
Az erdőőri szakiskolák kérdéséhez. 
Tisztelt szerkesztőség! Megengedi, hogy a juliushavi fü

zetben történt kijelentése alapján az erdőőri iskola felállítása 
ügyében, a Vértes aljáról és vidékéről némi hangulatot a t. 
szerkesztőség tudomására juttassak. 

Ezer meg ezer köszönni-valójok van az erdőgazdaság kö
rében foglalkozóknak, és általában az erdőbirtokosoknak is, 
az országos erdészeti egyesület által kifejtett működésért és 
minden olyan ügyér t , mit az egylet akar az erdőgazdaság, 
akár a vadászat érdekében, tiz év óta létrehozott. 

A mint a hegyeken feljebb haladunk, a válogatott dísz
növények helyett hasznos fákat találunk szabálytalan idomú 
földrészleteken, a hol a stil szerint épített villák helyett egy
szerűbb házak rejtőznek a vén terebélyes olajfák közt. A 
föld itt lejtős kezd lenni, és hogy a viz el ne mossa, támasztó 
falakkal emelik vízszintes helyzetbe, hogy igy megvédve s 
gyarapodva táplálhassa a beléje ültetett gyümölcsfákat és 
veteményeket. Mintegy garádicsok felső lapján lévő földszala
guk ezek, melyeket a Nizzard a terebélyes olajfák árnyékában 
kapával mivel. Beveti gabonanemückkel, hüvelyes vetemények
kel vagy beülteti burgonyával, káposztával és egymástól egy
két lépésre álló sorokban még szőlőt is termeszt benne. 

Ily földmivelő tanyák, ép ugy mint a villák, széles övben 
környezik a várost, csak hogy a tanyák öve már a villák övén 
felül van és sokkal szélesebb. Három-négy óráig megy az em
ber közöttük és alig várja, hogy keresztül hatoljon rajtuk. 
Feljebb haladva, a talaj mindig sekélyebb lesz, a földszalagok 
keskenyebbek, mig végre annyi földet sem lehet már összeka
parni, hogy érdemes volna a munkára. Forberger János. 

(Vége küv.) 



Nem is lehet feltenni, hogy azon derék szakférfiak meg
feledkeznének teremtő tehetségükkel hozzájárulni, midőn ismét 
egy oly kiváló terv foganatosításáról van szó, mint az, mely az 
egyesület mult évi közgyűlésen tárgyaltatott s mint azt a július 
havi füzetben Illés Nándor erdőmester ur is a magyar erdé
szeti irodalom egyik fáradhatatlan hű munkása szintén előadta. 

Azt hiszem én is, de általános erre nézve a nézet, alig 
lenne nagyon látogatott azon intézet, mely csak erdőőröket 
nevelne és mely agylátszik, leginkább a községi és a kincs
tári erdőbirtokoknak óhajtanak szolgálatot tenni. A kincstári 
erdőbirtokok átalában véve azt hiszem magas képzettségű er
dészek által kezeltetnek, az erdőőri szolgálat mennyiből áll 
o t t , azt nem ismerem, tehát ahoz nem is szólok, ellenben a 
községi erdőbirtokokat és azok kezelését sok helyen igen is 
jól ismerem, mely erdőbirtokok kisebb-nagyobb kiterjedésüek, 
és itt az erdőterületek felvigyázását rendesen egy elszegénye
dett vagy elagott helybeli polgár vagy mesteremberre bizzák, 
a kit néha mintegy kegyelemből nyugalmaznak e szegényesen 
fizetett szolgálatba; de mert nem is fizettetik jobban, a jöve
delem is dolgához van mérve, és ez azután végzi ott az er
dei szolgálatot, a mi erdőőrzésből és télen favágatásból áll 
épen ugy, mint azt a község érdemes elöljárósága elhatározta. 
Legyen tehát ezentúl szakoktatásban részesült erdőcsősz, meny
nyivel fog ez többet tehetni amazoknál, vagy fogja e tudni 
szolgálatát előjárói, gazdái ellenére mint azt azok rendelik; 
vagy hatalmak lesz tán az ily tudományos csőszöknek, a köz
ség kontójára a már sok helyen nem is erdőnek nevezhető 
községi erdőket felújítani? 

Hogy ily erdőbirtokok bármiféle őrző személyzet által 
miként részesüljenek kellő időben, kellő ápolás, szóval jó ke
zelésben, arra majd elég erős lesz az erdőtörvény, és ebből 
kifolyólag az illető elöljáróság kiket szigorúan fog a törvény 



kötelezni a községi erdők rendes kezelésére. Üdvözöljük azért 
a megyei erdőfelügyelőket, kiknek feladatok lesz. az erdőgaz
daságok kezelését szem előtt tartani. 

