
de ez még felső határnak nem vehető, mert ez volt a hegyhát 
legmagasb pontja. Ezt annyival is inkább állithatom, mert a 
magas Tátrán Fucbs F. szerint 1205 ' magasságban van e 
fanem felső határa, melyhez, ha a fentebbi számítás szerint 
még 1672'-ot adok, 2877 lábnyi magasságot kapok, mint e 
fanem lehető felső határát ezen vidéken. Érdekes előjövetelét 
találtam még a mezei juharnak is „ílidegasszó patakában" 
227!)' t. f. magasságban, tehát majd 1000 lábbal alacsonyabban, 
mint a bedelői havason, s mégis nagyon meglátszott a, fákon, 
hogy a klinia nekik igen sanyarú. Igaz. hogy e völgy hires 
hideg szeleiről, melyeket a közeli magasabb hegységből levezet, 
és nevét is innen kapta. vY talált mezei juharok közt a leg
magasabbak, melyeknek' mohos, repedezett héjuk, megállapodott 
növésük és alakjuk, valamint öregségtől kiszáradt szomszédaik 
tanúskodtak a felől, hogy éltük véghaláraihoz közelállnak, 
csak 4 — 5° magasak, és legfeljebb 8 !)" vastagok voltak. 

(Folyt, kőv.) 

Poroszhon állami erdészetének szervezete. 
Közli : M a t II s k o v i t. s Bí'hi. 

Hivatalfokozatok, közegek és hatáskörük. 
A porosz erdészeti háztartás a pénzügyminister alatt áll. 
Az erdészeii ügyek vezető és kezelő közegei : 1. a köz

ponti igazgatóság: 2. a helyi igazgatóság: 3. a főerdészség, és 
4. az erdővédi személyzet. 

1. A k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g . A pénzügyministerium 
erdészeti osztálya képezi a központi igazgatóságot. Ezen hivatal 
a pénz ügyér felsőbb vezetése alatt az ország államerdészetének 
kezelését vezeti, és e czélból az erdőkben lévő államvagyon 
fenntartására és czélszerü gyümölcsözésére szolgáló alapelveket 



állapítja meg; határozatainak pontos keresztülvitele fölött a 
központi személyzetnek ellenőrző utazásokra való kiküldése 
által őrködik, és nevezetesen a becslési és erdőrendezési mun
kálatokat (Taxations- und Betriebsregulirungs Revisionsarbeiten) 
vizsgálja (Superrevision). Ez uton élénk érintkezésben áll a 
helyi hivatalok közegeivel, hogy ilykép folytonos tudomással birjón 
a különböző erdők állab- és üzeraviszonyairól, hogy ezen uton 
a helyi viszonyokhoz és kívánalmakhoz képest hozhassa hatá
rozatait, az írásbeli érintkezést lehetőleg könnyebbítse, és hogy 
ilykép a helyi hivataloknak lehető szabad mozgást adhasson. 

Személyzete áll egy országos főcrdőmesterből (Oberland-
forstinoister), mint az ügyosztály igazgatójából, három erdészeti 
ministeri tanácsosból és a szolgalmi ügyek elintézésére egy külön 
jogász és tanácsosból. 

Hatásköre a helyi igazgatóságnál leírandó hatáskörben 
bennfoglaltatik, és csak a mennyiben az államerdők állomá
nyában eladás vagy vevés által fontos változások czéloztatnak; 
a mennyiben a meglévő szerződésektől való eltérések, neveze
tesen szerződésszerű vagy törvényes követelések elengedése 
forog szóban: a mennyiben a hivatalnokok fizetéseinek téte
leiben, vagy a legfelső helyen jóváhagyott szervezésben vál
tozások terveztetnek, tétetik a felséghez jelentés. A legfelső jóvá • 
hagyásnak továbbá alá vannak vetve : a/, erdőmesteri és főerdő-
mesteri czim adományozása, az erdőmester és magasb hivatalno
kok kinevezése, valamint azoknak a hivataltól való fölmentése. 

