
de igen valószínű, hogy nem csak a Bikk-hegységhen, hanem 
hazánk számos más vidékén is hathatós példát szolgáltatott 
arra, hogy a fát, illetőleg az erdőt is, ép ugy edzve kell 
annak módja szerint nevelni, mint a többi élőlényt avagy azok 
bizonyos összeségét ha t. i. azt akarjuk, hogy az idő minden 
viszontagságainak lehetőleg ellent tudjon az állani! . . . mert 
különben egyik is mint a másik megtörik, meghajlik vagy egé
szen elpusztul. 

Nagy Gyula, 
m. kir. erdőszámvivő. 

A folyó évi erdőőri szakvizsgák. 
I. B u d a p e s t e n . 

Az erdőőri szakvizsga Budapesten, a nmlg. földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi ministerium rendelete folytán, ez 
idén október hó 25-én és az arra következő két napon tar
tatott meg. 

A vizsgáló bizottság tisztét teljesítették: S z é k e l y 
M i h á l y akad. tanár, mint a vizsgáló bizottság elnöke s 
H i r s c h I s t v á n cultusministeri fogalmazó, és V a d á s z f y 
J e n ő közalapítványi faraktárgondnok, mint vizsgáló biztosok. 

A vizsga letételére 18 folyamodónak adatott engedély, 
kik a vizsgára mindannyian meg is jelentek. Ezek közül 6 a 
herczegpriniás uradalmain, 5 az államkincstárnál, 3 a gróf 
Károlyi Alajos uradalmain, 2 az alapítványnál, 1 az uralkodó 
család ráczkevei birtokán, és 1 gróf Eszterházy Miklósnál áll 
alkalmazásban. 

írásbeli kidolgozásra a következő kérdések adattak fel: 
1. Egy vágásban van 5G5 köbméter tűzifa olykép fel

rakáséivá, hogy a méterek 10 centiméterrel magasabbak a 
törvényes mértéknél. Le kell szedni az egészről a 10 cm. 



többletet, s azt külön méteres rakatokba felrakásolni, ugy, 
hogy az egész fatömeg p o n t o s a n köbméteres rakatokba 
legyen állítva. Hány uj köbmétert nyerünk a leszedett és 
átrakott többletből, illetőleg hány törvényes köbméter lesz 
ezen egész fatömeg? S ha a munkások, a kik ezen leszedést 
és átrakást teljesítik, minden uj köbméterért 7 72 krt kap
nak, mennyi munkabért kell azoknak kifizetni? Ezen munka 
teljesítéséről tegyen az erdőőr jelentést elöljáró erdészének. 

2. Az erdőőr a faorzókat tetten éri és fel is ismeri; de 
miután többen vannak, ellenük nem léphet fel, s azok a 
lopott fával elmenekülnek. A visszamaradt fris tüskökről 
látja, hogy néhány vastagabb bükkfatörzset döntöttek le és 
vittek el. Ezen kárositási esetről tegyen rendes jelentést elől
járó erdészének, s egyúttal adja elő jelentésében azt is, hogy 
miként becsüli meg az ellopott törzsek látömegét, miután a 
fát elvitték, s csak a tuskók maradtak vissza? 

3. Tegyen jelentést az erdőőr elöljáró erdészének arról, 
hogy a faiskolában és az ültetvényekben a vadak kárt tesz
nek. Nevezzen meg legalább háromféle csemetét, melyeket 
saját vidékéről ismer, s mondja meg, hogy melyik vadak és 
mi módon károsítják azokat, valamint azt is, hogy mikép 
gondolja ezen károsításokat meggátolni. Hozza javaslatba azon 
kivül, hogy legalább a faiskolát kerítéssel kellene körülvenni, 
s egy kis költségvetés alakjában adja elő, hogy az általa 
ismert vidék helyi viszonyai és munkabérei szerint mennyibe 
kerülne a két hold nagyságú faiskolának erős sövény-, vagy 
palánk-keritéssel való körülvétele ? 

A szóbeli kérdéseknél Bedő „Erdőőr" czimü tankönyvé
nek vezérfonalul tartása mellett, az erdőőr hivatáskörére 
nézve legfontosabb erdei munkákra, munkavezetésre és erdő
védelemre fektettetett a fősúly. S egybevetve az Írásbeli dol
gozatok eredményét a szóbeli feleletekkel, a 18 vizsgajelölt 



közül az erdőőri szakszolgálatra 3 k i t ű n ő e n , 8 j ó l , és 5 
k i e l é g í t ő e n a l k a l m a s n a k találtatott, 2 pedig 
megbukott. 

