 
szerintünk nem csak szükségtelen vagy hasztalan, de még — káros 

ris; káros főkép az erdőbirtokosra nézve, a ki gyakran egyszerűbb s 
így olcsóbb közerdöszel is beérhetné, míglen az államvizsgát megállolt 
löbbet követel, talán többet is lud; az erdőszeti gazdaság viszonyai azon
ban annyira egyszerűek lehetnek, hogy tanultságának nem veheti hasz
nát, sem ő, sem pedig gazdája! 

Szerintünk tehát minden uradalom és minden erdőbirtokos leg
jobban jár, ha közerdöszeit a létező viszonyokhoz képest sajálmaga 
neveli, vagy nevelteti kezelő és intéző erdőszei állal. Miután azon
ban hazánkban nem minden uradalom és nem minden erdőbirtokos di-
csekhelik rendezett erdőgazdasággal és miulán jóravaló közerdőszt job
bára csak a helyi viszonyoknak megfelelő rendezett erdögazdászat mel
lett nevelhetünk, czélszerü volna oda törekednünk, hogy álladalmi szol
gálatba csak oly közerdöszök vétethessenek föl, a kik az e czélra a kor
mány állal megjelölendő már rendezett akár kincstári akár nagyobb magán 
uradalmakban az alább bővebben kifejtendő módon képeztettek s ebbeli 
képességűkről az illető igazgatóság által kielégilő bizonyítvánnyal bírnának. 
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A mennyire azonban ily rendezeti erdőgazdasággal dicsekhetö 
urodalmakkal még nem bírunk elegendő számban és az ország különféle 
viszonyainak megfelelő eloszlásban, annyira e szükségletnek a felállí
tandó vegyes gazdasági és erdőszeti iskolákkal összekötött mintagaz-
dászatok leendnének hivatva megfelelni, föltevén, hogy az uradalmak és 
mintagazdászatok a megfelelő vidék számára nevelt közerdőszök szük
séges számát az illető magán erdőbirtokosok részére is szolgáltatnák. — 
Az ily közerdöszöket azok fiatal korától kezdve kellene nevelni s ugyan 
azon, nem birodalom, vagy ország, kanem megye, sőt ugyanazon kör
nyék fiaiból válogatni a mely környékben azok később alkalmazandók len
nének. Mert ha az nagyban az intéző és kezelő erdöszökre nézve igaz, 
hogy: „idegen s a hazai nyelvel szokásokat, gazdászati és erdészeti vi
szonyokat nem ismerő, az itteni néppel való bánásmódban járatlan eidö-
szök, a legjobb akarat s különben talán alapos képzettség melleit sem 
bírnak feladatuknak ugy megfelelni, a mint az az országos érdekű ügy 
érdekében kívánatos volna," ugy ennek szűkebb körben a közerdöszru 
nézve még nagyobb az értelme. Ha a közerdősz nem tudja a nép nyel
vét, ha nem ismeri annak szokásait, élet és gondolkodás módját a leg
kisebb részletekig, akkor az sem az erdőt megvédeni, sem erdei munkák 
telelt czélirányosan felügyelni soha sem foghat; közte és a nép közt 
szüntelen kisebb nagyobb csatározás fog folyni s akár melyik rész legyen 
a vesztes, a harcz árát örökké csak az erdőbirtokos fogja fizetni. 

A közerdösznek egyik fő tulajdonsága legyen az erős, egészséges, 
edzett, lehetőleg egyszerű ruházathoz és életmódhoz szoktatott test. 

Váljon ezen igénynek meg fog e felelni az iskolákban nagyra nőit 
s ennél fogva többé kevésbé elkényesztetelt közerdősz, az oly kérdés, 
melyre csak kivételkép lehelne igennel felelni! 

