
Az 1883. évi erdészeti államvizsgák. 

A folyó évi erdészeti államvizsgák október hó 29-étől 
november hó 15-éig tartattak meg. A vizsgáló bizottságban 
működtek: B e d ő Albert országos főerdőmester és ministeri 
tanácsos mint elnök, I l l é s Nándor m. k. főerdőtanácsos és 
S z é c s i Zsigmond m. k. erdőakadémiai tanár mint tagok, s 
B e l h á z y Emil kir. főerdőfelügyelő mint jegyző. 

Az október hó 29-én és 30-án az Országos Gazdasági 
Egyesület „köztelkén" megtartott Írásbeli vizsgálaton a követ
kező kérdések voltak Írásban megfejtendők: 

I. Mely fanemekkel elegyíthető hazánkban a jegenyefenyő? 
Minő természeti viszonyok és gazdasági tekintetek teszik az 
elegyítést kívánatossá és melyek az elegyítés előnyei? 

Természetes uton hogy újítunk fel oly állabokat, melyekben 
a jegenyefenyő csak szórványosan fordul elő, ha a czél az, 
hogy ezen fanem a legkedvezőbb elegyaránynak megfelelő 
mennyiségben legyen képviselve az uj állabban, és hogy tele
pitjük meg a jegenyefenyőt mesterséges uton oly állabokban, 
melyekben eddig nem fordult elő? 

II. Valamely község volt úrbéres közönsége számára az 
úrbéri rendezés alkalmával ki lett hasítva erdőilletőség fejében 
64 kat. hold erdőterület, mely az alábbi sorrend szerint 
egymás mellett fekvő következő három osztagból áll: 

a) osztag: 14 hold 80 éves kocsányos tölgy, III. termő
helyi osztályú, O.5 zárlattal; 

b) osztag: 10 hold 35 éves kocsányos tölgy, III. termőh. 
oszt., 0.6 zárlattal; 

c) osztag: 40 hold 70 éves kocsányos tölgy, II. termőh. 
oszt., 0 .8 zárlattal. 

Ezen erdő számára rendszeres gazdasági üzemterv lévén 
készítendő, a fenforgó erdőgazdasági viszonyokhoz képest meg 
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lett állapítva, hogy az jövőre 4 0 éves forda mellett sarjerdő 
üzemben lesz kezelendő; a hozamszabályozásnál azonban figye
lembe veendő, hogy az állabok a felújítás biztosítása tekin
tetéből letárolásuk alkalmával a 100 éves kort tul ne haladják, 
valamint hogy 30 évesuél fiatalabb fa se kerüljön fejsze alá. 
A vágások c), b), a) irányban vezetendők. A kimutatott ter
mőhelyi osztályok az „Erdészeti Segédtáblák" szerint vannak 
megjelölve, s miután a most meglevő állabok csupán magból 
kelt egyedeket tartalmaznak, szálerdőre vonatkoznak. 

Ezen feltételekhez képest kiszámítandó: 

1. Hány hold lesz az egyes fordaszakokban az illető 
osztagokból taiiasztandó; hány éves lesz az illető állab a 
a tarlasztás alkalmával, s hány köbmétert tesz a remélhető 
fahozam ? 

2. Az előbbi kérdés megfejtésében megállapított kihasz
nálási terv pontos megtartása mellett hány év múlva lesz 
elérhető a korfokozatok szabályos felosztása? 

III. Minő intézkedéseket tartalmaz az erdőtörvény az 
erdei legeltetés ügyében? Minő hatóságok vannak hivatva 
azok megtartásának érvényesítésére, és minő büntetésekkel 
sújtatnak azok, kik a törvény határozatai ellen vetnek, vagy 
a fennálló szabályokat áthágják? 

IV. Valamely erdőgondnokság szálerdő üzeme számára a 
téli fadöntés van megállapítva. Az évi fatermés több helyen 
lévő vágásokból és különböző vágásmódok utján nyerendő. 
Mely sorrendben fogja az erdőtiszt a munkát az egyes vágá
sokban, tekintettel a különböző vágásmódokra, elővenni, hogy 
ne csak a fatermelés, de egyszersmind az erdőtenyésztés 
czélját is minél tökéletesebben elérje? Melyek maradhatnak a 
különböző vágásnemek közül idő- illetve munkaerő-hiány ese
tében káros következmény nélkül későbbre is? 



