
Mindazonáltal el kell ismernünk, hogy a gyakorlatban 
ritkán fordul elő az az eset, hogy a négy távolság valamelyi
kéről ne határozhatnék meg a törzs magasságát. Az utolsó 
akadály tehát inkább látszólagos mint valódi. Bayard dendro-
méterét e szerint, mint pontos, megbízható és rendkívül egy
szerű műszert, ajánlani lehet. 

A harmadik erdööri szakiskola megnyitása. 
Közli: K o n d o r Vilmos, m. kir. erdész. 

A hazai erdészet fejlődésében fontos mozzanatot képez a 
lipótujvári erdőőri szakiskola létesítése. Az ország északi részé
ben elterülő értékes fenyvesekben oly kincset bírunk, melynek 
kihasználását — a szaktudomány mai álláspontja és az ország 
pénzügyi helyzeténél fogva — az okszerűség legszigorúbb sza
bályainak szem előtt tartásával kell eszközölnünk. És hogy az 
okszerű és belterjes gazdálkodáshoz mennyire szükséges a szak
képzett segédszemélyzet, azt magában véve eléggé megvilágítja 
az a körülmény is, hogy az erdőnek közvetlen ápolója és 
kezelője a viszonyok természeténél fogva maga az erdőőr. 

Mostanáig az erdőőrök a gyakorlatban szerezték meg a 
legszükségesebb szakismereteket és sokszor igen hosszú idő 
kellett hozzá, mig az erdésznek sikerült egyiket vagy másikat 
közülök annyira kiképezni, hogy bennet eljesen megbízhatott; 
sőt fordultak elő bizonyosan olyan esetek is, hogy némelyiknél 
— egy vagy más oknál fogva — az erdésznek több évi fárad
sága teljesen kárba veszett. 

Egészen másként áll a dolog most, hogy erdőőri szak
iskoláink vannak. Az azokból kikerülő növendékek oly elméleti 
és általános gyakorlati képzettséggel birnak, hogy némi útba
igazítás és a helyi viszonyok megismertetése után helyüket 



bizonyára megállják és csupán azon különleges teendőkre kell 
őket még megtanítani, a melyekre az intézetbeli oktatás nem 
terjeszkedhetik ki . 

Hogy mily szerencsés gondolat volt a harmadik erdőőri 
szakiskolát épen Líptóújvárra tenni, azt majd az- eredmény 
fogja megmutatni; tény az, hogy mindazon tényezők, melyek
től az intézethez kötött remények megvalósítását várhatjuk, 
már most is megvannak. Van egy kényelmes, czélszerüen beren
dezett intézet és hozzá egy körülbelül 95 holdnyi telek; maga 
az intézet egyikében áll fenn a legbelterjesebben kezelt kincs
tári erdőbirtokoknak, a hol bő alkalma van a szemléleti okta
tásnak a fenyvesekben előfordulható összes szaki teendőkben; 
az első évfolyamot képező 30 növendék mindmegannyi egész
séges és értelmes fiatal ember, kik előszeretetből választották 
maguknak e pályát és az intézet vezetése, illetve a tanítás 
V e l i c s Rezső buzgó szaktársunkra van bizva. 

A liptóujvári erdő őri szakiskola létesítésének előzményeit 
e lapok t. olvasói bizonyára már ismerik a napilapok ország
gyűlési tudósításaiból; itt csak annyit kívánunk megjegyezni, 
hogy ott ezelőtt egy földmives iskola állott fenn és ennek 
helyiségei és részben felszerelései is a f. évi októberhó 11-én 
megnyitott erdőőri szakiskola részére engedtettek át. 

A megnyitás — mint előbb emlitém — f. évi októberhó 
11-én történt s ahhoz a nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. ministerium képviseletében B e d ő 
Albert orsz. főerdőmester és ministeri tanácsos úr ő méltó
sága jelent meg. Jelen voltak azonkívül: a megye részéről 
nagyságos S z m r e c s á n n y i Arisztid, mint az erdészeti 
bizottság elnöke; a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal köz
ponti tiszti személyzete, L e h o c z k y Tihamér gazdászati 
iskolai segédtanár, H o r n Ede fakereskedő s a jelen so
rok írója. 



A megnyitási ünnepély d. e. 10 órakor vette kezdetét 
mely alkalommal az országos főerdőmester úr Ő méltósága a 
jelenvoltakhoz körülbelül a következő beszédet intézte: 

„Gróf S z é c h e n y i Pál földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi m. kir. minister úr ő nagyméltósága megbízásából 
van szerencsém e helyen megjelenni, hogy Magyarország har
madik erdőőri szakiskoláját megnyissam. 

Mindenekelőtt mély sajnálatomnak és részvétemnek adok 
kifejezést a felett, hogy S z e n t i v á n y i Márton főispán úr 
ő nagyméltósága gyengélkedése miatt nem jelenhetett meg ez 
alkalommal. 

Üdvözlöm nagyságos S z m r e c s á n y i Arisztid urat, a 
megye erdészeti bizottságának elnökét, ki az erdészeti ügy 
iránt való élénk érdeklődésének személyes megjelenésével ez 
alkalommal is bizonyítékát adja. 

