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KÜLÖNFÉLÉK-
V á l t o z á s a f ö l d m i v e l é s ü g y i min i sz tér ium erdészet i 

f ő o s z t á l y á n a k s z e r v e z e t é b e n Az erdészet i főosztály szerve
zetében ujabban annyiban állott be vál tozás, hogy tekintettel az 
ügyforgalom folytonos növekvésére Tavi Gusztáv főerdőtanácsos az I. 
(kincstári erdők) és II. (erdőrendezőségi) ügyosztályra vonatkozólag, 
Horváth. Sándor min. tanácsos pedig a III. (községi erdők) és IV. 
(erdőfelűgyelőségi) ügyosztályra vonatkozólag felruháztatott a 
kíadványozási joggal, úgyhogy az országos főerdőmester már nem 
kénytelen a kisebb je lentőségű ügyek tömkelegével foglalkozni, 
hanem a fontosabb ügyeknek szentelheti idejét. 

A techn ikus -kongres szus , melyre t. olvasóink figyelmét 
m á r augusztusi számunkban felhívtuk s a melyre a magyar erdé
szek is hivatalosak voltak, mult hó 28. és 29-én tar tot ta tanács
kozásait a budapest i műegyetem egyik nagytermében a magyar 
műszaki kar mintegy 400 képviselőjének jelenlétében. Sajnálatos 
körülménynek tartjuk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület három 
kiküldöttjén kivül a magyar erdészet mások által nem volt kép
viselve s igy a műszaki karral való összetar tozandóságunk kellő
képen kifejezésre nem jutott . 

A tárgyalásoknak az erdészetet közvetlenül érdeklő részéből 
a következőket emeljük k i : Az 1896. évi I. magyar technikus
kongresszus ha tározata inak végrehajtásáról Kovács S. Aladár mű
egyetemi t aná r számolt be . Ezek közül a műszaki czimekről és 
rendtar tásról szóló törvénytervezet elkészítéséről is megemlékezett , 
a melyben tudvalevőleg az erdőtiszti kar műszaki minősítése is 
kifejezésre van jut ta tva . A kormány a tervezetet még nem vette 
tárgyalás alá. A kongresszus a műszaki rend ta r tás dolgában a 
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet által készített törvénytervezet 
elveit magáévá teszi, annak törvényerőre való emelését sürgős 
szükségnek tart ja és ezért fölkérni ha tá rozza a kereskedelemügyi 
m. kir. minister urat , hogy a törvénytervezetet minél előbb letár-
gyaltatni és a törvényhozás elé terjeszteni méltóztassék. 

Az első előadást nagy tudással és az óriási anyag ügyes el
rendezésével Zelovich Kornél tar tot ta a technikusok neveléséről. 
Bár kizárólag a műegyetem viszonyait tar to t ta szem előtt, mégis 
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voltak határozat i javas la tában, melyet a kongresszus tovább 
tárgyalás végett a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylethez utalt, oly 
pontok, a melyek az erdészeti szakoktatás szempontjából is rokon
szenvesek előttünk. Igy az a kívánság, hogy a hallgatók már az 
első évben foglalkozzanak szorosabb ér te lemben vett szaktárgyakkal, 
hogy a mathematikai e lőadás az illető szaktudomány szükségleteihez 
alkalmazkodjék és hogy a műegyetem ne csak uj mérnökök kikép
zésével foglalkozzék, hanem nyújtson módot a r ra is, hogy a 
gyakorlat emberei tudásukat tovább fejleszthessék, ezek oly óhajok, 
a melyek a mi szakoktatásunkkal szemben is helyt ál lanak és rész
ben már fel is merültek. 

