
végig liasitják, s az így támadó héjszijakat alulról fölfelé felha
sítják, fölső végüknél fogva a fán hagyván, hogy ott megszá
radjanak. A megszáradt héjat azután letépik, a fát pedig kö
vetkező télen levágják. Nem nehéz belátni, hogy ez az eljárás 
helytelen, mert a fán függő héjat az eső kilúgozza, s a felső 
részek, miután hozzájuk férni nem lehet, hántatlanul maradván, 
sok héj megyén haszontalanul veszendőbe. 

( V é g e k ö v e t k e z i k ) . 

Az államerdészek kiképzése Poroszhonban. 
K ö z l i L á z á r Jakab . 

( V é g e ) . 

16. §. További kiképzése végett köteles az erdészjelölt magát oly 
erdőkben, melyek a tanulásra és tapasztalat szerzésre bő alkalmat nyúj
tanak, magán szorgalom által tovább mivelni; különösen pedig részt kell 
vennie minden az erdőn előforduló munkálatokban s egyáltaljában mind 
abban, mi jövő hivatásával összefügg; illő jártasságot kell magának sze
reznie alkalmas erdészek vezénylete alatt, ide értve az erdőgazdaságra 
vonatkozó s az ügyvitelt érdeklő minden eljárást is. 

17. §. Hogy e czélra az erdészjelölt minő és melyik erdő gondnoksá
got válassza ki magának, az saját belátásától függ; a pénzügyministeri-
umnak azonban fönmarad joga, az erdészjelöltet további kiképzése véget 
egyik vagy másik gondnoksághoz utalni. Ha azonban az erdészjelölt e-
gyik vagy másik erdésznek kerületében 4 hétnél tovább akarna tartózkod
ni, azon esetben köteles erről a kerület főhivatalnokánál erdészének ut
ján Írásbeli jelentést tenni s attól az engedélyt kieszközölni, folyamodvá
nyához csatolván egyszersmind vizsga bizonyítványát is. Ha az illető fő
hivatalnoknak ez engedély ellen kifogása lenne, köteles arról a pénzügy-
ministeriumnak jelentést tenni. 

18. §. Azon erdész vagy főerdész, kinél egy erdészjelölt gyakorlat
ban van, utóbbinak közvetlen elöljárója. Azon viszonyra nézve, mely 



az erdész és erdészjelölt, továbbá az utóbbi és a magasb elöljárók közt 
létezik, a kir. erdővédhivatalnokok számára kibocsátott szolgálati utasí
tás szolgál zsinórmértékül. 

19. §. Az erdészjelöltek további kiképzésére kiszabott idő, föltéve 
hogy vizsgáikat jó eredménynyel tették le , legalább is 2 évre terjed. Ez 
idő kiszámításánál, a katonai szolgálat vagy szabadságadás által történt 
netaláni félbeszakítások beszámitandók, — kivévén, ha e félbeszakítások 
évenként a 6 hetet meghaladnák. 

20. §. E 2 évi időszak alatt köteles az erdészjelölt legalábbis 9 
hónapon át és pedig úgy, hogy ez időszakba a decembertől májusig ter
jedő időköz minden esetre belefoglalva legyen, egy és ugyan azon gond
nokságnál, s a gondnokságnak egy külön kijelölt, az illető főhivatalnok 
s erdész által meghatározott részében, az e r d é s z n e k m i n d e n te
e n d ő i t saját maga végezni, és pedig úgy az erdővédelmet, mint pedig 
a vágatásokat, a beszámítást, a fajegyzék könyveket, a napibér számlá
kat, faeladásokat, értéseket sat. illetőleg, még pedig saját felelősége 
alatt. — 

Az e czélra szánt részek kijelölésénél, tekintettel kell lenni az ille
tőknek arra, hogy azok a czélnak minden részben megfeleljenek, vala
mint azt is szem előtt kell tartaniok, hogy az erdészjelöltett e 9 hó le
folyta alatt irodai munkákra fölhasználni nem szabad. 

21. §. Egyébiránt a jelölteknek akiszabott két évi gyakorlati időt 
minél szorgalmasban föl kell használniuk, hogy a kir. erdőkben előfordu
ló mindenféle fanemek tenyésztésével, nemkülönben a különböző üzem
módokkal is megismerkedjenek; hogy magoknak az általános erdészeti 
háztartásba belátást, s minden erdei munkálatokban kellő gyakorlatot 
szerezzenek, elsajátítva egyszersmind az írásbeli ügyek s fóleg a számvi
tel körül előforduló teendők ellátását is, mit csak úgy érhetnek e l , ha 
vezénylő erdőszükkel annak minden teendőiben hűségesen megosztoznak. 

