
A folyó évi erdőőri szakvizsgák. 
(Folytatás.) 

V. M á r m . - S z i g e t e n . 
Az idei erdőőri szakvizsga f. évi november 10., 11. és 

12-én ment végbe. A vizsgáló bizottságban működtek: Bil i
ka i Nándor, m. k. erdőtanácsos, mint elnök; V á r j o n Géza, 
m. k. erdőmester és B e l h á z y Emil, m. k. erdőrendező mint 
bizottsági tagok. A vizsgához nyert engedély folytán jelent
kezett 18 egyén, azok közül 1G Máramarosmegye-, 1 Ugocsa-
megyebeli, 1 horvátországi születésű; valamennyi kincstári 
szolgálatban alkalmaztatik. 

Az Írásbeli vizsgánál a következő három kérdés adatott fel: 
1. Folyószabályozás czéljából a vízfolyásnak más irány 

adandó, mely czélból új medret 35 folyó méter hosszában, 9 
méter szélesség- és 1.5 méter magasságban ki kell vájni és a 
földet széthordatni. Ezen munka teljesítéséért vállalkozónak 
95 kr állapíttatván meg köbméterenként, kérdés: mennyi leend 
vállalkozónak összes keresete? 

2. A leggyakoribb elemi csapások melyek, és mikép véd
jük ezek ellen az erdőt? 

3. 12 darab 20 méteres szál- és ászokfa, mely közül 
4 darab 30 centiméter középátmérővel, 4 db 40 centiméter 
középátmérővel és 4 db 50 centiméter középátmérővel bir, 
befúrandó és az erdei rakpartról a főraktárba letutajozandó. 
A segédtáblák segítségével elébb is a letutajozandó fának köb
tartalma megállapítandó és ebből kifolyólag a befuratási és 
szállítási költség kiszámítandó, megjegyeztetvén, miszerint érin
tett rakpartról : 

a 30 centiméteres fánál köbméterenkint 40 kr, 
a 40 „ „ „ 65 krajczár és 

az ászok- avagy 50 centiméter középátmérőjü fánál köbméte
renkint 1 frt 8 kr fizettetik furatás és szállitás fejében. 



A szóbeli vizsgánál a kérdések egyrészt a helyi gyakorlat 
köréből merítettek, másrészt általános erdészeti szakismeretekre 
vonatkoztak (amennyire azok az erdőőri szakvizsgálatnál szük
ségeltetnek). 

A vizsga eredménye a következő: a 18 jelölt közül ö t 
k i t ű n ő e n , n y o l c z j ó l , n é g y k i e l é g í t ő e n a l k a l m a s 
n a k találtatott, egy pedig a vizsgát meg nem állotta. 

Ezen kétségkívül örvendetes eredmény köszönhető első 
sorban az illető pagonyerdészek buzgóságának, kik íáradságot 
nem kiméivé szabad idejüket e nemes czélra szentelték, s a 
jelölteket ugy gyakorlatilag mint elméletileg nemcsak a tulaj-
donképeni erdészeti szaktudományokban, hanem az alaptudo
mányokban is oktatták. Fáradságuknak legszebb jutalma lehet 
most azon tudat, hogy a hazai erdészet számára néhány derék 
egyént sikeresen képeztek ki, s ezáltal hozzájárultak hazánk 
anyagi érdekeinek előmozdításához. Vajha erdészeink mindegyike 
hasonlóan fogná fel annak a fontosságát, mennyire szükséges, 
hogy a különféle erdei munka végrehajtásánál a sikerre köz
vetlenül befolyó segédszemélyzet helyes fogalommal birjon 
teendőiről és kellő ismeretekkel a szakjába vágó minden kér
dés megoldásához! 

A vizsga jó eredményét jelentékenyen elősegítette továbbá az 
oktatásnál használt szakkönyv (Erdőőr), melynek jótékony hatása 
különben már a mult évben is minden oldalról nyilváníttatott. 

Végre a vizsga alkalmával észrevehető volt, hogy a jelöl
tek maguk is feladatukat komolyan fogták fel, és azon kevés 
egyén is, a kik a harmadik osztályzatot nyerték, valamint az 
is, a ki a vizsgát meg nem állotta, nem annyira tehetség 
vagy jó akarat hiánya miatt, avagy hanyagság következtében 
készültek el gyengébben a vizsgához, hanem inkább azért, mivel 
szakadatlanul szolgálatban lévén elfoglalva, nem maradt elég 
idejük a tanulásra. Bélházy Emil. 



VI. U n g v á r i 

Az erdőőri szakvizsgák Ungvárt f. é. október 25. és 
20. napjain tartattak meg. A vizsgára összesen 7-en jelent
keztek ; ezek közül 6 kincstári-, 1 pedig magánszolgálatban 
volt alkalmazva. Az irásbelileg megfejtendő kérdések követ
kezők voltak: 

1. Bérjegyzék készítendő, egy bizonyos vágásban egy hó 
letelte alatt termelt hasáb- és dorong tűzifáért járó keresetről; 
külön kitüntetendő minden egyes fürész keresete, a felvett 
előleg és a végjárandóság; egységbér a hasábfánál 30 kr, 
a dorongfánál 20 kr méterenkint. 