Eltekintve ez utóbbi kettőtől (mert a jelentkezők ily 
nagyobb száma mellett egy-kettő mindig akadhat, a ki a 
mértéket nem üti meg), a többiről általában mondhatni, hogy 
elég jól, és értelmesen feleltek, a mint ezt az imént megje
lölt s átlagban jó közepesnek nevezhető alkalmassági osztály
zatok is mutatják. 

Ezen körülmény, valamint a jelentkezőknek az eddiginél 
nagyobb száma arra mutat, hogy az öntudatos és hasznos 
szolgálat feltételét képező műszaki szakképzés szükségét erdő
birtokosok és alkalmazottjaik mindinkább beismerik. 

Székely Mihály. 

II. T e m e s v á r t. 

Az idei erdőőri szakvizsgálat Temesvárt a nmlt. ni. kir. 
földm.-, ipar- és keresk. niinisterium folyó évi szeptember 18-án 
24.463 sz. a. kelt rendelete folytán, S c h e i n t Adolf m. k. 
aligazgató elnöklete alatt, S z e p e s i Gusztáv m. k. erdőren
dező főerdész és S e h v o b Sándor m. k. helyettes erd. fo
galmazó vizsgáló biztosok közreműködése mellett f. évi október 
25. és 26-áu lett megtartva. 

A vizsgálat letételére 12 jelöltnek adatott engedély, kik 
közül 1 a zombori, 2 a lippai és 6 a karánsebesi kincstári 
uradalomban tettleges szolgálatban van alkalmazva. 

A magánbirtokokról megjelent 3 egyén a dentai kincst. 
erdésznél részesült szakbéli oktatásban. 

A feladott írásbeli kérdések következők voltak: 
I. kérdés. Egy fatörzs köbtartalma kiszámítandó, melynek 

alsó átmérője 30 cmtr, felső átmérője 16 cmtr, hossza 8*5 
méter. 



II. kérdés. Egy vágásterületen letárolásra kijelölt tölgy 
és másnemű fatörzsek választékok szerint feldolgozandók, 
hogyan és mily sorrendben kell a földolgozást eszközöltetni, 
mire kell ügyelni a fadöntésnél? a ledöntött törzsek melyik 
részei és mily vastagságig hagyandók épület- és tűzifának? 
utóbbi részletezve hasáb, dorong és rőzse szerint? hogyan 
történik a fa választékok szerinti földolgozása és fölmérése? 

III. kérdés. Egy erdővéd talál védkerületében erdőkárt, 
a mely egy vagy két nappal azelőtt történt. A hátrama
radt tuskó és galyak, valamint a tetthelyen észrevehető kerék
vágás nyomán kipuhatolandó a tettes, azaz körülményesen leí
randó az egész eljárás, mely szerint az erdővéd a tettest 
kipuhatolandónak véli ? 

A szóbeli kérdéseknél a legnagyobb súly lett fektetve: 
a növénytanra, a tizedtörtekkel való bánásmód-, térfoga

tok- és köbtartam kiszámítása-, vetés és ültetés által való 
erdősítés-, az erdők felújító kezelése- és az üzemmódokra, 
gyérítés-, fatermelés-, a mellékhasználatokra, a fának szárazon 
és vízen való szállítására és az erdővédelemre. 

A vizsgálat eredménye következő volt: 
Egy jelölt, ki alulirtnak erdészi állása idején tartott okta

tásban szintén részesült, s kit a vizsgáló bizottság már jeles 
írásbeli dolgozata után Ítélve, különösen szemügyre vett, a 
szóbeli kérdésekből mindenkép kikérdezvén, a hozzá intézett 
kérdésekre oly készültséggel felelt, hogy a bizottság őt kitű
nően alkalmas osztályzatra egyhangúlag Ítélte méltónak, a 
többi 11 jelölt közül 3 jó-, 1 kielégítően alkalmasnak és 7 
alkalmatlannak nyilváníttatott. 