A porosz pénzügyministerium erdészeti osztályába az úgy
nevezett térképezési osztály (Forstplankammer) is be van osztva, 
melynek feladata az erdőméréseket és a térképezéseket ve
zetni: az eredeti térképeket, az erdőrendezési s becslési, át 
vizsgálási munkálatokat összegyűjteni és őrizni, és a helyi 
hivatalok számára a térképek másolatának kiadásáról gondos
kodni. Olyan erdőreudezőségek, mint a mi igazgatóságaink 
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mellett fölállítottak, Poroszhonban nincsenek. Ott az erdőréndezési 
és becslési munkálatokat a főerdész és egy, a pénzügytniniste-
rium által kirendelt becslő vagy becslősegéd segítségével az illető 
főerdőtiszt és feiügyelőtiszt vezénylete alatt viszi keresztül. Ez 
ügymenetről azonban más alkalommal szóiandok. 

A térképezési osztály személyzete áll egy vezetőből, mely 
az erdészeti államvizsgát és az erdőmérnöki vizsgát letel le. 
napidíjjal alkalmazott főerdészjelöltekből és több rajzolóból; 

A központi számadásokat illetőleg a ministeriuninál egy 
külön számvevőség vagy fős/ámvevőszék van felállítva, mely 
valamennyi az egész országot illető számadást vizsgálja. 

2. A h e l y i i g a z g a t ó s á g . A második fokozatot képezi 
a helyi igazgatóság (Lökaldirektion) vagyis, mint a porosz erdé
szek egyszerűen mondják : a k o r m á n y . Poroszhon politikailag 
tudvalévőleg tartományokra van felosztva, pl. Brandenburg stb. 
tartomány, melyek megint kormánykerületekre oszlanak. Min
den ilyen kormánykerület ügyeinek elintézésére a kerülettel 
hasonnevű kormányhatóság van felállítva, melynek egyik ügy
osztálya a kerületre vonatkozó államerdészeti ügyek meg
oldására van hivatva. A mi erdészeti igazgatóságaink az elő
adandó eltérések mellett ennek felelnek meg. A kormány élén 
áll egy elnök (Prasident), mely nem erdészeti szakember: az 
erdészeti ügyosztály, vagyis a helyi igazgatóság élén pedig egj 
erdészeti szakember : a főerdőtiszt. 

Az erdészeti ügyosztály személyzete áll : a már idézett 
főerdőtisztből (Oberforstbeamte), mint az ügyosztály igazgató
jából, több felügyelő tisztből (Forstinspektor), több napidíjjal 
alkalmazott főerdészjelőltből, és azonkívül némely kormánynál a 
szolgalmi ügyek kidolgozására egy vagy több tanácsosból vag\ 
assessorból. 

A főerdőtiszt az egész kormánykerület, erdészelének' igaz
gatója, s mint ilyen a kormányelnök, illetőleg a pénzügy-



ministerium alattvalója, illetőleg, az erdőfelügyelő tisztek köz
vetlen elöljárója. 

Teendőihez tartozik kerületét a felügyelők kíséretében 
évenként legalább részben beutazni s megvizsgálni és kerületének 
erdészeti háztartását egészben vezetni. Ő a pénzügyminis-
terinm által átalában kibocsátott hatáskörön belül és az erdő
felügyelők kihallgatása után az erdővédi tisztek kinevezésével 
s fizetésével rendelkezik; ő továbbá az évi ertési, vágatási s 
más gazdasági terveket felülvizsgálja és megállapítja; az értések 
és utak helyreállítására előirányzott pénzeket utalványozza; 
azon alapokkal, melyek az egész kerületre csak egy összegben 
vannak felvéve, rendelkezik: ő az erdőrendezéseknek, az elő
irányzatok" készítésének és a szolgálmányok megváltásának 
vezetője. A kormánynál előforduló minden erdészeti ügydarab 
érkezésekor neki ké/.besittetik. valamint minden kiadvány az ő 
láttamozása alá tartozik. 

Kerülete 80 .000—360.000 hold közt változik. 

A főerdőtiszt teendőivel megbízott közeg különböző czim 
alatt fordul elő. így tehát a főerdőtiszt, ha kerülete kisebb 
terjedelmű, valóságos erdőmester, vagy lehet czimzetes főerdő-
mester, és e két esetben a kormánytanácsosok rangjában áll; 
vagy lehet valódi főerdőmester, és akkor a kormányfőtanácsosi 
rangban van. Erdőmesteri czimet az alább leírandó felügyelő
tisztek is viselnek, és azért csakis a „főerdőtiszt1' és a „fel
ügyelőtiszt" jelölik hiven a foglalkozást. Ez épen olyen viszony, 
mintha nálunk az erdőmesteri teendőkkel megbízott közeg 
(tehát valódi erdőmester) tanácsosi czimet visel. 