Ennél még nagyobb érdekkel birt reánk Hieronymi Károly 
rendkivüli szakavatot tsággal tartolt , magas színvonalú előadása 
vasutaink és viziutaink fejlesztéséről. E lapokban már ismétel ten 
volt szó arról, hogy a hazai erdőgazdaság fejlődése mily szoros 
összefüggésben áll közlekedési eszközeink fejlődésével s csak 
örömmel üdvözölhetjük, ha a tecknikus-kongresszus egy oly tekin
télyes férfiúnak előadása alapján szintén az ország legsürgősebb 
teendői közé sorozza a közlekedési eszközök kiépítését s e mellett 
különös hangsulylyal említi fel a gazdasági vasutak épitési enge
délyezésének egyszerűsítését —• teljesen egybehangzóan az Országos 
Erdészeti Egyesületnek az erdei vasutak ügyében a kormányhoz 
intézett felterjesztésével. (L. Erd. L. 1901. II. 123. o.) 

Acsádi Jenőnek a közutak fejlesztéséről szóló s inkább az 
administrativ részletkérdéseket tárgyaló e lőadása ugyanez okból 
tar thatot t számot arra , hogy figyelemmel hallgassuk meg. 

Oaál Jenő műegyetemi t aná r a technikusok helyzetét a köz
gazdaságban fejtegette. A műszaki kar szerinte ugy az ál lamgazda
ságban, mint ál talában vezető szerepre csak ugy jut, ha a köz
gazdasági tudományokkal bővebben foglalkozik. E végből alakítson 
a Magyar Mérnök- és Epitész-Egylet kebelében külön nemzet 
gazdasági és társadalompoli t ikai osztályt, fejleszsze a műszaki 
vonatkozású közgazdasági irodalmat, a műegyetemen pedig adassék 
elő a jog-, állam- és tá rsadalmi tudományok encyklopaediája. 

Eszünkbe jutot t ezen előadás hal la tára az az idő, a midőn 
régebben még az erdészet encyklopaediája is előadatot t a tech
nikán. Kétségtelen, hogy ha nem is külön tárgyként, de a sürgetett 
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közgazdasági előadások keretében az erdőgazdaság ismertetése ismét 
bevonulhat a műegyetem termeibe, de bizonyos az is, hogy az 
erdészeti szakoktatás is reászorulna arra , hogy közgazdasági irány
ban kifejlesztessék. 

A többi előadás — bármennyire érdekesek voltak általános 
szempontból — az erdőgazdasággal összefüggésben nem voltak. 

J a p á n v e n d é g e k . Az Országos Erdészeti Egyesületet e hó 
9-én Földi János erdőtanácsos ur kiséretében ismét két j apán 
szaktárs lá togat ta meg, nevezetesen Hisaahi Mochiiuhi j ap . csász. 
erdőtanáesos és dr. Yae M. e rdőmester . Budapestről a máramaros -
szigeti erdőigazgatóság kerületébe utaztak. 

D o m b o s és gödrös ü l te tés . Hazánk királyhágontuli és 
dunántúl i részéből pro és kontra folytatott polémiában részt nem 
veszek, hanem a két egymástól távol levő vidék között fekvő oly 
erdősítésre akarok rámutatni , a melyet elég alkalmasnak vélek 
ar ra , hogy annál idővel a két erdősítési mód összes előnyei és 
hátrányai teljesen objektíve megvilágiltassanak, mert az ilyen vitá
kat érdemlegesen csakis konkrét adatok gyűjtésével lehet elintézni. 
Igy vélekedett bizonyára a budapest i kir. erdőfelügyelő is, a midőn 
a székesfőváros erdészeti és gazdászati hivatalát felkérte, hogy 
pótlásainál vegyesen alkalmazza mindkét módot, miáltal a t a la j -
eltérések számbavétele is elesik. így történt, hogy nevezet t hivatal 
a Budapest III. ker. Guggerhegy szépvölgyi részében 40 holdnyi 
terüle ten pótlásait váltakozva dombos és gödrös ültetéssel eszközölte, 
még pedig a mult év november havában, miután ez a hivatal is 
ugy miként én, az őszi ültetést a tavaszi fölé helyezi.*) 

A próbaterület 400—420 méternyire fekszik a tenger szine 
felett, mészsziklán, márgás , sovány, sekély, köves, porhumuszos 
talajjal bir, lejtje 10—15 fok, fekvése mind a négy irányban, mert 
kup, az É. ós É. K. oldalokon feltűnően vidorabb tenyészettel. 
Ezelőtt 15 évvel lett beerdősitve. azóta a visszamaradt legrosszabb 
helyek minden 2—3 évben pótoltat tak. A mult év őszi pótlás 
3 éves iskolázott fekete fenyővel történt , költségösszehasonlitás 
nem tehető, de a gyephant vágása és hordása következtében a 
Mikolás-féle ültetés valószínűleg drágább lesz a gödrösnél. 