Ez alkalommal nem mulaszthatom el felemlíteni azon 
örvendetes körülményt, hogy mindazon vizsgálatjelöltek, kik 
magyarajknak s a vizsgálattétel vezérfonalául előirt „Erdőőr" 
czimü művet használták, a hozzájuk intézett kérdéseket a 



dolog lényegét kimerítő értelemmel felelték meg, míg azon 
jelöltek, kik a magyar nyelv hiánya miatt, más szakkönyvek 
után tanulmányozni kénytelenittettek, habár a vizsgálattétel a 
jelöltek könynyebbségére magyar, német és román nyelven 
lett megengedve: sajnos, de többnyire alkalmatlanoknak talál
tattak , mi ismételt élő tanúsága annak, hogy ha erdő-őreink 
a már emiitett „Erdőőr" czimü könyv alapján, a szükség
szerű gyakorlat mellett, az erdőtisztség által egy kis oktatást 
nyernek, nemcsak a vizsgálatot lesznek képesek letenni, hanem 
szakmánk felvirulására is nagy szolgálatot teendnek s a nem 
ritkán túlterhelt kezelő erdőtisztek bennök nagy segítséget 
nyerhetnek. 

Tisztelettel lévén 
Temesvárt, 1879. évi október 28-án. 

Schoob Sándor, 
m. k. h. erdőfogalmazó, mint a temesvári 1879. 

évi erdő-őri szakvizsgák egyik biztosa. 

III. B é s z t e r c z e b á n y á n . 
Az erdőőri szakvizsga Beszterczeb anyán, f. évi október 

hó 25-én és 26-án tartatott meg. 
Az „Erdészeti Lapok" f. évi X. füzete szerint az orszá

gos erdészeti egyesület részéről a iiagymélt. m. k. földmive
lési, ipar- és kereskedelmi ministeriumnál mint a vizsga elnöke 
Scholcz Rezső m. k. osztálytanácsos és jószágigazgató, mint 
bizottsági tag Kasztner Nándor m. k. erdőmester, és Weiss 
Ferencz m. k. erdőfogalmazó, és mint póttag Peller Ferencz 
m. k. főerdés'-ü lett javaslatba hozva. 

Tekintettel azonban azon körülményre, hogy a javaslatba 
hozott elnök hivatalos teendők, és Kasztner erdőmester szabad-
ságoltatása miatt kineveztetésük esetén a vizsgán meg nem je
lenhettek volna; a nagymélt. m. k. földmivelési, ipar és keres
kedelmi ministerium f. évi október hó 22-én távirati uton fel-



kéretett, miszerint elnökül Seyfried Károly m. k. erdőfogal-
mazó és helyettes erdőmestert, bizottsági tagul Weiss Ferencz 
in. k. erdőfogalmazót és LicskóEde m. k. faraktártisztet és 
helyettes erdőfogalmazót, s végül póttagul Peller Ferencz m. 
k. főerdészt kiküldeni méltóztassék. 

De miután f. évi október hó 25-iki reggeli 9 óráig sem 
a kiküldetési rendelet, sem pedig távirati utasítás nem érke
zett, a bizottság mindekkoráig meg nem alakulhatott, s már 
is a vizsga elhalasztása forgott kérdésben, a midőn reggeli 
x / 2 1 0 órakor a várt távirat megérkezése folytán, a bizottság 
működésének megkezdésére szükséges felhatalmazás birtokába 
jutván, a vizsga 10 óra után a megyeház termében kezdetét 
vette. 

A vizsgához megjelent 4 jelölt, és pedig 3 kincstári 
erdősuhancz, és 1 a znióváraljai közalapítványi uradalomnál 
szolgálatban álló gj^akornok. 

A szakvizsga elnöke mindenekelőtt a jelölteket, a megye 
főispánjától nyert vizsga letételi engedély előnmtatására hivta 
fel, s ime azt csak egyetlen egy tudta előmutatni, a többi 
három pedig csak a kérvényeik feladására vonatkozó posta 
vevényt mutatthatta elő, mert kérvényükre választ nem kap
tak, s ők csak az Erdészeti Lapokban tartalmazott, s egy 
pár nap alőtt olvasott azon hirre, hogy a vizsga f. évi októ
ber hó 25-én fog megtartatni, jöttek Beszterczcbányára. 

Minthogy a megye alispánja az engedély utólagos meg
adására a felelősséget elválalta, a bizottság a jelöltekkel a 
három Írásbeli kérdést közölte. 

