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A „Hivatali rendszerünk" czimü czikkhez. 
Örömmel látom, hogy az „Erdészeti Lapok" 1902. évi I X . 

füzetében „Hivatali rendszerünk" czimen megjelent közleményem 
nem maradt a pusztában kiáltó szava, sőt ellenkezőleg szaktársaim 
hozzászólása igazolja, hogy a tul sok irodai munkát nemcsak kell, 
de lehet is kevesbíteni. Gabnay Ferencz barátom, mint irja, már 
négy év óta havonként zárja le és terjeszti be véglegesen anyag
számadásait, Kováts Elek erdőszámvizsgáló ur pedig felesleges 
idővesztegetéssel és a selejtezésre alkalmas papircsomagok szapo
rításával járó munkának mondja az évi költségvetési előirányzatok
nak az erdőgondnokok részéről való összeállítását; abban azon
ban téved az erdőszámvizsgáló ur, hogy én az erdőszámvevő
ségekre hárítanám az erdőgondnokságok által beterjesztendő 
számadások alapján erdőgondnokságonként ásszeállitandó nyilván
tartásokat, sőt ellenkezőleg elismerem, hogy az erdőszámvevőségek 
az ugyanazon munkára való többszörös visszatérés miatt, szintén 
tul vannak irodai munkával halmozva. Hogy az erdőszámvevö-
ségeknél alkalmazott altiszti személyzet használhatóságára hivat
koztam, csak példaképen tettem, hogy amint a számvevőségeknél 
alkalmazott altisztek minden kifogás nélkül jól alkalmazhatók 
számadási könyvek vezetésére, épugy lennének az erdöhatósághoz 
beosztott s most csak másolási teendőkkel foglalkozó altisztek is 
az erdőgondnokságonként külön-külön összeállítandó nyilvántartá
sok és számadások vezetésére alkalmazhatók. 

Javaslatom rövid kivonatban következő volt: Az erdőható-
ságok legyenek ellátva minden erdőgondnokságra vonatkozólag a 
birtok- és jogi viszonyokra nézve pontos törzskönyvekkel; az erdő
gondnokok minden hónapban okmányolt s illetve végleges szám
adásokat terjeszszenek be s amint azokat a számvevőség szintén 
véglegesen felülvizsgálta, a számadás egyik példánya küldessék le 
az erdőgondnoksághoz, a másik példánya maradjon az erdőhatóság
nál, hogy annak adataiból az ott alkalmazásban levő altisztek 
ugyanolyan számadásokat állítsanak össze, mint a milyenek az 
erdögondnokságoknál vannak s időszakonként e számadásokból 



azokat a kimutatásokat állítsák össze, a melyeket most az erdő-
gondnokok kötelesek összeállítani s a központi erdőtisztek össze
gezni. Kéthetenként egy-egy központi tapasztaltabb erdőtiszt 
tekintse meg az erdőgondnokok gazdálkodását, ilyenkor egyes fel
merült esetekre nézve kérdezze meg az erdőgondnokok véleményét 
s ugyancsak vegye át azoknak jelentéseit s azt aminek kell, hogy 
írásban is nyoma legyen, irja be az erdőgondnok intézkedési 
könyvébe s hazatérve hivatalfőnökének tegyen részletes jelentést. 

Az erdőakadémia elvégzése után egy részvénytársaság erdö-
birtokán teljesítettem rövid ideig tartó szolgálatot. Itt az erdő
hivatal összes személyzete az erdőmesterből és a hivatalszolgából 
állott, még dijnoka sem volt. Az erdőmester időről-időre beárta 
az erdőgondnokságokat s ha írásban kellett rendeletet adnia, azt 
vegyitentával beirta egy nagy könyvbe s abból rátéve a tiszta 
papirlapokat, másolatokat nyomott le; a nagy könyv képezte tehát 
az irattárt. Ez a részvénytársasági erdő akkor holdanként 10 
korona tisztajövedelmet adott, de jövedelmezhetett is, mert az 
ottani szolgálati szabályok értelmében az erdőgondnokoknak min
den idejöket az erdőben kellett tölteniök. Miért ne lehetne nálunk 
is lehetőleg minél nagyobb mértékben a közvetlenséget behozni? 
Jól mondja Gabnai barátom, hogy a mai rendszer nemcsak sok 
munkát ad, de egyeseket kicsinyes paragrafuskodásra vezet s a 
betűhöz való ragaszkodással a sok fától nem látjuk az erdőt, 
vagyis a paragrafusok tömkelegében nem látjuk a lényeget s ez 
által felesleges munkaszaporitást okozunk. Én is azt mondom, 
tekintsük mindenben a lényeget, ne az legyen a fő, hogy kicsi
ségeken nyargaljunk s gyarló gondolatainkat Írásban örökítsük meg, 
hanem az legyen a fő, hogy tetteinket az elért üdvös eredmé
nyek dicsérjék s ezekről Írásban csak az üzemnyilvántartás szá
moljon be. 

