
Erdészeti tankönyvek s a fiatal erdészek gyakorlati 
kiképeztetése. 

(Kivonat az orsz. magy. Gazdasági Egyesület f. c. Július 3-án tartott igazg. választmányi ülésének 

jegyzökönyvéből.) 

IV. Helyesléssel vette tudomásul az igazg. választmány a már 
hozott határozat értelmében az egyesületi elnökség s Divald Adolf 
és Wagner Károly egyesületi tagok részéről a tervbe vett erdészeti 
szakmunkák szerkesztése iránt történt következő megállapodást. 

1. Divald Adolf és Wagner Károly két erdészeti munka szer
kesztésére és kiadására vállalkoznak. Ezek elseje — erdészeti tan

könyv — az összes erdészet tudományát, ide nem értve az alap és 
segéd-tudományokat, fogja lehetőleg kimerítően tárgyalni, és a kö
vetkező főrészekből álland: 

a) erdő nevelés, 
b) erdő használat, 
c) erdő védelem, 
d) erdőrendezés és erdő kezelés; 

a második — erdészeti kézikönyv — az erdészeti tudományok 
kivonatos tárgyalása lészeu oly modorban és kiterjedésben, hogy az 
nevezetesen a műegyetemeken, gazdasági és bányászati tanintézetek
ben tanár és tanulónak kézi s tankönyvül szolgálhasson. 

2. A nevezett könyvek Divald és Wagner örökös tulajdonát 

képezik. 
3. A fönt nevezett könyvek kiadását Divald és Wagner vál

lalják magukra oly kikötés mellett, hogy azoknak első kiadását 
1000 példányban nyomathassák és a könyvek árát nyomtatott iven-
kint tiz. o. é. krajczárral számithassák. 

4. Mind a két munka összes példányainak igy kiszámított 
árából azonban a nm. m. kir. Helytartótanács által ezek olcsóbb 
kiadhatására szánt ezer o. é.-íbriut levonassék. Ennélfogva pedig — 



miután a nevezett két munka első kiadása egy ezer példányban fog 
nyomatni és közel egyenlő négy kötetből állani, ugy az egyes kö
tet példányonkint a föntebbi módon kiszámított árnál a kiadók által 
25 o. é. krajczárral olcsóbban lesz adandó. 

5. Divald és Wagner kötelezik magukat a nevezett munkákat 
legkésőbb négy év lefolyása alatt kiadni, még pedig ugy, hogy 
azokból mai naptól számítva minden évben egy kötet megjelenjen. 

6. Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület intézkedni fog, hogy 
a hely tartósági lag arra szánt egy ezer o. é. forintból a kiadóknak 
minden kötet nyomtatás alá rendezett kéziratának előmutatása mel
lett 250 o. é. forint utalványoztassék. 

7. Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület által e könyvek szer
kesztésének jutalmazásául kitűzött kétszáz darab cs. k. aranyat 
Divald és Wagner urak a nevezett munkák utolsó kötetének meg
jelenése után kérik. 

V. Az erdészeti szakosztály részéről tett azon felszóllitásra, 
hogy nagybirtokosaink rendes személyzettel ellátott erdőgazdaságai
kat nyitnák meg az ország minél több részén a végre, hogy azok
ban az élelmezési költségek méltányos megtérítése mellett egy évig 
körülmények szerint több időre is erdészeti gyakornokok felfogadtat
hassanak : eddigelé gróf Zichy nep. János lengyeltóti, gr. Schönborn 
Ervin munkácsi uradalma és gróf Festetics György ur ő méltósága 
részéről küldetett be ajánlat illető erdőgazdaságaikban gyakornokok 
felfogadtatása iránt. 

Ezen ajánlatokat az igazgató választmány hazafiúi köszönettel 
fogadta, megbízván az egyesületi titkárt, hogy a felfogadás részletes 
feltételeit a kijelelt erdőgazdaságok kezelőitől tudja ki s annak ide
jén e feltételeket a hírlapok utján tegye közzé megjegyzésével annak, 
hogy az ily állomásokra menni hajlandó erdészeti gyakornokok hol 
és kinél jelentsék magokat. 


