
Nyolcadik fejezet

MÉG EGY SZÓ AZ ERDÉSZISKOLÁKRÓL, AZ ISKOLÁKRÓL 

ERDÉSZEK ÉS VADŐRÖK SZÁMÁRA

Nem tartom feleslegesnek, hogy a dolgok jobb megértése végett 
ahhoz, amit erről a témáról már e művecske második fejezetében -  az ungvári 
előadásomban -  mondottam, az alábbiakat még hozzáfűzzem.

Mindenki előtt ismert, aki némileg járatos a bányászatban, hogy a jó 
bányafelügyelő a lelke a jó bányaüzemnek Az a bányaigazgató, aki a bányáit 
rendszerint havonta csak egyszer keresi fel, legyen mégoly tevékeny ember 
is, és rendezzen el mindent mégoly okosan, ha rossz felügyelői vannak, nem 
ér el semmit, vagy csak sokkal kevesebbet, és ez a kevés is sokkal nagyobb 
idő- és pénzáldozattal jár annál, mint akinek rátermett beosztottai vannak.

Valami egészen hasonlót lehet találni az erdészkedés esetében is. Az 
erdőmester legyen bár mégoly ügyes, tettrekész, igen értelmes ember, mégis, 
ha rest, tudatlan erdészei vannak, nem fog az erdőkezelésben előrehaladni, 
hacsak nem veszi a fáradságot, és tehetsége is van hozzá, hogy ügyes 
embereket képezzen ki magának. Nagy erdőtestekben, ahol tudományosan 
képzett, magasabb rangú erdészeti alkalmazott adódik, ott még tűrhető a 
helyzet, mert az erdész uraknak erdőmesterükben professzoruk van, aki 
megtaníthatja őket mindarra, ami náluk még hiányzik. Ki fogja azonban ezt 
kisebb erdőségekben megtenni, ahol nincs tudományosan képzett erdészeti 
alkalmazott, mint elöljáró, ahol az erdésznek az erdővel kapcsolatban 
mindenesnek kell lennie? Birtokosnak, ügyvédnek vagy udvarbírónak, a 
városokban polgármesternek a tanáccsal együtt, a községekben elöljárónak az 
esküdtekkel együtt. Hogy ilyen körülmények között hogy megy az erdész 
oktatása, és egyáltalán hogy mehet, azt jól tudjuk. Ilyen viszonyok között 
rendkívül fontos, hogy iskolák, tanintézetek legyenek erdészek számára. 
Hogy mennyire hagyatkozhatunk a magángyakorlatból származó 
bizonyítványokra, az ismert.

Úgy hiszem, az eddig előadottakból magától adódik, hogy a mi 
erdészeti viszonyaink között főleg legényeinknek milyen tantárgyakat 
oktassanak, és elég világosan kitűnik, hogy a jelenlegi viszonyok között a 
favágással és a nyúlvadászattal, meg a fatolvaj októli őrködéssel még nem 
tettünk meg mindent az erdészekért és tudásukért.

Ami a tanítás módját illeti a saját erdészeti iskolában, arról nem tudok 
véleményt mondani, mivel sok embernek az erdészeti teendőkbe való 
gyakorlati bevezetésén kívül nincs más tapasztalatom, így azt hiszem, hogy 
azt át kell engednem tapasztaltabb embereknek.
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A Magyar Erdészegyletben, fennállásának eddigi, rövid ideje alatt 
állandóan és igen élénk részvétellel a legcélszerűbb erdészeti tanintézet 
felállítása került szóba, és erről tanácskoztak, majd javasolták, hogy egy 
bizottság dolgozza ki a viszonyainknak megfelelő erdészeti tanintézet 
felállításának a módját. Ennél többre az erejéből nem futotta. A bizottság 
előmunkálatainak lényege az alábbi.