A kisebb erdőbirtokosoknak. kik nagyobb részben gya
korlatilag képzett erdőtiszteket tar tanak, kevésbé fog szüksé
gük lenni ily erdőőrökre, mert rendesen tanítanak magoknak 
be oly í rni , olvasni, számolni tudó embereket, a kiket min
den erdei munka végrehajtásával ideiglenesen megbízhatnak, 
sőt ha kell, a faiskolák növelése körül folyvást használhatnak, 
mire némely helyen nagyobb szükség van , mint egyéb tudo
mányra; a fontosabb erdei munkáknál pedig magától értetődik, 
hogy jelen legyen a felelős számadó tiszt. 

Vájjon nem volna-e időszerűbb és czélszerübb, alsóbbrendű 
erdőtiszti iskolát felállítani? legalább két egész ötöt, azt hiszem 
szebb jövője lenne; mert a számtalan kis erdőbirtokok, me
lyek ma gyakorlatilag képzett erdőtisztek által kezeltetnek ilye
neket igényelnek. Alig hiszem pedig, hogy a gyakorlati erdé
szek fiai és arra a pályára lépni kivánó növendékek fel ne 
keresnék ezen intézetet szakoktatásért, a mennyiben jól lát
j ák , hogy arra nagy szükségök van ma már ; mert ily kis er
dőbirtokok kezelésére magas képzettségű erdészt tartani, sem 
az erdőbirtokosnak. sem az illetőknek magukat képeztetni nem 
fizetné ki. 

De nemkülönben a nagyobb erdőbirtokosok sem tarthat
nak minden külön álló és pláne egymástól messze eső kis er
dőrészekben magas képzettségű erdészt, de épenséggel egy egy
szerű erdő kerülőre sem bizhatják kisebb erdőségeik ideiglenes 
vezetését; azután ily kis vagy közép hivatalra egy oly sok 
időt és pénzt vesztegetett szakember sem vállalkozhatik a cse
kély fizetésért. Nagyobb uradalmakban pedig ugy is szakkép
zett férfiak a kormányzók. 



Hogy a nagyobb erdőbirtokok már rendesen magas kép
zettségű erdészek által kormányoztassanak, az igen is szüksé
ges, mert oly kincsbányákat, minőket kiváltképen a nagyobb 
kiterjedésű erdők magokba rejtenek, nagyon sok magas kép
zettségű erdésznek is gondot ad czélszerücn kihasználni, sőt 
az is megtörténik, hogy még az ilyenek figyelmét is kikerüli 
a helyesebb cselekvés. Az pedig viszont igen üdvös volna, ha 
az ily szakképzett igazgatő-erdésznek egy közép műveltségű és 
képzettségű erdőtiszt állna rendelkezésére, vagy az egészen 
külön álló kis erdőbirtokot egy ily közép szakoktatásban ré
szesült erdőtiszt vezetné, hogy ennek tekintélye is több lenne, 
mint az erdőőré, az kétségbe sem vonható; neveltetésénél fogva 
is pedig inkább lehet reményleni, hogy képesebb lenne az 
erdőigazgatót bármi munkára nézve tett intézkedésében meg
érteni , sőt ha kell a kis erdőbirtokot egyedül i s , a törvény 
értelme szerint kezelni, avagy tán az intézetben' erdőőrökkel 
is el lesz ez érve? gondolják sokan, — tévedhetnek; mert ha 
ezen intézet csak i rn i , olvasni és számolni tudó mindenféle 
embereket fogadna b e , akkor nem sokkal lesz tovább a mos
tani helyzetnél; ha pedig megköveteli az intézet , hogy leg
alább az alsó reál- vagy gymnasiumi iskolai bizonyitványokkal 
birjon; azt hiszem, ha már ennyire ment azon fiatal ember, 
akkor választand magának egy oly pályát , mely az őrök rang
jánál minden esetre magasabb lessz. 

Ezen szerény véleménynyel iparkodtam tehetségemhez ké
pest kifejezést adni az itteni nézetnek, és a t. szerkesztőség 
azt hiszem nem veendi rosz néven, ha még tudomására jut
tatom, mennyire örvend vidékünk az erdőőri iskolának, vagy 
mennyire örvendenének még inkább az alsóbb rendű erdész-
iskolának. 

Csurgó, augusztus 20-án 1877 . Hárvich Ernő. 