Én nagyon számos kozerdöüzt ismerek, olyat a ki becsületes fa
vágóból vagy szénégetőből az évek hosszú során át küzdötte fel magái 
vágyai eme netovábbjáig s olyat, a ki Gymnasiumot végzett, az állam
vizsgát letette, jól ir, jól rajzol, s a t. — de meg kell vallanom, hogy az 
elsőbbeket véghetlenül löbbre becsülöm az utóbbiaknál; mert a régiek, 
keveset beszélnek, a kérdésre röviden és velősen felelnek; éjjel nappal 
az erdőben barangolnak s annak úgy szólva minden egyes fáját ismerik; 
pontosak, engedelmesek; kötelességérzetök pedig oly nagy, hogy annál 
fogva'a legnagyobb önfeláldozásra képesek; állásukra büszkék, avval 
elégedettek és kevéssel beérők; ha egyszer azt mondja nekik az em-
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ber: „ez meglegyen" ók pedig azt felelik hogy „meglesz" akkor nyug
ton allialik, mert rendeleté valóban végre is fog hajtatni; az uj 
irányúak ellenben kevés kivétellel sokat beszélnek, a világba; tudo
mányukat az elöljárók, élczeiket az egyenes eszű de egyszerű földnépe 
irányában fitogtatni akarván, néha a piaczi légynél is tolakodóbbak; 
mindent tudnak, mindent látlak, csak a saját gondjukra bízott erdőt 
nem; csak azt nem tudják, a mi abban történik. Ha az ember azt 
találja kérdezni, hogy e vagy ama völgynek vagy csúcsnak mi a neve, 
az eddig csúfolt paraszthoz fordulnak s ugyan azt a kérdést intézik 
hozzá; vezetni az embert csak utakon tudják s még olt is csak ha
bozva; a munkásokkal elöljárójuk jelenlétében iszonyú lármát csapnak 
a legcsekélyebb hiba miatt, a lényeges hibákat azonban meg nem róv-
ják, mert nem értik, észre sem veszik, és igy a munkásra nézve, a ki 
emberét nagyon is hamar meg ismeri, a ki saját hatáskörén belül igen 
élesen lál, igen józanul itél, mulatság lenézés, megvetés és gyülelei 
tárgyaivá válnak. 

ük a munkást méltatlanul zsarolják — vérig kínozzák — az pe
dig őket neveli és legnagyobb örömét leli benne, ha mentül gyakrab
ban felültetheti őket; a birtokos pedig e tréfát — tizeli. 

Ruházatjuk igen csinos és lehetőleg úrias szokott lenni, hajza
tukra is sok gondot fordítanak, a hideg esős éjszakától azonban irtóz
nak s azt tartják, hogy olyan-kor még a kutyát sern méltányos az ut-
czára kergelni, hát még ők hogy mennének ők a kik annyi 
iskolát jártak, csak nem lehetnek oly durva szerkezetűek mint az az 
otromba paraszt, a ki addig az erdőt con amore — pusztítja, ük ma
gukat mivelt embereknek tartják, s a miveltségrül az a különös fo
galmuk van, mikép azt hiszik, hogy a mivelt ember, a mennyire előbb
re van szellemileg annyira satnyábbnak illik lennie testileg; ezen uj 
divalu közerdöszük, kik a paraszt által uraltatják magukat, olyan étel
től, melylöl a régi erdösz nagyot hizik, gyomergörcsöt kapnak; ezen 
uracsok mondom — s ez a föjellegzö — az elégedetlenség valódi min
taképei; az alsóbbrendű világfájdalom megtestesült eszményképei; ők 
szüntelen túlságosan terheltnek s halálosan fárasztónak mondják é-
letmódjukat, s mind ezért — semmi elismerés, potom fizetés, nyo
morúság s a t. s a t. 

Hogy ez irány, mily sokszor vezeti ezen embereket tévútra, 
kiknek becsületére néha ezer meg ezer forintnyi ellenörizhetlen vagyont 
kell bízni, azt nem szükség terjedtebben tárgyalnom. 
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Szerinliink lehal a közerdösz legyen: 
1-ör izmos, edzett, egyszerű életmódhoz szokott, az erdőt hazájának 

néző, magát csak abban — hon érző ember; 
2-or legyen azon környék szülöttje, a hol később szolgálnia kell, hogy 

az embereknek ne csak nyelvét de minden egyébb csínját binját 
is ismerje; 

3-or tudjon olvasni, irni, számolni; 
4-er azon munkálatokat, melyek fölött a tulajdonképi erdővédelmen kí

vül kellend őrködnie, oly ügyesen tudja végezni, mint bár mely 
munkás. 

Azt hogy józan élet módú, engedelmes, becsületes legyen, ugy 
hiszem nem szükség bőven fejtegetni. 

Hogy ily közerdöszöket gymnasium, reáltanoda, államvizsga nél
kül nevelhetünk s hogy ezek életczéljoknak sokkal jobban fognak meg
felelni, az nekünk tapasztalásból merített meggyőződésünk. 

Nem akarjuk azonban állítani, hogy a többet tudás ártana vala
kinek, sőt ellenkezőleg mi is kívánjuk, hogy a közerdösz mindent 
tudjon lehetőleg tökéletesen, a mi kötelmei teljesítéséhez megkívánta
tik, s azt tartjuk, hogy ha annál is többet tud, az csak hasznára lehet. 
Mi csak a mód ellen kelünk ki, csak az utat tartjuk elvételtnek, mely 
ujabb időben választatott e czél elérésére; részletesen megjelölni a 
közerdöszök nevelésének módját, és ugy, hogy az adott szabályok által— 
lános érvénnyel bírjanak azonban mi sem vagyunk képesek, miután az 
illető viszonyok és igy a jó közerdösz irányában való jogos igények is 
végtelenül különfélék; megkísértjük azonban bebizonyitni, hogy az ál
talunk ajánlott nevelése a kozerdőszoknek a lehelő legbonyolullabb 
viszonyok közt is lehetséges és nagy eredménnyel czéira vezető, mi 
ha sikerül, feladatunkat megoldottnak tekinthetjük, mert könnyű belátni, 
hogy ha ez utón a lehető legnagyobb igényeknek is megfelelhetünk, 
akkor ugyan azon eszközök alkalmazása egyszerűbb viszonyok közölt 
annál fényesebb sikert fog eredményezni. 

