
Ekkép a természetet is mintegy segítségül hiván, a javított 
vagy legalább állandósított és némileg beárnyalt talajon haladha
tunk azután fokozatosan a nemesebb fanemek megtelepítésével. 

Azon, épen ellenkező utat követni, hogy kopár, sülevényes 
oldalok befásitását az üde, termékeny talajt kivánó kocsános 
tölggyel kezdjük meg, annyi volna, mint ajtóstól rontani be, 
mely rohamos sietségében engedjen meg nekünk indítványt tevő 
t. Illés ur, hogy a legügyesebb erdőtenyésztő is legyőzhetlen és 
illetőleg átugorhatlan akadályokra találna. 

Ennyit tartottam a Mezőség befásitására nézve csekély 
véleményem szerint megjegyzendőnek. (Erdélyi Gazda.) 

Székely Mihály. 

A faárak j egyeztetése. 
T. Olvasóink ismerik azon nyílt levelet, melyet a faárak hi

vatalos jegyeztetése és ennek az erdőbirtokosok tájékozására való 
tudomásra hozatala ügyében e lapok mult évi VIII. füzetében 
közöltük. Az Orsz. Erd. egyesület 1871-iki közgyűlése e nyílt 
levél tartalmát osztván, a földmivelési ministeriumot megkérte, 
hogy az abban ajánlt árjegyeztetést rendelje el. A földmivelési 
ministerium mint a „Pester Lloyd" idei nov. 21-ki számában 
olvassuk véleményadásra a pesti kereskedelmi- és iparkamarát is 
felhívta, és az oda nyilatkozott, hogy a nagykereskedést illető
leg az árak jegyzése a hatóságok vagy más nyilvános közegek által 
hasznos lehet. Az ország főbb fapiaczai gyanánt megemlitetnek a 
kamara határozatában, Komárom, Kövesd és a hársfa számára 
Szatmár, Arad, Vukovár, Pécs, Eszék, Mitrovicz, Brod és Sziszek. 

E piaczi megjelölés és a hársfa előtérbe állítása valóban 
oly feltűnő, miszerint el nem tudjuk képzelni, hogy lehetett azt 
eként kimondani; tartózkodunk azonban további megjegyzéstől 
addig, mig végére járhatunk annak, hogy a „Pester Lloyd" 



tudósítása mennyiben közölte hiven a pesti kamara megálla
podását. Hiszen a megjelölteken kivül vannak nekünk ínég más 
fontos fapiaczink is, és a kisebb jelentőséggel biró hársfán kivül, 
más ennél nagyobb kereskedelmi értékkel biró fáink i s ! 

Hát még a „ Pcsti-piacz" Szeged, Szolnok és Arad mit vétett ? 
Vagy talán e helyeken csupán szatócsok és fontszámra árulnak fát ? 

Az ügy fontosságából következtetve, bizalommal hisszük 
egyébiránt, hogy ez árjegyeztetés nem csak Komáromra, Kö-
vesdre, és a hársfa megnevezett piaczaira fog kiterjedni, hanem 
a földmivelési ministerium aként fog intézkedni, hogy az vala
mennyi nagyobb fapiaezon és a birodalom határain kivül az 
illető ügynökségeknél is pontosan foganatositassék. Mely jegy
zésekről szólló tudósításokat aztán részünkről is örömest fogjuk 
t. olvasóink tudomására hozni. 

Egyleti előterjesztés a földmivelési ministeri
umhoz az erdőtörvény ügyében. *) 

N a g y m é l t ó s á g ú f ö l d m i v e l é s i m i n i s t e r i u m ! Az 
Országos Erdészeti egyesület idei vándorközgyülését Erdélyben 
tartván meg, a több napon át eszközölt és nagy erdőterüle
tekre kiható erdei szemlék alkalmával ujabban is mély fájda
lommal győződött meg arról, hogy különösen a magánbirtokosok 
kezén lévő erdőségek a közhatóságok erdőrendőri felügyeletének 
felette hiányos volta és az erdőkárositások veszélyes terjedése 
miatt naponként feltűnő mértékben pusztulnak, s hogy e bajon 
segíteni csak megfelelő erdőtörvény alkalmazása által lehet, 

Az erdőtörvényjavaslat a földmivelési ministeriumnál már 
öt év óta készen állván, egyesületünk folyton azon reményben 
élt, hogy annak törvénnyé alkotása nem fog soká késni, s bár 

*) Hasonló előterjesztés egyidejűleg a m. kir. ministerelnök úrhoz is in
téztetett. S z e r t 



ö Felségének a királynak a jelen országgyűlést megnyitó trón
beszédében szintén kifejezést nyert az erdők ügyének előmoz
dítása, s ebből következően bizalommal várhatjuk az erdőtör
vényjavaslatnak a képviselőház elé való mielőbbi terjesztését, 
még is idei közgyűlésünk megbizásából szomorú kötelességünknek 
ismerjük Nagyméltóságodat ujabban és ismételve, mély tisztelettel 
megkérni, miszerint tekintettel erdészeti állapotainkra, az erdő
törvény mielőbbi megalkotását eszközölni méltóztatnék. 

Az Országos Erdészeti egyesület közgyűlése nevében és 
megbizásából. — Budán, 1872. 

Erdészeti államvizsgák. 
Az 1872. évi felsőbbrendű és az erdőgazdaság önálló 

vezetésére képesitő erdészeti államvizsga Pesten október-hó 7-én 
és következő napjain tartatott meg. A vizsgáló bizottmány el
nöke S c h o l c z Rezső m. kir. jószágigazgató, vizsgáló biztosok 
pedig B e d ő Albert m. kir. főerdőmester és K a 11 i n a Károly 
m. kir. főerdész voltak. 

A vizsgálatra bocsátott 13 jelölt közül a vizsgát „ k é p e -
s i t e t t " osztályzattal megállotta 3, nem k é p e s í t e t t n e k 
találtatott 7, és a vizsga letételére meg nem jelent 2. 

A mint látható a vizsgálat eredménye, ez idő szerint 
igen szomorú, reméljük azonban, hogy fiatal erdészeink a jelen 
eredményen okulva, jövőre több készültséggel ülnek a zöld 
asztal mellé, s a tanultak, látottak és tapasztaltakról alaposabb 
tudomást szerezvén, a vizsgálati kérdésekre nem sejtelemszeiü, 
de alapos és a tárgy lényegének helyes ismeretét tanusitó 
indokolt feleleteket adnak. 

A műszaki segédszemélyzet számára alsóbbrendű vizsgá
latok tartattak : Pozsonyban, Kassán, Kolozsvárt, Temesvárt és 
Kaposvárt. 