II. Dolog közben egy munkás megsérül, az erdővéd, ki 
a szerencsétlenség szemtanuja, jelentést tesz a felettes erdő
gondnoksághoz, előadván az eset minden egyes körülményeit, 
melyek annak beigazolásához szükségesek, hogy a munkás 
józan állapotban volt, és hogy a szerencsétlenség nem vigyá
zatlanságból, hanem inkább a munka érdekében kifejtett buzgó
ságból eredt. Bejelentendő egyúttal az is, hogy a megsérültnek 
ápolását, illetőleg minő előleges intézkedések tétettek. 

III. 1. Kiszámítandó, hogy egy derékszögű háromszög 
alakjával biró vágásnak 4-es kötelékben való beültetéséhez 
hány csemete kell? 

A háromszög alapvonala = 540 öl, 
magassága . . . . 200 „ 
a csemeték egymástóli távola 4 láb. 
Kiszámítandó egyúttal, hogy a vágás területe hány katas-

trális holdnak felel meg. 

2. Egy rönkőnek köbtartalma kiszámítandó; 
a hosszúság 4 . 5 mtr, 
a középátmérő 0.65 mtr. 



3. Egy sáncz kiásása után járó munkabér a kiásott föld 
tömege szerint fizettetik ki; 

a sáncz hossza . . . . . 26 .30 mtr, 
„ szélessége fenn . . . . 0 . 6 , , 

„ ,, lenn . . . . 0 . 4 

„ mélysége . . . . . O.5 mtr. 
Mekkora a kiásott föld tömege köbméterekben kifejezve? 
A szóbeli vizsga főbb kérdései vonatkoztak a fa terme

lésére, feldolgozására, usztatás-, tutajozásra, szénégetés-, ert-
vényezésre stb. 

Kitűnően képesítettnek találtatott 1, jól 4 és kielégítően 
képesítettnek 2. 

A kincstári szolgálatban alkalmazottak hallgatták, a nagy
méltóságú m. kir. pénzügyniinisteriumnak 1875. évi 62.907. 
szám alatt kelt magas körrendelete alapján, az Ungvárt szerve
zett erdőőri szakoktatást. A jelöltek a központban, vagy ehez 
közel laktak, mig a távolabbi pagonyokban lévő segédszemélyzet 
egyelőre, a viszonyok jobbrafordultáig e hasznos oktatást nél
külözni kénytelen. 

Tankönyvül az „Erdőőr" használtatott és megismerte
tett az erdőgazdaság a helyi viszonyok szerint. Fősúly arra 
volt fektetve, hogy a jelöltek a hallottakat lehetőleg meg is 
szemléljék, azon elv szerint: jobb valamit egyszer látni mint 
százszor tanulni, mely elv általában is, de különösen korlátol
tabb felfogású egyénnél teljesen indokolt. Ezen szemléltető 
mód üdvös alkalmazása és a szakoktató lankadatlan tapintata 
oka annak, hogy az idei erdőőri szakvizsga úgyszólván semmi 
kívánni valót sem hagy hátra. De ha mégis valaki fényesebb 
eredményt óhajtott volna, ne feledjük, hogy omne initium 
durum, hogy még csak a kezdetnél vagyunk s a sikeres szak
oktatáshoz megkívántató tényezők még nincsenek mind össz
pontosítva. Azonban alig néhány hónapja, hogy az ige testté 



lön s máris az ííg'yct szivén viselő hivatalfőnök általánosan 
elismert fáradhatlan tevékenysége folytán szépen gyarapodnak, 
a gyakorlati oktatáshoz megkívántató különböző gyűjtemények, 
melyek fölötte megkönnyítik a czélt: nem tudákos, hanem 
practicus hasznavehető segédszemélyzetet teremteni. 

Végül megjegyezzük, hogy a szakoktatás körül kifejtett 
érdem a. tanításra önként vállalkozó főerdőhivatali tisztvise
lőket illeti. — Ungvárt, 1879. nov. 9-én. 

Albrecht Ferencz, 
m. kir. erdőgyakornok. 

VII. K o l o z s v á r i t . 

Az erdőőri szakvizsga Kolozsvártt, a nagyméltóságú ni. k. 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minist eriuni idei 
27.181. számú rendelete alapján, folyó évi október hó 25. 
és 26. napjain tartatott meg. 

A vizsgáló bizottság tisztét teljesítették: Girsik János 
osztálytanácsos, mint a vizsgáló bizottság elnöke, Sebemmel 
Samu m. k. erdőrendező és Lőnhárt Frigyes erdőfogalmazó, 
mint vizsgáló biztosok. 

