
525 

Az alsó erdészeti szakoktatás. 
Irta: Roth G y u l a m. kir. erdész, a közp. erd. kisérl. állomás adjunktusa. 

lsó erdészeti szakoktatásunk ellen a gyakorlat emberei-
JLm. nek sorából sok panasz hangzik fel és mindinkább 
előtérbe lépett az a követelés, hogy az iskolák szervezetét 
át kell alakítani a kor igényeinek megfelelően és ama 
tapasztalatok alapján, melyek a szakiskolák eddigi történe
téből kínálkoznak. Több idevágó czikk jelent meg szaklapjaink 
hasábjain, a melyek közül különösen figyelemreméltó Kaán 
Károly m. kir. főerdésznek az „Erdészeti Lapok" 1904-ik 
évi május—június havi füzeteiben megjelent nagyobbszabásu 
értekezése, mely beható tanulmány tárgyává téve a kérdést, 
végeredményben kívánatosnak tartja az alsó erdészeti szolgá
latban a kétféle minősítés alkalmazását ugy, hogy ezek közül 
az alsóbbrendű képesítés a nyers erdővédelmi szolgálatra, a 
felsőbbrendű pedig a műszaki segédszolgálatra vonatkoznék. 

Némileg ehhez hasonló követeléseket találunk már 
régebben az „Erdészeti Lapok" és a „Magyar Erdész" 
egynehány füzetében. Ezen czikkek szerzői ugyan a kivitel 
módozataiban eltérnek egymástól, de a főelvekben többnyire 
•— Illés Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsos kivételével — 
ők is a kétféle minősítés mellett foglalnak állást, bár „Figyelő" 
megjegyzi, hogy ő csak a viszonyokkal megalkudva pártolja 
azt, elvben ellenben az egységes minősítést tartja helye
sebbnek.] 

Mielőtt még a magam álláspontját körvonaloznám, 
előre bocsátom, hogy a midőn ezen kérdéshez hozzászólok, 
nemcsak az az igyekezet vezérel, hogy e felette fontos 
tárgy megvitatásával szakunknak némi szolgálatot tegyek, 
de első sorban kötelességet teljesítek. 

A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 
37* 
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erre vonatkozó tanulmányi ösztöndiját elnyerve, a föld
mivelésügyi miniszter ur Ő nagyméltóságának felhatalma
zásával ugyanis éppen az alsó erdészeti szakoktatást volt 
szerencsém tanulmányozhatni Ausztriában és Németország
ban, miután előzőleg a hazait négy évi szakiskolai szolgálatom 
alatt módomban volt megismerni. 

Tanulmányom eredményéről van szerencsém az alábbiak
ban beszámolni, levonva a tapasztaltakból ama következteté
seket melyek nézetem szerint a hazai viszonyoknak meg
felelnek. Megjegyzem még előzetesen, hogy általánosságban 
nagyon megfontolandónak tartom a külföldi intézmények 
behozatalának módozatait; szükséges, hogy az összes körül
ményekkel gondosan számot vessünk és az átültetendő 
intézményt ugy alakítsuk át, hogy annak szelleme is 
megfeleljen a hazainak és az minden erőszak nélkül illesz
kedjék bele a mi viszonyainkba. Első sorban adom a 
külföldi intézetek szervezetének rövid leírását, kizárólag 
ama iskolákra szorítkozva, a melyeket személyesen meg
ismerhettem. 

Ez intézetek a következők: 
1. K. k. Försterschule, Ousswerk. 2. K. k. Försterschule, Idria. 

3. K. k. Försterschule, Hall. 4. Waldbauschule, Aggsbach. 5. Waldbau-
schule, Máhrisch-Weisskirchen. 6. Waldbauschule, Éger. 7. Wald-
wárterkurs, Rotholz. 8. Waldbauschule, Kaufbeuren. 9. Waldbau
schule, Wunsiedel. 10. Forstwartschule, Darmstadt. 11. Forstschule, 
Gross-Schönebeck. 12. Försterlehrlingsschule, Proskau. 13. Höhere 
Forstlehranstalt, Bruck a. d. Mur. 14. Höhere Forstlehranstalt, 
Reichsstadt. 15. Höhere Forstlehranstalt, Máhrisch-Weisskirchen. 
16. Fors'.lehranstalt, Eisenach. 

K- k. Försterschule Ousswerk. Styria. 

Az iskola czélja: Erdővédelmi és műszaki segédszolgálatra 
alkalmas közegek nevelése. 
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A felvétel feltételei: Kor: 17—22. év. Két évi szakadatlan 
gyakorlati szolgálat. Három osztályos polgári iskola vagy az 
algymnázium ill. alreáliskola 3 osztályának sikeres elvégzése. 
Megfelelő testalkat. 

A tanfolyam 11 hónapig tart. Szeptember 1-étől július végéig. 
Az iskola vezetőjének kezéhez lefizetendő költségek mintegy 

650 K-ra tehetők. Ruha és fehérnemű nincs betudva. 
A tanítást egy igazgató és két beosztott erdőtiszt végzi, kik 

alá még egy intézeti erdőőr van rendelve.) 
Tanulók száma 12 bennlakó, ezenkívül szokott lenni egynehány 

bejáró is. 
Tantárgyak: Számtani alapmüveletek, bérjegyzékek, becslési 

jegyzékek, leltárak stb. tényleges adatainak felhasználásával. Négyzetre 
és köbreemelés, valamint négyzet- és köbgyökvonás. Viszonyok, 
arányok, kamatszámítás. Régi és új mérték- és sulyegységek ismerete 
és azok átszámítása. 

Mértan. A sik- és testmértan egyszerűbb tételei, különös tekin
tettel az erdőgazdaságban előforduló hossz-, sik- és térfogatméré
sekre. 

Egyenesek, szögek, területek, vágások, próbaterek kitűzése 
nyilt és fedett, valamint részben hozzáférhetlen területeken. Ordi
náták és absczisszák kitűzése, ut- és árok-profilok; térképek és terv
rajzok részleteinek a természetben való kitűzése. Térképek adatainak 
lemérése mérték szerint és területszámitások ez adatok alapján. 

Felmérések a természetben különböző mérőeszközökkel, sza
lag, láncz, szögtükör, bousszolaés asztal. Croquis-k készítése lépéssel 
való mérés alapján. Mérések felrakása és a nyert térképterület 
számítása. Adott területek kihasitása térképen és a természetben. 
Területek felosztása bizonyos meghatározott részekre. Utak és folyó
vizek, csatornák esésének meghatározása egyszerű műszerekkel. 

Utak és árkok nyomjelzése. 
Erdőbecslés. Álló és fekvő törzsek és törzsrészek, rönkök, 

faragott és fürészelt választékok köbözése. Boglyák, bogsák, fa-
rakások, kő- és földhányások köbözése. Famagasság-mérés. Becslés 
kiszámlálás és próbaterek segélyével, középmagasság grafikai megálla
pítása, átlagfák kiszámítása, és kikeresése. Körlapés hengertáblák hasz
nálata. 
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Szépírás és rondirás minták után és Írásgyakorlatok a gazdaság 
körében előforduló hivatalos ügyiratok másolása utján. 

Jelentések és egyéb hivatalos beadványok önálló elkészítése-
Rajz. Erdőgazdasági térképeken szokásos jelzések. Egyszerűbb 

térképek rajzolása a domborulati viszonyok feltüntetésével és a 
nélkül, rétegvonalak. Kisebb épületek, kunyhók, vadetetők, istállók, 
hidak, csúsztatok és utak alaprajza, metszetei. Egyszerű fakötések 
és fedélszerkezetek, kerítések, eszközök és szerszámok lerajzolása. 

Természettan és természetrajz. A természeti tünemények és 
testek tulajdonságai; klimatan, meteorológia. A fontosabb ásványok, 
kőzetek és talajok. 

Fák és cserjék leírása, téli és nyári jellegük, kéreg, fa, rügy, 
levél, virág és termés; gyökérzetük, törzs- és ágképződés; használ
hatóság, igényök a termőhely iránt; felújítások és nevelésük. 

Az erdészetileg és vadászatilag fontos emlős állatok és madarak, 
továbbá a fontosabb halak és rovarok. 

Erdőtenyésztéstan. A különböző erdőalakok, vágás és felujitás-
módok. A különböző fafajok tenyésztése és csemetéik nevelése; 
a fontosabb erdőművelési eszközök; erdőgazdasági teendők, pl. 
vágásmódok, áterdőlés, tisztító vágások, felnyesés; vetés és iskolázás 
a kertekben, erdősítési és ültetésmódok, vizlevezetés és öntözés. 

Erdővédelem. Az erdőnek károsításai emberek, állatok, növé
nyek és elemi csapások által, védelmi és óvóintézkedések. 

Erdőhasználat. Fadöntés, feldolgozás, választékolás és szállítás, 
a törzsek számozása és átvétele, magvak és kéreg nyerésé és eltar
tása, gyantanyerés, alomszedés, legeltetés, fűhasználat, szénégetés. 
Fűrészek kezelése. Erdei termékek értékesítése. 

Vadászat és halászat. A vadászat és halászat helyes és szakszerű 
gyakorlása és a vad, és haltenyésztés. 

Erdőrendezés és szolgálati szervezet. Az erdő osztagolása, 
határjelzés, hozamszabályozás. 

Szolgálati szabályzat, az állami erdőszolgálat szervezése és a 
védelmi és műszaki segédszolgálat részletezése. 

Törvények. Az erdészeti és vadászati törvények, a védelmi 
személyzetre vonatkozó különleges intézkedések és rendeletek a 
földmivelésügy, halászat és madárvédelem köréből, szolgalommeg
váltás, a polgári jogok és kötelességek. 
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Építészet. A szokásos építési anyagok és azok előállítása, illető
leg nyerése. Fa, kő, tégla, homok, mész stb., mészégetés, tégla
vetés, kőfejtés, robbantás, a robbantó anyagok és azok tulajdonsá
gai, a velük való bánás stb. Erdei útépítés különböző anyagokkal 
és különféle viszonyok között. 

Vadpatakok szabályozásának egyszerűbb munkái, partbiztosi-
tás, apróbb elzárások és fonások. 

Első segély baleseteknél. (Elméleti és gyakorlati oktatás.) 
Ezenkívül még háziipar és állatok tömése és praeparálása. 
A végzett tanulók a kincstárnál és magánosoknál találnak 

alkalmazást, a kincstárnál belép mint segéderdőőr, „Forstgehilfe" 
később előlép erdőőrré, „Förster"; magánosoknármint erdészsegéd 
„Forstadjunkt" szokta kezdeni a pályáját és felviheti az erdőgond
nokság vezető állásáig. 

Tanulmányi erdőül a gusswerki erdőgondnokság szolgál, 
ezenfelül nagyobb gyakorlati kirándulásokra viszik a tanulókat 
a távolabbi környékre is. 

K k. Försterschule Idria. Krajna. 

Szervezete azonos a gusswerkivel, a tanulók száma kevesebb. 
Ottlétemkor 7 volt. A tanításnál a német nyelven kivül az olaszt 
és szlovént is segítségül veszik. 

K- k. Försterschule Hall. Tirol. 

A szervezet ennél is azonos az előbbi kettővel, a mint egyál
talán az osztrák állami „Försterschule"-k, fentieken kivül még 
Bolechowban van egy, Qalicziában, egyformán vannak szervezve. 
A legutóbb említettnél a tanítás nyelve lengyel. Mind a négy intézet 
egy-egy erdőgondnokság mellé van állítva, melynek vezetője látja 
el az igazgatói teendőket. 

Waldbauschule des n. ö. Forstschulverelnes. 
Aggsbach. Alsó-Ausztria. 

Az iskola czélja az erdővédelmi és műszaki segéd szolgálatra, 
továbbá oly kisebb erdőterületek kezelésére alkalmas közegek 
nevelése, mely területekre a törvény nem követel képesített erdő
tisztet, „geprüfter Forstwirt". 
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A felvétel feltételei: 
15 és 20 év közötti kor. 
Háromosztályos polgári iskola vagy egy középiskola két 

osztályának sikeres elvégzése, ezek közül az első előnyben részesül. 
Legalább egy évi gyakorlati szolgálat. 
Megfelelő testalkat. 
A tanfolyam tartama 11 hónap, október 1-étől augusztus 

közepéig. Az első és második félév közé áprilisban 3—4 heti csemete
kerti és erdősítési gyakorlat van beiktatva. 

A tanulók bennlakók és egyenként 868 K-nyi dijat fizetnek 
ellátás és egyéb költség fejében. 

A tanulók száma 30 körül ingadozik. 
A tanítást az igazgató és a melléje beosztott assistens végzi. 
A tantárgyak a következők: Számtan.Az erdőgazdaság körül 

felmerülő számtani miveletek elsajátítása. Mértan: Sik- és testmértan, 
egyszerűbb testek rajzolásának alapfogalmai. Gyakorlati mértan: 
Mérés asztallal és bousszolával. Természettan, beleértve meteoro
lógiát és klimatant is. Természetrajz: Ásvány-, kőzet- és talajtan 
Növény- és állattan. Erdőtenyésztéstan. Erdővédelemtan. Erdő
használat- és iparmütan. Erdőbecslés és az erdőrendezés és hozam
szabályozás rövid vázlata. Számvitel és irálytan. Az erdészeti szol
gálat szervezete és törvények ismerete. Erdészeti épitéstan. Mértani 
építési, projectiós és térképrajz. írás. Szép- és rondirás. Vadászattan 
Halászattan. Első segély baleseteknél. 

A tantárgyak terjedelme hasonló mint a gusswerki iskolánál 
A végzett tanulók többnyire magánbirtokoknál találnak elhelye

zést mint »Forstadjunkt"-ok, később „Förster", illetőleg „Forstver-
walter" is lehet. Mint ilyen önálló erdőgondnokságot vezet. 

Állami birtokokon mint „Forstgehilfe" kaphat alkalmazást, 
előléptetés utján felviheti „Förster"-ig, aki védelmi és műszaki 
segédszolgálatot teljesít. 

Tanulmányi erdőül az aggsbachi magánerdőbirtok szolgál. 
Gyakorlati kirándulásokat a tanulók ennek határain tul is tesznek, 
évenkint több izben. 
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Waldbauschule des maehr.-schles. Forstschulverelnes. 
Maehrísch- Weissklrchen. Morvaország. 

Az intézet czélja és szervezete hasonló az aggsbachi iskoláéhoz. 
A felveendő tanulók korát illetőleg csak az alsó határ van meg

szabva a 16-ik évvel. A tanfolyam tartama 10 hónap, a tanerőt a 
helybeli felsőbb erdészeti tanintézet adja. A tanulók nem laknak 
az intézetben és 20—40, illetőleg 100 K tandijat fizetnek évenként. 
Külön tanulmányi erdeje az intézetnek nincs, de rendelkezésre 
állanak tanulmányi czélokra a szomszédos erdőbirtokok. 

Waldbauschule Éger. Csehország. 

Az intézet szervezése szintén hasonló az előbbi kettőhöz. 
A felvétel feltételei között a kornak csak alsó határa van 

megszabva 15 évvel. 
A tanulók bejárók, sem lakásukról, sem ellátásukról az intézet 

nem gondoskodik. Tandij félévenként 50 K. 
A tanítást az igazgató és segédje végzi, kivéve a jogi és 

egészségtani tárgyakat, melyeket egy jogvégzett tisztviselő és egy 
orvos ad elő. Ezeken kivül egy városi erdőőr tanítja a tanulókat 
állatok tömésére és praeparálására. 

Tanulmányi erdőül Éger város erdeje szolgál. 
Az előbbiekben leirt három Waldbauschule-hez hasonló in

tézet van még Budweissban és Pisekben Csehországban. 

Waldwárterkurs zu Rotholz. Tirol. 

A tanfolyam czélja: hasznavehető erdőpásztorok és erdőőrök 
képzése, azonkívül az erdőgazdaság általános emelése erdészeti 
ismeretek terjesztése által. 

A felvétel feltételei: Csak oly egyént vesznek fel, a ki már 
erdőőri szolgálatot teljesít, vagy a kinek ilyen állás biztosítva van; 
ezenfelül kisebb erdőbirtokosokat, kik gazdálkodásuk javítása 
végett némi erdészeti ismeretekre akarnak szert tenni. 