22. §. A két év folyama alatt tartozik az erdészjelölt egy 1 a p-
s z á m o z o t t n a p i ó t v i n n i , bele jegyezve abba napifoglalkozás
ait , s kiemelve különösen, hogy mely, minő kiterjedésű, minő fekvésű, 
minő termőhelyi jósággal biró s minő más viszonyokkal összefüggő ke-



rület bízatott kezére, melyben erdészét helyettesíteni hivatva volt, — 
följegyezve még pontosan, hogy minő vágási munkálatokat, minő érté
seket s egyáltaljában minő terjedelemben, mi módon és mily eredmény
nyel vitt azokban véghez. Föl kell jegyeznie továbbá, hogy minő figyel
met érdemlő eseteket födözött föl az erdővédelem terén s hogy névszerint 
minő észrevételeket s tapasztalatokat tett foglalkozásai közben az erdőn, 
vagy erdészének irodájában, s hogy minő tapasztalatokat sajátított el kü
lönben is további magán kiképeztetése folytán. 

E naplónak nem szabad elméleti s könyvekből merített jegyzeteket 
tartalmaznia, mindazonáltal bírhat éz azon részen kivül, mely az er
dészjelöltnek időrendszerinti foglalkozásait s tapasztalatait fölmutatja, 
még egy külön részszel is, melybe az erdészjelölt nagyobb öszvefüggő 
dolgozatait jegyzi be, lévén azok az általa látogatott pagonyokban föl lelt 
viszonyokra s saját észleleteire fektetve. 

Az erdészjelölt tartozik naplóját minden hó elsőjén s mindannyiszor, 
valahányszor egyik gondnokságból távozik, erdőszének előterjeszteni, va
lamint akkor is, ha valamelyik főhivatalnok a gondnokságban megje
lenne, mely utóbbinak kötelessége, az ily elébe terjesztett naplókat lát
tamozni s ha szükségesnek tartja észrevételeivel ellátni. 

Az erdészjelölt végképeni távoztával valamelyik gondnokságból, 
köteles az illető erdész a távozónak naplóját láttamozni, megerősítve 
egyszersmind annak saját gondnokságára vonatkozó tételeit és bizonysá
got téve az erdészjelölt erkölcsi magaviseletéről. 

23. §. Az erdészek, valamint főhivatalnokok legfontosb kötelmei
hez tartozik, az erdészjelöltek gyakorlati kiképezését okszerűen vezetni; 
legkivált pedig az erdészek vannak hivatva az erdészjelöltekkel minél 
tüzetesebben foglalkozni, alkalmat adva azoknak és útmutatást önálló 
működésre az erdészeti közélet minden ágaiban; őrködve azok teendői 
fölött s figyelmeztetve azokat eljárásaik netaláni hiányaira. Szóval, az 
erdősz hivatva van az erdészjelölteknek ugy gyakorlati, mint pedig tudo
mányos kiképzésükre segédkezet nyújtani. 

Nemkülönben arra is kell az illetőknek figyelemmel lenni, hogy 



alárendelt erdészjelöltjeik minő erkölcsi magaviseletet folytatnak, mely 
részben azok fölött szorosan őrködni tartoznak. 

Ha valamelyik erdészjelölt ellen rosz magaviselet következtében, 
vagy pedig pontatlanság, bizalom hiány, vagy engedetlenség miatt oka-
datolt panasz emeltetnék és az illető ismételt megintések daczára még 
sem javulna; vagy továbbá, ha az a királyi szolgálatra tökéletesen al
kalmatlannak mutatkoznék azon esetben erdészének kötelességévé válik, 
erről főnökének jeletést tenni további rendelkezés, vagy a pénzügymi-
nisteriumhoz leendő fölterjesztés végett. — 

24. §. Oly erdészjelölteket, kik vagy rosz viseletüek, vagy pedig ha
nyagok , jogában áll a pénzügyministernek bár mikor és minden más 
eljárás nélkül röviden elbocsátani. 

