
És elvégre érintetlen nem hagyhatok még néhány badarságot, 
mert vannak egyesek kik a jelzett fonák eljárás mentségére következő 
üres védelmekkel élnek. „Minek bajlódjék az illető tiszt azzal, mikor a 
jövedelem fáradság nélkül is befolyik, addig az erdőtiszt más teendőit 
végezheti,'1 vagy pedig: „Czélom az hogy a kézimunka és fuvarbér — 
mely e vidéken hallatlan drága — lejebb szállíttassák, és erre nagyon al
kalmatos egy válalkozó, mert ő minden fillérét megnézi hova teszi." 
Mintha azt már egy hü tiszt vagy kezelő ép úgy nem tehetné mint egy 
vállalkozó V! A munkabért is lehet korlátok közt tartani, ha lelki isme
retes lépést tartunk az idővel, s meg nem vonjuk a munkástól azt, a 
mi őt megilleti. Nagyon természetes ha az élelmi czikkek drágulnak, 
hogy többet is kell fizetnünk, de az élelmi czikkek ily emelkedése, s a 
munkabér ez utáni emelése még kevés embert buktatott meg, mert a 
többi iparczikkek árai is ezzel emelkednek rendesen. 

Ismételve mondom tehát hogy jobb és előnyösebb ha az illető bir
tokos azon hasznot mit a vállalkozók — s a j á t b i r t o k á n b e l ü l 
zsebre raknak, maga tegye zsebre. A v á l l a l k o z ó a k é s z anya
got — oly á l l a p o t b a n m i n t azt fentebb k i f e j t e m — 
k é z t ő l k a p j a , s a z t a z t á n s z á l l í t s a , finomítsa oda a 
h o v a és a hogy n e k i t e t s z i k , s é l é n k í t s e vele a for
g a l m a t az o r s z á g o s vagy a v i l á g p i a c z o n. 

Nyilrai Andor. 

Az úgynevezett erdészjelöltekről. 
Erdészjelölt alatt oly fiatal embert ér tünk, aki az akadé

miát jósikerrel végezvén kincstári erdőgazdaságban gyakorlati 
pályára lép. Ebből válik azután — ha a megszabott idő alatt 
államvizsgát tett — erdőgyakornok és később tisztviselő. 

Ily ifjak régebben már az akadémián részesültek segély
pénzben és szolgálati éveikbe az ott töltött idő is beszámitta-
tott. Tanulmányaikat végezvén erdőörökül neveztettek k i , ne
hogy szolgálati idejük megszakittassék és ily de csak névleges 



minőségben végezték a mostani erdészjelöltek teendőit, amíg 
valóságos gyakornokokká vagy tisztekké neveztettek k i . 

Ez úton vált lehetővé, hogy egyes tisztviselők 40 évi hű 
szolgálat után néhány évi teljes nyugdíj élvezetében pihenhettek. 

Most ellenben a fiatal szakember kincstári szolgálatba jó 
remény fejében lép — a nélkül hogy egy krajczámyi államse
gélyben részesülne; gyakran a legterhesebb szolgálatot végzi, 
egy helyről a másikra helyeztetik át — leteszi az államvizsgát 
is, de szolgálata mindaddig nem vétetik számba, amíg gya
kornokká nem neveztetik k i , a mi legtöbb esetben 5—8 évig 
is eltart. 

Ez elv alkalmazását a mult korszak kormánya a követ
kező indokokra alapította: oly ifjú, aki az akadémiát épen el
hagyta, a gyakorlati életbe eleinte csekély eredménynyel hasz
nálható, és munkája elegendően van megfizetve azon alkalom 
által melyet mivelődésére nyer. 

A dolog azonban nem áll egészen így. Ily fiatal erőt ren
desen nagyon is kiaknáztak, még pedig többnyire oly munka 
mellett, melyhez írás-olvasás igen, de tudomány nem szüksé
ges és a mely mellett nemcsak hogy nem mivélődött, de azt 
is elfelejtette amit valaha iskolában és akadémián tanult. 

E fölött az erdészeti pályára minálunk rendesen szegényebb 
sorsú fiatalok lépnek, kiknek szüleik véres verejtékük utolsó 
szerzeményét is oda adják, hogy a fiuk habár terhes munka 
utján, de a miveltebb osztályok köreiben találjanak kenyeret. 

Ezeket tekintetbe véve az erdészjelölt állapota valóban 
szomorúnak de egyszersmind olyannak is mondható, mely az 
állam érdekeivel nem egyezik. 

Oly fiatal ember ugyanis, ki élete legvirágzóbb korszakát 
folytonos nyomorban tölteni — gyakran éhséggel küzdeni 
kénytelen és mivelődési eszközök szerzésére mitsem fordíthat; 
ki tisztességesebb társaságban illedelmes ruházat hiánya miatt 
föllépni nem képes, — és a kit még az sem vigasztal, hogy e 
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lesújtó küzdelmek évei valaha aggkorában fognak gyümöl
csözni : az rendesen elkeseredik; bátorságát, erélyét, önérzetét 
vesziti, elsatnyul — vagy a legjobb esetben egészen egyoldalú 
géppé válik, — de nem ritkán, ha egyszer útja nyílik, a szen
vedett lealázásokat és nélkülözéseket pótolni oly módon is 
igyekszik, mely a becsületnek és a kincstár érdekeinek megfe
lelni egyaránt alkalmatlan. 