Mig a főerdőtiszt az egész kormánykerület erdészetének 
vezetője, addig a felügyelőtiszt (nálunk erdőmester) csak több 
—• rendesen hat — főerdészség és az ahoz tartozó pénztárak 
fölött gyakorolja a felügyeletet é; vezeti a műszaki kezelést. 

9* 



Minden kormánynál a főerdészségek száma szerint több ilyen 
felügyelő van alkalmazva. 

A felügyelő főteendőibez tartozik kerületének minden fő-
erdészségét évenként legalább háromszor beutazni; az erdő
rendezéseknél közreműködni; előirányzatokat elkészíteni: szol
gálólányok megváltásánál működni; az évi vágatási, ertési és 
más terveket megvizsgálni, és a főerdőtiszt jóváhagyásának 
föntartásával megállapítani; továbbá minden erdei munkálatot 
és az erdővédelmet ellenőrizni; a főerdész könyvvitelét meg 
vizsgálni és azt a pénztárnok könyvelésével és az erdőboni 
lelettel összehasonlítani; a pénztárakat, hivatalos épületeket és 
a leltárakat ellenőrizni, és az erdőhatárokat legalább öt éven
ként bejárni: azonkívül mint a kormány tagja, minden ügy 
darabot feldolgoz, mely járását különlegesen illeti, a mennyiben 
némely ügyek a jogászhoz, vagy pedig a szolgalmányokat ille
tőleg külön felállított közeghez nem utasíttatnak, de akkor is 
mindenkor ellenjegyzi. (Codecernent.) 

Minden a főerdészektől érkezett jelentés s az ezekre 
vonatkozó rendelvény kezén megy keresztül. 

Az erdőfelügyelő tisztek, mint ilyenek, a kormáhy-assessori 
rangban állanak; azonban hosszabb szolgálattétel után erdő-
mesteri czimet nyernek, és akkor a czimzett tanácsosok rang
jába lépnek át. További szolgálat által a kormánytanácsosi 
ranggal valódi erdőmesterekké válnak. 

A főerdőtiszteket illetőleg kiemelendő, miszerint azok majd
nem minden kormánynál való főtiszti teendőik mellett, egy 
kisebb felügyelőség felügyelő teendőivel is meg vannak bízva, és 
az ilyeneknél külön felügyelő alkalmazva nincsen. 

A kormány, illetőleg a főerdőtiszt és a felügyelőtisztek 
hatásköre kiterjed az évi üzemtervek jóváhagyására a pénz-
ügyministerium által megállapított üzemrendezési munkálat és 
az előirányzott pénztételek határain belől, a vágatási bérek és 



más, a inunkabérszabályzati a vonatkozó tételeknek, valamint a 
mellékhasználatok árainak megállapítására: minden szerződés 
megkötésére, illetőleg a pénzügyministeriumtól kikért jóváha-
h agy ás után, szabadkézi fa- vagy más erdőtermények eladására, 
a mennyiben a főerdész hatáskörén tul mennek; minden per 
vezetésére, a számadások átvételére és előleges megvizsgálására, 
a főszámvevőszékhez való beküldésére, az erdővédi személyzet 
felügyeletére, valamint mindazon ügyekre, melyek vagy a pénz-
ügyministerium eldöntésének s jóváhagyásának alá vannak vetve, 
vagy melyek a főerdészek hatáskörén tul esnek. Igy a pénz-
ügyministerium eldöntésének és jóváhagyásának alá vaunak 
vetve : az üzemrendezési s becslési munkálatok vizsgálatai; 
(Betriebsregulirungs- und Taxationsrevisionsarbeiten); az ezen 
munkálatok által megállapított üzemrendszabályoktól való elté
rések ; minden főerdészség számára 0 éves anyag- és pénz-
előirányzatnak megállapítása; a fa- és a vad árának megsza
bása ; az erdészeti épületekről szóló évenkinti építkezési tervek ; 
az erdóvagyonban minden változás; az egyes haszontárgyak 
eddigi használatától való eltérések, bérbeadások vagy meg
fordítva; oly tárgyak bérbeadása, melyeknek évi jövedelme 
1500 tallérra rúg; oly tárgyak bérbeadása, melyeknek jöve
delme 1500 talléron alul áll, ha ez által az általános rend
szabályoktól eltérni kellene, valamint átalában minden az előirt 
általános kezelési alapelvektől való eltérések, hová a szabadkézi 
eladások az árszabályon alul, vagy oly szabadkézi eladások is 
tartoznak, melyek által egy vevőnek 500 tallérnál több fát 
átengedni kellene. 

