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Vidéki levél 
az erdőőri szakvizsga eredménye tárgyában. 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 

Van szerencsém teljes tisztelettel tudomására hozni, mi
szerint az ezidén Pécsett megtartott erdőőri szakvizsgára összesen 
19 folyamodó nyert engedélyt a helybeli kir. erdőfelügyelőségtől. 

A vizsgáló-bizottságban Pánczél Ottó kir. erdőfelügyelő elnök
lete alatt Suha Rezső erdőmester és Kolozsvári Andor főerdész 
vettek részt, mint vizsgáló biztosok. 

A megye nem képviseltette magát. 
A vizsgázók születésre nézve mind magyarországiak voltak. 
írásbeli vizsgára, melyre csak 17 pályázó jelent meg, a ki

adott miniszteri utasítás értelmében a következő kérdések adattak 
fel és pedig: 

1. Egy 7 - 4 kat. holdnyi tisztás terület soros hálózatban, még 
pedig 5 láb sor és 2 láb csemete távolság mellett lesz beültetendő. 

Az e czélra rendelkezésre álló 6900 darab csemetén felül 
hány darab csemetét kell még beszerezni? 

Mibe fognak a beszerzendő csemeték kerülni, ha 1000-jét 
5 korona 20 fillérrel számítjuk? 

2. Hányféle üzemet ismerünk az erdőgazdaságban? 
Mit tud a középerdő- és mit a legelő-üzemekről? 
3. Őrjárásának esős időben való bejárása alkalmával a község 

csordáját 5 éves fiatalosban találja, anélkül, hogy az őrzéssel meg
bízott csordást szorgos keresés daczára megtalálhatná. Miként fog 
ez esetben eljárni? 

Az erről szóló és főnökéhez intézendő jelentést szerkessze 
meg. 

Ezen kérdésekre a vizsgázók mind megfeleltek. 
A szóbeli vizsgánál a kérdések egy része a helyi gyakorlat 

köréből merittetett, másrésze pedig az általános erdészeti szak
ismeretekre vonatkozott, természetesen az erdőőrtől megkívánható 
ismeretek határai között. 

A vizsga eredménye a következő volt: a 17 jelölt közül 6 jól, 
7 kielégítőn alkalmasnak találtatott, mig 4 nem állotta meg a 
vizsgát. 
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Eszerint a vizsgát szomorú eredményűnek mondhatom, minek 
okául általában azt hozhatom fel, hogy a vizsgázók készületlenül 
jelentek meg s igy egy részük még az egyszerűbb praktikus kér
désekre sem tudott megfelelni. 

S ha e készületlenség okát keresem, c s a k arra az eredményre 
kell jutnom, hogy erdőőreink nem részesülnek elég oktatásban-

Magára hagyva e szegény embereket, csoda-e, ha nem sokat 
tanulnak, ha nehéz szolgálatokból elcsigázottan hazatérve, nehéznek 
találják a könyvből való tanulást, melynek megértéséhez igen 
gyakran nincs is meg a kellő felfogási képességük. 

Valóban, itt e nehézségben csak a szakiskolák és az előljáró 
erdőtisztek segíthetnek, ha minden alkalmas időt felhasználnak 
arra, hogy erdőőreinkkel szóbelileg és gyakorlatilag, példákkal 
felvilágosítva értessék meg azt, mit a könyvek száraz előadásá
ból nem mindig képesek megérteni. 

Az ily módon iskolázott erdőőrök örömmel tanulnak aztán 
könyvből is s megelégedéssel mennek a vizsgára, hol ha nem is 
mindig kitűnően felelnek, mégis elárulják, hogy mélyebben bele
élték magukat szakmájukba s azt amit tudnak, értelmesen tudják 
előadni. 

Ellenben a magukra hagyattak, ha tanulnak is, legtöbbnyire 
szó- és betűszerinti feleleteket adnak oly dolgokról, melyeknek 
valódi értelméről fogalommal sem birnak. 

Közlését kérve, vagyok teljes és kiváló tisztelettel 
Pécs, 1906. évi október hó 26-án. 

Suha Rezső erdőmester.. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
7 9 7 3 9 / 1 9 0 6 . sz. Kimutatás 

az erdőbirtokosok által az 1906. év őszén eladásra bejelentett famagvakról. 

A b i r t o k o s Az eladható 
famagvak 

neve 
lakása mennyi egység 

ára 
Megjegyzés 

utolsó posta sége utolsó posta sége 
K f 

/. Luczfenyő. 

Qbellani urad. erdő Tyerhova u. p. Vasúti állomás 
hiv. . . . . . . Új-Besztercze 1000 kg 2 Csaca (Trencsénm.) Új-Besztercze 1000 kg Csaca (Trencsénm.) 

Liptóújváti m. kir. 
faraktárgondn. . . . Liptóujvár 5000 kg 2 25 

Körmöczbánya vá A mag csak jövő 
ros erdőhivatala— Körmöczbánya 1200 kg tava-zszal szállítható, 

ár még nincs meg
állapítva 

M. kir. főerdőhivatal Nagybánya 20 kg 2 — Horgosi m. kir. 

//. Jegenyefenyő. erdőgondnokság 

M. kir. főerdőhivatal Nagybánya 2760 kg — 80 Horgosi m. kir. 

///. Kocsányos tölgy. erdőgondnokság 

Feketehalom község Feketehalom 30 Hl Vasúti áll. Brassó, 
ár még nincs meg

állapítva 

Gr. Zichy Jakab Füles 100 Hl 10 — 
M. k. erdőgondnoks. Kapnikbánya 5 Hl 4 50 Vasúti állomás 

IV. Kocsánytalan Felsőbánya 

tölgy. 

M k. erdőgondnoks. Kapnikbánya 10 Hl 5 — Vasúti állomás Kapnikbánya 
Felsőbánya 

Or . Széchényi Béla Bak 30 q 16 — 
Feketehalom község Feketehalom 25 Hl — — Vasúti áll. Brassó, 

ár még nincs meg

V. Amerikai dió. állapítva 

Frigyes főh. erdő
hivatala . . . . . . 

Főherczeglak 
Mois 50 Hl 8 _ A baranyavári vasúti 

állomáson átadva 
VI. Kőris. 

A baranyavári vasúti 
állomáson átadva 

Ungvári m. kir. fő
erdőhivatal — 5 Al 3 — 

A turjaremetei erdő
gondnokságnál 


