tónus részét S z a b ó Adolf barátom fogja, az enyémnél sok
kal hivatottabb tollal, szakszcriileg méltányolni.
Megvallom, hogy ezt érdeklődéssel várom, mert nem
tagadom, hogy ez esetben egy kissé bánt a — kíváncsiság is.
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Az erdészeti államvizsga 1879-ben.
Az 1879. év október 13. és következő napjain megtar
tott erdészeti államvizsgára jelentkezett 26 jelölt; ezek közül
meg nem jelent 1. Vizsgáztak tehát 25-en, valamennyi a
Selmeczi erdész-akadémia tanítványa.
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Ha a papi birtokot is a magán uradalmak közé sorozzuk,
miután eddig ezen erdőségek kezelésére szintén nem kívánta
tott meg a szakképesség, s ide számítjuk a szolgálaton kivül
állót is :
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A mi még mindig igen kedvezőtlen arány s nem felel
meg a magán, papi és községi erdőknek a kincstárihoz való
viszonyának.
A vizsgán tett tapasztalataink előadását egy jövő czikk
számára tartjuk föl, mert tanulságosnak véljük azt a jövőben
vizsgázókra és üdvös leend tanácsot adni nekik és megmu0

tatni az utat, miként készüljenek ezen ugy rajok, mint a
szakra fontos próbára.
Már ez alkalommal is örömmel constatálhatjuk azon
tényt, hogy a jelöltek készültségében tetemes javulás volt
észlelhető, a mi egyrészt az akadémia ujabb szervezetének,
de főleg az államvizsgákon gyakorolt szigornak tulajdonit
ható. Az államvizsga rendkiviili fontossága indította a vizsgáló
bizottságot, mely jelenleg Wagner pénzügyministeri főerdőtanáesos ur elnöklete alatt Bikkal Nándor m. k. erdőtaná
csos, Fekete Lajos erdőakad. tanár és Illés Nándor erdő
felügyelő urakból állott, ezen szigorra, nehogy oly egyének
is diplomát nyerjenek, kik nem birván a kellő képzettséggel,
az államvizsgái intézménybe vetett bizalomnál fogva alkal
maztatnak az erdőbirtokosok által, s több kárt okoznak, mint
hasznot, s szakadatlan működésük által az erdészek tekintélyét
nem hogy érvényre juttatni segítenének, aláássák.
A vizsgálat eredménye a következő volt:
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A magán erdőbirtokosoknak figyelmébe ajánljuk a diplo
mán előtüntetett képességi osztályzatokat, mely szerint a képes
ségnek 3 foka ismertetik el, minélfogva világos, hogy az
önnálóbb és hivatalszervezésre vagy jelentékenyebb állomá
sokra alkalmas egyéneket melyik képességi fokban kell keresni.
Az Írásbeli vizsgára kitűzött kérdések a következők voltak:
1. Mily előnyöket nyújt elegyes állabok nevelése, mely
fanemek tenyészthetők egymással clegyitve legjobb sikerrel s
minő elbánást igényelnek elegyes állabok természetes felújítás
esetében.
0

2. A folyó ós átlagnövedék fogalma, mindkettőnek menete,
egymáshoz való viszonya, kiszámítása és gyakorlati alkalma
zása az erdőgazdaságnál előforduló esetekben.
3. Mi a czélja a faszenítésnek, minő vegyi változáson
megyén át a fa a szenítésen, melyek a szenítés különféle
módjai s miben különböznek ezek egymástól s melyiket tartja
a vizsgajelölt a legelőnyösebbnek, mi a jó szén ismertető jele,
mennyi a hozzamsúly vagy űrmérték szerint, jelöltessék meg
tapasztalati számadatokból való levezetés utján egy méter
mázsa vagy hectoliter olyan szén eladási ára, mely az ela
dási helytől 3 mrtföldnyire fekvő bükkvágásból eredt, a kiszá
mításhoz szükséges többi adatokat merítse saját tapasztalás és
nézete szerint.
I. Mi az oka annak, hogy hazánkban a községi és magán
erdők nagy része pusztulásnak indult, mely következménye
ket von maga után ezen erdőpusztitás nemzetgazdasági és
pénzügyi, valamint klimai tekintetben, mely intézkedéseket tar
talmaz a legújabb erdészeti törvényünk a kérdéses baj meg
szüntetése és a kopár területek újból való befásitása czéljából.
II. Midőn hídépítés, és parterőditésekhez fát kell meg
választania, a fa mely tulajdonságára fogja fektetni a fősúlyt
és mely termőhelyi és tenyészviszonyok között fogja meg
találni a czéljának leginkább megfelelő tölgy és luezfenyőfát.
III. Egy 4000 hld kiterjedésű, különböző korú állabokból álló, hegységi erdő berendezendő. Az erdőbirtokos azt
kívánja hogy a jelenlegi fatömegek lehető pontosan megbecsül
tessenek, és hogy az évi hozam a legszigorúbb tartamosság
követelményei szerint határoztassék meg, melyik fatömeg-becslési
módot és hozamszámítási eljárást fogná ezen körülmények kö
zött alkalmazni, mi okból választaná a megnevezett módot és
miként járna el feladata gyakorlati megoldásában.