A selmeczi bánya-kincstár egyes erdögondárságaiban a közer-
dösznek ha hivatásának meg akar felelni, a következő igényekel kell ki
elégítenie: 
1-ör beszélnie kell a nép nyelvét, tudnia kell olvasni, irni, számolni, be

csületes, engedelmes és egészségesnek kell lennie; 
2-or ismernie kell a szokásos hoszuiérlékeket, tudnia kell a.különböző 
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faölek hasáb hosszát, a fa ölberakásának- és az átvételnél való 
mérésnek módját egyenes téren és lejtőkön; 

3-or az erdei fákat és azok tulajdonságait ismernie és tudnia kell, hogy 
melyik mire volna legjobban alkalmazható; 

4-cr a fák virágzásának, a mag érésének, gyűjtésének idejét, elhelyezé
sének módját tudnia, a vetés és ültetés minden nemeiben jártasnak 
kell lennie; 

5-ör az erdőgazdaságra nézve hasznos és káros állatokat S az utóbbiak 
kiirtási módját kell ismernie; 

6-or egyenes vonalt kell hogy tudjon kitűzni s a térképen az erdőt a 
réttől s a t., a hegygerinczet a völgytől megkülönböztetni; 

7-er a vágások minden nemeinek vezetését; 
8-or a szenesilés körül előforduló minden munkál és fogást; 
9-er a fa szárazon és vizén való szállításának s e szállítási eszközök, 

utak s a t. helyreállításának mindenféle módjait; 
10-er némely iparüzletek, u. m. a zsindely-, szölökarókészités körül e-

löforduló munkákat kell ismernie; 
U-er az erdei kártételek körül való eljárásra nézve tisztában kell lennie 

s e szerint tudnia, hogy a kártételt hogy lehet legjobb n megakad 
ályoztalni, vagy ha evvel elkésett volna, hogyan kell a kártevővel 
a zálagositás, üldözés, házmotozás dolgában elbánni, hogy ebbeli 
eltévedt vagy törvény ellenes lépések állal ne szolgáltasson nyil
vános botrányra okot. 

A rendezett vadászat tudományát ugyan nálunk a selmeczi bánya-
kitiestárnál nem igen követelik s a kiben megvan, nem igen tudják hasz
nát venni, mert — rendezett vadászatunk nincsen! 

Hogy a föntebbi föltételeknek megfelelő közerdőszükre tehessünk 
szeri, nálunk következőkép kellene eljárni: 