1853-ban az erdészeti tudományok nagyérdemű professzora a selmeci 
akadémián, Schwarcz bányatanácsos -  aki már sok derék magyar erdészt 
képezett ki -, az egylet megkeresésére a besztercebányai közgyűlésen 
javaslatot tett arra, hogy Magyarországon létesüljön egy magasabb erdészeti 
tanintézet, amely a morvaországi Aussee-belihez hasonlóan 
magánalapítványból jönne létre. A javaslat lényege a következő:

Ahelyett, hogy mint eddig Selmecen, csupán egy professzor adja elő 
(tanársegédeivel) az erdészeti tudományokat, a segédtudományokat pedig 
valamennyi akadémiai hallgatóval, így a bányászhallgatókkal együtt, más 
professzorok előadásában hallgatják, az újonnan létrehozandó tanintézetben 
három professzor és három tanársegéd állna alkalmazásban, akik közül az 
egyik mindjárt a tanintézet igazgatója lenne, és az erdészeti ismereteket adná 
elő a hozzá tartozó főtantárgyakkal, a másik a természettudományokat, a 
harmadik pedig a matematikát és a rajz mesterségét tanítaná. Részletes 
ismertetés erről a Mittheilungen des ungarischen Forstvereins 1854. l.sz. 
füzetében található.

Mivel a jelenlegi selmeci intézetben a segédtudományokat a 
bányászoknak szükséges terjedelemben adják elő, a voltaképpeni erdészeti 
tudományokkal, az előbbiek nagy időigénye miatt, egyetlen professzor a 
tanársegédjével csak korlátozott mértékben tud foglalkozni. Ezért kívánatos 
lenne egy magasabb tanintézet, amely kizárólag az erdészeti igényeket és 
követelményeket elégítené ki. A javaslatnak nem volt igazán jó visszhangja, 
amikor az alapítvány megajánlásáról volt szó, többek között azért sem, mivel 
annak ellenére, hogy az első években az erdészet és a bányászat összeolvad, 
mégis sok kitűnő erdész került ki az akadémiáról, és érezni lehetett, hogy, 
mint ahogy mondják: az ing közelebb van, mint a kabát, amennyiben ti. a 
jelenleg fennálló két állami magasabb erdészeti tanintézet, a marienbrunni és 
a selmeci mellett, valójában nagyobb szükségünk van egy szakiskolára az 
erdészek számára, mint egy újabb, magasabb erdészeti tanintézetre.

Nos, ami az igazi erdészeti szakiskolát illeti, az egylet 
Magyarországon jelenleg a legsürgősebb erdészeti szükségletnek ismerte el. 
Erről már az Ungváron tartott közgyűlésen az egylet az egyik állandó 
bizottsága által kidolgozott programot adott közre. Ezt a programot az Egyleti 
Közlemények 1858. évi IV. füzete tartalmazza. Lényege a következő:

Az egyesület közbenjárásával három azonos erdésziskolát állítanának 
fel az ország különböző vidékein, mindegyiket körülbelül 30 tanulóval. Az
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egyik Keszthelyen, a másik Tótlipcsén lenne, a harmadik helyét ugyan nem 
jelölték ki, de Bihar vármegyébe javasolják.

Ezekben a tanintézetekben a tanítás leginkább gyakorlati lenne, ezért 
az iskolához egy nagyobb területű tanerdészet kapcsolódna. A tanszemélyzet 
egy igazgatóból -  ő látná el egyúttal a tanerdészet vezetését is -, két tanárból 
és egy tanársegédből állna, akik a tanulók gyakorlati oktatásán kívül a 
következő tantárgyakat adnák elő: vadon élő állatok természetrajza, vadászati 
ismeretek, rovartan, hegy- és talajtan, éghajlattan, erdészeti 
termőhelyismeretek, algebra, elméleti és gyakorlati geometria, mechanikai 
alapismeretek, rajztan, erdészeti termék- és igazgatási ismeretek.

A tanfolyam kétéves lenne, és azok a növendékek, akik 
Magyarországon állandó lakosok, tandíjmentesek lennének.

Mindegyik iskola első berendezésének költségeire 4 ezer forint, a 
folyó kiadásokra mintegy 7 ezer forint és 120 öl fa lenne előirányozva, az 
épület felépítése vagy bérbe vétele nélkül.