25. §. Minden erdészjelöltről, ki az év folytán valamelyik erdó'gon-
nokságban 4 hétnél tovább tartózkodott, köteles az illető erdész mintá'-
zatilag kiszabott jelentését, annak minősitvényét illetőleg, minden év 
végével főnökének benyújtani. Az ily minősitvényi táblázatokat a főnök 
saját észrevételeivel kisérve, legföljebb január 15-ig az igazgatósághoz 
benyújtja, honnan azok végre a fő erdőhivatalnok helyeslő vagy eltérő 
véleménye mellett, ugyanazon év február l - ig , a pénzügyministerium-
hoz tétetnek át irattári gondozás végett, mint az illető erdészjelöltekre 
vonatkozó egyéni okmányok. 

26. §. A gyakorlati két év befejzte után s ha az erdészjelölt min
den e két év alatt elébe szabott kötelmeknek megfelelt s végre katona
kötelezettsége alól is fölszabadult, megengedtetik neki az erdészeti állam
vizsgára bocsáttatás végett a pénzügyministeriumhoz folyamodni; mely 
joga azonban megszűnik, ha avval élni 5 év alatt a tudományos vizsga 
letétele után elmulasztotta volna. 

Ebbeli folyamodványához melléklendők: 

1) sajátkezüíeg irott életfolyama, 2) érettségi ós 3) az erdésznöven-
déki vizsgáról szólló bizonyítványa, 4) az erdészeti tanintézetről s illető
leg az egyetemről hozott bizonyítványai, 5) naplója, és azon erdészjelöl
tek részéről, kik valamely vadász zászlóaljhoz nem tartoznak, 6) egy bi-



zonyitvány arról, hogy katonakötelezettségének már megfelelt vagy pe
dig arra alkalmasnak nem találtatott. 

27. §. Ha az erdészjelöltnek államvizsgára kért bocsáttatása ellen 
semmi ellenvetés sem forogna fön, azon esetben a pénzügyminister által 
kinevezendő vizsgáló főbizottmányhoz utasittatik, mely őt beiktatja s 
ha megfelelő számú erdészjelölt jelentkezett, megvizsgálja. Hogy a vizs
gálandónak elébb még egy Írásbeli próbamunka is adassék- e föl vagy 
sem, az a vizsgáló bizottmány határozatától függ. 

28. §. A vizsga maga, a pénzügyminister által megszabott utasítás 
szerint, részint a szobában, főkép pedig az erdőn tartatik meg, az erdész-
jelölt gyakorlati használhatóságának kipuhatolása lévén az erdőgazdaság 
s erdészeti üzlet terén az államvizsgának kiváló czélja, — mely okból 
annak ki kell terjednie: az erdészettan s erdőgazdaság minden ágaira, 
azok egész terjedelmében; az erdőkezeletre befolyással biró határozataira 
a honi állam és magán törvényeknek; a nemzetgazdászatra; az erdészeti 
számvitelre s egyáltaljában az erdőkezelet minden teendőire, mint szintén 
végre a vadászat kezdetére is, megérintve mind e mellett egyszersmind 
a szám- és természettant is, de csak annyiban, a mennyiben e mellékta
nok alkalmazása a gyakorlat terén, minden mivelt erdész és vadászra 
nézve fontossággal birnak s minden okszerű erdőgazdaságnál alapul 
szolgálhatnak. 

29. §. Ha az erdészjelölt a vizsgát kiállotta, arról a vizsgáló bi
zottmánytól bizonyítványt nyer s az erdészi állomásokra jogosult je
löltek sorába iktattatik. Ellenkező esetben a vizsgát ismételni köteles, 
mi csak egyszer engedtetik meg é. p. 6 hónapnál hamarább nem, 24 hó
nap eltette után pedig többé semmi esetre. Bizonyos körülmények közt 
megtagadtatik annak ismétlése végképen. 

30. §. Hogy fog- e az erdészjelölt erdészszé kineveztettni és mikor, —• 
az attól függ, hogy további alkalmaztatásának folyama alatt minő elő
menetelt, minő szorgalmat, minő érdekeltséget fejt ki pályáján, s miként 
tüntette ki magát kötelmeinek pontos teljesítésében. Mindaddig azonban 
mig állandóul kineveztetnének, s ha a körülmények engedik, napdijjas 
szolgálatra kötelesek, alávetvén magokat ideiglenes alkalmaztatásuk tar-



tama alatt, a pénzügyministerium minden rendeleteinek. — Állandó 
napdijban egyébbiránt nem részesülnek. 

A magánszolgálatba lépés, miről a ministeriumhoz jelentés teendő, 
nem zárja ki az erdészjelöltet az államszolgálatból; az ily minőségben 
töltött évek azonban az államszolgálati évek közé be nem számithatók. 