A hely, hol most együtt vagyunk és a mely szintere leend 
az erdőőri szakiskola működésének, már eddig is hasznos szol
gálatokat tett a magyar földmivelés egy másik ágának, a mező
gazdaságnak; a viszonyok változása azonban a magas kormányt 
s illetve gróf S c h é c h e n y i Pál minister úr ő Excellentiáját 
arra inditá, hogy hazánk általános közérdekeinek, különösen 
pedig az ország ezen részében levő vármegyék helyi érdekei
nek kellő méltatásával az eddigi földmives iskola helyett erdő
őri szakiskolát állítson fel. 

A mi a lelkész és néptanító teendője a felvilágosítás ter
jesztése, a nép oktatása s javának előmozdítása körül, ahhoz 
hasonló feladatot van hivatva teljesíteni az okszerű erdőgaz
daság felvirágzására a kellő szakismerettel bíró erdőőr. 

Sokan voltak s vannak ma is, a kik azt hiszik, hogy az 
erdőőri szolgálat teljesítésére elég annyi képesség, hogy az 
erdőőr a kárttevőt az erdőtől távol tartsa. Igaz, hogy ez a 
teendő is az erdőőr feladatát képezi, de ezenkívül még sok 



és igen fontos hivatása van az erdőmivelés és erdőhasználat 
körében is. ő a nép közvetlen oktatója, ki útbaigazítással 
szolgál neki, hogy miként teljesítse az erdőmivelési munkála
tokat s miként a használat köréhez tartozó teendőket, hogy a 
becses faanyag ne pazaroltassék. 

Ezt szem előtt tartva nem urakat fogunk itt nevelni, 
hanem szolgákat kiképezni, kiknek feladatuk lesz lankadatlan 
igyekezettel, buzgalommal teljesíteni mindazt, a mi az erdé
szetre hasznos. 

Ily hivatásokkal álltok szemben (folytatja a növendékek
hez fordulva), hogy majdan — a szükséges ismeretekben kiké
pezve — mint műszaki segédszemélyzet leendő elöljáróitokat 
munkálkodásaikban gyámolithassátok s egyáltalán a szaknak 
hasznos szolgálatokat tehessetek. 

Az igazgató úr feladata leend a szükséges tudnivalókban 
oktatni s oda igyekezni, hogy majdan szép eredményt mutat
hasson fel, mire különben eddigi kitűnő szolgálatai előre is 
reményt nyújtanak. 

Meg fog tanítani a szükséges ismeretekre s gondotokat 
fogja viselni minden tekintetben, miért is hozzá mint szülői 
helyetteshez mindenben bizalommal kell fordulnotok; másrészt 
feltétlen engedelmességet és pontosságot fog követelni tőletek, 
miután e nélkül haladnotok nem lehet. 

( S z m r e c s á n y i A-hoz fordulva.) 
Kérem Nagyságodat, hogy az eddig tanúsított meleg ér

deklődéssel méltóztassék az intézet működését figyelemmel 
kisérni s elöljáróját nehéz feladatában becses pártfogásával 
támogatni. 

Ezennel az iskolát megnyitottnak jelentem k i ! " (Él
jenzés.) 

Ezután nagyságos S z m r e c s á n y i Arisztid emelt szót 
Liptómegye képviseletében : 



„Én, mint a megyei erdészeti bizottság elnöke, örömmel 
siettem ide, hogy — e megyét képviselve — őszinte örömöm
nek adjak kifejezést az intézet létrejötte fölött. 

Eddig e hajlék a gazdaságnak volt szentelve s fájdalom
mal látta a megye annak a feloszlatását; de tökéletes meg
nyugvást találunk abban, hogy az országos főerdőmester úr 
ő Méltósága által imént megnyitott erdőőri szakiskola bennün
ket ezért teljesen kárpótolni fog; mert felvidékünk s különösen 
megyénk főgazdasága az erdészetben rejlik, s mi e kincset 
már régóta ápoljuk. 

Ennélfogva köszönetet mondok a megye nevében gróf 
S z é c h e n y i Pál minister úr ő Excellentiájának az inté
zet létesítéséért s köszönetet mondok Méltóságodnak, hogy 
személyes megjelenésével bennünket szerencséltetni méltóz
tatott. 

Pár szóval az ifjúsághoz fordulok, mely hivatva van az 
ország egyik — nemcsak kereskedelmi, de klimatikus tekintet
ben is — értékes kincsét kezelni és ápolni. Igyekezzenek minél 
több ismeretet elsajátítani s tartsák hivatásukat mindig szem 
előtt. Az Úr Isten éltesse őket! s az Úr áldása legyen ez 
intézeten!" (Éljenzés.) 

Ezzel az ünnepély véget ért s a jelenvoltak szétoszolván, 
nagyságos K o s s á n y i Róbert, m. kir. főerdőmester úr ven
dégszerető házánál találkoztak ismét, hol kedélyes ünnepi 
ebéd képezte befejezését a nap eseményének. 


