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Észle letek az erdészet i adminisz trácz ió köréből . 

lkotni nehéz, bírálni azonban, különösen a felületesség elég 
tág légkörében, már könnyebb. Az 1898. évi X I X . t.-cz. ellen 
is, melyet pedig annak idején a törvényhozás osztatlan 

tetszéssel és elismeréssel fogadott, nemkülönben annak végre
hajtási rendeletei ellen hányszor és mily különféle alakban lépett 
fel a néha tárgyilagos, legtöbbször azonban a szenvedély által 
többé-kevésbbé elvakított bírálat! Érdekes, hogy ennek daczára, 
vagy talán éppen ebből folyólag, mai napig sem tudott ezen 
bírálatok nyomán egy bizonyos megállapodás kifejlődni. Jele 
annak, hogy még sem lehet benne oly szembeszökő hiány, sérelem 
és túlzás, mely a bírálóknak csak egy részét is egyöntetű véle
ményhez juttatta volna. Amennyi író, ugyanannyi nézet. 

Ennek daczára nem egészen helyeselhető az a körülmény, hogy 
a sok nézet, bírálat közül alig egy-kettő akad ellenkritikára. Az iro
dalom hatását senki sem tagadhatja. Az ennek révén leszögezett 
eszmék átmennek a köztudatba; amely köztudat — sajnos — 
csak a megállapított eredményt veszi be s álláspontját erre helyezi. 
Soha, vagy legalább is csak nagy ritkán s kivételesen gondolkodik 
s fontolgat a felsorolt indokok, tények helyességéről, valóságáról. 
Igy támadnak azután az álokoskodások s nyomukban a ferde 
nézetek. Ez a visszás s káros hatás még erősbül s nyer inten-
zivitásában, ha a szaklapot nem szakemberek is olvassák. Elképzel
hető, hogy ezek lelke, érzelme mennyire fanatizálódik az általuk 
meg nem értett, de eredményében rájuk nézve talán tetszetős és 
előnyös tévtantól; különösen akkor, ha a valóság világát senki 
sem tárja fel előttök s akadály nélkül maradhatnak a képzelt 
igaz-ág mellett. Ezen tévhitek, képzelt igazságok mindent meg
mételyező hatásának ellensúlyozása érdekében kívánatosnak mutat
koznék az ellenkritikának gyakoribb ts sürübb megjelenése! 

Természetes, hogy a tárgyilagos s jóhiszemű bírálatra, mely 
minden téren és időben nemcsak jogosult, hanem az eszme
cseréknek az eredményre háruló jótékony hatása következtében 
üdvös és hasznos is, a mondottak nem vonatkoznak. 

Ezek a sorok azonban a bírálat vagy ellenbirálat szolgálatától 
messze maradnak. Egyszerűen egy-ktt jelenséget, nézetet óhajtanak 

Irta : Craus Géza, kir. alerdőfelügyelő. 
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a nyilvánosság előtt tárgyalni, amely nézetek szakunk világában 
már amúgy is „közkézen" forogván, rögzítésük sem az újdonság 
ingerével nem hat, sem káros hatással nem lehet. 

A szakélet mezején vitatott nézetek egyike a m. kir. járási 
erdőgondnokságoknak czentralizálása s illetve személyzetöknek 
összevonása és közvetlen alkalmazása az állami erdőhivatalok 
irodáiban. Megjegyzendő azonban, hogy az ezt a nézetet valló párt 
sem egységes. Egyik része az erdőgondnokságoknak a mai hely
zetét, hatáskörét, kerületével együtt fenntartani kívánja s csupán 
a székhelyet óhajtaná az erdőhivatalokéival egyesíteni s ennek 
előnyét abban látja, hogy az erdőhivatallal létesülendő közvetlen 
szóbeliség mellett a nagy tömeget tevő felesleges Írásbeli munka 
megfogyna s az igy megtakarított idő a helyszíni, sokkal fontosabb 
teendőknél lenne felhasználható. 