*) 1898. év i E r d é s z e t i L a p o k VI. 713. 1. »Tavasz i é s ősz i v e t é s é s ültetés.« 
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Miután pedig augusztus az erdősítések megeredésének vagy 
megfogamzásának birája s az első esztendőben mást , mint ezt ugy 
sem lehet konstatálni, ezt augusztus hó 8 - á n kíséreltük meg. A 
megeredésben azonban a dombos és gödrös ültetés között semmi, 
de épenséggel semmi külömbséget nem találtunk. Ezt a kisérleti 
területet tehát most már minden évben szorgosan át kell kutatni 
s az eredményt közzé kell tenni, mert amúgy ezt a kérdést rövi
desen eldönteni nem lehet. A budapest i kir. erdöfelügyelö eszméjét 
pedig minden érdeklődőnek ajánlanám, mer t tényleg csak ott 
hasonl í thatunk össze s csak ott vonhatunk le abból helyes követ
keztetést , a hol a ké t ültetési mód ugyanazon a területen egymást 
felváltva, vegyesen eszközöltetett . Örömmel ér tesül tem arról , hogy 
a görgényszentimrei erdészeti kisérleti ál lomás is egyazon talajon 
hasonlítja össze e két ültetési módot. Több ilyen próbatér pedig 
néhány év múlva megadja a helyes feleletet, mert szerény néze tem 
itt úgyis csak a közel jövőről, vagyis csak addig lehet erről szó, 
mig a domb és a gödör egyformán el nem tünt . 

Gabnay Ferencz. 

A h a v i a n y a g s z á m a d á s o k . Lonkay Antal ba rá tomnak 
„hivatali rendszerünk" czimü czikkében igaza van : a kincstári erdő
tisztek irodai munkával tul vannak terhelve, az pedig, hogy a pénz
számadás havonként, az ezzel szoros kapcsolatban levő anyag
számadás pedig csak félévenként, néhol negi/edéténként történik, 
nem egyéb, mint a havonkénti pénzszámadás mellékleteinek majd
nem tiszta megismétlése. 

Az illető miniszteri rendelet nem is mondja azt, hogy az 
anyagszámadást nem szabad havonként véglegesen megszerkeszteni 
s felszerelni, hanem csak azt mondja, hogy legalább is félévenként 
kell azt benyújtani. Ebből kiindulva én is a budapes t i m. kir. 
faraktár anyagszámadásai t már négy év óta havonkint zá rom le 
véglegesen, annélkül, hogy az ellen akár az erdőhivatal , akár az 
erdőszámvevőség főnöke a legcsekélyebb észrevételt is tette volna, 
sőt az országos főerdőmester ezt az eljárást egyenesen helyeselte, 
a midőn azt neki az erdészeti osztály egyik itt ellenőrizni jár t 
közege bejelentette. 

Mert itt nemcsak munkakimélésröl , banem a pénznek az 
anyaggal való szoros kapcsolatáról van szó, s a kincstárnak is 
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meg a kezelő tisztnek is érdekében van, hogy az esetleg előforduló 
tévedések vagy hibák men ten kiderittessenek, ugy hogy nagyon 
elítélendőnek találom azt az állapotot, a hol a számadásokat csak 
évek múlva vizsgálják felül s a felelős számadó már meg is 
halt vagy már abszolúte nem bir visszaemlékezni arra , hogy miért 
helytelen az általa annak idején helyesnek vélt számadás . Nagyon 
ráfért t ehá t a kezelő tisztségre az a rendelet , a mely kimondja, hogy 
két éven tul senkit sem lehet már számadási lag felelősségre vonni. 