Ez alkalommal az igen tisztelt szerkesztő urnák ama meg
jegyzésére is felelnem kell, a melyben a szerződéseket illetőleg 
javaslatommal szemben félti az erdőgondnokságok autonómiáját. 
A szerződéseknél az erdőgondnokok jelenlegi teendői következők : 
A z erdőgondnok a szerződés feltételeire és szövegezésére nézve 
javaslatot terjeszt be, a javaslat elfogadása után. leirja két pél
dányban s a féllel megköti a szerződést, jóváhagyás után a vissza-



kapott s a félnek átszolgáltatandó szerződési másodpéldányt előbb 
lemásolja, azután kivonatilag egy nyilvántartásba Írja be s e k i 
vonatnak a másolatát beterjeszti az erdöhatósághoz, hogy az a 
kivonatot összehasonlítva a szerződés nála levő első példányával, 
szintén a saját nyilvántartásába vezesse be. A nyilvántartásból 
negyedévenként jelentéseket lesz az erdőgondnok az egyes határ
idők lejárásáról, az erdőhivatal utána néz, vájjon az erdőgondnok 
helyesen jelentette-e be a lejáró határidőket (ha jobban tudja, hát 
mért kérdi?) s utasítja az erdőgondnokot, hogy a szerződő félt 
miként értesítse s azután eljárásának eredményéről jelentést tegyen. 
Ha mindehhez még hozzáadjuk az óvadékok, bérek és vételárak 
behajtásával járó munkát, őszintén mondhatom, hogy ez mind 
együttvéve igen sok az autonómiából. Egy-két szerződésnél a 
munka nem volna nagynak mondható, de ahol 15—20 szerződés
ről van szó, valóban igen sok ez a munka s mennyit lehetne 
azon kevesbíteni a közvetlenség behozatalával!*) 

Végül nem hagyhatom említés nélkül, hogy az erdőgondnok 
nemcsak saját hivatalos teendőivel van elfoglalva, mert a. mennyi 
nobile ofíicium van a vidéken, azt mind az erdőgondnok végzi: 
az állami iskolákban gondnoksági elnök, gondnok, pénztáros és 
jegyző egy személyben, tagja a járási mezőgazdasági bizottságnak, 
uti bizottságnak, ő a községi számvizsgáló biztos, tenyészapaállat-
vizsgáló biztos, időnként czigányösszeirási biztos s amint a vidé
ken valamiféle biztosra van szükség, ez bizonyosan az erdőgond
nok lesz. Ha leül az erdőgondnok, hogy legjobb akarattal és igye
kezettel valami fontosabb munkát elvégezzen, nem dolgozhatik 
nyugodtan, folyton háborgatják: hol egy sipitó vén asszony jön 
egy háti teher fü vagy galyfa eltulajdonításával elkövetett erdőkár
tartozását törleszteni, de előbb sirva-riva valami elengedést kunyorál, 
egy másik atyafinak épületifára, a harmadiknak tűzifára van szük
sége, a negyedik azzal állit be, hogy a vármegyei gazdasági egye
sülettől kedvezményes áron kapott bikája már nagyon megnehe
zedett, vagy annyira hamissá lett, hogy életre veszélyes a vele való 

*) Részünkről természetesen távolról sem óhajtottuk az említett meg
jegyzéssel az üdvös egyszerűsítés útját állani, hiszen éppen a z erdögondnokok-
nak részünkről kívánt tágabb hatásköre vezetne a legnagyobb egyszerűsítésekhez. 