A másik része pedig azáltal véli a helyzetet javítani, ha az 
erdőgondnokságok megszüntetésével, azok személyzete bevitetik 
az erdőhivatalok irodáiba. Ezt az utóbbi nézetet a társadalmi 
érintkezések könnyed vitáiban, az azt vallók, több mindenféle 
előnynyel indokolják. Ezek legfontosabbika az, hogy czélszerü és 
az egyéni természet hajlamaira alapított munkabeosztással sokkal 
nagyobb és megfelelőbb eredmények gyorsabban éretnek el, mint 
a mai állapotnál, amelynél az erdőgondnok kerületének minden
féle természetű erdészeti ügyeit egyedül végzi. 

Az ily beosztás mellett az egyik alkalmazott teljesítené az 
erdőhivatal egész kerületében az erdőrendezési, a másik a 
tenyésztési s csemetekerti, a harmadik a fahasználati, becslési 
munkálatokat, a negyedik az ügyviteli szabályzatok kapcsán a 
közbirtokosságok ügykezelését irányítaná, ellenőrizné, megjelenne 
azok minden gyűlésén stb. 

Azonban már ebből a kivonatos vázlatból is könnyen 
belátható, hogy az ily berendezkedés mellett a csekély előny, 
mely a képzelt időnyerésből (mert hiszen a központból való 
hosszadalmas utazások sok időt emésztenének) és azáltal származ
nék, hogy egy személy csak egy természetű dologgal lévén el
foglalva, ebben nagyobb jártasságra s tökélyre tenne szert, alig 
ellensúlyozhatná az uj állapot nyomán származó jóval súlyosabban 
latba eső s több irányú hátrányokat. 
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Eltekintve ugyanis attól, hogy ily módon az állami erdészeti 
tisztikarnak nagyon is egyoldalú specziálistái fejlődnének ki; és 
hogy a főnök által pontosan be nem osztható kiszállások napi
dijainak különbözősége előbb-utóbb torzsalkodást, elégületlenséget 
szülne és a munkakedv s ezzel az eredmény is lassan megfogyna 
s nem számítva azt, hogy a távoli hosszas utazásokkal, az állam 
kezelési kiadása erősen megnövekednék és figyelmen kivül hagyva 
még sok egyebet is, az uj berendezkedés már azért sem kecseg
tetne eredményekkel, mert ezen foglalkozási kör természete olyan, 
hogy annak külön irányú legapróbb fázisai is, lényegükben egy 
egészet képeznek. 

Miként teljesítse például valaki egy közbirtokosság erdejének 
rendezési munkálatait, természetesen a birtokos érdekeinek meg
felelőleg elérendő legnagyobb hasznot tekintve s illetve ezt össze
egyeztetve a törvény és gazdasági elvek követelményeivel, ha 
nincsen kellőképpen és megbízhatóan tájékozva, nemcsak az összes 
természeti viszonyokról,*) amit pedig a tenyésztő és becslő ismer 
legjobban, hanem a birtokos személyi, vagyoni, gazdasági stb. 
helyzetéről sem, amelynek ismét legalaposabb ismerője az, aki az 
ügyviteli szabályok kapcsán, vele minden dolgában tanácskozik. 

De elfogadva, hogy a kérdéses ügyrendi beosztásból tisztán 
előnyök származnának, egymagában az a körülmény, hogy ekkor 
a néppel nem egy, hanem 3—4 erdőtiszt érintkeznék, lehetetlen 
helyzetet teremtene. 

Tapasztalati tény ugyanis, hogy köznépünk, mindenféle ujitást 
ellenszenvvel és bizalmatlansággal fogad. Ha már most egy 
erdőtiszt helyett 3—4 intézné erdejének ügyeit, ez az elkerülhetlen 
félreértésektől, egymást keresztező rendelkezésektől stb. eltekintve 
csak növelné ellenszenvét erdőgazdasága iránt. 