Az erdészeti ügyosztály és a kormány közt létező vi
szonyra nézve kiemelendő: mi az erdő- és vadászat műszaki 
ügyeit illeti, hová mindaz tartozik, mi az üzemszabályozásra, 
erdőmérés- és erdőbecsléssel kapcsolatban áll, mi az évi vága-
tásokat és értéseket, a vad leejtését, valamint az erdészeti hiva-



talnokok személyes ügyeit illeti, önállóan — a kormányosztály 
közreműködése nélkül — a főerdőtiszt és a felügyelő által a 
kormányelnök felsőbb vezetése alatt dolgoztatnak ki, ellenben a 
kormányosztály ügymenetének alá vannak vetve, és a főerdö-
és a felügyelőtiszt, mint a kormányosztály tagjai által dolgoz
tatnak ki az erdészeti előirányzatok, pénztári és számadási 
dolgok, szolgalmi és pörlekedési ügyek, az erdei termények 
értékesítésére, bérbeadására s eladására vonatkozó és az erdő
rendőrségi, valamint a kollegiális eljárásnak alávetett disci-
plinárügyek. 

3. A f ő e r d é s z s é g . Az egész szervezés alapját képezi 
az államerdők felosztása fóerdészségekre. Ezek a mi erdész-
ségeinknek, erdőgondnokságainknak felelnek meg. Minden i'ó-
erdészség önálló kezelési tárgy (Administrations-Objekt), mely
nek kezelése számára egy anyag- és egy pénznapló van fel
állítva, és melynek kezelési eredménye a főerdész mint kezelő 
által az anyag és ertési számadásban, és a pénztárnok által 
— mint pénzkezelő — a pénzszámadásban van kitüntetve. 

A főerdész (nálunk erdész) a reábízott államvagyon felelős 
kezelője. Ő az alárendelt személyzet kellő igénybe vételével az 
általános törvények és kezelési szabványok és a különleges 
kezelési elvek nyomán a jóváhagyott előirányzatok és időnkénti 
tervek szerint kerületének kezelését önállóan végzi. 

Oldala mellé egy pénztárnok van állítva, mely által min
den kerületére vonatkozó pénztételt be- vagy kifizettet a nélkül, 
hogy önmagának pénzek elfogadásával vagy kiadásával vala
mikép foglalkozni szabad volna, llivataloskodásában elsőfokúkig 
a felügyelőtiszt vezetésének és ellenőrzésének, valamint a fő
erdőtiszt, illetőleg a kormánynak, másodfokulag pedig a pénz-
ügyministeriumnak van alávetve. 

Teendői főképen kiterjednek : gondnoksága állományának 
épentartására, tehát a határok felelős gondozására, az állam-



vagyon kik.erekitésének törekvésére és a szolgalmányoktól való 
megszabaditilsára, az erdővédelem vezetésére s ellenőrködésére 
es az erdőrendőrségre, azután gondnoksága lehető czélszerü 
jövedelmezésének törekvésére, tehát az erdőrendezési munká
latoknál való közreműködésre, az évi előirányzatok (vágatási, 
ertési. építési, mellékhasználatok felőli tervek) elkészítésére, a 
jóváhagyott terveknek segédszemélyzete segítségével való keresz
tülvitelére, minden mellék- és főhasználat értékesítésére, minden 
bevétel és kiadás utalványozására és az egész kezelésről való 
könyvvitelre és a számadásvitelre. Utóbbi vonatkozik az anyag-
számadás felállítására, azaz a fa átvételeinek és kiadásainak s 
a fáért befolyt összegek kimutatására, továbbá az előállitási 
költségek számadásai fő- és mellékhasználatok elő
állításáról és szállításáról szóló utalványok nyilvántartására, 
végül az ertési és utépitkezési számadásra, azaz a kiűzetésre 
utalványozott ertési, utépitkezési és más ilyen költségek nyil
vántartására, az ezen pénzekért az erdőben kivitt értések és 
más munkálatok egyidejűleg való kimutatása mellett. 

