
találjon, kik nincsenek oly helyzetben, hogy erdeiket felsőbb 
erdészeti kiképzésben részesült szakemberekkel kezeltessék. 

Bizonyára meg lenne jutalmazva valamely hivatott szak
emberünk fáradsága, ha ezen vidéken járva, az emiitettem 
szép kis kultúrákat közelebbről megszemlélné; részemről csu
pán azon benyomás egyszerű felemlitésére szorítkoztam, melyet 
reám laikusra a látottak gyakoroltak. 

Mihelyest választ fogok kapni a külföldi erdészetre vonat
kozólag tett több rendbeli kérdéseimre, készséggel bocsátom 
a veendett adatokat a t. szerkesztő ur rendelkezésére; s mi
után ezúttal (a f. évi utolsó füzetben) nagyobb tért igénybe 
nem vehetek, a folytatás pedig a jövő évre át nem utalható, 
s miután későbbi tudósításom, esetleg tudósításaim ugy is 
magukban önálló egészet fognak képezni; jelen közleménye
met ezennel befejezettnek tekintem, s helyreigazításául a mult 
havi füzetbe véletlenül becsúszott egy lényegi hibának még 
csak azt említem meg végül, hogy az idézett első közlemény 
végén emiitett cserző fa (Aspidospermum Quebracho) termé
szetes darabokban vagy rönkökben semmi áron sem kapható, 
s legfeljebb lisztté őrlött állapotban kereskedés utján és külö
nös megrendeléssel szerezhető meg nagy nehezen. 

Engcl D. F. 

Az idei erdészeti államvizsgák. 
Az erdészeti államvizsgák a f. éven Budapesten novem

ber-hó 19. és következő napjain tartattak meg. A vizsgáló 
bizottmány elnöke volt " W a g n e r Károly, m. k. főerdőtaná-
csos és az Orsz. Erdészeti Egyesület első alelnöke; vizsgáló 
biztosok voltak : R , u t t n e r Antal, m. kir. főerdőmester és 
F e k e t e Lajos, erdőakadémiai tanár. 



Az első napon megtartott írásbeli vizsgálaton a követ
kező kérdések voltak Írásban megfejtendők : 

1. írassék le a honi tölgyerdők fontossága általában, 
különösen pedig ezek haszna, tekintettel a nyerhető faválasz-
tékok és mellékhaszonvételek értékére nézve. 

Mily helyi viszonyok és tényleges körülmények között 
kell a tölgyeseknél a szálerdőüzemet választani, hogy egyrészt 
az erdőhasználat tartamossága, másrészt az erdőjövedelem 
lehető legnagyobb magassága eléressék? 

2. Mely eszközökkel rendelkezik az erdészeti technika, 
ha valamely usztatásra vagy tutajozásra berendezendő, de 
viszonylagos vízhiányban szenvedő patak e hátrányát akarja 
eltávolítani és ezen eszközök melyike, mikor, azaz mily viszo
nyok között nyerhet okadatolt alkalmazást? 

3. Mily módon rendezendő egy szabálytalan állapotban 
lévő olyan tölgy szálerdőnek üzeme, melyben a túlélt állabok 
túlnyomók, s ezekben egyenként szétszórva számtalan elélt és 
csúcsaszályos fák fordulnak elő. 

írassék le főbb vonalaiban az egész, ezen esetben köve
tendő erdőrendezési eljárás a felméréstől kezdve egészen a 
a részletes használati stb. tervek felállításáig, beleértve a 
hozam-számitást is, a melynek a fennforgó viszonyok között 
választandó legczélszerübb módja alaposan indokolandó. 

A november 19-én megkezdett vizsgák 24-én fejeztettek 
be, a megvizsgált 18 jelölt közöl jelesen képesitettnek talál
tatott 1, jól képesitettnek 2, és kielégítően képesitettnek 10, 
nem képesitettnek pedig 5, a vizsgára nem jelent meg 3. A ké-
pesitettek közöl Selmeczen végzett 12 és Tharandban 1. 

A megjelölt számok nem nagyon vigasztalók és fájdalom 
igen sajnosán tanúskodnak arról, hogy jövendőbeli szaktár
saink nem elég komoly akarattal igyekeztek a szakképzettség 
szükséges mértékét elsajátítani. A megbukottak számát nem 



is tekintve, mert ilyenek mindig szoktak akadni, mi a kielé
gítően képesítettek nagy számát is igen kedvezőtlennek találjuk 
ahoz képest, hogy csupán egy nyert jelesen és kettő jól kép-
sitett osztályzatot. Erre pedig azért fektetünk súlyt, mert a 
magyar erdőgazdaságnak nem csak kielégítő szolgálatot telje
síthető, hanem főleg jelesebb képzettségű egyénekre van szük
sége, kik annak idején képesek is legyenek szakunk fejlődését 
előbbre vinni. Az élet iskolája és a szorgalom a kielégítő 
képzettségű emberekből is, a kitartó igyekezet s az elméleti és 
gyakorlati szakismeretek elsajátításában kifejtett folytonos buz
galom által, előbbre visz és bejuttat ugyan később némelyeket 
a jelesek sorába, de ezek általában véve kivételt képeznek, 
nekünk pedig a kivételeknél többre van szükségünk, ha bizto
san megérni óhajtjuk azt, hogy szakunk a hazai erdőgazdaság 
jelentőségének megfelelő álláspontra juthasson és kellő elisme
résben részesülhessen. 

Közönséges munkásunk, ki a mindennapi kenyérkereset 
körén tul nem akar, vagy talán nem tud látni, van elég s még 
több is mint kellene, de nekünk a kitűnően tanuló és jelesen kép
zett fiatal erdészek nagyobb számára van szükségünk, s ezért a 
legmelegebb érzéssel ajánljuk erdőgyakornokainknak, hogy 
szakunk tudományos és gyakorlati ismereteinek elsajátítására 
minél nagyobb gondot fordítsanak, hogy igy ne csak maguk 
részesülhessenek magasabb erkölcsi és anyagi elismerésben, 
hanem hitünk szerint szép jövővel biró szakunk is kellő 
számban nyerje közölök azon kitűnőbb erőket, melyek Ma
gyarország most nehéz küzdelmek közt élő erdőgazdaságát 
szolgálni és előbbre vinni hivatvák. 'Bedő Albert. 
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