Már pedig ki van hivatva első sorban köznépünket erdő
törvényeinkkel megismertetni és erdeje iránti szeretetét felkelteni, 
ha nem a kezelő erdőtiszt!? Ez az ő egyik legszebb s legmagasz
tosabb feladata. 

De miként képes a kezelő erdőtiszt ezen szép hivatásának 

*) Mégis az erdőrendezési munkakör volna még leginkább kiszakítható az 
erdőgondnokságok ügyköréből, az erdőgondnoki teendők egyébkénti szét-
forgácsolása ellenben tényleg teljesen lehetetlen dolog. Szerk. 
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leginkább megfelelni ? Bizonyára csak ugy, ha a néppel, az erdő
birtokosokkal sürün érintkezve, saját egyénisége iránt is azok 
bizalmát, szeretetét felkölti s biztosítja. Ha a nép észreveszi s 
tapasztalja, hogy az erdőtiszt mesterkéletlen jóindulattal érdeklődik 
nemcsak a szak terén olykor feltűnő ügyei, hanem minden fon-
tosabb baja s emellett apróbb dolga iránt is ; őt különféle helyes 
tanácscsal s útbaigazítással szívesen ellátja, akkor csakhamar teljes 
bizalmával ajándékozza őt meg s mint nélkülözhetlen jótevőjét 
zárja szivébe, örök hálával készen lévén őt tűzön, vízen keresztül 
vakon követni. Az ilyen egyénnek az erdőbirtokos nem fordit 
hátat s meglátva őt, nem menekül előle pitvarába; szakmunkája 
teljesítésénél nem vet daczosan gátat működésének; gyűléseken 
nem lesz tele torokkal s véres szájjal indítványai s figyelmez
tetései iránt; s a háta megett sem fog személye, törekvései ellen 
izgatni s az erdőtörvények ellen j ó - vagy rosszhiszemű bizalmat
lansággal, ellenségeskedéssel viseltetni. 

Természetes azonban, hogy ezen szükséges gyakoribb és 
bensőbb érintkezés csak egyedül azáltal biztositható, ha az erdőtiszt 
közvetlen közelből kisérheti figyelemmel erdőbirtokosainak tény
kedését, viszonyait, napi életét s lelki világát. Tehát ha azok 
közvetlen közelében, minél kisebb kerületi körre szorítkozva, 
lakik is. 

Az erdőhivataloknak a megye erdős részeitől rendesen távoleső 
székhelyei ezen czél tekintetében nem megfelelők. És pedig 
nemcsak egyedül a távolságok okozta nehézségek folytán, hanem 
amiatt is, hogy ezen nagyrészt megyei székhelyt képező városok 
társadalmi belélete már magában annyira leköti és saját képére 
átalakítja az egyént, hogy érzelmi világa is nagyon messze esik 
azon ponttól, mely az erdőbirtokos néppel óhajtandó közvetlenebb 
érintkezés lehetőségének határát képezi. 

Ezért nem lenne kívánatos az erdőgondnokságoknak össz
pontosítása sem az egyik, sem a másik értelemben. 

Miután pedig igy a röviden vázoltakból kivehető, hogy a 
czél gyorsabb elérése nemcsak ellenkezik az erdőgondnokságok 
összevonásával vagy megszüntetésével, hanem a siker inkább 
azok szaporításával áll egyenes arányban, hogy ebből folyólag 
a kerületek területi apasztása mellett a gondnokságok vezetőinek, 
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kik a mai, a legtöbb helyt igen kiterjedt kerületeknek legkülön
félébb természetű munkáival tul lévén halmozva, ezek közül csak 
a legsürgősebbeket s azokat is kapkodva, úgyszólván minden 
érdemlegesség nélkül birják elintézni, alkalom adassék a szak
teendők teljes értékű elintézhetésén kivül az erdőbirtokosok 
ügyeinek kiterjedtebb és intenzivebb ápolására, az erdőtörvények 
átvitelére a nép vérébe és az erdőgazdaságok szakszerű kifejlesz
tésére, ezen czélok eléréséhez sokkal közelebb járnak azok, akik 
a szerintök a produktív munkálkodástól kissé távolabb eső erdő
hivatalok rovására óhajtanák az erdőgondnokságok szaporítását. 