A bizottság javasolja, hogy ezeknek a költségeknek a fedezetéül az 
erdőből származó adóbevételből vagy egyszeri alkalommal 4 és fél krajcárt, 
vagy évenként és holdanként 3,5 krajcárt juttassanak.

Ami az első berendezést és az éves szükségletek költségeit illeti, azok 
kisebb súlyúak az olyan települések számára, és bizonyára el is viselnék, ahol 
már hasonló intézetet támogat a lakosság teremtő szelleme és segítőkészsége. 
Bizonyosan érkeznének kedvező ajánlatok az ország különböző vidékeiről, 
településektől vagy magánosoktól, amíg ez a téma úgy a helyére nem kerül, 
hogy általános visszhangra talál. Azzal bízott meg atyai városom, Lőcse, mint 
küldöttét, hogy az ungvári közgyűlésen jelentsem be, amennyiben ez a téma 
szóba kerül, és elhatározzák egy ilyen iskola felállítását, és a választás 
Lőcsére esik, amely város a Központi-Kárpátok lábainál fekszik, ahonnan 3 
órán belül az erdőtenyészet minden lépcsőfokát el lehet érni a tölgyesektől a 
henyefenyőig, és 10 ezer holdnyi erdejének fele fenyő, fele lombos, ez a 
város kész az oktatáshoz szükséges valamennyi helyiséget a szükséges 
ingóságokkal, berendezve, térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, és 
csekély erejéhez mérten a költségekből is részt kíván vállalni. A Szepesség e 
kis központjának minő nyilatkozata ez; amely pénzügyi szempontból szerény 
ugyan, de az országban az első erre mutató készség, melyet az erdészegylet is 
a legnagyobb rokonszenvvel fogadott.

Figyelemmel arra, hogy az állandó bizottság erdészeti szempontból a 
helység megválasztására bölcs, mértékadó kikötéséket tett, amennyiben a 
kérdéses szakiskolákat ne ott létesítsék, ahol már minden rendezett, de ott 
sem, ahol hatalmas területeken még minden szabályozatlan állapotban van, 
legalkalmasabb az olyan település, ahol már némi szabályozott erdészeti 
állapot uralkodik, egy belterjesen gazdálkodó, kis erdészeti üzem is van, de e 
mellett még az avult rozzantságok Augias-istállóját is ki kell takarítani.
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Továbbá jó, ha nem is a település területén, de a közelben az erdőhöz 
kapcsolódó ipari vállalkozások vannak, mint vas- vagy más kohóüzemek. Ha 
a tanuló mindent, amibe beletekinthet, az iskolában már teljesen rendezetten 
talál, és utána az életbe kilépve, mint az gyakran előfordul, szabályozatlan 
viszonyok közé kerül, rögtön el is csügged, ölbe teszi a kezét, és azzal ámítja 
magát, hogy ezt náluk lehetetlen rendbe tenni. Az természetesen nem érdekli, 
hogy ezeket a még alig szabályozott erdészeti viszonyokat is, amelyekkel 
találkozik, milyen szívóssággal és milyen küzdelem árán lehetett csak elérni. 
Ma különösen túlságosan sok lenne elvárni egy növendéktől, hogy most, 
amikor ezeket az gondokat már egészen egyszerűen el lehet intézni, 
levéltárakat keressen fel, ahol a községekkel évekig tartó perek aktái 
fellelhetők, mert ezek ismerete fontos erdészkedésünk fejlődéstörténetének 
feltárásához.

Iskolák vadőrök, erdőőrök, segéderdészek, tehát a tényleges erdőőrző 
személyzet számára

Ez a téma már a Magyar Erdészegylet közgyűlésein, különösen 1856- 
ban Késmárkon került szóba. Az előadások és a viták a Mittheilungen des 
ung. Forstvereins 1856 évi I. füzetében találhatók.
Véleményem minderről a következő:

Azokon a helyeken, ahol az erdőséget egyetlen szakképzett erdész 
kezeli, még ha csak egyetlen kerületnek a vezetője is, kötelessége a mellé 
adott őrző személyzetet a szükséges ismeretekre megtanítani. Ez az erdész 
egyik fő kötelessége, aki ezt meg is tudja tenni, és meg is teszi, ha rendes, 
kötelességtudó ember.