Szerh. 



bánás, kér, eszközölném ki , hogy a bikát eladhassa, azután be
állít egy asszony, hogy a nagyobbik leányát a burgonyakapálás 
idejére engedjem ki az iskolából, mert csecsemő gyermekét nincsen 
kire rábízni, s igy megy ez tovább; türelmetlenül kiáltok rá az 
erdőlegényre: fiu ide a puskámat, most már lövök, ha még valaki 
háborgatni mer. Ismét kopogtatnak, be lép János bácsi, az én 
kedves öreg plébánosom; már erre csak nem lövök, mert ez 
1848-ban mint honvédtüzér ágyúból tanult meg lőni, a lelkiatyámra 
különben sem lőhetnék rá, de már az én aznapi munkámnak lőttek, 
mert mind a ketten szenvedélyes gazdálkodók s még szenvedélye
sebb pomológusok vagyunk s ha ugy néha-napján összejövünk, 
megnézzük minden darab vetésünket s minden egyes oltványunkat 
— pedig több százzal rendelkezünk — kiki a magáét ócsárolja, 
a másikét pedig dicséri s igy kölcsönösen egymással és önmagukkal 
megelégedve búcsúzunk el. L l s s a - - mondja az öreg — én ma
gát többször meglátogatnám, de mikor minden alkalommal az 
akták közé temetve találom. Nagy ellensége az öreg, a szentírást 
kivéve, mindenféle Írásnak, ha hivatalos levelet kap, egy hétig se 
bontja- fel, azután is legalább háromszor sürgetik meg, bizonyosan 
azért maradt csak kanonyir és nem lett belőle kanonok. Hát azt 
hiszik, hogy az elfogyasztott papír kilója szerint fizetik magokat, 
hát ez az az államszolgálat? Ks ugyan ki az az állam, mi az az 
állam? Az állam én vagyok, meg az a Jankó, Gyuro, Jozso, akik
nek az érdekeivel magok mit sem törődnek; hiszen mi, az adózó 
nép fizetjük magokat, de nem azért, hogy firkáljanak s ha valaki 
fát akar vásárolni Poncziustól Pilátusig küldözgessék; a néppel 
foglalkozni s minden irányban annak javát kellene előmozdítani, 
hogy ez a különben jóindulatú tót nép a magyar tisztviselőben a 
magyar embert és a magyar állameszmét tanulja meg tisztelni és 
becsülni stb. Azt mondom, a János bácsinak igaza van. 

Ilyen sok oldalú elfoglaltság mellett azután az erdő kezelése 
a jó Istenre van bizva, aki előtt, mint legjobb kezelő előtt hódo
lattal hajlunk meg, de mert, mint a magyar közmondás mondja 
„segits magadon, az Isten is megsegít", ha nem igyekszünk a 
kezelés terén nagyobb tevékenységet kifejteni, az Isten sem segit 
meg, hanem büntetésből gyommal és gazzal veri fel a vágásainkat. 

Felkérem igen tisztelt szaktársaimat, különösen az erdő-



gondnokokat, szóljanak hozzá minél többen e tárgyhoz. Kivéve a 
nagyobb terveket és számadásokat, oly keveset mutatnak az erdő-
gondnokok beadványai, hogy összességökben sem látszik meg raj
tok a sok munka, pedig mennyi munkát ad sokszor egy kicsinyke 
kimutatás is. Nekem közel 1000, az erdőhivatalomnak közel 6000 
ügyszáma volt a mult esztendőben ; az a 6000 ügydarab azonban 
megoszlott az erdöhivatal, az erdőszámvevöség és az erdőrende
zőség között, egy-egy egyénre tehát nem jutott 1000 ügydarab, 
mégis a hivatalok személyzetének munkaereje állandóan, sokszor 
nagyon is le volt foglalva; az efdögondnoknak pedig — a kinek 
mindent készen kell a hivatal elé feltálalni — az 1000 ügydarab 
elintézésén kivül még igen sok és fontos erdőkezelési teendőt 
kellene végeznie, ha lenne hozzá fizikai ideje. Ez őszintén szólva, 
nem egészséges állapot. A z erdőhatóságok a mostani rendszer 
mellett nem egyebek, mint igen csekélyke hatáskörrel biró m. kir. 
erdészeti postahivatalok, melyek az erdögondnokok beadványait 
feldolgozva a minisztériumhoz továbbítják, pedig nézetem szerint 
jobban töltenék be hivatásukat, ha az erdögondnokok és önmagok 
Írásbeli munkáját a minimumra leszállítva, teljes erővel az erdő
kezelésre, a belterjes gazdálkodásra adnák magokat. 

Kakasfalu, 1903. január havában. 
Lonkay Antal. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
Felhívás a folyó év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák 

tárgyában. 
A f. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 

figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért a fennálló 
szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a szabálysze-
rüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leirásssal felszerelve 
legkésőbb f. év február hó végéig az erdészeti államvizsgáló 
bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelésűgyi mioisterium erdé
szeti főosztály. V . Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1903. február hó 2-.\n. 
Solti Gyula 

elnök. 