A tanulók kora 30—40 év körül szokott lenni, az elméleti 
előképzettség többnyire nagyon csekély. 

A tanfolyam tartama 12 hét, fizetendő dij 104 K. 
A tanítást az erre a czélra külön kirendelt erdőtiszt végzi. 
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Tananyag. 

Számtan: Négy alapmüvelet egész számokkal, tizedes és közön
séges törtekkel. Százalék- és kamatszámítás, négyzetre és köbreemelés. 

Mértan: Egyenesek tűzése sik és dombos terepen, azok lemé-
rése. Területek mérése szalaggal és szögtüző dobbal, területszámitás. 

Testmértan: Fatörzshöz hasonló testek, továbbá farakások, 
töltések, árkok köbtartalmának kiszámítása. 

Természettan: A klíma, annak hatása a fákra; természeti tüne
mények; a legfontosabb kőzetek és az azokból keletkezett talaj 
tulajdonságai. 

Természetrajz: Az állat- és növénytannak rövid vázlata erdé
szeti és vadászati szempontból. 

Erdőtenyésztés: Erdei magvak gyűjtése és eltartása, azok 
elvetése szabadban és kertben, csemetekertek telepítése, csemeték 
nevelése, iskolázása és kiültetése, a fiatalos ápolása, erdőalakok. 

Erdőhasználat: Fadöntés, feldarabolás, választékolás és szállí
tás; szenités; mellékhasználatok. 

Erdővédelem: Az erdőt emberek, állatok, növények és elemi 
csapások révén érhető károk és az ellenök való védekezés. 

Erdőrendészet: Erdészeti és vadászati törvények és rendele
tek, madárvédelem. Polgári jogok és kötelességek. 

Gyakorlatok: Az előbbi tárgyak körül felmerülő teendők vég
zése az erdőben, csemetekertben és az irodában. 

A végzett tanulók csak magánszolgálatba léphetnek. 

Kgl. bayerísche Waldbauschule. Kaufbeuren. Bajorország. 

Az iskola czélja: az erdei üzem végrehajtására — Forst-
betriebsvollzugsdienst — és az erdővédelmi szolgálatra alkalmas 
közegek nevelése. 

A felvétel feltételei: Betöltött 13-ik és 16-ik év közötti kor . ' 
7 osztályos népiskola elvégzése és a záróvizsga sikeres letétele. 
Megfelelő testalkat. Felvételi vizsga letétele. Ez arra szolgál, hogy 
több pályázó közül ki legyen választható a legtehetségesebb. 

Előzetes gyakorlati szolgálat nem szükséges. 
A tanfolyam tartama négy év. 
Költség: 3 márka felvételi dij, 20 márka évenkinti tandíj 
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és 50 pfennig, illetőleg 1 és 2 márka a bizonyítványok kiállítása 
fejében. 

Lakásról és ellátásról a tanulók maguk gorrdoskodnak. 
A tanulók száma évfolyamonként 10 körül ingadozik. Az 

1904/5. tanévre az előmeneteli viszonyok helyre állítása végett 
csak 6 lett felvéve. 

Tanári testület. Az igazgatói teendőket végzi annak az erdő
gondnokságnak — Forstamt — vezetője, kinek a kerületéhez az 
iskola tartozik. Melléje van adva egy segéd és egy tanító, kisegítés
képpen még két helybeli tanitó és két lelkész. Ezenfelül az erdő
gondnoksághoz beosztott erdőtiszt is segédkezik, különösen a 
gyakorlati tanulmányoknál. 

Tanítás tárgyát általános és szaktárgyak képezik. 
Általános tárgyak: Szépírás, német nyelv, számtan, földrajz, 

történelem, természetrajz és szabadkézi rajz. 

Szaktárgyak: Vágások és felújítások területeinek felvétele és 
területszámitása. Mérés bousszolával, asztallal és theodolith-tal. Fatör
zsek, árkok, tőzegtelepek és kőbányák köbtartalomszámitása. 
Csemetemennyiség megállapítása különböző hálózatok mellett; 
szintmérés és famagasság-mérés egyszerű műszerekkel. 

A hazai és kísérletképpen telepitett külföldi fontosabb fanemek 
ismerete, a hazai fák erdőtenyésztéstani tulajdonságai, famagvak, 
erdei gyomok. A különböző fafajok fájának technikai tulajdonságai 
és használhatósága. A gyümölcstenyésztés alapelvei. 

A főbb talajnemek, keletkezésük és alkalmasságuk az erdő-
és mezőgazdaságra. 

Az erdei üzemmódok, a vágás és felujitás módjai. Fák nevelése, 
vetés, ültetés, dugványozás és homlitás utján, csemetenevelés 
vetéssel és iskolázással; a gyakrabban használt eszközök és szer
számok. A fadöntés, feldolgozás, választékolás és szállítás; az erre 
vonatkozó utasítások, az erdei útépítés; famagvak gyűjtése és 
eltartása, kéreg-, alom-, hulladékfahasználat; tőzeg, erdei legelő 
és fütermés értékesítése. 

Az erdő károsítása emberek, állatok, növények és elemi 
csapások által; ezek elleni óvó és védelmi intézkedések. Az erdő
törvénynek és az annak alapján kiadott rendeleteknek ismerete, 
a mennyiben azok az erdőőr munkakörét érintik. 
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A vadászat helyes gyakorlása és a vadóvás; a vadászat védelme 
a fennálló törvények szerint, vadászati kihágások bejelentése és 
büntetése, vadkármegtérités, lövészeti gyakorlatok. 

Az erdőrendezés alapelvei, különösen a határolásra és osz-
tagolásra vonatkozó utasítások; állomány- és fatömegfelvétel eljá
rásai. A hozamszabályozás czélja és fogalma. 

Az erdei üzemet végrehajtó és erdővédelmi személyzetre 
vonatkozó szolgálati szabályzat. 

Az irodai kezelés, iktatás, felszerelés, jegyzőkönyvek felvétele, 
jelentések összeállítása, törzsfelvételi könyvek, vágáskimutatások, 
bérjegyzékek, faeladási lajstrom, mellékhaszonvételek kimutatása, 
eladási és egyéb nyilvántartások és elszámolások. 

Rajz: Szabadkézi-, mértani- és tervrajz. Térképmásolás, hely
színi rajzok elkészítése. 

Népszerű növénytan. 
A végzett tanulók majdnem kizárólag állami szolgálatba men

nek, (Bajorországban a községi és alapítványi erdők állami keze
lésben vannak, magánbirtok csak nagyon kevés van) ott katonai 
szolgálatuk elvégzése után először mint „Forstaufseher", azután 
mint „Forstgehilfe", „Forstwart", végül, jelenleg mintegy 20 évi 
szolgálat után, mint „Förster" nyer alkalmazást. Ez utóbbi már 
pragmatikai állás és a XII. d. fizetési osztályba van sorozva. 

Tanulmányi erdő a gondnokság erdeje. 

KgL bayerlsche Waldbauschule. Wunsledel. Bajorország. 

Szervezete azonos a kaufbeureni intézettel, ugyanilyen szer
vezetű iskolák vannak még Kehlheimban, Trippstadtban és Lohrban. 

Forstwartschule zu Darmstadt. Hessen. 

Az iskola czélja: Az erdőőrök oly kiképzése, a milyen specziálisan 
a hesseni nagyherczegi erdei szolgálatban szükséges; nevezetesen: 
erdősítési munkák ellenőrzése, tisztító vágások, áterdőlések, felnye
sések, műfa felszabadítások, csemetekertek telepítése és gondozása, 
faválasztékolás és kiformálás stb. 

Felvétel feltételei: Felvételi vizsga letétele, melynél szigorúan 
osztályoznak. Kor: Nincs megállapítva. Gyakorlati szolgálat nem 
szükséges. Megfelelő testalkat. 
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A tanfolyam két éven át tart a katonai szolgálat közben, 
előadással. Tandijak nincsenek. A tanulók száma változó. 

A tanári testület áll két erdőtisztből, kik az országos főerdő-
mester közvetlen felügyelete alá vannak rendelve. 

A tanítás anyaga: Az erdőgazdaság legfontosabb tudnivalói 
a lehetőségig gyakorlati szempontból tárgyalva. 

A végzett tanulók részben kincstári, részben magán erdő
birtokokhoz jutnak eleinte kisegitőképen, később, 6—8 év 
múlva, „Forstwart"-ok lesznek. A kincstári és magánszolgálat
ban egy a minősítés, a vizsgát azonban külön tartják és a 
kincstáriakat szigorúbban osztályozzák. 

Tanulmányi erdőül Darmstadt város remek berendezésű 
erdőbirtoka szolgál. 

Az iskola szervezete sajátságos és teljesen elüt az eddig 
tárgyaltaktól. A kiképzés ugyanis a katonai szolgálattal van 
kapcsolatba hozva, mely kapcsolat szálai meglehetősen messzire 
nyúlnak vissza az elmúlt századba. 

A jelenlegi helyzet teremtésénél a katonaság szempontjából 
az a törekvés volt irányadó, hogy a darmstadti ezred legénységi 
anyagát javítsák. Abból a feltevésből indultak ki, hogy az alsóbb 
erdészeti szolgálatra készülő ifjak, — kik többnyire erdőőrök és 
famunkások fiai, — hü, kitartó katonákat és megbízható altiszteket 
fognak adni. 

Az erdészet részéről viszont arra törekedtek, hogy a katonai 
szolgálat ne szakítsa ki az erdőőrt teljesen szakbeli foglalkozásából, 
másrészt pedig lehetővé tétessék az elméleti kiképzés időveszteség 
nélkül és nagyobb költség elkerülésével. Az ezen az alapon 
indított tárgyalásokból bontakozott ki a jelenlegi szakiskola, mely
nek főbb szabályai a következők: 

Az erdőőri pályára készülő egyének, kik Hessenben tényleg 
túlnyomóan erdőőri és famunkás-családokból kerülnek és ennél
fogva az erdei munkát már ismerik, mind a Darmstadtban 
állomásozó 115-ik számú gyalogezredbe soroztainak. Ezek számára 
szolgálatuk első és második évében külön-külön tanfolyamot 
tartanak, melyen az első évben az ezred részéről kapnak elméleti 
tanítást írásban, olvasásban, számtanban és szépírásban; a második 
évben az erdészet részéről e czélra kirendelt tisztviselő tart nekik 
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szakbeli előadásokat, mely utóbbiakon nemcsak az ezredben 
szolgáló katonák, hanem az ezred kötelékén kivül álló erdőőr-
jelöltek is részt vehetnek. A tanítás november elejétől május 
végéig tart. 

Előadás minden szombaton délután van a minisztérium által 
rendelkezésre bocsátott helyiségben, illetőleg a darmstadti erdőben-
Szobában rendesen csak deczemberben és januárban tartanak 
oktatást, mivel ez időtájt a nap rövidsége miatt kirándulást nem 
érdemes tenni, ez időn kivül csak akkor, mikor a kedvezőtlen 
időjárás a szobába kényszeríti a résztvevőket. Rendes viszonyok 
között kirándulásokkal kapcsolatosak az előadások, ugy hogy az 
illető tanár a tanulóit kiviszi a környékbeli erdőkbe és ott természet
adta példákon magyarázza a fontosabb tudnivalókat vagy végezteti 
a szükséges munkálatokat. Ezek kiterjednek az erdészeti növény
tanra, erdőtenyésztésre, erdőhasználatra, útépítésre, rovartanra, 
erdővédelemre, vadászatra és halászatra. Ezenfelül előadás tárgyát 
képezik az erdőőr szolgálati szabályai, erdészeti, vadászati és 
halászati törvények, továbbá a baleset, betegség és rokkantság 
elleni biztosításra vonatkozó törvények. 

A tanfolyam befejeztével szakvizsgán kell kimutatnia a jelöltnek 
ismereteit; ha ezt nem képes :letenni, 'ismételheti a tanfolyamot. 

Königliche Forstschule. Qross-Schönebeck. Poroszország! 

Az iskola czélja kettős: 
1. Az iskola az olyan fiatal embereket, kik erdőőri pályára 

akarnak lépni, előkészíti az erdőlegényi vizsgára („Forstlehrlings-
prüfung") oly módon, hogy továbbképzi őket az összes elemi 
tantárgyakban és némi erdészeti és vadászati ismeretekre is 
tanítja őket. 

2. Az iskola a felvett erdősuhanczoknak, kik az iskola szék
helyén levő két erdőgondnoksághoz beosztva egyidejűleg elvégzik 
előirt suhanczszolgálatukat, („Forstlehrzeit"), az előirt gyakorlati 
kiképzés mellett rendszeres erdészeti és vadászati oktatást nyújt 
és igy bőviti iskolai ismereteiket, mindig tekintettel jövendő 
hivatásukra. 

A felvétel feltételei: Belépni csakis a legalsó osztályba lehet. 
Kor: 14 és 15Va év között. 
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Népiskola teljes és sikeres elvégzése. 
Gyakorlati előzetes szolgálat nem szükséges, de bizonyos 

mértékig többnyire megvan, mert első sorban erdőőrök gyermekeit 
veszik fel. 

Megfelelő testalkat. 
Az iskola a fentebb vázolt czéloknak megfelelően három 

tanfolyamra oszlik. Az 1. alatt emiitett czélnak megfelel a 
harmadik és második tanfolyam, melynek tartama egy-egy év; 
a 2. alattinak az első tanfolyam, melynek tartama a rendes 
suhanczszolgálatnak megfelelően két év. Megjegyzem, hogy Német
ország iskoláiban mindenütt, ellentétben a mi szokásunkkal, a 
legalsó osztályt jelzik a legmagasabb számmal. A középiskoláikban 
az első osztálybeliek állanak az érettségi vizsga előtt, a kis diák 
viszont a nyolczadik, illetőleg kilenczedikben kezdi tanulmányait. 

A fentebb emiitett első tanfolyam tanulói a helybeli két 
erdőgondnoksághoz vannak beosztva suhanczszolgálatra. Számuk 
jelenleg 20. Az összes tanulók száma 6 0 — 8 0 körül jár. Bennlakók 
fejenként és havonként 2 0 — 3 0 márkát fizetnek ellátás és tandij 
czimen. 

Az iskola tanéve augusztus elején nyilik meg. 
Az alsó, 3. és 2-ik tanfolyam végzése után a tanulók egy 

része átléphet az elsőbe, a többieket elbocsátják és valamely erdő
gondnokságnál lépnek be mint suhanczok két évi szolgálatra. 

Az első tanfolyam végzett tanulói katonai szolgálatukat a 
vadászzászlóaljaknál teljesitik, a hol szakbeli kiképeztetésüket 
folytatják. 

A tanári testület áll egy erdőgondnokból, a ki az igazgatói 
teendőket végzi, ezenkívül négy rendes és négy segédtanárból, 
előbbiek között van a helybeli második erdőgondnokság vezetője 
is. A tanári kar részben erdőtisztekből és altisztekből, részben 
paedagogiailag képzett tanárokból és tanítókból áll. 

A tanítás anyaga: 
A harmadik és második tanfolyamban túlnyomóan általános 

tárgyak, szakbeliekből csak erdőtenyésztés és erdővédelem. 
Az első tanfolyamban: 
Erdőtenyésztés és erdővédelem ismételve, de részletesebben, 

mint az előzőkben. Továbbá: Üzemmódok és azok alkalmazása, 
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erdőtelepítés és felujitás, vágás módjai. Magvak gyűjtése és eltartása, 
azok vizsgálata. Vetés és ültetés. Talajápolás és talajvédelem. 
Talajtan. A különböző talajok és azok alkalmassága erdőtenyész
tésre. A talaj phyzikai tulajdonságai. Klimatan. 

Vadászat. A vadászat módjai, segédeszközök. A vadászat 
szakszerű — waidgerecht — gyakorlása. A lövés, a vad meg
figyelése a lövés pillanatában és utána, az elejtett vad feltörése 
és eltartása. 

Erdővédelem emberek, állatok, növények és elemi csapások 
ellen. Erdőtörvény. 