Ezen kérdések a következők voltak. 
1. Ha négyes kötelékben vagy hálózatban egy holdon 

4 lábnyi csemete távolság mellett 3.600 csemete szükséges, 
mennyi csemete szükséges 420 [H ölre? 



2. Ha, azon védkerületben (X osztagban), a hol alkal
mazva van, ismeretlen okból tűz támadt, hogy fogja ezt írás
ban elöljárójának bejelenteni? azon intézkedések elősorsolása 
mellett, melyeket a, tűz terjesztésének megakadályozása czéljá-
ból tett. 

3. Mivel és miként vágjuk le a fát. 
A kérdések megoldása után a szóbeli vizsga vette kez

detét, a hol leginkább az erdővédelem, erdőtenyésztés, s az 
erdőhasználatra lett a, fősúly fektetve. 

Az írásbeli, valamint szóbeli feleletek egybevetésével a 
4 jelölt közül erdőőri szolgálatra 1 jól alkalmas, 2 kielégí
tően alkalmasnak találtatott s egy a vizsgát nem állotta meg. 

A bizonyítványokat, nyomtatványok hiányában kiállítani 
nem lehetett, miért is a vizsga eredménye szóval lett a jelöl
teknek tudtára adva. 

A vizsga befejezése után, azaz f. évi október 26-án még 
egy jelölt jelentkezett a vizsga letétele végett, ki a hiányos 
és elkésett köröztetés miatt a vizsga megtartásának napját 
nem tudta, s igy elkésett. 

Ez természetesen már vizsgálva nem lett. 
Hogy ezen tapasztalt, s csak röviden jelzett zűrzavaros 

eljárás mellett az erdőőri szakvizsga ügye nem éppen nyer 
lendületet, s hogy a jelöltek száma évről-évre nemhogy sza
porodni, hanem inkább apadni fog, az igen valószínű s ter
mészetes. 

Végül mgjegyzem, hogy a vizsgáló bizottság a Bedő 
Albert féle „Erdőőr" czimű munka nyomán tette fel kérdé
seit, s hogy minden egyes jelöltnél észrevehetően lehetett is 
tapasztalni, hogy e művet tanulmányozta. 

Beszterczebánya, 1879. október hó 28. 
Weiss Ferenc.", 

m. k. jószágigazgatósági erdőfogalmazó 
s vizsgáló biztos. 



IV. K a p o s v á r t. 

A kaposvári erdőőri szakvizsgálatot I h r i g Vilmos bátta-
széki kir. közalapítványi erdőmester elnöklete alatt Tóthi 
S z a b ó Sándor kir. kat. erdőbecslőből és L a n d c r e r 
Artbur szegszárdi kir. közalap, erdészből, mint vizsgáló biz
tosokból alakult bizottság folyó évi október 25-én tartotta meg. 

Írásbeli vizsga után a szóbeli következett és eredménye 
Ion, hogy a vizsgálatra jelentkezett 6 folyamodó közül 2 köz
vetlen a vizsga előtt visszalépett, a megjelent 4 vizsgázó küzül 
2 (magán uradalomból) kitűnően alkalmasnak, 1 jelölt (köz
alapítványi uradalomból) jól alkalmasnak találtatott és alkal
matlannak 1 jelölt. 

A szóbeli vizsgálatnál e vidéken honos fanemekre, a szo
kásos üzemmódok, erdőhasználati, meg tenyésztési viszonyokra 
való különös tekintettel többnyire oly kérdések szerepeltek, 
melyek a jelöltek előtt nagyrészt már a gyakorlati életből 
ismeretesek. 

A vizsgára jelentkezettek csekély száma a bizottság előtt 
feltűnt, s abban találta ezen körülmény egyik főokát, miszerint, 
e tárgyra vonatkozó intézkedések későn — és nem is a kellő 
terjedelemben lettek közhírré téve. Igen czélszcrii volna, ha 
az „Országos Erdészeti Egyesület" körlevélben a magán ura
dalmakat a jelöltek kiképzésére, vizsgáztatására felhívná és 
jutalmak kiosztását ajánlaná azon erdőtiszteknek, kik erdőőri 
jelölteket oktatnak s a vizsgára előkészítenek, mint az a közala
pítványi uradalmakban dicséretesen már életbe léptetve is van; 
mert különben e vidéken még sok idő múlva lesz a kellő 
számú műszaki erdészeti segédszemélyzet feltalálható. 

T. Sz. S. 