A főerdész önálló tiszt, mely a hivatalához szükséges 
irodai és más segítséget saját felelőssége terhe alatt a kimért 
hivatalköltségi kármentesítésből (Dienstaufwandsentsehádigung) 
lődözni köteles. 

Egy főerdészség nagysága 2 .800 és 2 0 . 0 0 0 hold közt 
ingadozik; átlagban esik egy főerdészségre 8 0 0 0 hold föltétlen 
crdotalaj, vagy 0 0 0 0 hold egészben véve, inig nálunk egy 
erdészre átlag 1(5.000 hold. 

Minden főerdészség számára egy pénztárnok (Kassaren-
dant) van alkalmazva. Hol azonban a helyi viszonyok meg
engedik, 2 vagy 3 főerdészség pénztári teendőit csak egy 
pénztárnok végzi. A pénztárnok vagy maga, vagy más meg
bízottak (Untererheber) által, mely utóbbiak igen szétdarabolt 
és a pénztárnok lakásától igen messze eső főerdészségeknél, 



vagy a kormány által, vagy a kormány jóváhagyásával a pénz
tárnok által saját felelőssége mellett vétetnek föl, minden be-
vételt és kiadást a főerdész utalványa szerint, a megszabott 
fizetéseket pedig a napló szerint be- vagy kifizet, illetőleg 
fizettet. Az árveréseknél mindig jelen kell lennie, a pénzt rög
tön átveendő. 

A pénztárnok vagy a megbízottak a kormány által vé
tetnek föl a bevételeknek bizonyos hányadára való igénynyel 
(max. 2°/ 0 ) és a felmondás fentartásával. Pénztárnokká több
nyire csakis olyanok alkalmaztatnak, kik már más pénztárt 
is kezelnek, miután egy főerdészség pénztári kezelése egy 
pénztárnokot elegendőleg sem nem foglalkoztatna, sem a pénz
tárnok számára elegendő jövedelmet nem szolgáltatna a nélkül, 
hogy a pénztári kezelés szerfelett sokba ne kerüljön. 

Minden pénztárnok, illetőleg megbízott, belföldi papírokban 
biztosítékot köteles letenni, mely a pénztár egy évi jövedelme 
szerint méretik ki. 

A pénztárnok szintén önálló tiszt, irodai s más segítséget 
a kimért hivatalköltségi kármentesítésből köteles fedezni. 

I. Az e r d ő v é d i s z e m é l y z e t . A főerdész alatt álla
nak az erdővédi tisztek, melyek két csoportra oszlanak, a) 
olyanokra, melyek az erdővédelem mellett a kezeléssel is meg 
vanuak bizva, és b) olyanokra, melyek csakis az erdővédelmet 
gyakorolják. Az első csoportba tartoznak az erdészek, az 
úgynevezett ,,\valdwárter-ek", a kerületi erdészek és a „heege-
meister-ek". A különbség ezen négy minőség közt a következő : 
minden az erdővédelemmel és a kezelés teendőivel (pl. az él
teseknél, vágatásoknál, a feldolgozott fa számozásával, minden 
erdei munkáról való jegyzékvezetésével stb.) a főerdész utasí
tása szerint megbízott egyén átalán véve erdésznek neveztetik, 
a magyar állami erdészetnél ezek műszaki erdő-őrök. Hol az 
erdők fekvése szerint egyes kisebb részletek nagyobb védke-