Ezzel kapcsolatosan anélkül, hogy pro vagy contra állást
foglalni tehetséget és akaratot éreznék magamban, felemlítem a 
függő nagy kérdést, az erdőfelügyelőségek és erdőhivatalok 
egyesítését! 

Képzett szakírók részére roppant hálás tárgy. Hanem azért 
bizonyára kevesen vannak, akik a bevezetésben emiitett tárgyila
gossággal írhatnának róla. Mert hiszen ahhoz elsősorban is elen-
gedhetlen és nélkülözhetlen feltétel az, hogy az illetők a két 
teljesen elütő karakterű munka- s hatáskörrel és működési céllal 
jelentkező hivatalt, külön-külön teljes egészükben, oly alapossággal 
ismerjék, amelyet a lelkiismeretes és egyik oldalt sem kiváltságoló 
bírálat megkíván. Miután pedig ezen, csak hosszabb működés 
tapasztalatai árán szerezhető képességhez vajmi kevesen juthattak 
és juthatnak, a kérdésnek legalaposabb elbírálására bizonyára 
csak ott lesz meg a kellő alkalom és mód, ahol e két hivatal 
vezetésének, irányításának szövevényes fonalai összefutnak. 

Annyi bizonyos, hogy a kérdés elbírálása rendkívül kényes és 
mély alaposságú, körültekintő kezelést igényel. Az esetleges 
elhamarkodott döntés roppant könnyen veszélyeztetheti az erdők 
fenntartásának terén elért eddigi eredményeket. 

Az egyes hivatalos körökben az egyéni nézetnek s akaratnak, 
a független hatalmi szándéknak ideges jelenségével találkozunk 
már ma is; még pedig azon körben, amelyben a munka ered
ményét, az erdőtörvényeknek végrehajtásánál s az ügymenet sima, 
gyors és kellő végű lebonyolításánál, csakis a harmonikus s minden 
egyéni érvényesülési érdektől ment, szolid együttműködés biztosítja. 

Teljesen menten a „pro domo" érdekétől és nem is az elfő-
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gultságot szülő helyi állapotokra és helyzetekre alapítva, hanem 
teljesen indifferens látkörrel és érzelemmel gondolom az adminszt-
ráczió nem egészen kifogásolhatlan menetének egyik, bár inkább 
látszólag szépséghibáját abban keresni, hogy az erdészeti bizott
ságoknak, erdőfelügyelőségeknek és erdőhivataloknak egymáshoz 
való szolgálati viszonya, az erdőhivatalokat szült uj törvény 
nyomán sehol nem lett minden félreértés, magyarázgatás lehető
ségének kizárásával, teljesen pregnánsul meghatározva! 

A törvényben és végrehajtási rendeletben ugyan egy-egy 
mondatot ki lehet ragadni, de ezeket további felvilágosító ren
delkezések hiján, mindegyik fél éppen a saját álláspontjának erő
sítésére, igazolására használhatja fel! 

A szolgálati viszonyok szabályozásának hiánya pedig tudva
levőleg bármely téren a legjobb alkalom a személyes érdekek 
és nézetek érvényesítésének s az ebből származó s az érdemi 
munkára rendkívül bénitólag ható hivatalos hatalmi kérdések 
örökös felszínen tartásának, az úgynevezett „kanapé"-pöröknek! 
És ha az „inter duos litigantes" ismeretes közmondás nem is 
egészen ide való, annyi bizonyos, hogy az elmondottak ered
ményeként a harmadik fél, t. i. az érdemi munka, ha nem is 
örvend, de nem is kapható; egyszerűen elmarad, elpusztul. 