V. Mely erdők tartoznak általában a véderdők közé ? 
Hol fordulhatnak elő ezek? Ismer-e vizsgát tevő valamely 
véderdőt, s mely különös helyi okok alapján sorolja azt a 
véderdők közé ? 

Mit rendel az erdőtörvény a véderdők tekintetében ? 
Mely hátrányok következnek be a véderdők elpusztulásával ? 

Miképen szükséges kezelni a véderdőket, figyelemmel 
azok különböző fanemeire, hogy czéljuknak megfeleljenek? 

VI. Miként készítene vizsgát tevő megfelelő helyi termési 
táblát bükkszálerdő számára valamely oly nagyobb uradalomban, 
hol e fanem főleg egyenlő korú, helyenként teljes zárlati! 
állabokat képez s ezeknek egyes korfokozatai a különböző 
vágás sorozatokban minden előforduló termőhelyen vannak 
képviselve ? 

A szóbeli vizsgák október 31-én kezdettek meg az 
Országos Erdészeti Egj'esület helyiségében, s november 15-én 
fejeztettek be. 

A vizsga letételére engedélyt nyert 57 folyamodó, a 
vizsgához azonban csak 47 jelent meg; ezek közül jelesen 
képesítettnek találtatott 2, jól képesítettnek 3, és kielégítően 
képesítettnek 31 , nem képesítettnek pedig 11, s igy össze
sen 36-an nyertek állam vizsgálati oklevelet. A vizsgázók 
tanulmányaikat valamennyien a selmeczi erdőakadémián vé
gezték. 

Ezen korántsem fényes eredmény ismét arról tesz tanú
ságot, hogy a vizsgához készülő fiatal szaktársaink nem 
igyekeznek kellőleg elsajátitani a szakképzettség azon mértékét, 
mely szakunk fontosságánál fogva kívántatik, s nem veszik 
figyelembe, hogy az erdő, melynek kezelésével óhajtásuk sze
rint majdan meg lesznek bizva, jelentékeny vagyont képvisel, 
s hogy ezen vagyon értékének és jövedelmezőségének foko
zásához, vagy csak fentartásához is, nem csupán becsületesség 
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és szorgalom, lelkiismeretesség és jóakarat, hanem alapos 
szakképzettség is szükséges. 

Azért ajánljuk ez alkalommal is fiatal szaktársainknak, 
hogy ue csak annyit tanuljanak, a mennyit a mindennapi 
kenyérkereset biztosításához okvetlenül szükségesnek vélnek, 
hanem igyekezzenek elsajátítani a szaktudomány és gyakorlat 
mindazon ismereteit, melyekkel birniok kell, hogy fontos 
hivatásuknak sikeresen megfelelhessenek. 

Egyszersmind felhívjuk azon szaktársainkat, kiknek köré
ben az államvizsgához készülő erdőgyakornokok gyakorlati 
idejöket töltik, hogy őket a szakismeretek elsajátításánál a 
leghathatósabban támogatni szíveskedjenek. 

Az erdőőri szakvizsgák. 
(Folytatás és vége.) 

V. P o z s o n y b a n . 

Az idei erdőőri szakvizsga októberhó 29-én és 30-án 
tartatott meg. 

A vizsgáló bizottság tagjai voltak: K l e i n Ödön kir. 
erdőfelügyelő, mint elnök; B o b o t h Ede nyugalmazott m. k. 
közalapítványi erdőmester és H o f f m a n n Antal nradalmi 
erdőmester, mint biztosok; B á t y k a János, k. al-erdőfelügyelő-
mint póttag, ki a megjelenésben akadályozott H o f f m a n n 
erdőmester helyébe hivatott be. 

A vizsga letételére 12-en nyertek engedélyt a kir. erdő
felügyelőségtől, kik valamennyien magán uradalmi szolgálatban 
állanak s egy köztük külföldi. 

írásbeli kidolgozásra a következő kérdések adattak fel : 
1. Sorolja elő vizsgajelölt a fanemeket, melyek azon 

erdőkben előfordulnak, hol jelenleg szolgál és írja le, hogy 
milyen üzemben kezeltetnek ott az erdők; miképen és mely 
időben történik a favágatás; mire használják az ott előforduló 
fák fáját és miképen történik ott az erdők felújítása? 