A vizsga letételére Kolozsmegye főispánjának idei 410. 
számú intézkedése szerint öt jelöltnek adatott engedély, kik 
közül 1 a kolozsvári, 2 a vajdahunyadi és 2 a fogarasi 
m. k. erdőhivatal kerületében, mint TIT. osztályú erdővéd s 
illetőleg mint erdődijnok van alkalmazva. 

Minthogy azonban az erdőőri szakvizsgának megtartására 
s a vizsgáló bizottságnak mikénti alakulására vonatkozó fel
sőbb intézkedés csak 1879. évi október hó 25-én déli 10 
órakor érkezett, s a fogarasi erdőhivatal kerületében alkal
mazott egyének a vizsga letehetésérc vonatkozó engedélyt 
későn kapván, —• a vizsgához kellő időben el nem utazhat
tak, — a vizsgánál csak három jelölt jelentkezett, s illetőleg 



a vizsga csak a kolozsvári és vajdahunyadi kerületben alkal
mazott egyénekre terjesztethetett ki. 

A feladott Írásbeli kérdések következők voltak: 
I. kérdés: 
Egy bükkvágat vállalat utján fel- és kidolgozandó, a 

munka minden neme folyamatban van, tegyen ön erdészének 
oly írásbeli jelentést, melynek nyomán képesítve legyen az, 
ugy a fadöntés, feldolgozás, csúsztatás és csuszornázás elő-
haladása arányában vállalkozónak előleget kiutalványozhatni? 

II. Kérdés: 
Egy még tilalom alatt álló favágásban egy pásztor fel

ügyelete alatt nagy számú marhát talál, minő eljárást köve-
tend, s minő Írásbeli jelentést teend távol lakó erdészéhez? 

III. kérdés: 
Egy faiskola mi módon telepíttetik, hogy kezeltetik és 

mi ellen kell azt megóvni? 
A szóbeli kérdések első sorban az erdei munkák feletti 

felügyeletre s azoknak mikénti teljesítésére s nevezetcsen az 
erdővédelemre szorítkoztak s a jelöltekhez a Bedő Albert 
„Erdőőr" czimü könyvében foglalt kérdések alapján intéztettek. 

Az írásbeli munkálatoknak s a szóbeli kérdésekre adott 
feleleteknek egybevetése után, a vizsgánál jelentkezett három 
egyén közül, az erdőőri szolgálatra 1 jól alkalmasnak, 1 
kielégítően alkalmasnak találtatott, 1 pedig megbukott. 

A vizsgának fentebbi eredményét tekintve, az kielégítő
nek nem mondható, és pedig annyival kevésbé, minthogy az 
itteni erdők roppant kiterjedésére s a belterjes üzemre való 
figyelemmel méltán elvárható, hogy nagyobb számú jelöltek 
jelentkezvén, a kérdéseket jobban és szakértelmesebben old
ják meg. 

Ha azonban figyelembe vétetik, hogy a szakvizsgának 
megtartására vonatkozó intézkedéseknek elkésése jelentékeny 



befolyást gyakorol, s hogy a szükséges intézkedéseknek kellő 
időben való megtétele kedvezőbb eredményt vonand maga 
után, bizton remélhető, hogy a jövő évi szakvizsgák eredmé
nyének közlése alkalmával kedvezőbb hírekkel fogunk szol
gálhatni. 

Végül szükségesnek tartjuk mindazokat figyelmeztetni, 
kik a jövő évi szakvizsgánál megjelenni szándékoznak, hogy 
a vizsgához kellően előkészülve jelenjenek meg, s hogy a 
tanulásról s a rendelkezésökre álló kitűnő szakkönyvek olva
sásáról meg nem feledkezvén, ne legyenek azon tévhitben, 
miszerint a szakvizsga letételéhez elegendő, hogy valaki erdőt 
látván, néháűy fatolvajt megzálogolt, s hogy az erdőőri szol
gálat egyedül s kizárólag az erdőknek gyakori bejárásából áll. 

Kolozsvárit, 1879. deczember 2. r. 

Erdészeti szakképzés a müncheni egyetemen. 
A megelőző években, midőn a felett folyt a vita, bogy 

hol van jobb helyén az erdészeti szakoktatás : az egyetemen-e, 
vagy a különálló erdőakadémián? nagyon sokszor hozatott fel 
az egyetem ellen, miszerint ott az elméleti oktatás a szem
léleti demonstratióval, k e l l ő e n nem, ugy, mint akadémián 
s e m m i e s e t r e sem lesz összeköthető. Ez ellenvetés alapos
sága is, mint még sok másé, csak képzelt. És hitelesnek 
tekinthető értesüléseim alapján merem állítani, miszerint egyet
len erdőakadémián sem fordítanak annyi gondot, s mi több, 
annyi á l d o z a t o t a hallteremben előadottaknak a valóság
ban, az erdőben való megvilágosítására és igazolására; s e 
czélra a bajor államerdők példányszerüek. 

A szombat nap előadásoktól szabadon van hagyva, s e 
nyári félévben, ha csak valami különös ok fel nem merült 