Erdőhasználat. A fa műszaki tulajdonságai, annak hibái és 
betegségei. Eszközök és szerszámok. Az erdei munkások szervez
kedése. Fadöntés és feldolgozás. Szállítás. Utak épitése. 

Mellékhasználatok. 
Ezek mellett a rendelkezésre álló idő szerint gyakorlatok és 

nagyon sok általános tárgyú előadás. Vallás, német nyelv, számtan, 
mértan, történelem, földrajz, természetrajz és természettan, állat-
és növénytan, írás, rajz, ének és kürtfuvás. 

A végzett tanulók mint erdősuhanczok vétetnek fel valamely 
erdőgondnoksághoz két évi gyakorlati szolgálatra, illetőleg az 
első tanfolyambeliek katonai szolgálatba mennek. Ennek elvégzése 
után —gyakran 12 évi tényleges katonai szolgálat után — belépnek 
erdőőri szolgálatba és elérhetik a „Revierförster"-rangját. E rangot 
azonban aránylag csak kevesen érik el. A Revierförster kezelési 
teendőt is végez az erdőgondnok felügyelete alatt. 

Försterlehrlingsschule zu Proskau. Poroszország. 

Az iskola célja: Az alsó erdészeti szolgálatra törekvő fiatal 
emberek részére előirt suhanczszolgálat teljes vagy részleges pótlása. 

Felvétel feltételei: 
16 és 19 év közötti kor, illetőleg azok részére kik megszerez

ték az egyéves önkéntességi jogot, kor engedmény egész a 21-ik évig. 
A pályázó elméleti képességét felvételi vizsgán igazolja, mely 

alól csak akkor van felmentve, ha 
1. megszerezte az egyéves önkéntesi szolgálatra jogosító 

bizonyítványt, 
2. a magasabb fokú polgári iskolai illetőleg egy magasabb, 
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a közép iskola tertiájára jogosító bizonyitványnyal bir. (A 
porosz középiskolák kilencz osztályosak, az egyes osztályok nevei, 
a legalsón kezdve Sexta, Quinta, Quarta, Unter-Tertia, Ober-Tertia, 
Unter-Secunda, Ober-Secunda, Unter-Prima, Ober-Prima. Az Unter-
Secunda sikeres elvégzése egyéves önkéntesi jogot ad.) 

A pályázó általános szellemi képességeit ezenfelül önállóan 
készített önéletleirással mutatja ki. 

A felvételnél első sorban azokat veszik tekintetbe, a kik 
már egy évi suhanczszolgálattal birnak; ezek csak egy évet 
töltenek az intézetben. Csak az esetben, ha ilyenek nem jelentkez
nek kellő számmal, vétetnek fel két évi időtartamra olyanok, kik 
suhanczszolgálatot nem tudnak kimutatni. 

A tanulók bennlakók, de csak lakást és ellátást kapnak, mely
nek fejében hónaponként 24 márkát fizetnek. 

A tanári testület áll a helybeli erdőgondnokság vezető 
főerdészéből, — esetleg erdőmesteréből, — ki az igazgatói teen
dőket végzi, egy assistensből, egy titkárból, egy erdőőrből és egy 
tanitóból. 

A végzett tanulók alkalmazása hasonló mint az előbbi intézetnél. 
A két utolsó tanintézetre megjegyzem, hogy némi átalakítás 

előtt állanak, a mennyiben Poroszországban több ilynemű és 
szervezetében alkalmasint egységes iskola felállítása van tervbe 
véve, a mivel kapcsolatban az intézet végzését általánosan kötelezővé 
akarják tenni egy évi gyakorlati — suhancz — szolgálat előfeltéte
lével. A „Forstwissenschaftliches Centralblatt" 1904-ik évi 11-ik 
számú füzetében megjelent közlemény szerint négy ily intézet 
felállítása van tervbe véve, kettő Brandenburgban, egy Posen 
tartományban és egy a monarchia nyugati részében. Bővebb 
részletek nem jutottak még a nyilvánosság elé. 

Az előbbiekkel kapcsolatban azt hiszem, nem lesz érdek nélkül 
való kiegészitésképen általános képét adni a Poroszországban jelen
leg szokásos erdőőrnevelésnek, melynek nemcsak az állami, hanem 
a királyi ház birtokain, továbbá köségeknél és intézeteknél szolgáló 
erdőőrök, utóbbiak némi megszorítással, alá vannak vetve. 

A porosz erdőőröknek csak csekély részük kerül ki az erdőőri 
iskolákból, sőt még ezek is a kiképzést jóformán túlnyomó rész
ben az iskolán kivül nyerik. Az erdőőri nevelés itt is, mint Hessen-

Erdészeti Lapok 38 
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ben, kapcsolatba van hozva a katonai szolgálattal, de előbbitől 
teljesen eltérő módon. A kapcsolat itt is régi történelmi hagyo
mányokban gyökerezik. 

Poroszországban erdőőri állást csak az kaphat, a ki az ily 
álláselnyerésére jogosító igazolvány — „Forstversorgunsschein" — 
birtokában van. Ezt viszont megkapja az előirt erdészeti — forsttech-
nische — kiképzés megszerzése és a vadászzászlóaljakban teljesí
tendő különleges szolgálat kifogástalan lerovása után. 

A szakképzésre szolgál: 1. Gyakorlati tanítás asuhanczidőalatt, 
2. erdészeti oktatás a vadászzászlóaljaknál, 
3. erdészeti foglalkoztatás és elméleti tanitás a katonai tarta

lék vagy meghosszabitott tényleges szolgá'at^alatt. 
A kivánt ismeretek megszerzését két vizsga igazolja. Az 

egyik a „Jáger", a másik a „Försterprüfung". 

A suhanczidő legalább két évben van megállapítva. A belépés 
a suhanczszolgálatba a 16 és 18-ik, illetőleg 20-ik év között történ
hetik és bizonyos fokú előképzettségtől függ. Ez utóbbit vagy 
egyéves önkéntesi szolgálatra vagy legalább a középiskola „Tertiá"-
jába jogosító bizonyitványnyal, ennek hijján felvételi vizsgával 
kell kimutatni. 

A suhanczszolgálat egyik éve bárminő rendszeres erdészeti 
szolgálati ágnál, a másik azonban szükségszerűen állami vagy e 
czélra külön felhatalmazott másnemű kezelő főerdész oldalán szol
gálandó le. Megjegyzem, hogy főerdész alatt az önálló erdőgond
nok értendő, ennek rangja lehet főerdész is, erdőmester is. 

A suhanczszolgálat letelte után az illetőt besorozzák a vadász
csapatba, a hol három évi szolgálati ideje alatt erdészeti szak
oktatásban részesül ugy elméletileg, mint gyakorlatilag. Az oktatás 
tényleg katonai szolgálatban álló erdőtisztekre, u. n. „Feldjágerekre" 
van bizva, kik mint erdészek egyúttal tényleges katonatisztek is 
és az erdészeti pályán már az akadémiai élettől kezdve bizonyos 
és pedig meglehetős nagy előnyökben — tanulmányuk alatt anyagi 
segítség, szolgálatban gyorsabb előléptetés, — részesülnek. Erdészeti 
egyenruhájukhoz a katonatiszti ezüst porte-épéet hordhatják, mi 
külsőleg is megkülönbözteti őket a nem „Feldjáger" társaiktól. 

A „Jágerprüfung-ra" a pályázó katonai szolgálatának harmadik, 
illetőleg az egyéves önkéntes már az első év vége felé jelentkez-
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hetik. A katonai szolgálat lerovása után az erdősuhancz esetleg 
rögtön is beléphet állami erdei szolgálatba mint „Hülfsjáger", ha 
van üres állás. Legtöbb esetben ez nem sikerül, mert a hosszabb 
ideig szolgáltakat előnyben részesitik. Ez esetben az illető kereshet 
magának községi vagy magánszolgálatot és ott várhatja be, a mig 
behivják állami szolgálatra. A vadászzászlóaljaknak különben meg 
van az a joguk, hogy a kiszolgált erdősuhanczot még hat évig ott 
tartsák tényleges szolgálatban, mely jogával a parancsnokság ugyan
csak sürün él. A meghosszabbított tényleges szolgálatban álló erdő
suhancz magánállás elnyerése czéljából teendő próbaszolgálatra 
vagy a „Försterprüfüng" letevésére hat hónapi szabadságot kap
hat katonai illetményeinek megtartása mellett. Ezt a vizsgát az 
illető akár katonai szolgálatának ideje alatt, akár erdei szolgálata 
közben teheti le. A vizsga valamely királyi főerdészségnél teendő 
és magában foglal hat hónapi erdőőri szolgálatot és az ennek 
végével tartandó szó és írásbeli vizsgát. 

A katonai szolgálatban visszatartott emberek továbbra is 
részesülnek erdészeti oktatásban és összesen kilencz évi szolgálat 
után kapják a már emiitett „Forstversorgungsschein"-t és lajstromba 
vétetnek, melynek alapján sor szerint behivják őket állami erdőőri 
szolgálatba az üresedésbe jutott állások arányában. Lehetőleg 
gondot fordítanak arra, hogy ezeket a továbbszolgált egyéneket 
azonnal alkalmazáshoz juttassák és későbbi szolgálatuk alatt is 
előnyben részesitik őket. Ha a kilencz év után még három esztendőt 
szolgálnakönként, az egész 12 évi szolgálat után 1000 márka készpénz
jutalmat cs u. n. v Civilversorgungsschein"-t kapnak, mely utóbbi 
megfelelő szakbeli vizsga letétele után feljogosítja tulajdonosát 
az állami szolgálat bármely ágazatának alsóbb — subaltern — 
állásaira. 

A „Hülfsjáger", haletette vizsgáját és szolgált néhány esztendőt, 
előlép „Forstaufseher"-ré, később pedig „Förster"-ré. Szolgálatá
ban eleinte csekélyebb, később — megbízhatóságához mérten — 
fontosabb teendőket kap a védelmi és műszaki segédmunkában 
és az üzem végrehajtása körül. Idősebb „Förster"-ek körülbelül 
10 évi szolgálat után a „Hegemeister" nevet kapják, a mi egyéb
kép teendőiken és hatáskörükön nem változtat. 

Szolgálatukban kiváló „Förster"-ek elérhetik a „ Revierförster" 
38* 
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rangját. Mint ilyenek fentebbi munkájukon kivül kezelési teendőt 
is végeznek, a mint már fennebb érintettem, a főerdész felügyelete 
alatt, sokszor meglehetősen nagyfokú önállósággal. Ezek mellé a 
nyers védelmi szolgálatra kisegitésképen „Hülfsjágereket" osztanak 
be. Régebben e czélra „Waldwárter" névvel ügyesebb munkásokat 
alkalmaztak; evvel most felhagynak, mert egyrészt ezeket a törvény 
nem hatalmazza fel a fegyverviselés illetőleg fegyverhasználat 
jogával, másrészt ezek sok helyen többe kerültek, mint a „Hülfs-
jágerek,,. 

A mint már fentebb emiitettem, a kiképzésnek itt röviden 
vázolt módja valószínűleg változást fog szenvedni legalább annyiban, 
hogy a suhanczéveket, — esetleg csak az egyiket, — az erdőőri 
iskolák látogatásával fogják helyettesíteni a tanítás egyöntetűbbé 
tétele végett. A katonai szolgálat alatt való oktatás ellen nagyon 
sok kifogás esett mind a két részről, de ez egyenlőre aligha fog 
változni, mivel e rendszernek a németországi legmagasabb körök
ben sok buzgó és hatalmas pártolója van. Különösen a „Feld-
jágerek" örvendenek a német császár kiváló kegyének. 

Höhere Forstlehranstalt zu Bruck a. d. Mur. Sfyria. 

Az intézet czélja: Az erdőgazdaság és az ezt támogató rokon 
tudományok elméleti előadásával és különösen gyakorlati tanítással 
megbízható erdőkezelő tisztviselőket nevelni, kik ezen kiképeztetésök 
alapján jogot szereznek az erdészeti államvizsgának a földmivelésügyi 
miniszter 1903-ik évi február 3-ikán kelt rendelete alapján való 
letételére. Államvizsga erdőgazdák — „Forstwirte" — részére. 

A felvétel feltételei: Betöltött 16-ik év. 
Belföldi gimnázium vagy reáliskola 5. osztályának sikeres 

elvégzése. 
Megfelelő testalkat. 
A tanfolyam tartama három év. 
Előzetes gyakorlat nem szükséges. 
A tanulók bejárók, az intézet vezetőjénél lefizetendő költség: 

Tandíj 120 K, egyéb dijak 14 K. a záró vizsga dija 20 K. 
Tanulók száma évfolyamonként 25. 
Tanári kar: Igazgató, négy rendes tanár, több rendkívüli 

tanár — docens — és tanító. 
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Tananyag: Általános tárgyak: Vallás. Német nyelv. Történelem 
és földrajz. 

Előkészítő tárgyak: Bevezetés az erdészeti tudományokba. 
Mathematika. Ábrázoló mértan. Válogatott fejezetek a természettan
ból, meteorológiából és klimatanból. Általános és földmivelési 
vegytan. Ásványtan, föld és talajtan. A növény élet- és boncztana. 
Társadalmi gazdaságtan és statisztika. 

Szaktárgyak: Erdészeti növénytan. Erdészeti és vadászati 
állattan. Erdőtenyésztés és talajtan. Utóbbi a fáknak a talaj iránt 
való igényei szempontjából. „Standortslehre". 

Erdőhasználat és iparmütan. Erdészeti földméréstan és térké
pelés. Erdészeti épitéstan és vadpatakszabályozás. Erdővédelem. 
Erdőbecslés. Erdőrendezés. Erdőértékszámitás. Erdőkezeléstan. 
Szolgálati igazgatás és jogi tudományok. Vadászat és halászat. 
Mezőgazdaság és havasi gazdálkodás. 

Rendkívüli tárgyak. Szlovén és olasz nyelv. Fényképezés. 
Első segély baleseteknél. 

Nagyobb gyakorlati utazások különösen az erdőtenyésztés 
és használat, továbbá a felmérés és a havasi gazdálkodás körüli 
teendők elsajátítására. 

A végzett tanulók majdnem kizárólag magánbirtokokra kerül
nek mint kezelő erdőgondnokok, az államnál csak alárendelt vagy 
ideiglenes szolgálatot kaphatnak. Magánosoknál azonban nem 
ritka eset, hogy magasabb administrativ állásokba is jutnak. Az 
iskola végzése jogot ad az egyéves önkéntesi szolgálatra. 

Az intézetnek van külön tanulmányi erdeje is. 
A tanítás az egyes tárgyakban nagyon beható és részletes 

és legalább is közel oly magas tudományos színvonalon áll 
mint bármely főiskolán vagy akadémián. E mellett a gyakorlati 
teendőkre kiváló súlyt fektetnek, a tanulók mindennemű erdei 
és csemetekerti munkát sajátkezüleg kötelesek végezni és ugy 
magaviselet, mint tanulás és szorgalom dolgában szigorú felügyelet 
alatt állanak. 

Höhere Forstlehranstalt zu Relchstadt. Csehország. 

Az intézet régebben Weisswasser-ben volt és csak az elmúlt 
év folyamán került uj helyére. 
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Az intézet czélja: Az erdészeti tudományok és segédtudományok 
elméleti előadásával, valamint gyakorlati tanítással megbízható 
erdészeket és vadászokat nevelni oly mértékig, mely azokat az 
önálló erdőgazdák részére előirt államvizsga letételére képessé teszi. 

A felvétel feltételei: Középiskolának 5 osztálya elsőrendű ered
ménynyel, mely esetben előzetes gyakorlat nem szükséges, vagy 
a középiskola 4 osztálya és egy éves gyakorlati szolgálat. Kivételesen 
a második évfolyamba is vehető fel tanuló, ha valamely közép
iskola teljes elvégzését igazolja. 

Kor: Betöltött 16-ik év. 
Megfelelő testalkat. 
Tanfolyam tartama 3 év. 
Költségek: Tandíj évenként 120 K., ellátásért hónaponként 

64 K. Egyenruhára, belépési dijra és tanszerekre a belépés alkal
mával 150 K. fizetendő és félévenként mintegy 60 K. könyvekre 
és egyéb a tanítással összefüggő apróbb kiadásokra. 