Lonkay ebbeli óhaja tehát másut t sem ütközhetik nehéz
ségekbe, csak komolyan kell akarni s a havonkénti felszerelés sem 
lesz lehetetlen s az erdőszámvevőségnek sem kell majd ugyan
ahhoz a tárgyhoz először pénzbelileg, azután még külön anyagilag 
vissszatérnie. 

Azután ez utóbbihoz is volna egy szavam. Ugyanis, a mig 
az ál lamvagyon épsége fölött őrködik, magasztos hivatást teljesít, 
de a mint kicsinyes paragrafuskodásra adja magát, önként száll le 
magasztos helyéről oda, a hová a kezelő tisztség nem épen leg
rokonszenvesebb érzelmei kisérik. 

S itt nem lehet annyira rendszert , mint inkább egyes személyek
nek a betűhöz való ragaszkodását hibáztatni, a mely a sok fától 
nem látja az erdőt, vagyis a paragrafusok tömkelegében nem látja 
a lényeget s ez által felesleges munkaszapori tást okoz. Mert a mig 
az egyik számvevőségi főnök kisebb kezelési avagy üzleti kiadások 
bérjegyzékét vagy nyugtáját egyszerűen átviszi a hivatalfőnöknek 
s megkérdezi, szükség volt-e erre a kiadásra s ha igen, egyszerűen 
felkéri, hogy azt névaláírásával igazolja, addig a másik számvevő
ségi főnök először magamagának okoz felesleges munkát azzal, 
hogy egy kis hóseprési bérjegyzék, egy néhány nyomtatvány beszer
zésének vagy egy könyv bekötésének költsége tárgyában, sőt még azért 
is iktat és fogalmaz „észrevételt", hogy miért nem idéztetett a pénz
napló szövegében egy rendelet száma, a helyett hogy kivételesen 
maga írná oda s alkalmilag szóbelileg figyelmeztetné az illetőt, 
hogy most még én i r tam oda helyetted, máskor te írd oda magad
nak. A lavina elindul, dolgot ád a postának, az illető gondnoknak, 
a kinek „ki kell mindent der í tenie" s az illető erdőhatóságnak, a 
melynek iktatnia, utólagosan utalvány rendeleteket fogalmaznia, 
approbál ta tnia , letisztáztatnia, aláíratnia, ellenjegyeztetnie, expediál-



1255 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat 
köréből. 

A m. kir. földmivelésügyi minister Gründl Gyula főerdészt a 
soóvári erődóhivatal kerületéből az orsovai erdőhivatal , Gyarmathy 
Mózes főerdészt pedig az orsovai erdőhivatal kerületéből a mára 
maros-szigeti erdőigazgatóság kerületébe a szolgálat érdekében 
áthelyezte s előbbit az orsovai, utóbbit pedig a máramaros-sziget i 
e rdőrendezőség vezetésével bizta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi minister a magyarországi kincstári 
erdőket kezelő erdőtisztek lé t számában Jávorszky Zoltán, Györlce 
István és Szabó Kálmán végzett erdész akadémiai hallgatókat 
ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokokká nevezte ki. 

ta tnia kell, — de nem direkt az erdőszámvevőséghez, hanem a 
gondnoksághoz, mer t csakis ennek szabad, sőt kell az utólagosan 
kért utalvány-rendeleteket ..pótlólag" á l t en ie ! 

No kérem, én nem annyira a rendszert , hanem annak holt 
betűjéhez ragaszkodó egyes személyeket hibáztatom, mert a mai 
rendszer mellett is lehet rendkívül sokat könnyíteni és egyszerüsi-
siteni, csak akarni kell s a saját hatalmi pozicziója mutogatásá t a 
szolgálat érdekének, vagyis a mi u g y a n a z : a szolgálat egyszerű
sítésének alá kell vetni. Gabnay Ferencz. 