Ha azonban valamelyik erdészjelölt azon idő eltelte után, midőn 
további alkalmaztatásának megszűnte kilátásba helyezve volt, magát 
ideiglenes, s ha mindjárt napdijjas minőségben is alkalmaztattni vona
kodnék, a jelöltek sorából ministerialis határozat utján, végkép kitö-
rültethetik. 

31. §. Minden erdészjelölt köteles azon fő erdőhivatalnoknál, kinek 
kerületében, — akár valamelyik kir. gondnokságnál, akár pedig magáno
soknál alkalmazva van, vagy pedig abban bár minő más viszonyok 
közt is — 8 hétnél tovább tartózkodik, azon erdész utján, kinek gondnok
sága alatt van, vagy ki hozzá legközelebb lakik, Írásban jelentkezni, 
a mit akkor is tenni köteles, ha tartózkodási helyét egy és ugyan azon 
kerületben is változtatrfá, vagy pedig abból végkép távoznék. 

32. §. A 18, 24 és 25 §§-ban kimondott határozatok, minden, bár 
mily minőségű jelöltre nézve, egyaránt birnak kötelező erővel. 

33. §. Az által, ha valaki valamely vadászzászlóaljba lépne be, 
legkevésbé sincs hatráltattva abban, hogy idővel erdészeti szolgálatba 
léphessen, csakhogy a katonai kötelmeken kivül az itten elősorolt ha
tározatoknak is meg kell felelnie. 

34. §. Az erdészjelöltnek módjában áll a nélkül is, hogy e r d é s z e 
t i elő a dó i vizsgát tett volna le, magát valamelyik főigazgatóság erdé
szeti osztályában e pályára kimivelni. 

A ki ez uton magát bővebben kiképezni akarná, mi bizonnyára az 
illetőnek nagy hasznára válhatnék, az köteles a rendes 2 évi erdészeti 
tanfolyamon kivül, még valamelyik egyetemen is 2 évet a szükséges pénz
ügyi s más bevágó törvények elsajátítására szánni, föltéve, hogy ezáltal 
további szaktani kiképzése rövidítést nem szenved. Megjegyzendő azonban, 
hogy e czélra a reáltanodákból hozott érettségi bizonyítvány nem elegen
dő s hogy ahoz egy gimnáziumi bizonyítvány szükséges. — Hogy az er-



dészjelölt az egyetemi tanulmányokat, gyakorlati kiképezésének minő 
időszaka alatt kivánná elsajátítani, — az saját belátásától függ, egyébi
ránt e czélra legalkalmasabbnak mondható a tudományos- és az állam
vizsga közti idő, ámbár az illetőnek elég ideje marad az egyetemet az 
államvizsga letétele után is meglátogatni. 

Hogy valaki erdészeti előadói minőségben egy igazgatósághoz be
juthasson, elébb szintén vizsgát kell letennie, melyre magát az illető 
igazgatóság elnökénél jelenteni tartozik. 

Ebbeli folyamodványához csatolandók: 
1. sajátkezüleg irott óletfolyama, 
2. a gymnásialis érettségi bizonyítvány, 
3. az egyetemi két évről szóló bizonyítvány, 
4. valamelyik erdészeti intézetről szóló két évi bizonyítvány, 
és végre 5. ugyanaz az államvizsgálatról. 
A vizsgát, s az előadók további foglalkozását illetőleg, a már e 

czélra fönálló utasítás mérvadó. 
35. §. Jelen határozatok azonnal életbe lépnek az eddig fönállot-

takat pótolván. 

Szalonka vadászat. 
Irta N y u l a s s y F a r k a s . 

Itt a tavasz! 
A hó olvadozik; verőfényes, napnak fekvő oldalakról el 

is ment egészen. Itt ott már előkandikál a cserje aljából a sze
rény i b o l y a , vagy a gyepes helyeken a s z á z s z o r s z é p 
(Bellisperennis). A f a r k a s b o r o s z l á n (Daphnemezereum) 
átható illata tölti be a léget, s rózsaszín virágai messziről 
meglátszanak. A m o g y o r ó himbarkái elszórták már termé
kenyítő sárga porukat, s a som épen most tárta fel sárga er
nyős virágzatát. 

A ligetekben, erdőkben vigan fütyöl a sok rigó; csicse
reg, cseveg az éneklő madarak serege. 