A tanítás anyaga körülbelül egyezik a brucki intézettel, a 
mint általában hasonló a kettőnek szervezése. 

A tanulók száma 72. 
A tanítást több tanár és assistens végzi, ezenkívül az intézet

nek még egyéb alkalmazottjai is vannak. 
A végzett tanuló elhelyezésére ugyanaz áll, amit a brucki inté

zetnél mondtunk. 
Tanulmányi erdeje az intézetnek nincs, de pótolják ezt a 

tanulmányi czélra rendelkezésre álló szomszéd nagy erdőbirtokok. 

Höhere Forstlehranstalt zu Máhrisch-Weisskirchen. Morvaország. 
Az intézet szervezete hasonló az előbbi kettőhöz, a miért 

leírását mellőzöm. Ezekhez hasonló intézet van még a csehországi 
Pisekben és Galicziában, Lembergben. 

Orossh. Sachs. Forstlehranstalt, Elsenach. Szász-welmarl nagy-
herczegség. 

Az intézet czélja: Az erdészeti tudománynak, valamint 
alap- és segédtudományainak kimerítő oktatása által az erdő
gazdaságmibenlétének tanítása, különös tekintettel a tulajdonképeni 
kezelő szolgálatra. 

A felvétel feltételei: Azok részére, kik nem óhajtanak állami 
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szolgálatba lépni, legalább is oly iskolai képzettség, mely az 
egyéves önkéntesi szolgálatra jogosít. (6 év középiskola.) 

Állami szolgálatra pályázóknál a felvételre az illető államban 
érvényes követelmények irányadók. 

Feltételezik ezenfelül az erdészeti tudományok alapfogalmainak 
és a kellő erdészeti ismereteknek bírását előzetesen végzett gyakor
lati szolgálat révén. 

A tanfolyam tartama két év. 
Költségek: Tandíj félévenként 60 illetőleg 84 márka. 
Tanulók száma nincs megállapítva; csak csekély szokott lenni. 
Tanári kar: Egy igazgató, a ki egyúttal a nagyherczegi 

erdőrendezői hivatal vezetője, továbbá a szükséges szak- és egyéb 
tanárok, kik közül az elsők többnyire az említett rendező-hivatal 
tisztviselőiből kerülnek. 

Tantárgyak: Első év. 
Természettudományok. Általános és erdészeti növénytan, 

ásvány és kőzettan, állattan, vegytan, természet- és időjárástan, 
talajtan. 

Számtan. Sik- és testmértan, az elemző mértan alapelvei. 
Földméréstan és térképezés. 
Bevezetés az erdészeti tudományokba. 
Második év. Erdészeti tudományok: Erdőrendezés és erdő

becslés, erdőtenyésztés, erdővédelem, erdőhasználat, erdőérték-
számitástan és erdészeti nyereségszámitástan, útépítés, az állami 
erdészeti szolgálat szervezése, erdőkezelés, erdészeti történelem. 

Társadalomgazdaságtan, nemzetgazdaságtan, pénzügytan, társa-
dalomgazdaságtani politika. » 

Jogi tárgyak. Jogi encyclopaedia, erdészeti jogisme. 
A végzett tanulók első sorban a szász nagyherczegi állami 

erdőgazdaságnál, de más államokban is találnak alkalmazást az 
állami erdőkezelésnél, valamint községi és magánerdőknél is. Az 
alkalmazás iránt már a felvételnél meg kell, hogy legyen a döntés, 
a mennyiben ez a felvétel feltételeinél is szerepet játszik. 

Ezt az intézetet nem lehet tulajdonképen közép-, illetőleg 
felsőbb iskolának tekinteni, hanem kisebb arányú főiskola számba 
kell venni. Az osztrák felsőbb iskolákkal összehasonlítva annyiban 
áll már külső feltételeiben is magasabban azoknál, a mennyiben 
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az egy éves önkéntesi szolgálat jogát már magában foglaló 
előképzettséget követel. Viszont azonban nem éri el teljesen a 
főiskola szinvonalat, mert a szász nagyherczegségen és Thüringenen 
kivül alkalmazott állami erdőtisztek részére nem elegendő az 
intézet által nyújtott bizonyítvány. 

Ha végig nézünk a fenti sorozaton, igazat kell adnunk 
Kaánnak, hogy nagyon változatos Németország és Ausztria 
alsóbb erdészeti oktatásának a rendszere. Egyben azonban 
egyezik a különböző országok és tartományok tanítási 
elve abban, hogy tulajdonképen mindenütt csak egyféle 
minősítés alapján érhető el az alsóbb erdei szolgálat. 

Első pillantásra ennek látszólag ellentmond az osztrák
országi rendszer, amennyiben ott jelenleg négyféle minő-
sités is létezik az erdőgazdaság körében. A főiskolai-, a 
középiskolai-, helyesebben mondva „felsőbb iskolai"-, 
továbbá az erdőőri szakiskolák és az erdőőri tanfolyam 
minősítése. A legutolsó csak nagyon alárendelt szerepet 
játszik és csak bizonyos, nagyon korlátolt területre szorít
kozik, a miért is bátran mellőzhetjük; az előbbi pedig 
mind a kettő felsőbb minősítést nyújt, ugy, hogy a felsőbb 
iskola a magasabb minősítés alacsonyabb fokát jelenti, 
nem pedig az alsóbb minősítés magasabb fokát, a mint 
tapasztalatom szerint sokan tévesen hiszik. 

A kettő között lényeges különbséget látok. A felsőbb 
minősítéshez kötött munkakörhöz számítom az erdőkezelő 
szolgálatot és az igazgatást, az alsóbbhoz a nyers erdő
védelmet és a műszaki segédszolgálatot, továbbá az erdei 
üzemnél felmerülő munkák, vágás feldolgozás, erdősítés 
stb. végrehajtását. 

Az osztrák felsőbb iskolák kifejezetten kezelő személy
zetet nevelnek, a mi ezeket az intézeteket határozottan az 
alsóbb erdészeti szakoktatás niveauja fölé emeli. E miatt 
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ezek az intézetek tulajdonképen kivül esnek jelen beszá
molóm keretén, de szükségesnek tartom, hogy ezekre is 
kiterjeszkedjem, mivel nálunk éppen az alsóbb szakokta
tással kapcsolatban gyakran emlegetik az osztrák felsőbb 
iskolákat és eléggé elterjedt az a nézet, hogy ezekhez 
hasonló intézeteket kellene hazánkban is létesíteni, mivel 
állítólag nagyon sok ily felsőbb iskolás van jelenleg hazánk
ban alkalmazva. Sajnálom, hogy ez utóbbi tekintetben 
nem tudtam adatokat szerezni, mert meg vagyok győződve, 
hogy némi tévedés van a dologban és a felsőbb iskola 
czégére alatt nem egy szakiskolás „erdész" került magyar 
magánszolgálatba annál is inkább, mivel a nálunk az 
„erdész" névnek megfelelő és sok helyen e helyett hasz
nált német „Förster" névre az illető jogos igényt formálhat 
és a szakon kivül még csak kevesen tudják, hogy e névvel 
ugy Németországban, mint ujabban Ausztriában is az erdőőrt 
jelölik, nem pedig az erdőgondnokot. 

Visszatérve az előbbiekre, látjuk, hogy Ausztriában is 
az alsóbb szakoktatás csak egyféle minősítést ad, mely 
minősítés azonban kétféle intézeten, állami »Försterschule"-n 
és magán „Waldbauschule"-n szerezhető meg Ez inté
zetek szervezetében a mint a leírásból kitűnik, csak nagyon 
csekély az eltérés. 

Hogy többféle intézet keletkezett Osztrákországban, 
több-kevesebb eltéréssel a szervezetben, annak oka, azt 
hiszem, a birodalom és az egyes tartományok, illetőleg 
nemzetek egymást keresztező törekvése. A birodalom igye
kezett mindenütt bizonyos egyöntetűséget teremteni a szak
képzés terén és ezért létesítette az állami erdőtisztektől 
mindenütt megkövetelt „Hochschule"-t és az egységes 
szervezésű „Försterschule"-kat. Viszont az egyes tartomá
nyok vagy nemzetek meg akarták menteni önállóságukat 
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és szülöttjeiket saját intézeteikben akarták nevelni az ő 
szellemükben, a miért külön iskolákat emeltek, melyek 
szervezésénél a különböző felfogás szerint más és más 
körülmények jutottak érvényre. Nem tudok előnyt látni az 
osztrák intézetek tarkaságában, sőt inkább hátránynak tartom, 
mert a politikai viszonyok ziláltságának képét látom benne 
és mert meg vagyok győződve, hogy a többféle képzettség 
csak súrlódásokra vezet, a mi a szakra csakis káros 
hatással lehet. 

Németország egyes államaiban szintén csak egyféle 
alsóbb minősítés van, mely a különböző államokban 
különböző uton-módon szerezhető meg. A határvonal az 
alacsonyabb és magasabb minősítés között ott sokkal élesebb, 
mint Ausztriában. 

Két intézet van Németországban, melyet esetleg közép
iskolának lehetne tartani. Az egyik, az aschaffenburgi, a 
mely kapcsolatos a müncheni egyetemmel, azonban már 
nevével is ráczáfol erre, a mennyiben „erdészeti főiskola" 
— „Forstliche Hochschule" — a hivatalos elnevezése. 
A másik az eisenachi „Forstlehranstalt", melyről fennebb 
szó volt és a melynek igazgatója engem e szavakkal 
búcsúztatott el: „ Remélem, sikerült önt meggyőznöm arról, 
hogy a mi intézetünk, ha kis terjedelmű is, de teljesen 
főiskolai színvonalon áll". 

Nézzük közelebbről az osztrák felsőbb iskolákat. 
Ausztriában öt ilyen intézet van, ezek közül három magán
intézet. Ez utóbbiak Cseh és Morvaországban vannak és 
nagyon régi intézetek. A reichstadti és a weisskircheni 
50 évnél is hosszabb múltra pillanthatnak vissza. 

A brucki és lembergi állami intézet; előbbi csak pár 
év előtt létesült. Valamennyinek remek a berendezése, 
különösen a brucki-é és a reichstadti-é, felszerelésük 
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mintaszerű, gyűjteményeik nagyon gazdagok; az intézetek 
nagyszámú tanári testületet foglalkoztatnak, kik között 
nagyon is jó hangzású neveket találunk, a melyeknek 
tulajdonosaira büszke az osztrák erdészet és a kiknek 
ugy nálunk, mint a külföldön is teljes elismeréssel adóznak. 

Ez utóbbi körülményben találom különben a felsőbb 
iskolák legnagyobb előnyét, hogy t. i. azok nagyszámú 
tanári karnak adnak módot tudományos foglalkozásra és 
kutatásokra, a mi a szakismeretek niveauját emeli és külö
nösen az irodalmi tevékenységet lényegesen előbbre viszi. 

A mi a tanítást és annak anyagát illeti, a felsőbb 
iskolákat jelenleg már olyan fokra emelték, hogy — a 
mint már érintettem — a kiképzésben alig találni lénye
gesebb különbséget a főiskolával szemben; ennek az a 
következménye, hogy a gyakorlati szolgálatban majdnem 
teljesen elmosódik a különbség a fő- és felsőbb iskola 
végzettjei között. 

Az intentio tulajdonképen az, hogy a felsőbb iskolás 
első sorban kezelő szolgálatot teljesitsen magánbirtokokon, 
mig a magasabb igazgatói állások főiskolások kezébe 
jussanak, nem zárva ki azt, hogy a felsőbb iskolás is fel 
ne küzdhesse magát vezető állásokba, a mikor viszont 
főiskolások kerülhetnek az ő főnöksége alá. Ez az eset 
több helyen tényleg be is következett. 

Én olyasforma intézetet látok a felsőbb iskolában, 
mint a katonai hadapródiskolák. Ezek is kevesebb előkép
zettséget követelnek mint az akadémia, a belőle kikerülő 
anyag főkép az alantas tiszti szolgálatra van szánva, de 
azért a kadétiskolás eljuthat ugyanoda, hová az akadémikus. 

Nem állítom, hogy ez nem volna jó igy, mert a ráter
mettségnek és a szorgalomnak meg kell adni a maga 
jogát és jutalmát, de azt állítom, hogy az erdészetre alkal-
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mázva ez egyrészt ellenségeskedésre adhat okot, másrészt 
pedig felesleges kétféle intézetet fentartani, mely különböző 
minősítést nyújt, de a melynek emberei a gyakorlatban 
sokszor egy és ugyanazon állásra versenyezhetnek egy
mással. Az osztrák viszonyok között ez elég gyakran 
fordulhat elő, mert hisz ott a magán szolgálatra törekvő 
fő és felsőbb iskolás ugyanazon államvizsgát teszi és csak 
az államszolgálatba lépőktől követelik a külön minősítést, 
a melyet csak főiskolás szerezhet meg. 

Az ilyen rendszer nézetem szerint nem vezethet jóra 
és végeredményben, bár első pillanatra talán helytelennek 
tetszhetik ez az állítás, a szak tekintélyét a képzettség 
szinvonalat sülyeszti. 

Igaz, hogy azok, a kik a felsőbb iskolát pártolják, 
éppen az ellenkező hatást várják tőle és avval indokolják 
a felsőbb iskola jogosultságát, hogy annak révén azokra 
az állásokra, melyek most külföldiek vagy hazai erdőőri 
szakiskolások kezében vannak, ezeket a felsőbb iskolásokat 
ehessen hozni; a mi nemzeti szempontból és a szakkép

zettség emelése érdekében kívánatos volna. 
De vájjon ebben az irányban fejlődnének-e tényleg a 

viszonyok? 
A felsőbb iskola első sorban kezelőket nevel, a kiknek 

oly magas fokú a képzettségük, hogy bármelyik hazai 
erdőgondnokság rájuk megnyugvással bizható, a mint 
Ausztriában is nem egy belterjes magán erdőgazdaságot 
vezet felsőbb iskolás és pedig jóval nagyobb önállósággal, 
mint a mennyivel pl. nálunk egy kincstári erdőgondnok 
bir. Ha ilyen egyéneket nevelünk nagyobb számmal, a 
kikre megnyugvással rá lehet bizni az erdőgazdaság veze
tését és a kik ha anyagilag nem is, — mert e tekintetben 
a mai igények alá már csak alig lehet szállani, — de 
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legalább a velük való bánásmód dolgában igénytelenebbek 
és alacsonyabb szolgálatra is vállalkoznak, mint a főiskolás, 
akkor melyik magánbirtokos fogja magát rászánni arra, 
hogy ő főiskolást tartson, — ha csak a törvény nem 
kényszeríti, - mikor neki a felsőbb iskolás jobban felel 
meg? Még csak kifogást sem lehet emelni ez ellen! De 
hogy, ha ez rendszerré lesz, a szakunk tekintélye és erdő
kezelésünk helyessége csak veszíthet és a mi társadalmi 
állásunk még kétesebbé válik, mint mostanában, az — 
azt hiszem — nem szorul bővebb magyarázatra! Alkal
masint odajutnánk, hogy csakis az állami állások és esetleg 
egynehány magánbirtokos gazdaságának főbb állásai marad
nának meg a főiskolások kezében külön szigorított minő
sítési kikötések alapján, ellenben a kezelők zöme felsőbb 
iskolásokból kerülne ki. 

Az oklevelünk értéke, — melynek teljes elismerését 
még most sem tudtuk elérni, — nagyon illuzoriussá 
válnék, ha beállana az a könnyen elképzelhető eset, hogy 
valamely magánbirtok egy-egy erdőgondnokságát felsőbb 
iskolás vezetné, valamelyik szomszédos kincstári vagy 
állami erdőgondnokságot ellenben főiskolás, előbbi belter
jesen és meglehetős önállóan, utóbbi a kincstárnál még 
túlnyomó külterjességgel és a hivatalos járószalagon. 
Ugyancsak feltolul, a felületesen szemlélő laikus előtt az 
a kérdés, hogy vájjon miért van szükség arra a főiskolai 
oklevélre és a megszerzésével járó sok anyagi áldozatra 
és szellemi munkára, mikor a nélkül is azonos munkakört 
tölt be sikeresen egy oklevél nélküli egyén, a ki az ő 
jogosultságát ez állásra sokkal könnyebben és olcsóbban 
szerezte meg. 

