
szakmunka tizenkét részre van beosztva. Az év minden hónap
jában előforduló vadászati tudnivalók egy-egy külön fejezetben 
vannak részletesen, alaposan és nagy gonddal összefoglalva, ugy, 
hogy a könyvben, mondhatnánk mindent megtalál az érdeklődő, 
amit e téren tudni óhajt. Érdekes, hogy Lakatos Károly ezen 
vaskos könyvéhez tartalomjegyzéket nem füzőtt. Szánkékosan tette 
ezt azért, hogy — úgymond — akinek szüksége van a felhalmo
zott adatok valamelyikére, kénytelen legyen a könyvben búvár
kodni, mig a feleletet megtalálja . . . . mert sok dolog van el
rejtve a műben, ami felületes átlapozásra szembe nem tűnik és 
„én azt akarom, hogy munkám valódi bibliája legyen a vadászok
nak, hogy a hithüek minél többet forgassák, Diana istennőnk 
nagyobb dicsőségére." 

A diszes kiállítású kötet Endrényi Imre szegedi könyv
nyomtató müintézetének válik becsületére. Ára 12 korona, kötve 
16 korona. Megrendelhető akár Szegeden, akár Budapesten a 
Grill-féle könyvkereskedésben. 

K Ü L Ö N F É L É K -
K i t ü n t e t é s . Oéresi Balogh Vilmos ministeri tanácsost, a 

földmivelésűgyi ministerium elnöki osztályának nagyérdemű veze
tőjét 0 Felsége buzgó és kitűnő szolgálata elismeréséül a Lipót
rend lovagkeresztjével tüntette ki . 

A z á l l a m i e r d ő t i s z t e k f i ze t é sének r e n d e z é s é r ő l leg
utóbbi füzetünkben e rovatban közölt tájékoztató sorokat ezúttal 
csak azzal egészíthetjük ki , hogy azon aggályunkat, amelyet a pénz
ben élvezett földváltságok beszüntetésének időpontjára vonatkozó
lag tápláltunk, maga a pénzügyi bizottság oszlatta szét, amidőn 
a törvényjavaslatra nézve javasolt módosításait külön ülésben 
végleg szövegezte. Kimondta ugyanis ekkor, hogy az erdőtisztek 
a mellékjárandóságok élvezetében — akár természetben, akár meg
váltásként élvezték azokat — megmaradjanak mindaddig, mig a 
rekompenzáczió tényleg életbe lép. 

A z a k a d é m i a i t a n á r o k f i z e t é s é n e k j a v í t á s a ügyében 
mult számunkban megemlékeztünk a Bányászati és Kohászati 



Lapok alapján az Országos Magyar Bányászati és Kohászali 
Egyesület igazgató-tanácsának tárgyalásairól. 

Az emiitett lap egyik későbbi száma teljes szövegben közli 
a pénzügyministerhez intézett felterjesztést, mely a következő 
kérelemben csúcsosodik ki : 

1. A selmeczbányai bányászati és erdészeti akadémia tanárai 
vétessenek ki az állami tisztviselők státusából, s épen ugy, mint 
a többi tanintézetek, külön státusba soroltassanak és ezen státus
ban az akadémiának, mint hazánk legelső és legrégibb műszaki 
főiskolájának, az őt megillető előkelő hely biztosittassék. 

2. Kérjük az akadémiai tanárok fizetésének egyenlősítését 
a többi főiskolák tanárainak fizetésével. 

3. Amennyiben pedig az akadémián a tulajdonképpeni szak
tárgyak sikeres előadása megkívánja azt, hogy a tanszéket már 
az életben is maguknak nevet szerzett kiváló gyakorlati férfiak 
töltsék be, a selmeczbányai akadémia tanári fizetéseinél egyállal
ján nem lehet a szigorúan bürokratikus álláspontra helyezkedni 
és az előre megállapitott fizetéshez minden esetben ragaszkodni, 
mert a tanszékekre csak oly férfiakat lehet meghívni, a kik künn 
a gyakorlatban a rendes tanári fizetésnél jóval nagyobb jövedelem 
felett rendelkeznek. - Kérjük tehát, hogy már most a törvény
javaslat keretében megadassák a mód, hogy a selmeczbányai aka
démián egyes tanszékeket a rendestől eltérő és a nyugdíjba be-
számitható nagyobb javadalmazással lehessen betölteni. 