Mi történjék azonban a kisebb, már leválasztott vagy leválasztandó 
községi erdőkkel, vagy olyan magánerdőkkel, amelyeket csak úgy 
mellékesen, egy gazdatiszt vezet? Itt az erdőőmek mindjárt erdésznek is kell 
lennie, s az erdőgazdálkodásról annyit kell tudnia, mint a földművesnek a 
földművelésről. Ki tanítsa meg erre?

Ilyenek számára, az erdei szolgalmak megváltásának megvalósítása 
után, itt lenne az intézkedés ideje, hogy ezek az önmagukban kisebb, de nagy 
számuk révén oly nagy területet képviselő erdőségek ne legyenek annak a 
veszélynek kitéve, hogy ahol a lakosságban megvan az őszinte jószándék 
megtartásukra, ott csupán az erdészeti személyzet tudatlansága miatt 
tönkremenjenek. A törvényben lefektetett és mindig céltudatosan működő 
állami főfelügyelet különösen a községi erdők megtartásában legyen abban a 
helyzetben, hogy megakadályozhassa azok teljes elpusztítását, ahol semmi 
készség, semmi felkészültség nem található a céltudatos erdőkezeléshez. Ha a 
főfelügyelet nem hatékony, akkor azoknak a helyzete nagyon megnehezül, és 
fáradozásuk legalább megkétszereződik, akik ezekre a községi erdőkre
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felügyelnek, és a beállított őrszemélyzet nem dolgozik a kezük alá. Egy 
ügyes, jól képzett erdőőrtől a helyi elöljáróság is tanulhat.

Úgy vélem, hogy ezt a kérdést a következő módon lehetne megoldani.
1) Az ország minden erdősült megyéjében létesülne egy erdőőri 

iskola, melyet a megyei erdőmester irányítana, akiről a II. fejezetben 
mondottakat vegyék, kérem, figyelembe. A tanulók napi tanítását az 
erdőmester végezné egyik adjutánsa, egy tapasztalt, kiszolgált erdőőr 
közreműködésével.

2) A tanár és a tanulók lakó-, ill. szálláshelyéül szolgáló egyszerű 
épületeken kívül egy 2-3 holdas, erdőben fekvő csemetekertre is szükség van, 
mivel legtöbb nemes fafajunk kezdetben igényli az idős fák árnyalását. Az 
iskolához tartozna egy 30 holdnyi vagy akkora sarjerdő, amennyi a 
vágásforduló, és mellette egy 200 holdas szálerdő, mint tanpagony.

3) Ezt a 30 holdnyi sarjerdőt a legtöbb település egy összefüggő 
tagban ki tudná adni az iskola állandó használatára. Ezzel szemben nehezen 
megvalósítható, hogy 200 hektár szálerdőt úgy lehessen elkülöníteni, hogy 
azon az aránylag kis területen a gyakorlati oktatás számára elegendő 
lehetőség nyíljon a szálerdőben előforduló valamennyi tevékenység 
bemutatására. Ezért ezt a 200 holdat egy nagy erdőség különböző 
erdőrészleteiben úgy kellene az iskola használatába adni, ide-oda 
vándoroltatva 10 évről 10 évre, hogy minden bennük előforduló vágást 
elvégezzenek, a középkorú állományokat kellőképpen áterdőljék, a vágható 
korúban pedig valamennyi zsindely-, épületfa-, deszkarönk, szerszám- és 
ölfának való ki legyen véve, utána pedig a vágást más erdőrészletbe 
helyezzék át.

4) Ezek az erdőrészletek, amelyek a tanpagonyt szolgálják, az iskolák 
szabad rendelkezésére állnának, de úgy, hogy a csemetekertből származó 
kevés kinyerhető fán kívül egyetlen gally sem fordítható az iskola 
használatára.