Vegyük szemügyre evvel szemben az osztrák felsőbb 
iskolai végzettség előnyeit. 
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Első sorban emlitem, mivel ugyancsak elég sürün 
hangoztatják a kisebb igényt, a melylyel a felsőbb iskolát 
végzett, — a főiskoláshoz viszonyítva, — fellép. Ez ugyan 
tény, de olyan tény, mely a felsőbb iskola mostani szer
vezése mellett, különösen az egyéves önkénteségi jog 
megadása következtében, mindinkább vészit súlyából. Fel
sőbb iskolai tanárok szájából hallottam a panaszt, hogy a 
tanulók igénye képzettségükhöz képest tulnagy, ugy hogy 
— a mi a majdnem azonos munkakör mellett nem is 
csoda, — közel ugyanazon igényekkel lépnek fel, mint a 
főiskolások. Hogy ennek daczára sokan elfogadnak gyenge 
javadalmazásu állásokat, annak oka a túltermelés, a mi 
hasonló helyzetbe kényszeríti a végzetteket, mint nálunk 
régebben a műszaki dijnokok voltak. El kell fogadniok 
akármily silány díjazást, mert sok az eszkimó és kevés a 
fóka. Kaán bukovinai esete is e mellett tanúskodik. 

Elvitázhatlan tény, hogy különösen a magánbirtokosok 
szívesen alkalmazzák a felsőbb iskolást. Ennek okát — az 
emiitett kisebb igényektől eltekintve a következőkben 
találom. Az intézetek nagyobbrészt magánintézetek, fen-
tartják a „Forstschul vérein "-ok, melynek tagjai és ennél
fogva az iskola gondnokai és védői között vannak az 
erdőbirtokosok maguk is. Ezeknek erdőtisztjei nagyon 
természetesen ebbe az iskolába adják .gyermekeiket vagy 
rokonaikat; a mikor végeztek, többnyire vissza is kerülnek 
szüleik mellé vagy az illető birtokos más erdőgondnok
ságához, esetleg a birtokos ajánlatára annak valamely 
ismerőséhez, akár idegen országba is. Nem egy családot 
találunk ott, a hol az erdészet, illetőleg a vadászat mes
tersége örökös a családban és jóformán el sem tudják 
azt képzelni, hogy a fiu más pályára menjen. Ezekből 
kerül ki a legjobb anyag. 
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Az iskolák túlnyomóan az illető vidékről kapják és 
viszont ugyanarra a vidékre adják tanulóikat, a hol az 
iskola áll; a tanulók tehát már eleve — még az oktatás 
előtt — ismerik a helyi viszonyokat; a kiképzésnél még 
hozzá már az alapszabályok többnyire előírják, hogy az 
illető vidék sajátos viszonyaira különös tekintettel kell lenni. 
A végzett tanulóban tehát lehetőség szerint ki vannak 
fejlesztve a helyi ismeretek. 

Az iskola tanulói jórészt oly családból származván, 
melyben a vadászat mestersége örökös, a tanuló is már 
gyermekkora óta ismeri és üzi; az intézet ehhez még alapos 
elméleti és gyakorlati tudást ád neki, minek következ
tében a tanulók majdnem kivétel nélkül jó vadászok és 
vadtenyésztők, a mi magánbirtokosnál rendesen elsőrangú 
tényező. 

Ehhez járul, hogy az intézetben szigorú fegyelemmel 
és felügyelettel kényszeritik a tanulókat a munkára és 
tanulásra, a mi a tanulók számához képest nagyszámú 
tanári testület mellett könnyű és eredményes, ugy, hogy a 
kikerülő tanuló, a majdnem kivétel nélkül már eleve meg
levő gyakorlati tapasztalatai mellé nagyon beható elméleti 
és gyakorlati oktatást nyert, mit még fokoz az a körül
mény, hogy éppen a gondos felügyelet és szigor követ
keztében gyenge anyag alig maradhat meg Ezek ered
ményezik összességükben, hogy az osztrák felsőbb iskola 
tényleg jól kiképzett és hasznavehető gyakorlati embereket 
állit az életbe. 

Valóban nagy előnyök ezek. 
Ha azonban közelebbről vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 

ezek az előnyök egyáltalán nem fakadnak az intézet felsőbb 
iskola voltából! Ezek, a mennyiben a mi hazai viszonyaink 
között manap egyáltalán feltalálhatók, megszerezhetők min-
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den más iskolán is, akár főiskola az, akár erdőőri szakiskola; 
illetőleg kell, hogy már az iskolát megelőzőleg meglegyenek. 

Mérlegelve a fent elmondottakat, nem tartanám helyes
nek, ha osztrák mintára felsőbb erdészeti iskolákat létesí
tenénk; különösen nem jelenleg, a midőn főiskolánkat 
sem birtuk még olyan intézetté alakítani, a milyennek, — 
ugy gondolom, — minden erdész látni szeretné, önálló 
erdészeti főiskolává és midőn a főiskola végzett hallgatóinak 
sem vagyunk képesek tisztességes megélhetést nyújtani. 

Törekednünk kell ellenben arra, hogy olyan intéze
teket létesítsünk, melyekben szerény igényű, szorgalmas 
embereket neveljünk első sorban erdőőri és vadőri teen
dőkre, a kik e mellett alkalmasak legyenek műszaki segéd
szolgálatra és — legalább a tehetségesebbek közülük — 
kis birtokok önálló kezelésére. 

Ily egyének nevelésére meg van alapunk jelenlegi 
erdőőri szakiskoláinkban; csekély anyagi áldozattal és a 
szervezet czélszerü átalakításával olyan intézetekké fejleszt
hetjük azokat, melyek magyar erdőőröket és vadőröket 
nevelhetnek és melyek végzettjeiknek oly képzettséget adhat
nak, hogy önállóbb hatáskört is lehessen reájuk ruházni; 
e mellett pedig nem fogják veszélyeztetni a főiskola hall
gatóinak megélhetését, mert igényeik és minősítésük olyan, 
hogy főiskolásnak való állásoknál tekintetbe nem jöhetnek. 

Ha szemügyre vesszük a fentebb elősorolt erdőőri 
szakiskolák szervezetét, azt látjuk, hogy bármennyire 
eltérők is a szervezés és oktatás módozatai, mégis bizo
nyos egyforma jelleg vonul végig valamennyi intézeten. 

A czél mindenütt védelmi és műszaki segédszolgálatra 
alkalmas közegek nevelése, legtöbb esetben avval a meg-
toldással, hogy a kikerülő egyének apróbb vagy külterjes 
erdőgazdaság vezetésére is képesek legyenek. 
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A mi a szaktárgyakat illeti, azok a különböző intéze
teken meglehetősen egyeznek még terjedelemben is, mig 
ellenben az általános tárgyak dolgában nagyok az elté
rések. 

Feltűnő, hogy majdnem valamennyi intézet aránylag 
magasfoku előképzettséget kivan és a hol kevesebbel is meg-
elégesznek, ott az intézetben gondoskodnak a tanulók általános 
ismereteinek lehető gyarapításáról. Ennek az a magyarázata, 
hogy ama magas követelményeknek, melyeket külföldön 
majdnem mindenütt támasztanak az erdőőrrel szemben, 
alacsonyabb miveltségü ember csak kiválóbb szellemi 
tehetség birtokában tudna megfelelni, különösen pedig nem 
tudná elsajátítani a néhol nagyon rövidre szabott kiképzési 
idő alatt a megkövetelt sok elméleti ismeretet. 

Ha összehasonlítjuk a mi szakiskoláink előirt tan
anyagát a külföldiekkel, azt látjuk, hogy nem sokkal 
kevesebb az ismeretek tömege, melyet a mi szakiskolá
sunknak el kellene sajátítania ugy, hogy nem is kell sokat 
bővíteni ezen az anyagon, hogy elérjük a külföldieket. 
Az előképzettség azonban nálunk hasonlithatlanul gyengébb, 
annyira, hogy nálunk a tanulóknak aránylag csak csekély 
százaléka birja az előadott anyagot megemészteni. Azokról, 
a kik a mi mostani tanításunkat tényleg követni birják, 
meg vagyok győződve, hogy — kellő gyakorlat után — 
az osztrák vagy német „Förster" munkáját megelégedésre 
birnák elvégezni. 

Ezekből azt a következtetést vonom le, hogy nem a 
tanítás anyagán és módján mulhatik, hogy a mi szak
iskolásunk annyira nem felel meg a gyakorlatban. A hibát 
és vele együtt az orvoslás alapját másutt kell keresnünk. 
Ebben a nézetemben megerősít az a körülmény, hogy 
külföldön, a sokféle szervezetű szakiskolán mindenütt 

Eidészeti Lapok 39 
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tudtak megfelelő sikert elérni, a minek titkát abban találom, 
hogy a felveendő emberanyag iránt meglehetős magas 
követelményeket támasztanak és a selejtezésnél nagy szi
gorral járnak el. Nem annyira a szervezés és tanítás 
módján, mint inkább a tanítandó emberanyag minőségén 
múlik a siker vagy balsiker, továbbá azon, hogy a kikerülő 
embert olyan viszonyok közé állítsuk, a hol megszerzett 
tudását és képességeit értékesíteni is tudja. 

Mai alsóbb szakoktatásunkon meglátszik a német minta, 
az a minta, mely hazájában kisebb-nagyobb változtatással 
mindenütt bevált! 

Nálunk egyelőre nem vált be! 
Ugy gondolom nagyon helyes nyomon jár Kaán, a 

midőn azt állítja, hogy a mi rendszerünk egyrészt azért 
nem vált be, mert nincs összhangban a hazai viszonyainkkal 
és a szakiskolánkból kikerült erdőőr, — mindig feltéve, 
hogy képes volt elsajátítani az ottani oktatást és egyébkép 
is törekvő, szorgalmas ember, — nem találja meg vagy 
csak ritka esetben helyét a mai kincstári erdőgazdasá
gunkban. Jól végzett, ambiczióval és tehetséggel biró szak
iskolás, ha belép a gyakorlatba, csakhamar arra a belátásra 
jut, hogy ő tudna többet, jobbat produkálni, de nincs 
hozzá tere. Az erdőgondnok teendőinek jó részét képes 
volna ellátni a védkerületes erdőőr, a mi viszont annak 
vállairól levenné a munka egy részét, ugy hogy többet 
foglalkozhatnék erdejével, a minek üdvös hatása nem 
maradna el! 

Ebben látom én is nevelési rendszerünk egyik sar
kalatos hibáját. Mi átvettük a németektől vagy osztrákoktól 
az erdőőr kiképzésének majdnem egész fokát, de kény
telenek vagyunk azt az embert, ki a külföldi erdőőr sok
féle teendőinek végzésére van képesítve, beleállitani a mi 
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— kevés kivétellel — külterjes, nagyon is csekély hatás
körrel biró kincstári védkerületeinkbe. Az eredmény pedig 
az, hogy a ki csak teheti vagy a kit különös érdek nem 
köt egy bizonyos tartózkodási helyhez, igyekszik mene
külni ebből a szolgálatból; a ki pedig maradni kénytelen, 
az elégedetlen! 

Ezen két módon lehetne segíteni! 
Vagy megelégszünk kevésbé képzett anyaggal, melynek 

tudása, törekvése és igénye nem fog túlérni a hatáskörén, 
a mire czélzó terv több is látott napvilágot a „Magyar 
Erdész" hasábjain; vagy kitágítjuk a hatáskört és adunk 
az erdőőrünknek olyan munkát, a milyent képzettségénél 
fogva elbir, de meg is •érdemel. 

A nélkül, hogy eme tágabb hatáskör mibenlétét és 
elérésének módozatait itt fejtegetném, rámutatok szaklap
jaink többrendbeli czikkeire, melyek kezelésünk belterjes
ségének fokozását javasolják a házi kezelésnek az egész 
vonalon való fokozatos behozatala révén. Ennek keresz
tülvitelével önként keletkeznék az erdőőr nagyobb hatásköre. 

Mivel nem a jelenre, hanem a jövőre kell néznünk, 
és gondoskodnunk kell arról, hogy csak olyan embereket 
állítsunk a gyakorlati szolgálatba, kik képesek lesznek a 
fokozott követelményeknek is megfelelni, nagyon elhibá
zott lépésnek tartanám, ha a mi erdőőreink képzettségét 
leszállitanók azért, mert még mostanában kevés olyan 
állásunk van, mely nemcsak papíron, de a valóságban is 
megköveteli a magasabb képzettséget. Nem szabad leszál-
lanunk az egyszer elért magaslatról, hanem inkább még 
jobban fejlesszük erdőőreink képességét, még annak a 
lehetőségnek is daczára, hogy talán még hosszú évek 
múlnak el, mig azoknak legalább nagyobb része tudásának 
megfelelő és azt teljesen igénybe is vevő állásba juthat. 

39* 



558 

A mi a műszaki segédszolgálatot illeti, meg vagyok 
győződve, sőt láttam már nem egy példát arra, hogy a 
mi szakiskolásunk, — persze csak az, a ki egyébképen is 
megfelel, — teljesen képes kellő útmutatás mellett ezt a 
szolgálatot teljesíteni. A görgényszentimrei szakiskola tanulói 
közül utóbbi időben három volt utolsó félévben a kolozs
vári erdőigazgatóság kerületében alkalmazva erdőrendezési 
munkáknál felmérésekre és térképelésekre, — magától 
értetődik, az erdőrendezőség egyik erdőtisztjének vezetése 
mellett, — de egyébképen önállóan, ezen felül meglehetős 
sokan becslési, erdősítési, szállitási és építkezési munkáknál. 
Az első hárommal az erdőrendezőség főnöke teljesen meg 
volt elégedve, a többiek közül is megfeleltek azok, a 
kikről már az intézetben tanúsított viselkedésük mutatta, 
hogy szorgalmas és igyekvő emberek. Nem hallgatom el, 
hogy jórészök nem aratót babérokat, de ezek az iskolában 
is csak annyira feleltek meg szorgalom és magaviselet 
dolgában, hogy éppen meg nem buktak és elbocsátani 
sem lehetett őket. 

Épp ugy, a hogy a szakiskolás képes a műszaki 
segédszolgálatra, ugy képes — ha gyakorlatot szerzett 
magának —• kisebb igényű erdőgondnokság vezetésére, a 
mint egynehány volt tanulómról tudom, a ki ilyen magán
szolgálatot teljesít munkaadójának teljes megelégedésére és 
a nélkül, hogy az erdőfelügyelőségnek panaszra adott 
volna okot. 

Nézetem szerint tehát semmi szükség arra, hogy uj 
intézetet létesítsünk vagy másféle minősítést alkossunk, a 
kivánt anyagot fogják szolgáltatni meglevő szakiskoláink 
elegendő számban, csak meg kell tennünk azok szerve
zetén azokat az átalakításokat, miket eddigi tapasztalataink 
követelnek. 



559 

Ezek az átalakítások vonatkoznak részben a tanítás 
anyagára, de főképen a felveendő emberanyag megválasz
tására. A harmadik tényező, az erdőőr hatáskörének kibő
vítése kivül esik a szakiskola teendőin, de csakis akkor 
következhetik be, ha a szakiskola részéről minden előké
szület megtétetett arra, hogy a végzett tanulókra a bővebb 
hatáskör megnyugvással ráruházható legyen. 

A tanulás anyaga nem szorul sok átalakításra. A jelen
legi anyag, melynek alapja az „Erdőőr" és „Vadőr" 
czimü munkákban adva van, körülbelül elegendő az erdőőr 
és vadőr elméleti ismereteinek. A két tankönyvnek alapos 
átdolgozását szükségesnek tartom, még pedig oly módon, 
hogy ez átdolgozásnál a szakiskolai igazgatóknak, de ezen 
felül a gyakorlati szolgálat képviselőinek véleménye is 
érvényesüljön. 