ihlethez nem csatolhatok, hanem hülon védkerületet kell ké
pezniük, azok számára az úgynevezett erdövigyázók „waldvvar-
ter-ek" alkalmaztatnak. Teendőik azonosak az erdész teendőivel, 
de kerületük nagysága mellett abban is különböznek az erdé
szektől, hogy állandó fizetéssel ugyan, de a leimondás íennta'rta-
savai alkalmaztatnak. Erdészeknek azok neveztetnek ki. kik 
valamely vadászzászlóaljnál a kiszabott módon szolgáltak s ezen 
uton a „korlátlan ellátási erdészlevéb' (unbeschriinckter Eorstver-
sorgungsscbein) birtokába jutottak, erdővigyázóknak, waldwárter-
eknek, ellenben más arra alkalmas egyének, melyek ha 
lehetséges — a védkerület mellett kisebb birtokkal bírnak. 
Oly főerdészségeknél, melyek vagy igen terjedelmesek vagy a 
főerdész lakásától messze fekvő kerületeket tartalmaznak, egyes 
kiváló képzettségű erdészek alkalmaztatnak-, melyek a főerdész 
némely teendőinek elvégzésével, a főerdész utasítása szerint 
bízatnak meg, pl. az áterdőlési fa kijelölésével, kisebb árveré
sek megtartásával, a munkabérjegyzékek aláírásával és utalvá
nyozásával stb. Ezen egyének fizetésük mellett külön pótlékban 
részesülnek, és akkor, ha a kerület nagyobb terjedelmű: „kei il
leti erdészek"-nek (líevierförster), ha ellenben kisebb térje 
delmü: pagonyászoknak „heegemeister"-éknek neveztetnek. 

Kerületük nagysága átlagban 1196 holdnyi (2990 morgen) 
erdőterülettel bír, mely 1858 és 249 hold közt ingadozik. 

A második csoportúik erdősegédőröknek (Forsthilfsaushel-
fer) neveztetnek és kizárólag csakis az erdővédelem gyakorié* 
sára vannak hivatva, a menuyiben az erdészek akadályoztatása 
esetében, azok helyettesítésére meg nem bízatnak. Egy vagy 
több kerület számára a szükség szerint vétetnek föl, számuk 
ennélfogva változó, nagyobb pl. télen, midőn a vágtatások javá
ban folynak s az erdészek ezeknél vannak elfoglalva, ellenben 
kisebb, midőn az erdészek erdei munkákkal elfoglalva nincse
nek. Ezen erdősegédőröknek a kívánalom szerinti megszerzése 



könnyű, miután Poroszhonban az erdovédi személyzet kiképzé
sére elegendő alkalom nyujtátik, mind máskor szóink 

Ezen erdősegédőrök csak részben vannak állandóan alkal
mazva s akkor állandó havi díjjal bírnak, részben pedig csak 
bizonytalan időre vannak felvéve. 

A porosz-állami erdészeti tisztviselők fizetéseit és járan
dóságait közelebbről fogjuk ismertetni. 

A növénytan terminológiája érdekében. 
Irta : Dr. ü o r b á s Vincze. 

(Folytatás és vége.) 

Ezzel egybefügg a szavak gyűjtése, a tájkiejtések fel
jegyzése, egyes szokatlanabb vagy ismeretlen tövű (kacuros, 
baraboly,' beező, müge stb.) kifejezések vagy rokonai (képzé 
sei) használatának elterjedése stb. ; mert bizonnyal egy nyelv 
szókincseinek nemzeti használatát ép ugy kell ismernünk, mint 
az állatok vagy növények földrajzi elterjedését. Nem hiszi, nem 
tudja az ember, mikor veszi hasznát még oly jelentéktelennek 
látszó szógyűjteménynek. Nem minden összegyűjtött szó alkal
mazható pl. tárgyak jelölésére, de analogesetek, a nyelvtani 
törvényeknek (éjien a növénytan terminológiájára vonatkozó) 
megalapításánál igen fontosak. Igen jó szolgálatot tennének az 
erdész urak a növény-terminológiának, ha a növények- vagy 
ezekre vonatkozó bármily jelentéktelen kifejezéseket a magyar 
vidékeken összegyűjtenék, s ha apródonként is. közrebocsáta
nák. A tudományos magyar nyelvészet jelen képviselője a 
„Nyelvőr" szívesen közleni fogja, a hol egy sereget magam is 
nemsokára útnak indítok. Legconipetensebbek e tekintetben a 
falusi urak, kik a tiszta, romlatlan nyelvet hallják: városban 
ily tapasztalatokat már nem lehet szerezni. 