5) A csemetekert minden költségét és az erdősítések költségeit is az 
iskolának kell viselnie, a tulajdonos térítése nélkül. Az eladható fa teljes 
egészében a tulajdonosé marad, költségeit, amibe az ölfa sarangolása és 
egyéb választék elkészítése kerül, amit az iskola végzett, a tulajdonos, miután 
átvette, mint rendes termelési bért, kifizeti az iskolának.

6) A tanulók tanítását gyakorlatilag az iskola erdőőre végzi, az 
adjutáns felügyelete alatt, és szükség esetén a felvett favágóval vagy 
szénégetővel együtt az alábbi feladatokban:

a) fadarabolás fejszével és mind az egyenes, mind az ún. stájer, hasas 
fűrésszel. Ez utóbbinak az az előnye, hogy földön fekvő törzset is át lehet 
vágni vele anélkül, hogy meg kellene emelni. Döntés fűrésszel különböző 
irányba, a fa megfelelő sűrű rétegekbe történő rakásolása, az öl helyes 
felállítása nemcsak sík területen, hanem lejtőn is, ahol az ölnek más mérete
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van, vagy legalábbis másképpen kell mérni, mint a síkon berakottat, ide 
tartozik a rosszul ölbe sarangolt fa hibáinak felderítése és bemutatása 
okulásul.

b) zsindely, hordódonga, keréktalp készítése megfelelő faanyagból, ahogy 
ebben a megyében, vagy az erdőben, vagy legalábbis a famunkásokkal el 
szokták készíttetni. Ha az erdőőr ért ehhez a mesterséghez, úgy nem fog 
senkinek sem arra alkalmatlan fát kiadni, takarékosan bánik az ilyen értékes 
fával, és ahol az erdőtulajdonos saját rezsiben készítteti a fenti cikkeket, a 
faragók egészen más rendben fognak dolgozni, mint ha arról az erdőőr csak 
fecsegni tudna, mert szükség esetén az erdőőr maga is el tudja készíteni 
ezeket.

c) A feladata nemcsak a fűrészelésre alkalmas rönk kiválasztása, 
középátmérőjének a megmérése és a méretek beírása abba a jegyzékbe, 
amely a fuvardíj megállapításához szükséges, hanem ott, ahol lehetséges, egy 
egyszerű deszkafurész karbantartása, irányítása és üzemben tartása is.

d) Sötét-, világos- és tarolóvágás megtervezése, általában minden, ami a 
természetes felújítás körébe tartozik.

e) Szabályos gyérítés megtervezése, amellyel a község az erdő 
károsodása nélkül elég nagy fatömeget nyerhet.

f) Különböző erdei magvak begyűjtése, pergetése, tárolása.
g) Magvetés és ültetés, ami az utóbbit illeti, mind csemetével, mind 

suhánggal.
h) Néha, amikor sem a csemetekertben, sem az erdőben nem adódik 

munka, vagy lehetetlen kint dolgozni, az adjutáns az növendékekkel vegye át 
az erdőtörvényt, és felhozhatná azokat az eseteket, amelyekben az erdőőri 
szolgálat folyamán az segíthet, vagy megbeszélhetik, hogy az erdőőr miként 
viselkedjék mind a hétköznapi, mind a rendkívüli esetekben.

i) Éppen így lehetne kihasználni ezt az időt arra, hogy rövid 
természetrajzi ismereteket adjon elő az erdei fákról, a fatermesztésről, a 
vadászható állatokról, és a hasznos erdei madarak védelméről. Ilyenkor 
ugyancsak be lehetne gyakoroltatni:

k) a birtok, vágásterület, erdősítési terület felmérését mérőlánccal,
1) az elöljárók számára rövid, egyszerű jelentések megfogalmazását a 

helyben szokásos nyelven,
m) fegyvertisztítást, karbantartást és lőp/akorlatok tartását álló és mozgó 

célra, különböző irányba hajított golyókra.
Anyanyelvén írni és olvasni, természetesen már mindenkinek tudnia 

kell, aki az intézetbe be akar kerülni. Ami azonban a számolást illeti, a négy 
számtani alapművelet a tanulók számára már a magasabb matematika körébe 
tartozik, és ezért a tanulóknak az első időkben felmentést is kellene adni