Hogy némikép bevilágítsak az elmondott állapotok homályába, 
felemlítem például azon eseteket, midőn magok az egyes minisz
teri rendeletek utasítják az erdészeti bizottságokat arra, hogy e 
bizottságok bizonyos munkálatok teljesítésére hívják fel az erdő
hivatalokat. A hivatalok, kivételek kivételével, azonban a dolog 
helyett azon kezdik, hogy a bizottságok nem jogosultak őket 
„felhívni", hanem legfeljebb „átirathatnak". 

Azt pedig kommentár nélkül is mindenki be fogja ismerni, 
hogy egy törvényt ellenőrző és végrehajtó fórum, hatóság, „átira
tokkal" és „közleményekkel" ugyan nem nagy sikereket fog 
hivatalos kötelessége terén elérni! 

De vannak specziális kontrasztok is. Itt van például az erdő
gazdasági üzemtervek, üzemátvizsgálási munkálatok kérdése. Azt 
hiszem, hogy ezen munkáknak a törvényes időre történő elkészí
tése s beterjesztése elég fontos ügy. Mert hiszen tudjuk, hogy ezen 
munkákkal fennakad minden további erdőgazdasági élet! S mégis, 
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ha netán az erdőfelügyelőségnek kötelességéből folyó javaslatára, 
az erdészeti bizottság mint elsőfokú erdészeti hatóság, talán egy
némely, már évek óta esedékes munkálat beterjesztését megsür
getné, hát uramfia, egyszerre két eredendő bünoe esnék. Először 
is semmi köze sem lévén a vezetői szerint teljesen autonóm 
hatáskörű erdőhivatalhoz, tehát annak a sürgetéséhez sincsen 
joga; másodszor pedig beleütközik amúgy is sürgetésével az 
erdőhivatalok megállapított ügyrendjébe. A válasz ily sürgetésre 
t. i. az, hogy az erdőhivatal a sürgetést figyelembe nem veheti, 
mert neki külön jóváhagyott munkaterve van s ahhoz tartja magát. 

Pedig hát az erdészeti bizottság az erdőtörvény 25. § 3. pontja 
értelmében „rendeleteket e's utasításokat bocsát kí". De kinek?! 
Mert hiszen az üzemterv szerinti gazdálkodásra kötelezett erdő
birtokok legnagyobbrészt állami kezelésben vannak, melyeknél az 
összes műszaki teendőket az erdőhivatalok hajtják végre s a bir
tokosok csakis munkaerőt s anyagot szolgáltatnak hozzá. 

De nem folytatom ezen, csak ódiumot szerző, hálátlan témát. 
Csak fel akartam vetni a kérdést, hogy tulajdonképpen ezentúl 
ki fogja törvényeinket végrehajtani s a végrehajtást ellenőrizni az 
egymás mellé rendelt fórumok közül, ha mindenki egyforma ur 
a csárdában ? ! 

Az uj rendelettel szabályozott együttutazásokról még kevésbbé 
merek szólani. Félek az agyon kövezéstől. Csak érdekességénél 
fogra emlitem fel, hogy az utazásokat szabályozó uj rendelet 
életbeléptetésétől kezdődőleg, a rangban fiatalabb tisztviselőknek, 
a tervezett együttutazások idejében véletlenül mindig „egyéb 
sürgős" dolguk s elfoglaltságuk támad. Igy azután egyenként és 
egymásután csilingeljük végig az erdőbirtokosok portáit. Magam 
a mondott idő óta, a mai napig egyetlen egyszer számítottam 
fel „együttutazási" költséget. 

Az erdészeti adminisztráczióban tehát bizonyos beteges jelensé
gek észlelhetők, amelyeket a mindennapi gyakorlat alapján itt előad
tam. Orvoslásuk módjára nézve javaslatot tenni nem érzem magamat 
illetékesnek, hanem czélomat elértem, ha az orvoslás szükséges
ségére nálamnál illetékesebb tényezők figyelmét felhívtam. 