A tanitás anyagába felveendőnek tartom a boussolával 
való mérés és az eredmény felrakásának gyakorlati ismer
tetését a műszerre és mérésre vonatkozó elmélet teljes 
mellőzésével. Tapasztalatból tudom, hogy ez uton teljesen 
megbízható segítő munkásokat nevelhetünk a felmérési és 
térképelési munkákhoz. 

Ezenfelül czélszerünek tartanám a következő tárgyak 
felvételét illetőleg a már meglevőknek bővítését: 

1. A „szépírás" mellé a „rondirást", a mire irodában 
alkalmazott erdőőrnek nagy szüksége van. A tárgy a 
mostani írási órákba könnyen beilleszthető. 

2. Az állatok tömése és állati bőrök praeparálása. 
A vadászati kedv és érdek fejlesztése czéljából nagyon 
kívánatos. A munka csekély fáradsággal jár és — kellő 
hajlam mellett — szép eredményt mutat. Egy félév — 
talán a harmadik — folyamán hetenkénti egy előadás 
elegendő volna. Hogy kellő sikerrel legyen tanítható, szük-
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ségessé válnék, hogy a tanári kar ama tagja, a ki ezt a 
tárgyat tanitja, 3 — 4 heti tanulmányra legyen kiküldve 
valamely hazai nagyobb praeparatoriumba. E tárgynak a 
tantervbe való beillesztése megfelel a szakiskolák részére 
az 1900-ik évben kiadatt vadászati utasításnak, melynek 
22. §-a értelmében az „állattani érdekességgel biró szár
nyasok a szakiskolák gyűjteményei számára házilag kitö-
mendők". 

3. Első segély baleseteknél. Hogy az első segély meg
adásának ismerete az erdőőr exponált helyzeténél fogva ( 

az erdei munkánál gyakran előforduló szerencsétlenségek 
esetében mennyire fontos és hasznos volna, az, ugy hiszem, 
bővebb indokolásra nem szorul. A tanítás anyagát a 
mentőegyesületek által az egész müveit világon tartott 
időszaki tanfolyamok anyaga szolgáltatná, mig az ismeretek 
szakszerű oktatását biztosithatjuk ugy, hogy az intézeti 
orvosra bízzunk azok előadását, melyet okvetlenül gyakor
lattal kell összekötni. Ugyancsak a harmadik félév heten
kénti egy délutánján volna tanitható és gyakorolható, 
esetleg előbbivel váltakozva minden második héten. 

Czélszerünek tartanám egyrészt a tanítás alapossága 
érdekében, másrészt a szakiskola erdőtiszti személyzetének 
hivatalos foglalkozása szempontjából is, hogy a helybeli 
elemi iskola tanítója is bevonassák a szakiskola oktatói 
közé. A jelenlegi tantervben is szereplő általános tárgyakat, 
mint földrajz, az alkotmánytan legfontosabb részei, a köz
igazgatás, a polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése 
stb., melyek éppen a hazai nemzetiségi viszonyok között 
az erdőőrre nagyon fontosak, a tanitó taníthatná a szak
iskola tanulóinak. Az ilynemű tárgyakat a tanitó, a ki 
ugyanezeket az ő iskolájában is előadja, czélszerübben 
tudná tanítani; a szakiskola személyzetére pedig, — a 
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kinek a tanításon kivül nagyon sok egyéb dolga is van, — 
előnyös lesz, ha súlyos terhén könnyitünk. 

A mint az előbbiekből látszik, és már fentebb is meg
jegyeztem, a tanítandó anyagon nem kell sokat változtatni, 
hogy bele legyen foglalva mind az, a mit egy erdőőrnek 
tudnia kell, hogy minden követelménynek megfelelhessen. 
De a mint szintén fentebb is érintettem, a tanítási anyag 
kérdésének kevesebb fontosságot tulajdonitok. Sokkal 
mélyebbre menő hatást várok egész nevelési rendszerünkre 
attól, hogy gondoskodunk arról, hogy a szakiskolába csak 
megfelelő anyag jusson, a mit a felvétel feltételeinek czél-
szerü megállapításával vélek biztosithatni. 

Már régebbi meggyőződésem nekem és a külföldön 
szerzett tapasztalatok csak megerősítették bennem azt a 
hitet, hogy a szakiskolásaink elleni sok kifogás legfőbb 
oka abban gyökerezik, hogy a szakiskolába kerülő ember
anyag nem megfelelő, és hogy a külföldi szakiskolák 
sikeres nevelésének biztositéka abban rejlik, hogy oda 
kevés kivétellel csak jó anyag és pedig olyan kerül, mely 
az erdőőri pályát már ismeri és teendőiben, a mi külö
nösen a vadászat és vadápolás terén fontos, már jártas
sággal bir. 

E meggyőződésemből merítem annak magyarázatát is, 
hogy nemcsak a kincstár részéről hallani panaszt a szak
iskolások ellen, a melynek külterjes gazdálkodásában a 
törekvő szakiskolás nem találja meg a helyét, hanem elég 
bőven jön a panasz magánbirtokosok részéről is, kiknek 
pedig éppen olyan emberre volna szükségük, a milyent a 
szakiskola akar nevelni. Nézetem szerint ennek oka nagyon 
egyszerű ugyan, de egyúttal nagyon szomorú! A szak
iskolások nagyrészében nincs meg a rátermettség, nincs 
meg a hajlam az erdőőri és vadőri teendők iránt, a mely 
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nélkül ezen a különleges igényű pályán nem lehet szó 
eredményes működésről; a kikben ez meg is van, nagyobb
részt ezek is hijján vannak a gyakorlati tapasztalatnak-
A magánbirtokos, különösen a kisebb, a ki csak egy-egy 
embert tarthat, elvárná attól a szakiskolát végzett, akkor már 
többnyire 2 4 — 2 8 éves embertől, hogy tudjon önállóan dol
gozni és nem azért fogad erdő- vagy vadőrt, hogy az az ő 
birtokán és költségén szerezhesse meg a teljes minősítéshez 
szükséges gyakorlati szolgálatot. 

Erre az önálló munkára pedig nem is lehet képes az 
olyan egyén, a ki az elemi iskola végzésétől a katonaságig 
mindenféle egyébbel foglalkozott, csak erdőőri és vadőri 
teendőkkel nem és a ki két évig járta katonáskodása után 
a szakiskolát. Igaz, hogy ha az illetőben megvan a jóakarat 
és a képesség, akkor többnyire elég hamar beletanul uj 
munkájába, legalább a mi az erdőőri teendőket illeti, mert 
az iskola meg tudja neki adni a kellő alapot. A vadőri 
teendőket, a szakszerű vadászást, vadápolást és tenyésztést 
és a sok egyéb evvel járó munkát azonban még a legjobb 
esetben is csak nagy ritkán fogja sikerrel végezhetni, mert 
ez okvetlenül hosszú gyakorlatot és csak ilyen hosszú 
gyakorlattal szerezhető testi és szellemi képességet követel. 
Ezt a szakiskola egyedül nem képes megadni! Egyrészt 
azért nem, mert szakiskoláink még nincsenek is mind 
vadászatilag kellőkép felszerelve, de ha fel is lesznek és 
ha a szakiskoláknak ugy tiszti, mint altiszti személyzetét 
tisztán a „vadászó" erdészek, illetőleg erdőőrök mindinkább 
ritkuló gárdájából fogjuk összeválogatni, az iskola még sem 
lesz képes pótolni azt a tapasztalatot, a mire a már gyer
mekkora óta a szabad természetben élő és vadászattal és 
vadápolással foglalkozó ember szert tesz. A hires „cseh 
jáger"-t ez utóbbi körülmény emelte a mai hirére. 
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Ha tehát valóban megfelelő erdőőrt és vadőrt akarunk 
nevelni, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy az iskolába 
csak olyanok jussanak, kiknél ennek előfeltételei megvannak, 
de minden körülmények között ki kell zárnunk azt, hogy 
a mi szakiskolánk pályatévesztett vagy pláne züllött exisz-
tencziák utolsó menedéke legyen, a minthogy — sajnos — 
manap nem egy esetben azzá vált. A jelenlegi viszonyok 
között ennek megakadályozása lehetetlen! A felvételért 
folyamodók tömegéből lehetetlenség kiselejtezni a nem arra 
valót, mert a megítélés gyakran évek előtt kiállított iskolai 
bizonyítványok vagy a sokszor kétes értékű erkölcsi bizo
nyítvány alapján történhetik csak. Ez nem elegendő alap 
arra, hogy valakit ily különleges igényű pályára elfogadjunk. 

Szükség van a felvételi feltételek gyökeres megváltoz
tatására. 

Legelső sorban szükségesnek tartom a felvétel kor
határának leszállítását és szűkítését. Azt hiszem, az eddig 
érvényben levő 35 évi maximális kor annak idején a mél
tányosság kedvéért lett igy megállapítva, hogy a már 
szolgálatban levő idősebb embereknek is hozzáférhetővé 
tegyék a szakiskolai kiképzést. Ezek részéről csak ritka 
esetben lett igénybevéve ez a korengedmény, ellenben 
gyakran beállt az az eset, hogy oly egyének kérték fel
vételüket a szakiskolába, kik az alsó iskolák elvégzése után 
sokfelé próbáltak szerencsét, mig végre a kétévi teljes 
ellátás arra csábította őket, hogy megkíséreljék a szakiskolába 
való bejutást, a mire a magas korhatár mellett jóformán 
sohasem volt késő. Hogy ily eseteknek teljesen eleje 
vétessék és más, még felemlitendő okokból is, czélszerünek 
tartom a korhatárnak alapos leszállítását. A külföldi szak
iskolák tisztviselőitől nyert értesülésem szerint régebben ott 
is többnyire magasabb volt a korhatár, de ott is hátra-
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nyosnak bizonyult, a miért már legtöbben leszállították. 
Szükségesnek tartom a korhatárnak annyira való leszállí
tását, hogy az elemi iskola elvégzése után a gyermek 
mennél előbb juthasson a szakiskolába, illetőleg a gyakorlati 
szolgálatba, hogy ismerkedjék meg a pályával, — ha nem 
ismerte még meg a szülői házban! — és az esetben, ha 
az akár hajlamainak nem felel meg, akár kitűnik, hogy 
nincs képessége erre a pályára, még legyen ideje más 
kenyér után nézni és ne legyen kénytelen megmaradni a 
nem neki való pályán csak azért, mert már késő más 
kereset után látni. 

A 12-edik évvel szakad vége az iskolakötelezettségnek, 
az előzetes gyakorlatot közbeszúrva, azt hiszem, a betöltött 
15-ik évben volna czélszerü megállapítani az alsó határt, 
mely korban már eléggé fejlett a gyermek értelmisége, 
hogy a szakiskolai tanítást megérthesse; a felsőbb határt 
pedig a 20-ik évben. Ez az öt év természetszerűen a pálya
választás ideje, elegendő arra, hogy az illető meggyőződ
hessék arról, hogy neki való-e választott pályája és hogy 
meg nem felelés esetén még másra léphessen. Elegendő 
viszont arra is, hogy az előírtnál magasabb előképzettséggel 
— egy pár osztály középiskolával — biró ifjak is még 
bejuthassanak az iskolába, a mi jelenleg is előfordul és 
ha az illető kielégítő bizonyítványt hoz, kívánatos is, mert 
éppen az ilyenek juthatnának előnyösen alsóbbrendű kezelői 
állásokba. 

Nagyobb távolságot a két korhatár között nem tartok 
czélszerünek, mert a nagyon különböző korú emberek 
együttes oktatása és nevelése sokkal nehezebb és ennélfogva 
kevésbbé eredményes. Különösen a katonasor változtat 
nagyot az egyénen, a katonáskodása előtt álló és a katona
viselt ember eszejárása és viselkedése között nagy a 
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különbség. Mennél fiatalabb az egyén,, annál könnyebben 
alkalmazkodik a választott pálya sajátságaihoz, minek követ
keztében a gyakorlatban annál jobban felel meg. A kellő 
fegyelmet is, a mire a szakiskolában feltétlenül szükség van, 
könnyebben szokja meg. 

Ha a korhatárt 15 és 20 évben szabjuk meg, akkor 
a tanulók jórésze a teljes kiképzését még katonáskodása 
előtt szerezheti meg, sőt még alkalmaztatást is találhat, 
habár éppen a katonai szolgálat miatt többnyire csak 
ideiglenest. 

Ha magasabbra vesszük a korhatárt, ugy, hogy ki
szolgált katonák is juthassanak a szakiskolába, akkor nagyobb 
korkülönbséggel biró emberek kerülnek össze, a kik koruk 
és észjárásuk szerint már sokkal kevésbbé illenek össze, 
a mi a tanítás egyöntetűségét és az együttes haladást meg
nehezíti. Azt az állítást, hogy a kiszolgált katonák hozzá
szoktak a szigorú fegyelemhez, ezt meg is tartják és így 
jó befolyást gyakorolnak a többiekre, nem tartom helyesnek, 
de nem is elég indoknak arra, hogy e miatt a korhatárt 
tágítsuk, mert az iskolába felvett tanulót e nélkül is kellőkép 
hozzá lehet szoktatni a fegyelemhez. 

A katonaviselt egyéneknél én különben sokszor a 
fentebbinek éppen ellenkezőjét tapasztaltam. A mikor ő 
parancsolhat társainak, akkor megvan a fegyelem, de ha 
előfordul, hogy a szakiskolánál szokásos szobaparancsnok
ságból, vagy egyéb szolgálati viszonyokból kifolyólag 
fiatalabb, talán még a katonaságot ki nem szolgált társának 
kell engedelmeskednie, akkor nemhogy jó példát adna, 
hanem inkább rosszat, mivel katonafelfogás szerint nem 
járja, hogy az „öreg gyereknek" a „regruta" parancsol
hasson. 

A katonaság előtti képzésnek csak egy hátránya van 
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és ez az, hogy a katonaszolgálat sok esetben a kiképzés 
és az erdei szolgálat közé ékelődik vagy félbeszakítja a 
már megkezdett szolgálatot. Ezen a bajon nem lehet segí
teni! Ez a fegyveres béke átka és minden pályával közös. 
Azt hiszem, még mindig jobb, ha a katonasor a már meg
kezdett erdőőri szolgálatot szakítja meg ideiglenesen, mintha 
az illető katonaság előtt más mesterséget űzött, katonaság 
után pedig erdőőri pályára lép, illetőleg szakiskolába kerül. 
Hiszen éppen ez okozza a birtokosnak csalódását, hogy 
ő szolgálatába fogad egy katona- és szakvégzett embert 
2 1 + 3 + 2, tehát összesen 26 éves korban és akkor rájön 
arra, hogy annak még gyakorlati szolgálata sem volt, tehát 
okvetlenül még vezetésre szorul jó időn át. 

Abban az esetben, ha a szakiskolás már katonáskodása 
előtt is rendszeres gyakorlati szolgálatban állott, — ezt kell 
normális állapotnak tekinteni, — a három, illetőleg a jövőben 
remélhetőleg csak kétévi megszakítás nem fog nagyobb 
hátránynyal járni, mert az elméletileg megszerzett és a 
gyakorlattal megszilárdított ismereteket nem lehet oly 
könnyen elfelejteni. 

Megvolna különben a lehetősége annak, hogy ezt a 
hátrányt némikép ellensúlyozzuk a porosz minta felhasz
nálásával. Azt hiszem, keresztül lehetne vinni azt, hogy a 
katonaköteles erdőőröket mind ugyanazon vadászzászlóaljhoz 
sorozzák be; ha nem is nyernének ott oktatást, mint a 
poroszoknál, már csak az együttlét következtében is inkább 
megmaradna az érintkezés a szakjukkal. 

A korai kiképzésnek még egy másik nagy előnyét 
látom abban, hogy a fiatal ember könnyebben törődik bele 
az alárendelt, kevés fizetéssel járó állásokba, mint az idősebb. 
Már pedig akár fiatalabb, akár meglettebb korban kezdi 
gyakorlati szolgálatát, minden körülmények között eleinte 
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csak a legalárendeltebb állásokat foglalhatja el és csak 
fokozatosan kerülhet feljebb. 