A kincstári favágók közül a kiválóan becsületeseknek ismeritek 
fiaiból azokat, a kik egészséges, épeszű, éleire való, ügyes, virgoncz 
fiuknak látszanak, mihelyt jól tudnak olvasni irni és számolni, a legdere
kabb szénégetőknél alkalmazandók mint tanonezok, ott hagyatván mind 
addig a mig a favágásra elég izmosakká vállak; akkor jó hirben álló fa
vágók közé soroztainak, s e munkában addig maradnak, a mig abban je-
lcsekül ismertetnek el saját munkatársaik állal; miután ismét a szenes-
déhe kerülvén vissza, ott szintén a mester czimére kell szert tenniök. 
E közben a zsindely-csinálásba és más kisebb mclléküzletekbe is belé 
oknak. 
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Eddigi alkalmazásuknál Ingva az előszámlált igények l-ö, 2-ik, 
3-ik, 7-ik, 8-ik, 9-ik és 10—ik pontjainak oly tökéletesen lógnak megfe
lelni, a mint arra bármiféle iskolában és bármiféle egyéb tanrendszer 
mellett nem képesítettek volna; azonfelül a fentebbi igények többi pont
jaiban foglalt dolgokra nézve is némi tiszta fogalmakat nyernek; továbbá 
az erdőt minden oldalról ismerő, abban lakni, élni tudó, azt kedvelő, oda 
a honvágy egész erejével vissza kívánkozó emberekké válnak, a mi pedig 
a jó közerdőszre nézve föfellétel; végül pedig egyszerű életmódhoz, 
egyszerű ruházathoz szoknak és a közerdősz által elérhető sorssal lehe
tőleg elégedettek lesznek. — Föfeltételnek tarlom azonban, hogy e fiuk 
egyike se legyen mintegy előre a közerdöszeli pályára megjelölve; elég, 
ha szülök és gyermekek tudják, mikép e czél mindenikük által elérhető; 
elég ez egy magában is arra, hogy az illetők közerkölcsisége tekintetében 
a birtokosra nézve legelőnyösebb hatás álljon be. A kik a föntebbi is
kolán aránylag a legjobb eredménnyel átestek, azok az erdögondárok 
legügyesbjeinél és legszorgalmasbjainál helyezendök el, mint erdösuhan-
czok CForstjungeJ s az arra alkalmas erdögondárnak valóban nem nagy 
erőfeszítésébe fog kerülni, az ily suhanczból legfeljebb kél év alatt tiszta 
gyakorlati utón és szóbeli, gyakran ismétel, az erdőben tarlóit és példák
kal erősített előadások, magyarázatok, útbaigazítások állal oly közenlöszt 
nevelni, mely a föntebbi igények minden pontjának tökéletesen és ismé
teljük, sokkal tökéletesben fog megfelelni, mini bármely cgyébb iskolából 
kikerült köszerdösz. — Ha az illető erdögondár valamely suhanczol már 
eléggé képzettnek ítél, akkor ez a birtokos vagy annak képviselője, to
vábbá az illető erdei hivatal összes személyzete előtt a föntebbi tárgyakat 
illetőleg, szóbeli vizsgál köleles letenni s egyes ponlukra nézve tellleg is 
bebizonyitni ügyességét, a miért is e vizsga az erdőben volna tartandó, 
mely különben az igy nevelt közerdőszre nézve valódi diadalünnep lenne, 
mert hisz az illető tanok nem a könyvből vándoroltak volna fejébe, olt 
emésztetlen szókeverékké válván, hanem lassan, egyenként, munka 
közben, hatottak volna lelkébe, s igy vérévé dönllietleii meggyőződésévé 
érlelődlek volna. 

Az igaz, hogy c közerdöszök szépen irni, aligha tudnának s igy 
.az erdögondárt irodai munkálataiban nem is segíthetnék, ámde hisz ez a 
közerdősznek nem is lehet feladata és czélja, és ha elismertetik, a mint 
el is kell ismerni, hogy az erdögondárok — legalább itt minálunk — 
irodai segédet csak kevés cselben nélkülözhetnek, ha csak nem akarják 
erdeik gondját egyedül a szobában viselni, a mit aligha fogna valaki 
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okszerűnek nevezhetni, akkor mondom adjanak az erdösznek írnokot, 
nevezzék meg azt a maga nevén, ne mondják öt erdösznek és ne za
varják meg az eszméket, a derék közerdöszt, a ki nem irodába való, 
és az Írnokot, kinek az erdöszulről igen csekély ismeretei vannak, egy 
sorba állítván. 

Szakképzett erdögondárok az általam előadott módon legbelső 
meggyőződésem szerint lehető legjobb közerdöszöket fognak nevelni, 
lí tárgy különben eléggé fontos, hogy megérdemelje a sokoldalú vitát 
és ismételjük, hogy igen kívánatos volna, ha mentül többen tapaszta
laiból merilelt ebbeli nézeteiket közölni szíveskednének. 

A légsúlymérönek mint magassági méresz-
köznek használatáról. 

Irta Farbaky István. 

Ha eszébe jutna valakinek honunk egyik vagy másik neveztle-
sebb helyének földrajzifekvése vagy léglüneli viszonyai felöl biztos tu
domást szerezni: napokat tölthetne el a természettani munkák, slalís-
likák és encyklopádiák forgatásával, de a tudományosság mostani állás
pontjának megfelelő választ sehol sem fog találni. És valóban tekint
sük sorra nevezetesebb városainkat, hegyeinket vagy édes hazánk egyéb 
kitűnőbb helyeit: hánynak van ezek közül földrajzi szélessége, hossza, 
lengerszin feletti emelkedettsége a magasabb ingényeket is kielégitöleg 
meghatározva? hánynak bírjak hónapos és évi legmagasabb, legcseké
lyebb és átlagos hömérsékét? hány helyt ismerjük a légnyomásnak na
ponkénti, hónapos és évi változásait, azok legtöbbjét, legcsekélyebbjét 
és átlagát? hány helyt van észlelve az évszakonként és évenként lecsa
pódott legköiiviznek átlagos mennyisége, maximuma és minimuma, az 
uralkodó szeleknek iránya és ereje? mely utóbbiaknak ismerete pedig 
úgy az erdömint a mezei-gazdára, nemkülönben a nemzeti iparra nézve 
is egyiránl fontos. 

Sajnálatul, de őszintén be kell vallanunk, hogy az említett irány
ban minálunk eddig még igen kevés történt, a mi pedig történt is, an
nak eredményével nincsen okunk büszkélkedni, inert az habár részben 


