
Kerkapoly Károly pénzügyminister visszalépett. 
(B.) Olvasóink bizonyára nincsenek szokva ahoz, hogy politi

kai események közlését vegyék lapunkban; mind azon által, ha 
K e r k a p o l y K á r o l y pénzügyministernek állásától való vissza
lépését mi is feljegyezzük, ezt csupán azért tesszük, mert köte
lességünknek ismerjük, az államügyek közvetlen intézésétől 
visszalépő államférfinak, akkor midőn mások több alkalmat lelnek 
cselekedeteinek kedvezőtlen bírálatára, mint üdvös intézményeinek 
elismerésére, részünkről az általunk képviselt erdészeti-szak nevé
ben köszönetet mondani az ennek tett kitűnő szolgálatért, köszönetet 
mondani a szakunkra nézve korszakot alkotó azon üdvös intéz
ményéért, mellyel a hazánk anyagi fejlődósében s az államvagyon 

előbbnevezettet, a magyar síkságon már igen elterjedve találjuk, 
ha bár nem is oly gyakran tulajdonképeni erdőkben, de mégis 
hosszú fasorokban cs útszegélyként vonulván át a mértföldekre 
kiterjedő pnsztasági földbirtokokon, hol nem csak jelentékeny 
fatömegeket szolgáltatnak, hanem mint alkalmas széltörők a 
köztük fekvő mezőket termékenyebbé teszik, s az egyes birtok-
részeknek és dűlőknek biztos határjelei gyanánt szolgálnak. . 

Sőt ezen bevándorolt fák még a honi rokon fanemeket 
mint például a fehér és fekete nyárfát is már háttérbe szorí
tották. 

Mig tehát Németországban és Austriábau az ákácz és a 
kanadai nyárfa alig sorozhatok erdei fanemek közé, vagy leg
alább ott azoknak alig lehet figyelemre méltó erdészeti jövőjük, 
e részt egészen máskép áll a dolog a valódi magyar földön 
vagy a magyar sikságban; itt ugyanis tényleg első rendű sőt 
mondhatni egyedüli fák, s a magyarok valóban humorba foglalt 
igazságot hirdetnek, ha nemzeti önérzetük felhcvülésébcn a kül
földnek azt kiáltják: „ ezen két fanem Amerikában különösen 
Magyarország számára lett felfedezve". 



kőrében kiváló jelentőséggel biró erdészeti ügyeknek kezdettől 
fogva más szolgálati ág érdekében lenyűgözve tartott kezelését 
és szakbeli intézését felszabadította, azt az okszerűbb kezelés 
kívánalmaival megegyezően magukra az erdészekre, az erre leg
illetékesebb kezekre bizta. 

Erdészetünk jelen állapotát ismerő s az e téreni admini-
stratióban jártas olvasóink jól tudják azt, hogy hazánk erdészeti 
fejlődésének főtényezőjéül ma az állami erdészet tekinthető, 
miért kétségkívül egyetértenek velünk abban is, hogy az annak 
körében tett reform és haladás első sorban szolgál közgazda
ságunk ezen ágának emelésére. Ugyanezért tehát természetesnek 
is található, ha azon távozó pénzügyministernek, ki mint az 
államvagyon kezelője elég éles látással birt az ellenkező befo
lyások és állitások között is felismerni azt, hogy egy oly fontos 
és szaktudományi képzettséget igénylő közgazdászat! ág keze
lésénél mint az erdészet: jó sikerű haladás és üdvös eredmény 
csak akkor várható, ha annak létrehozatalát az ezért első rendben 
felelős szakemberek idegen befolyás nélkül eszközlik, s az nem 
oly kezekre van bizva, melyek éltető működése más irány
nak szolgál. 

Kerkapoly Károly volt az osztrák-magyarbirodalom azon 
első ministere, ki átlátta, s ki ebben lajtántúli társainak is 
követésre talált példát adott, hogy az ingatlan államvagyonnak 
hazánkban legfontosabb ágát képező államerdőgazdaság ügyei
nek kezelő főbb intézését, az administratio keretében épen oly 
hatáskör illeti meg, mint az államvagyon mezőgazdasági vagy 
bányászati részét, miért az erdészetet ezekkel, királyi engedély 
és törvényhozás utján, a joggal megillető egyenlő fokra emelte. 

Kerkapoly volt pénzügyminister által a megjelölt irányban 
tett intézkedés tehát, hazai erdészetünk ügyére nézve a haladás 
oly hatalmas lépése volt, melyet olvasóink előtt akkor, midőn 
e köztiszteletben álló országos tekintély, a pénzügyministeri 



állásról való lemondása következtében, az államvagyon kezelésétől 
visszalép, a legmelegebb elismeréssel felemlíteni mulaszthatlan 
köteleségünknek ismerjük. 

Az erdészet hívei a távozó minister által az erdészetnek 
tett szolgálatot örökidőn át a kiérdemelt tisztelet adójával fog
ják említeni, s velünk együtt óhajtani fogják, hogy a visszalépő 
minister, ki mint országos képviselő működését továbbra is a 
közügynek szenteli, erdőgazdasági érdekeink támogatásában jövőre 
is élénk részt vegyen. 

Erdőtermények árjegyzéke a szegedi piaczon. 
Fenyő épületfa bármely hosszúságban és vas

tagságban köblábanként . 18—20 kr-
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Zsindely, 1000 darab 18" hosszú 7 „ 50 „ 
Egy öl 3 ' hasábos bikk-, kőris vagy gyertyán tűzifa 14 „ 15 „ 
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Uj könyv. „ E r d ő ő r " vagy „Az erdészet alapvonalai kér
désekben és feleletekben" czim alatt megjelent azon könyv, 
melyre e lapok szerkesztője „Erdészeti Kistükör" czim alatt 
nyitott volt megrendelést. A műnek az ígért időnél való későbbi 
megjelenését azon körülmény indokolja, hogy azt szerző teljesen 
átdolgozta, s eredetileg szánt 7 ívnyi tartalmát a könyv bel
becsének érdekéből 14 sürün nyomatott ívre bővítette és a 
szöveg kiegészítésére 83 fametszetü rajzot vett fel. 

Szükségesnek találjuk még megemlíteni, hogy a könyvnek 
szánt eredeti czim „Erdészeti Kistükör" szintén változást szen-


