
Az utóbbi években észlelt árcsökkenést részint a jelen
legi általános üzleti pangás, részben pedig a tulajdonosok 
nagy részének ez üzlettel való teljes ismeretlenségéből vélem 
leszármaztatbatónak. Bármennyire előnyösnek látszanék is 
azonban a bőripar tekintetéből minél több csererdők létesítése, 
a magán erdőbirtokos aligha volna másként ez üzem megho
nosítására reá bírható, ha az reá nézve is szemmel látható 
haszonnal nem járna; de a tölgycsererdő, mint már fennebb 
is érintetett, kedvező talaj és éghajlati viszonyok mellett, 
nemkülönben ha elárusitásánál a szükséges üzleti gondosság 
és előrelátás nem hiányzik, a legjövedelmezőbb erdészeti üzem. 

Az alaptőke nagy biztonsága mellett, mert a csererdő 
nagy veszélyeknek kitéve nincsen, aránylag annyi kamatot 
hoz, mennyi az elhelyezett pénzek után sem mindig érhető el; 
léte és fennállása tebát, ha csak az állam e tekintetben gát-
lólag fel nem lépne, jövedelmezősége által eléggé biztosított; 
kétszeresen pedig az minálunk, hol a birtokosnak örülnie kell, 
ha módjában áll más czélból is, mint a tüzelőfa kedveért, 
melyen rosz esetben túladni nem képes, erdőt nevelnie. 

Az állami tilalom jogosultságát csak oly viszonyok mel
lett volnék hajlandó elismerni, ha erdeink oly csekély terje
delműek lennének csupán, miszerint azok évi fatermése a 
belfogyasztás fedezésére csak alig, vagy éppenséggel nem volna 
elégséges; ily körülmények közt okvetlen szükséges, hogy a 
fatenyésztés legyen a főczél, mert a kéregszükséglet sokkal 
könnyebben lenne a külföldről beszerezhető, semmint a fa. 

Krascsenits Imre. 

Az 1880. évi erdészeti államvizsgák. 
A f. évi erdészeti államvizsgák a közteleken B e d ő Albert, 

főerdőtanácsos elnöklete alatt, novemberbe 8 — 20. napján tar
tattak meg, és pedig: 8. és 9-én az Írásbeli vizsgálatok, mig 



a következő napokon a szóbeliek Vizsgáló biztosok voltak 
N i k e 1 Zsigmond, selmeezi erdőakadémiai tanár, B e l h á z y 
Emil, föerdőmérnök és jegyző S z a b ó Adolf, katasteri erdő
becslési felügyelő. A vizsgára összesen 35 egyén jelentkezett, 
ezek közül a földmivclési ministerium a vizsga letételére enge
délyt adott 29-nek. Az engedélyt tudomás szerint olyanok 
nyerhetik meg, kik a selmeezi erdőakadémia 3. éves tan
folyamára előirt rendes tantárgyak mindenikéből az akadémián 
vizsgálatot tettek s erről legalább kielégítő osztályzatot iga
zolnak. Az engedélyt nyert 29 jelölt közül a vizsgára meg
jelent 2 6, ebből a vizsga előtt igazolt betegség következtében 
visszalépett 1, mig a többi 25 jelölt közül az erdőgazdaság 
önálló kezelésére „jelesen képesitctt"-nek találtatott 2, „jól 
képesített"-nek 5, és „kielégítően képesített"-nek 10, mig a 
többi 8 nem nyerhetett képesítő osztályzatot. 

Az írásbeli kérdések a következők voltak: 

1. Melyek az erdőtörvénynek az úsztatás és tutajozás 
alkalmazására vonatkozó főbb rendelkezései, s mely esetekben 
lehet ugyanazon vizén több fatulajdonosnak a szállítás meg
engedhető ? 

2. Fejtegetendő a fanem, a termőhely és a zárlat be
folyása a cserzésre használandó kéreg minőségére, mérlegelen-
dők továbbá a tölgyfáknak álló, vagy döntött állapotban való 
hántásának előnyei és hátrányai? 

3. Az erdészeti segédtáblák szerint 3-ik termőhelyi osz
tályban lévő, és 0 -8 zárlattal biró 400 h. nagyságú, 180 éves 
kocsános tölgyerdő, mely a Miskolcz városi vasútállomástól 
5 mértföldre van, és franczia dongatermelésre alkalmas, álta
lános tapasztalati adatok szerint hány normál méretű dongát 
adhat, s ha Fiúméban a donga ezrének ára pld. 200 frt, az eladó 
birtokos, vizsgajelölt nézete szerint, a tölgy dougafa köbméteré
ért tövön és átlagos számítás szerint, mely árt igényelhet? 



4. Mely forda, esetleg fordák vannak alkalmazásban azon 
erdőkben, melyeknél vizsgajelölt eddig szolgált, és minő indo
kok voltak irányadók az alkalmazásban lévő forda, vagy for
dák megállapításainál, megfelel-e az illető forda vizsgajelölt 
nézete szerint a helyi viszonyoknak, vagy czélszcrűbbnek tar
taná-e annak megváltoztatását? Ebbeli nézete, szerzett tapasz
talati adatai alapján a forda megválasztására általában befolyás
sal biró tényezők tekintetbe vételével indokolandók. 

5. Mire kell vigyázni egy gőzfürész építésénél erdőgaz
dasági és általános építészeti szempontbői, miből áll a fürész 
szerkezete, és mitől függ annak termelő képessége; megjelöl
tetvén még, hogy az keretenként és havonként mennyi tölgy, 
vagy fenyő nyers anyagot dolgozhat fel, s hogy abból mennyi 
tiszta fürészáru, és köbméterenként mily költséggel termelhető? 

6. A hegyes vidékeket hasitó kisebb-nagyobb folyóvizek 
által képzett völgyek oldalai helyenként oly meredekek, hogy 
az erdő letárolása után róluk a viz minden televényföldet, 
(humust) lemosott és most kopárokká lettek. Ezen kopár 
oldalok néha szántóföldek, leggyakrabban legelők és rétek 
felett (1-ső eset), máskor ellenben a közvetlen alattuk folyó viz 
partjára terjednek (2-ik eset). Tartalmaz-e, és mely rendelke
zéseket az erdőtörvény a fenforgó két esetre nézve? 

A folyó évi erdőőri szakvizsgák. 
I. B u d a p e s t e n . 

Az új erdőtörvény alapján kiadott ministeri utasitás értel
mében évenként megtartandó hivatalos erdőőri szakvizsga Bu
dapesten ez idén novemberbe 8-lkától 11-ikéig tartatott meg. 

Vizsgáló biztosokul ki voltak küldve: S z é k e l y Mihály, 
akad. tanár, mint a vizsgáié) bizottság elnöke, továbbá H o r 
v á t h Sándor, m. k. al-erdőfelügyelő és V a d á s z i y Jenő, 
közalapítványi faraktárgondnok, mint vizsgáló biztosok. 