Ha a szakiskolába 2 — 3 évi előzetes gyakorlati szol
gálattal 1 6 — 1 7 éves korában jut, akkor 18 — 19 évvel 
végzett és leteheti a szakvizsgát, valamint beléphet szolgá
latba, szolgál katonakoráig, tehát 2 — 3 évig, esetleg ideig
lenes minőségben. Ha azután leszolgálta katonaéveit, akkor 
azt a 2 3 — 2 4 éves embert bátran oda lehet állítani az 
életbe, ki lehet nevezni erdőőrré, mert van elméleti és több 
évi gyakorlati képzettsége; ha katonáskodása alatt felejtett 
is egyet-mást, gyorsan bele fogja magát élni munkájába,, 
mert csak régi, jól ismert dolgokat kell emlékében meg
újítania. 

A felvétel egyéb módozataira ajánlanám a következőket: 
A felvétel iránti folyamodvány beadható bármely szak

iskolához. 
A felvétel feltételei: 
1. 15 és 2 0 év közötti kor a felvétel napjához viszo

nyítva. 
2. Előképzettség: Az elemi iskola sikeres elvégzése,, 

igazolva a legutolsó bizonyitványnyal. A hazai viszonyaink 
között nem tartom szükségesnek, de nem is czélszerünek 
a magasabb előképzettséget. Ajánlották erre a 4-ik közép
iskolai osztályt, mivel ott ujabban szigorúbban selejteznek. 
Azt hiszem, ismét oda jutnánk evvel, hogy olyan egyének 
jutnának a szakiskolába, a kik egyéb pályájukat kényszerű
ségből hagyják abba, a kikben ennélfogva már megvan az 
elégedetlenség csirája; de másrészt sokkal többre becsülöm 
a jól végzett elemi iskolá f, mint a keservesen átkinlódott 
és végeredményben esetleg sikertelen négy középiskolai 
osztályt. Az erdőőr alárendelt helyzetébe is könnyebben 
fog belenyugodni az elemi iskolás, mint a középiskolai diák. 
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E mellett nincs kizárva az, hogy egyik-másik igyekvő 
tanuló magasabb minősítéssel ne juthasson a szakiskolába, 
a mi kívánatos, mert ezek lesznek valószínűleg legalkal
masabbak arra, hogy szakiskolai végzettséggel kezelői 
szolgálatot teljesítsenek kisebb magánbirtokokon. De ezektől 
is feltétlenül megkövetelendők az alább felsorolt kellékek 
viszont ha ezeknek megfelelnek és iskolai végzettségükről 
megfelelő bizonyítványt tudnak felmutatni, a felvételnél 
előnyt lehet nekik biztosítani, épp ugy, mint az előírtnál 
hosszabb gyakorlati szolgálattal biró és jól minősített 
pályázóknak. 

3. Legalább kétévi szakadatlan gyakorlati szolgálat 
valamely rendszeres gazdasági üzemterv szerint kezelt erdő
birtokon. Ennek igazolására csatolandó a felettes hatóság 
(erdőgondnokság, erdőhivatal) bizonyítványa, mely nemcsak 
a szolgálat tényleges voltát igazolja, hanem egyúttal a 
pályázónak minősítését is adja, külön kiemelve, hogy az 
vadászember-e és a vadőri gyakorlati teendőkben bir-e 
jártassággal. Magasabb képzettséggel és megfelelő bizo
nyitványnyal biró pályázóknál elegendő egyévi gyakorlat. 

4. Csatolandó a folyamodó által a gyakorlati szolgálata 
alatt tapasztaltakra vonatkozó leirás, melynek végén a felettes 
hatóság igazolja, hogy a leírást folyamodó személyesen és 
önállóan készítette el. 

5. A folyamodvány csak a felettes hatóság utján adható 
be, a mi lehetséges, mert a kétévi szakadatlan gyakorlati 
szolgálatnak a szakiskolát közvetlenül meg kell előznie. 
E kikötés révén legalább bizonyos mértékig meg lehetne 
akadályozni, hogy egyebütt sikertelenül szerencsét próbált 
egyének juthassanak a szakiskolába és elérjük azt is, hogy 
felettes hatóságának minősítése a legközelebbi múltra vonat
kozik. Az illető hatóságnak felterjesztésében világosan és 
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határozottan ki kell mondania, hogy a pályázót az erdő-, 
illetőleg vadőri szolgálatra alkalmasnak tartja-e és ennél
fogva a szakiskolába való felvételét javasolja-e vagy nem. 

6. Felvételi vizsga, hogy több egyformán minősített 
pályázó közül a tehetségesebb legyen kiválasztható. 

A szakiskolák vezetői a hozzájuk beérkezett folyamod
ványokról átnézetes kimutatást szerkesztenek, melybe rova
tonként bevezetik az adatokat és azok alapján összeállítják 
a felveendők névsorát, a felvételre való alkalmasságuk 
szerint. Ezen kimutatás és névsor alapján veszi fel és osztja 
be a minisztérium a folyamodókat, kiknek kérvényeit a 
szakiskolák vezetői oda terjesztik fel. 

Azt hiszem ily eljárással, mely könnyen keresztülvihető, 
meg lehetne állapítani, a mennyire emberileg egyáltalán 
lehetséges, hogy a pályázó alkalmas-e az erdőőri szolgá
latra vagy sem és elérhetjük azt, hogy a szakiskolába csak 
olyanok jussanak, a kik erre a pályára hivatást és ráter
mettséget éreznek, egyúttal pedig a káros protekcziót ki 
lehet zárni a felvétel körül. 

Kellőképen fel nem szerelt folyamodványok és olya
nokéi, a kiket a szakiskola vezetője a feltételek be nem 
tartása miatt a felvételre alkalmasnak nem talál, egyszerűség 
kedvéért nem is tárgyaltatnak tovább, hanem a szakiskola 
részéről rövid indokolással visszaadatnak. 

Ama már érintett nézetemből kiindulva, hogy a szak
iskolába való jelenlegi tömeges tolongás, miről a felvételi 
kérvények nagy száma tesz tanúságot, leginkább a kétévi 
ingyenes ellátásban leli okát, melyben a szakiskolások kevés 
kivétellel részesednek; czélszerünek tartanám a mérsékelt 
dij behozatalát olyanformán, hogy a felvett tanuló hóna
ponként 2 0 K.-val járulna az ellátás és ruházkodás költsé
geihez. Ezen dij alól felmenthetők a szakiskola vezetőjének 
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ajánlatára mindennemű erdészeti és vadászati alkalmazottak 
gyermekei, ha a felvétel feltételeinek jól megfelelnek, azaz 
jó iskolai bizonyitványnyal és jó minősítéssel birnak; de 
csak addig, a mig a szakiskolában tanúsított viselkedésük 
és előmenetelük kifogás alá nem eshetik. Utóbbi esetben 
a díjmentesség kedvezménye tőlük a szakiskola vezetőjének 
javaslatára ideiglenesen vagy véglegesen elvehető. 

Ezek azok a változtatások, melyeket, külföldön szerzett 
tapasztalataimat a hazai viszonyokhoz hozzámérve, a szak
iskolák tananyagán és a felvétel feltételein szükségeseknek 
tartok. 

Ezenkívül egyéb tekintetben is óhajtanék egy-két meg
jegyzést tenni, különösen egyes felmerült véleményekkel 
szemben. 

Első sorban a kiképzés idejéről. A jelenlegi két év 
megtartását okvetlenül szükségesnek tartom, sőt tulajdon
képen kívánatosnak tartanám a három évi tanítási időt, de 
oly beosztással, hogy az első év majdnem kizárólag álta
lános tárgyak, különösen a számtannak tanítására szolgálna. 
Ezt csak futólagosan érintem, mivel nem tartom keresztül-
vihetőnek a rendelkezésre álló helyek számának korlátolt
sága miatt. 

A kétéven aluli időt nem tartom elegendőnek, bár 
külföldön sok helyen megfelel. Ott azonban nagyobb elő
képzettséget követelnek és másrészt olyan nyelven tartják 
az előadást, melyet a tanuló bir. Nálunk a mi különleges 
nemzetiségi viszonyaink között kiváló gondot kell fordítani 
arra, hogy nem magyar nyelvűek is be legyenek fogad
hatók az intézetbe, a mint mostanában is évről-évre elég 
szép számban kerülnek be. Ezek egy év lefolyása alatt 
nem képezhetők ki sikeresen, mert előbb el kell sajátitaniok 
a tanítás nyelvét. 
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Két év már elegendő és nagyon gyakran bámulatra 
méltó előhaladást láttunk ezeknél a magyar nyelv birásában 
és az általános előmenetelben is. Hogy ezek miatt a többiek is 
hosszabb időt töltenek az iskolában, nem válik kárukra, 
mert csak elősegíti az ismeretek alaposságát. 

A gyakorlati szolgálatra szintén két évet ajánlottam. 
Különös tekintettel arra, hogy főtörekvésem lehető fiatal 
anyagot kapni a szakiskolába és olyan egyéneket, a kik 
elejétől fogva erre a pályára törekedtek, czélszerünek tartom 
a gyakorlati szolgálatnak két évre való kiterjesztését. 
A gyermek nem vészit evvel, mert hisz ideje a 12-ik évétől 
kezdve van elég és a mennyit talán másutt szerezhetne 
munkája révén, ugyanannyit kereshet az erdei szolgálatban 
is. Magasabb képzettségüeknél kivételnek lehet helyt adni 
és egy évet az iskolai képzettség fejében elengedni. 

Czélirányosnak találnám a tanévnek az iskoláknál 
mindenütt szokásos szünidővel való megszakítását, nem 
annyira a tanulók, mint első sorban a tanárok érdekében, 
kiknek a tanítás és hivataloskodás kettős munkájában szük
ségük van erre a pihenésre — nem kényelmi, hanem 
egészségi szempontból, hogy nehéz hivatásuknak sikerrel 
megfelelhessenek; azonkívül pedig ugy a tanítás, mint 
különösen a kisérletügy érdeke követeli, hogy a tanároknak 
legyen bizonyos szabad idejük, a melyet esetleg tudo
mányos kutatásokra és saját ismereteik gyarapítására hasz
nálhassanak fel. Úgyis nagyon kevés hazánkban azon 
erdészek száma, a kiknek módjukban áll, hogy szakunk 
tudományos mivelésével is foglalkozhassanak. 

A tanulók számára is nagyon jól lehetne hasznosítani 
ezt az időt. Kérésükre be lehet őket osztani egyes kincstári 
hatóságokhoz kisegítőknek, a minek előnyös voltára még 
rá fogok térni. 

Erdészeti Lapok 40 
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Elkerülhetlennek tartom a tanári személyzet szaporítását 
és állandósítását, ugy, hogy az igazgató és egy tanár leg
alább is hosszabb időn át teljesíthessen szakiskolai szolgá
latot; melléjük már államvizsgázott tanársegéd osztassák be, 
kinek állása ideiglenes. Az első kettőnek állandóbb foglal
koztatására azért van szükség mert a szakiskolák jelen és 
tervezett szervezése mellett, midőn az iskola kisérleti állo
mással van összekötve, a személyzet csakis állandó műkö
dése mellett fog megfelelhetni, mivel ugy a tanítás, mint 
a kisérletügy különleges foglalkozás, melybe csak hosszabb 
gyakorlattal tanulhat bele az, a ki azzal sikeresen akar 
foglalkozni. A beosztott tanársegéd munkáját sem nélkü
lözheti a szakiskola, sokféle teendője mellett, de ennél 
czélszerübb az ideiglenes, 3 — 4 évig tartó foglalkoztatás, 
hogy a szakbeli fiatalság közül többen ismerhessék meg 
a szakiskola és kisérleti állomás munkakörét, hogy ezek 
közül lehessen pótolni a tanári testület kidőlt munkásait. 
A tanítás behatóbbá tétele érdekében még a szakiskola 
orvosa és a községi tanitó is be legyen vonva a tanári 
karba a már előbb a tananyag tárgyalásánál emiitett módon. 

Fontosnak tartom még, hogy minden egyes szak
iskola kapjon nagyobb kiterjedésű tanulmányi erdőt vala
mely közeleső erdőgondnokságnak teljesen a szakiskolához 
való csatolása által; a gondnokság vezetője a szakiskola 
igazgatója, kihez segítségül külön erre a czélra egy erdő
tiszt lenne beosztva. 

Külföldön többnyire a szakiskola van beosztva egy 
erdőgondnoksághoz, illetőleg az utóbbi mellé szervezve; 
néhol a gondnokság vezetője oktatással csak kis mértékben 
foglalkozik és inkább csak az iskola adminisztratív ügyeit 
vezeti. Ott helyes is lehet ez az eljárás, mert nagyon sok 
oly erdőgondnokságuk van, mely a szakiskola igényeinek 
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megfelelhet ugy gazdasági berendezés és kezelés, mint 
egyéb tekintetben. Kaán is helyesli, hogy a külföldön a 
tanulók gyakorlati foglalkoztatását nem „az iskolaerdő 
szük kereteibe szorították stb". E szavaiból az iskolaerdő 
elitélését olvasom ki. A mennyiben ez a „szük keret"-re 
vonatkozik, aláírom én is. Máskülönben azonban helye
sebbnek tartom, ha a szakiskolát ellátjuk tanulmányi erdővel, 
csakhogy ez ne kis iskolaerdő legyen, hanem egész erdő
gondnokság, teljes személyzettel és lehetőleg nagyszabású 
gazdaságra berendezett erdővel, a melyben ne csak az erdő
gazdaság változatos és sokoldalú képe táruljon fel a tanuló 
előtt, hanem vadászatilag is az adott természeti viszonyok 
között lehetséges tenyésztés teljessége legyen bemutatva. 
Ha közvetlen közelben ilyen nincs, nem marad más hátra, 
mint távolabbit választani ki erre a czélra, esetleg adandó 
alkalommal fontolóra venni, nem lehetne-e a szakiskolát 
közelebb hozni, a mi a kérdés fontosságához képest nem 
tulnagy áldozat. 

A hazai viszonyok között az erdőgondnokságnak a 
szakiskolához való beosztását és alárendelését helyesebbnek 
tartom azért, mivel alig tudnánk találni erdőgondnokságot, 
melynek jelenlegi képe és üzeme megfelelne a szakiskola 
sokféle igényeinek; éppen az oktatás érdekében gyakran 
lehet szükség oly munkára, melyre a kincstári erdőgond
nokság szük hatásköre nem jogosítja a vezetőt, a mikor 
előáll annak a szüksége, hogy a szakiskola igazgatója 
intézkedhessek ugy, a hogy a tanitás érdeke megköveteli 
még akkor is, ha esetleg a jövedelmezőség vagy egyéb 
szempontból ez az intézkedés kifogás alá eshetik. 

Ez okból azt hiszem, czélszerübb a mi viszonyaink 
között a szakiskolát előtérbe helyezni és annak rendelke
zésére bocsátani az erdőgondnokságot, melynek erdejét a 

40* 
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szakiskola czéljai szerint kell kezelni és a melynek vadá
szati mintaszerű berendezésére is kiváló súlyt kell fektetni. 

Az erdőgondnoksághoz beosztott erdőtiszt oktatással 
ne foglalkozzék, csak gyakorlati kirándulások esetén, hogy 
ily módon a gyakorlati elem bevonásával ellensúlyozható 
legyen az iskolai rendszernek túlságosan az elmélet felé 
való elhajlása. 