* Fontos lenne, ha a tanuló otthon, a ház körül is hasznosan töltené el az idejét, jó lenne, ha 
az intézetben egy egyszerű, falusi asztalosműhelyt lehetne berendezni.
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alóla. Elég, és örüljön neki az ember, ha a jelöltek a számokat ismerik és a 
számjegyeket is le tudják írni.

Egy éven belül a tanulók nagyjából megtanulhatják mindazt, ami az ő 
szintjükön szükséges. Úgy hiszem, nem lenne jó, ha a diákállomány minden 
évben teljesen kicserélődne. Oly különböző kosztosok mellett, akik között 
nagyon elhanyagolt sihederek is vannak, bizony nehéz lenne megtartani az 
illendő rendet. Itt nem nélkülözhető egyfajta katonai fegyelem bevezetése és 
fenntartása. A szegény apa, az öreg erdőőr, akinek elsősorban szemmel 
kellene tartani őket, nagyon nehéz helyzetbe kerülne, ha minden évben csupa 
új jövevényt kapna idomításra. Itt a „lancasteri” tanítási mód a helyénvaló, és 
néhány személlyel sokat lehetne javítani rajta, amiért is célszerű lenne a 
dolgokat úgy elrendezni, hogy néhány kitanult növendék házitanítóként 
mindig visszamaradna az új jövevények bevezetésére.

Körülbelül 20-30 tanuló esetében -  valamely megye, vagy e célból 
összeállt néhány megye igényei és nagysága szerint -  tanulónként az évi kb. 
100 forint tandíj mellett, amit a községek és uradalmak bizonyára szívesen 
megfizetnének, hogy gyakorlati iskolát végzett erdőőrhöz jussanak, egy ilyen 
intézet abban a helyzetben lenne, hogy önmagát fenntartsa, vagy legalábbis a 
társadalom részéről csak nagyon kis támogatásra szorulna. A tanulók mint 
munkások lépnének be, és ezáltal is hoznának valamit az iskolának.

Kívánatos lenne, hogy az ország különböző vidékein most 
megalakuló számos mezőgazdasági egyesületet ne csak az 
erdőgazdálkodásnak a mezőgazdaságba beolvasztott része, és annak 
tanintézetei érdekeljék, hanem szárnyuk alá vennék az erdőőri iskolák ügyét 
is, ha nem is pontosan úgy hívnák életre, ahogy javasoltam, de a 
viszonyoknak és az igényeknek megfelelően, minden vidékhez jól illő 
módozattal. Bizonyára nagy szolgálatot tennének hazánknak.

Igaz, hogy ezt a témát a fentiekben nagyon részletesen tárgyaltam, 
mégis csak néhány alapgondolatot vetettem fel, amelyek véleményem 
megértetéséhez szükségesek voltak.

Valamilyen egészen újszerű létesítmény megvalósításakor 
természetesen mindig adódnak megoldandó nehézségek, sok mindent még el 
kell rendezni, sok mindent még el kell simítani. Amikor azonban mindez az 
idő sürgetésére általánosan felismertté válik, akkor a felébredt közszellem 
működni kezd, ahogy azt most éppen a gyorsan, egymás után megalakuló 
mezőgazdasági egyesületek esetében láthatjuk. Örvendező hévvel kell 
mindezeket az intézményeket üdvözölnünk, amelyekben egy szép napon 
felvirrad hazánknak mint korszerű mezőgazdasági országnak a hajnala. 
Tisztelet a Legnagyobb Magyar emlékének, akinek alkotó géniusza itt is 
megadta az első késztetést, aki műveiben a legszebb, legmaradandóbb 
emléket állította nemzetünk szívében. Oly kimagaslóan tevékeny, megrendítő 
élete után, nyugodjanak békében hamvai.

126