A kincstárnak azonban nagyon is érdekében áll, hogy 
magának sokoldalúan képzett, általános miveltségü és önér
zettel biró becsületes tisztviselőket neveljen, ezt pedig legjob
ban ugy teheti, ha jeles fiatal embereket kincstári uradalmak
ban alkalmaz. De miután ez alkalmazás nem egyedül az ifjak 
kiképzése érdekében de a szolgálat hasznára is történik, mél
tányos és a fönntebbieknél fogva czélszerű is, hogy azokat 
munkájuk fejében legalább segélyben részesítse s hogy alkal
mazásuk idejét szolgálati évekül számba vegye. 

Ürömmel közöljük tehát a következő szabály-rendeletet, 
és hisszük hogyr ez őszinte ürömünkben t. olvasóink, de neve
zetesen fiatal szaktársaink teljes mértékben osztozkodnak. 

8596. Sz. A m. k. pénzügyministeriumtól. 

Az erdőgyakornokok és erdészj élőitekre nézve fönálló 
rendszer az erdészet jelen igényeinek már meg nem felelvén, 
a következő szabályrendelet adatik ki. 

Az erdészjelöltek ezennel megszüntetvén, jövőre csak 
erdőgyakornokok fognak fönállani. 

Ezek kineveztetésük által az államszolgálatba fölvétetvén 
és a XII. díjosztályba soroztatván, azonnal föfeskettetnek és 
szolgálati idejük az első eskületétel napjától szabályszerűen 
beszámittatik. 

Az erdőgyakornokok 80 krajczár és 1 forint napidíjjal 
rendszeresittetnek. 



Egy forint napidíjjal rendszeresített gyakornoki állomásra 
csak az tarthat igényt, a ki az erdészeti államvizsgát letette. 

Hosszabb ideig és jelesen folytatott szolgálat után, (az 
illető hivatal) külön ajánlata folytán, ily erdőgyakornok 1 ft. 
25 kr. és 1 ft. 50 krnyi napidíj t is nyerhet. 

A rendszeresített gyakornoki állomásokra 80 kr. napidíj
jal oly erdésznövendékek is fognak kineveztetni, a kik állam
vizsgát még nem tettek, de az erdészeti szaktudományokat 
valamely erdőakadémián jó sikerrel végezték. 

Azon gyakornokok, kik az államvizsgát a megszabott idő 
alatt le nem tennék, vagy ezen vizsgánál nem képesítetteknek 
bizonyulnának, minden fegyelmi eljárás mellőzésével és min
den további igény nélkül elbocsáttatnak. 

Hogyha erdésznövendékek a megszabott számon túl je
lentkeznének, a kik az állami erdészetnél gyakorlatra lépni 
kivannak, azok, fizetésre és kirándulási költségekre számot 
nem tarthatván és alkalmazásuk ideje szolgálati évekül nem 
számíttatván, csak oly föltétel alatt fognak fölvétetni vendég
gyakornokoknak, ha kimutatják, miszerint szüleik vagy más 
valaki által legalább 80 krnyi napidíjnak megfelelő összeggel 
segélyeztetnek. 

Ezen vendéggyakornokok elhelyezésénél és alkalmazási 
helyők megváltoztatásánál kivánatuk tekintetbe veendő, a 
mennyiben ez a vendéggyakornokok czélul kitűzött több ol
dalú és minden tekintetben megfelelő kiképzésével összeütkö
zésbe nem jönne. 

Ha a vendéggyakornok erkölcsi és egyéb magaviselete, 
vagy szorgalma meg nem felel, az a további gyakorlattól el-
tiltatik. — 

Az erdőgyakornokok kinevezése és a vendéggyakornokok 
fölvétele a m. k. péírzügyniinisteriumnak tartatéit fönn. 

Ennek alapján fülszólittatik (az illető hivatal) miszerint 4 
bét alatt kimerítően indokolt javaslatot tegyen az iránt, váljon 



hány erdőgyakornok volna az ottani erdészet, még pedig az 
igazgatóság, erdőrendezés és erdőhivatalok számára rendsze
resítendő. 

Egyút ta l , az ottani erdőgyakornokok és erdészjelöltek 
kimutatása mellett, a gyakornoki állomások betöltésére nézve 
a kellően indokolt és a jelöltek összes okmányaival ellátott 
javaslat felterjesztendő. 

Budán 1869. évi márczius 12-én. 

A m.k. pénzügyminister meghagyásából. 
G r a e n z e n s t e i n . 

A megyei erdöfelügyelőségek mielőbbi felállí
tásának szüksége. 

(Púza Jenő.) 

Az úrbéri viszonyok rendezése, a volt jobbágyok erdő- és legelő
illetőségének elkülönítése a volt földes úr birtokától s evvel összekötte
tésben a tagosítás hazánkban nagyobbrészt már befejeztetett, a m. kir. 
kincstári uradalmakhoz tartozó egyes községekben, ezen munka még je
lenleg is folyamatban van, de rövid idő alatt be fog fejeztetni. A kincs
tári uradalmakban az elkülönítés, többnyire barátságos megegyezés alap
ján kötött szerződések értelmében történik, mely czélszerű eljárás által, 
több alkalom adatik, a jobbágy kívánalmait lehetőség szerint figyelem
be venni, és azokat alaposság esetében méltányolni. 

Azon községekben, hol a tényleges elkülönítés, ezen sorok írója 
által vitetett keresztül, az egy egész telek után kiadott legelő-, és erdő-il
letőség nagysága nagyon különböző; némely községek ugyan is 16 hold
nyi legelő-, és 8 holdnyi erdő-; mások ismét 18 holdnyi legelő-, és 12 
holdnyi erdő-területet nyertek, holdját 1200Q öllel számítva. 

Az összes urb. legelő-illetőségnek megfelelő terület hiánya eseté
ben, az, az erdő területből pótoltatott, mi által némely községek terje
delmes erdőrészek birtokába jutottak, és mentől nagyobb volt egy urbé" 