Az imént emiitettem a vadászati berendezést. A szak
iskola egyik fő czélja lévén, hogy magánbirtokosok részére 
adjon szerény igényű, munkabíró embereket, a dolog ter
mészeténél fogva kell, hogy jó vadászokat, vadtenyésztőket 
neveljen, mert ritka magánbirtokos, ki nem ilyent keres 
még kezelő erdőgondnoknak is és éppen ezek azok, kik 
manap is még leginkább külföldről kerülnek. Ennek oka, 
mint már emiitettem, hogy ehhez a mesterséghez nem 
elegendő a jóakarat és két évi szakiskola, ehhez rátermett
ség, kedv és hosszú évek tapasztalata kell; többnyire 
hasonló foglalkozású szülők gyermekei adják a legjobb 
anyagot. Ezeknek a szakiskolába való jutását vélem előse
gíteni avval, hogy ha erdőőrök vagy vadőrök gyemekeinek 
és gyakorlatilag már hosszabb időn át szolgált egyéneknek 
a felvételnél előnyt és jó viselet esetére díjmentességet 
adunk. Ha ezeket a rátermettséggel és hajlammal, továbbá 
már némi gyakorlati tapasztalattal biró ifjakat a szakiskola 
elméletileg is kiképzi, azt hiszem, lesz anyagunk, mely az 
úgynevezett cseh jágerrel sikeresen felveheti a küzdelmet 
az elsőségért. Mivel kizárólag elméleti oktatás a vadászat 
terén sikerrel nem járhat, szükséges, hogy a vadászatta] és 
vadtenyésztéssel járó teendők a szakiskoláknál mintaszerű 
kivitelben gyakorlatilag bemutathatok legyenek. Ugyanez 
okból szükségesnek találom, hogy a szakiskolák összes 
személyzete, ugy a tiszti, mint az altiszti olyan egyénekből 
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legyen összeválogatva, kik egyéb alkalmasságuk mellett 
igazi, a szó nemesebb értelmében vett „vadászok". Annál 
több gondot fog igényelni az ilyenek kiválasztása, mivel 
ilyen egyéneket szakunk a jelenlegi rendszer mellett mind 
kisebb számmal termel, mert a mai kincstári erdészek és 
erdőőrök nemzedékének mind kevesebb és kevesebb alkalma 
nyilik, hogy a szülői házban az erdészet iránti szeretettel együtt 
a vadászat nemes mesterségét is megtanulhassa és meg
becsülje. Ez ugyan nem tartozik szorosán az alsóbbrendű 
szakoktatás kérdéséhez, de szükségesnek tartottam felemli-
tését, mivel nézetem szerint mai rendszerünk idővel 
nagy akadálya lesz annak, hogy a képzett vadőrök, vala
mint nagyobb uradalmak vagy kincstári vadászbérletek 
számára szélesebb hatáskörű vadászati vezetők neveltessenek, 
minthogy ennek előfeltétele a vadászat minden terén való 
kellő gyakorlat és jártasság, a minek elsajátítására erdő
tisztjeinknek és altisztjeinknek kelleténél sokkal kevesebb 
alkalmuk van. 

Beszámolóm során több ízben volt szerencsém rámu
tatni Kaán tanulmányára, annál is inkább, mivel fejtegetéseit 
nagyon érdekeseknek és értékeseknek tartom és az én 
véleményem az övével többnyire egyezik. 

Szükségesnek tartom külön rátérni az egyik sarkala
tosabb tételre, a melyben Kaán nézetével nem tudok egyet
érteni. 

Ez Kaánnak az a terve, hogy a nyers védelmi szol
gálat elvégzésére rövidebb, 3 — 4 hónapos tanfolyamokban 
volna czélszerü erdőőröket nevelni. 

Nem tudom helyeselni a védelmi szolgálatnak a mű
szaki segédszolgálattól való elkülönítését és evvel együtt 
az erdőőri minősítés ketté osztását, mivel azt hiszem, hogy 
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ez az erdei műszaki segédszolgálat nem képezheti czél-
szerüen egy embernek élethossziglani foglalkozását. 

Nálunk a műszaki segédszolgálat legnagyobb részét 
az erdőrendezéssel, becsléssel és revízióval járó munka 
emésztené fel. Ennek zöme belátható időn belül be lesz 
fejezve, csak a revíziók fognak előreláthatólag sok dolgot 
adni. Az ezen munkákkal járó kóbor életmódot családos 
erdőőrtől nem lehet követelni, mert nem birja magát és 
családját fentartani, minek következtében csakhamar elő-
állana a régi elégedetlenség. Irodai munkát e téren, azt 
hiszem, nem tudunk annyit adni, hogy a családos erdő
őrök nagyobb része avval foglalkozhatnék.*) 

Czélszerübbnek vélem meghagyni a kapcsolatot a 
védelmi és műszaki segédszolgálat között, melynél a fiata
labb elem a helyhez nem kötött munkát végzi, az idő
sebbek, illetőleg a családosak védkerületet kapnak. A véd-
kerületben előforduló mindennemű műszaki munkánál, 
kezelési teendők, felmérés építkezés, vizmosáskötés, ut-, 
hid- és vasútépítés stb.-nél a helyi ismeretekkel biró kerü
leti erdőőr nagyon jó segítségnek fog bizonyulni. Azt 
hiszem, hogy el kell jönnie annak az időnek, a midőn az 
erdőőr az ország túlnyomó számú védkerületeiben annyi 
és olyan munkát talál, mely a szakiskolában szerzett tudását 
teljes mértékben igénybe veszi. Ennek vágnók be az útját, 
ha védkerületeinkbe gyengébb képzettséggel és minősítéssel 
biró erdőőröket helyeznénk csak azért, mert manap ott a 

*) Szerény nézetünk szerint Kaán Károly éppenséggel nem csak az erdő
rendezésnél kínálkozó műszaki segédszolgálatra vonatkoztatta szavait, hanem 
az erdőgondnokságokban, tehát állandó lakhelyeken, felmerülő igen számos 
munkát is ide értette. Ha jól értettük meg, szerinte az erdőgondnokságban 
volna néhány altiszt megfelelő kerületekkel s azonfelül megfelelő számú erdőőn 
a mint most is találkozunk segéderdőőrökkel, erdőszolgákkal stb., a kik lénye
gileg a nyers védelmi szolgálatot teljesitik. Szerk. 
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munka még nem követel magasabb ismereteket. Az átmenet 
a belterjesebb kezelésre, hogy sikerrel járjon, csak lassan
ként történhetik és megköveteli, hogy ott, a hol behozni 
akarják, képzett erdőőr legyen, a ki a védkerületet apróra 
ismerje. Ha sem a védelem nem viszi, sem a vadászat 
nem csalja az erdőőrt a kerületébe, ott leszünk végered
ménykép, hogy képesített erdőőrünk nem fogja ismerni 
az erdőt, csak a szállitási vonalak mentén, mig az erdőben 
csak az alacsonyabb minősítésű őr lesz jártas, a ki a 
nyers védelmet látja el. Ha azután ilyen személyzeti viszo
nyok között indul meg az erdőben a házi kezelés, azt 
hiszem, kétes lesz a sikere. 

De a vadászat érdeke is azt kívánja, hogy a kincstári 
területek bérlője ott képzett és erdészethez is értő embe
reket találjon, a kikre rábízhatja a vadászat ápolását és 
védelmét. Ugy az erdőőrnek, mint az erdőnek érdeke, hogy 
evvel a munkával a kerületbeli erdőőr legyen megbízva, 
mivel éppen a belterjes kezelés és a vadászat fejlődése 
között levő nagy ellentét követeli, hogy ez az állás olyan 
ember kezén legyen, a ki kellő képességgel bir az ellen
tétnek lehető kiegyenlítésére. 

Olyan védkerületekben, a hol annyi a teendő, hogy 
az erdőőr egyedül nem birja, ott vagy a védkerület fel
osztásával kell segíteni, •— legtöbb esetben elbírná az 
erdő, mert éppen a belterjesen kezelt és jövedelmező 
erdőben áll be a sok dolog, — vagy szükség esetén 
adhatunk az erdőőr mellé egy vagy több ügyes, megbíz
ható munkást, a mint manap is megtörténik és a mint 
külföldön is szokásban van. A teendőjét ez megtanulja a 
képesített erdőőrtől és azt hiszem, nyugodtan tehetünk le 
a kezébe ugyanolyan munkakört, mint a milyent annak a 
3 — 4 hónapi tanfolyamon oktatott egyénnek adhatnánk. 
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Nincs is szüksége ennek egyéb képesítésre, csak legyen 
megbízható, szorgalmas és munkabíró. 

Oly védkerületekbe, hol kevés a munka és erdőőrt 
mégis kell tartani, oda helyezhetők a kevésbé ügyes 
emberek, kik belterjesebb kezelésű kerületben ugy sem 
tudnának megfelelni. 

Az időleges tanfolyamok ellen felhozható talán leg
alaposabb kifogásom még az, hogy tekintettel erdeink fek
vésére és nemzetiségi viszonyainkra, többnyire magyarul 
vagy sehogy sem vagy csak gyengén tudó emberek kerül
nének oda —• sajnos — még a jövőben is; ezeket nem 
lehet oly rövid idő alatt kellőkép kioktatni, pedig súlyt 
kell fektetni arra, hogy az a m. kir. erdőőr ne csak tudo
mánnyal birjon, hanem magyarul is tudjon annyira, hogy 
ismereteit ezen a nyelven szerezhesse és használhassa. 

Végül még attól tartok, hogy a kétféle minősítéssel 
biró erdőőrök között mihamarabb előállana olyasforma 
viszálykodás, milyent manap látunk a szakiskolás és nem 
szakiskolás erdőőrök között, a mi a szak érdekében okvet
lenül kerülendő. 

A felsorolt indokoknál fogva czélszerübbnek találom, 
ha csak egyféle minősítést adunk erdőőreinknek és olyan 
képzettséget, hogy az illető akár kincstári vagy állami, 
illetőleg községi védkerületet el tudjon látni a vele 
járó védelmi, továbbá műszaki és kezelési segédszolgálattal, 
akár pedig magánszolgálatba szegődhessék kisebb birtokok 
kezelésére és a vadtenyésztési teendők elvégzésére. 

A képzettség és minősítés egyöntetűsége érdekében 
szükségesnek vélem még kimondani, hogy az erdőőri 
minősítés mindazon állásokra, melyek egyáltalán minősí
téshez vannak kötve, teljesen egy és ugyanaz legyen, a 
melynek legelső feltétele az erdőőri szakiskola sikeres 
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elvégzése. Ennek viszont előfeltétele lévén a két évi gya
korlat, a szakiskola elvégzése után közvetlenül még a szak
iskolánál leteheti a jelölt a képesítő szakvizsgát a szakiskolai 
tanári kar és a minisztérium által az állami és magán 
erdei szolgálat részéről kiküldött erdőtisztek előtt. Siker
telenség esetén a vizsga egyszer ismételhető, bizonyos 
gyakorlati szolgálatban töltendő idő után. A vizsgáitatás 
módjára megjegyzem, hogy czélszerünek találnám, hogy 
az ne csak szó és írásbeli feladatok szobában való meg
fejtésére szorítkozzék, hanem ezenfelül még kiegészítést 
találjon künn az erdőben, mivel ez a tanuló gyakorlati 
felfogásába sokkal jobb bepillantást enged, mint a szobai 
vizsga. 

A szakiskolának általánosan való kötelezővé tételével 
elérjük azt is, hogy az eddig kétféleképen minősített — 
szakiskolás és nem szakiskolás — erdőőrök közötti viszály
kodás megszűnik és elérjük azt, hogy a magánbirtokosok, 
kik eddig többnyire elég nehezen szánták rá magukat, 
hogy az ő birtokukon nevelkedett és szolgálatukba lépett 
erdőőrt a szakiskolába adják, embereiket szintén oda küldik. 
Evvel nemcsak szakunk nyer, de megszűnik az a panasz 
is,: hogy az állam befogadja az embereket a szakiskolába, 
de a végzetteknek állást nem ad, még annyira sem, hogy 
a végzett tanuló az előirt egy évi gyakorlatot megszerez
hesse. Ha nincs is jogosultsága ennek a panasznak, mert 
hisz az állam semmiféle kötelezettséget nem vállalt erre, 
mégis hozzájárul az elégedetlenség terjesztéséhez, a mi 
annál inkább figyelemre méltó, mert a szakiskola tanulói 
jórészt idegen nemzetiségűek lévén, éppen az ilyén panaszra 
fogékony talajban terjesztik az ellenszenvet egy magyar intéz
mény ellen. Hogy a magánbirtokos nem igen adja emberét 
a szakiskolába, — utóbbi időben mintha némi javulás 
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volna látható, — annak okát abban találom, hogy ő ez 
esetben emberét két évig volna kénytelen nélkülözni a 
nélkül, hogy evvel szemben valami feltűnőbb előnyt látna, 
hisz a törvényes minősítést más uton is megszereztetheti; 
annál nyomósabb ez az ok, mivel a szakiskolát végzettek 
ellen mindenfelé sok panasz merült fel. 

Méltányosság szempontjából szükséges az általános 
szakiskolai kötelezettség alól bizonyos időre kivételnek 
helyt adni oly módon, hogy azok, a kik az uj szabályzat 
életbelépése idején már szolgálatban vannak és a szak
iskola korhatárát már túllépték, még az eddig érvényes 
3 évi gyakorlat alapján mehessenek szakvizsgára, ugy 
hogy összesen még három, illetőleg esetleges bukások 
pótlására négy évig tartatnának a szakiskolánál folyó szak
vizsgák mellett a régi rendszerűek is. 

Á birtokosok nem sokára, — remélem — meg fognak 
győződni arról, hogy az emberüknek két évi távollétéből 
származó hátrányért bő kárpótlást nyernek abban, hogy 
jól képzett embert kapnak a régi nyers anyag helyett. 
Mennél fiatalabb korban jut a tanuló a szakiskolába, annál 
kevésbé érezhető ez a hátrány, mert csak számba alig 
jövő kisegítő munkástól fosztatik meg az uradalom idő
legesen. 

Végül még a tanulók gyakorlati képzésére vonatkozólag 
legyen szabad egy-két megjegyzést tennem. 

Ennek a kérdésnek helyes megoldása, azt hiszem, első
rendű tényezője lenne az erdőőrnevelés sikerének, a miért 
erre a gyakorlati képzésre lehetőleg bő alkalmat kell nyúj
tani, hogy a tanulónak vérébe menjen át az a tudat, hogy 
a mit ő az iskolában tanult, azt künn az életben alkalmazni 
lehet és neki azt alkalmazni kell tudnia. 

Erre a czélra szolgál a két évi előzetes gyakorlat, erre 
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a már fentebb érintett szünidei gyakorlati munka, mely 
már egy lépéssel közelebb visz, mert a tanítás idejébe 
esvén, alkalmat ad az elméletnek átvitelére az életbe. Ezen
felül még czélszerü azokat a tanulókat, a kik elméletileg 
eléggé előre haladtak, az utolsó félévben hosszabb időn 
át foglalkoztatni a közelebbi vagy akár távolabbi környéken 
folyó mindennemű erdei munkánál, akár kincstári, akár 
egyéb üzemben. Ez az eljárás divik most is a görgény-
szentimrei szakiskolánál — ugy tudom másoknál is — és 
nagyon jól vált be. A tanulók kapják a rendes napszámot 
és a kerületbeli erdőőr közvetlen felügyelete alatt végzik 
az erdőgondnok által részükre kiadott munkát. 

Ugy a szünidei, mint a most említett foglalkoztatás 
nemcsak jó gyakorlati iskola a tanuló számára, mely 
alkalmas arra, hogy iskolában szerzett ismereteit szilárdítsa 
és azoknak az életben való alkalmazására tanítsa, hanem még 
alkalmat ad neki arra, hogy tudását és munkaképességét 
bemutathassa mások előtt, a minek révén állandó alkalmaz
tatásra tehet szert. Viszont a munkaadók jórésze is vagy 
személyesen vagy más hasonló igényű ember bemondása 
révén tudomást szerezhet a tanuló hasznavehetőségéről, 
ugy hogy a felfogadásra jelentkező emberről előre tud
hatja, hogy az mit ér. Sok csalódásnak és evvel a szak
iskolások ellen irányuló ellenszenvnek lehetne ily módon 
elejét venni. 

Meg vagyok győződve, hogy a fentebbiekben elmon
dottak szem előtt tartásával egységes minősítéssel nevel
hetünk szakiskoláinkban olyan erdőőröket, a kik nemcsak 
a vizsgán fognak megfelelni, hanem az életben is meg
állják a helyüket és a kik hazánk jövendőbeli erdőgazda
ságában akár kincstári, akár magánszolgálatban komoly 
számottevő tényezőként fognak szerepelni. 