A p o r o s z á l l a m e r d é s z e t i s z o l g á l a t b a l é p é s fe l té 
t e l e i a folyó év elején újból szabályoztattak. A Podbielski mi
nister által kiadott uj szabályzat lényeges intézkedései a követ
kezők : Az államerdészet tiszti létszámába való felvételre két 
vizsga letétele képesít : az „első erdészeti vizsga" (Forstreferen-
dar-Prüfung) és az erdészeti államvizsga (Forstassessor-Prüfung). 

Ezen vizsgák letehetése végett az erdészeti pályára készülök 
tartoznak 1. előzetes erdei gyakorlatba lépni ; 2. valamely erdé
szeti felső tanintézetet végezni és 3. az erdőgazdaság valamennyi 
ágában gyakorlatilag működni. 

Általános követelmény továbbá, hogy az államerdészeti szol
gálatra pályázó 1. érettségi vizsgával birjon, 2. 22 évnél idősebb 



ne legyen, 3. teljesen ép és egészséges, 4. erkölcsi magaviselete 
fedhetlen legyen és végül 5. hogy a kiképeztetéséhez szükséges 
anyagi eszközöket kimutassa. 

Az előzetes erdei gyakorlat czéljából a pályázó azon kerü
leti kormány föerdömesteréhez folyamodik, amely kerületben a 
gyakorlati szolgálatot teljesíteni szándékozik. A pályázónak szemé
lyesen kell a főerdőmesternél jelentkeznie. 

A főerdőmester a kérvényhez mellékelt okmányok és a 
pályázó családi viszonyai felől szerzett tájékozás alapján őt vagy 
elutasítja, vagy kérvényét a földmivelésűgyi ministerhez döntés 
végett felterjeszti. 

Ha a minister a felvételt engedélyezi, a főerdőmester az 
érdekelt erdőtanácsosok meghallgatása után megjelöli azon fő-
erdészségeket, amelyeken a jelentkező az előzetes gyakorlati 
szolgálatot, amely legalább is egy évig tart, teljesítheti. Emellett 
a jelentkező kívánsága a lehetőséghez képest figyelemben részesül. 

Az előzetes gyakorlat czélja az erdészeti pályára készülő ifjút 
az erdővel és az erdőgazdasági üzemmel közvetlen szemlélet és 
gyakorlati szolgálat utján megismertetni. A jelölt ezen gyakorlati 
szolgálatáról naplót köteles vezetni, amelyet előljáró főerdészének 
havonkint, a főerdészségen megforduló felettes erdőtiszteknek pedig 
esetről-esetre bemutatni köteles. 

A jelölteknek megfelelő, gondos és alapos oktatása és foglal
koztatása a főerdészek egyik legfontosabb kötelessége. Különös 
fontosságot tulajdonit az utasítás annak, hogy a jelöltek a fel
mérésben és szintezésben is szerezzenek gyakorlati ismereteket. 

Ha ezen gyakorlati év alatt az illető akár a tehetség hiánya, 
az erdő iránti érdeklődés hiánya, testi gyengeség, hanyagság, meg
bízhatatlanság, erkölcstelenség vagy valamely más ok miatt az 
államerdészeti szolgálatra alkalmatlannak bizonyulna, erről a 
főerdész az elöljáró erdőtanácsosnak és főerdömesternek jelentést 
tesz, akik aztán a tényállásról meggyőződve, az illetőnek elbocsá
tását elrendelik. 

A gyakorlati év végével a főerdész bizonyítványt ad, amely
ben határozottan k i keli emelni, hogy a jelölt mérési és szintezési 
munkálatokkal is foglalkozott. Ezt a bizonyítványt, nemkülönben 
a naplót ezenfelül az illetékes erdőtanácsos is aláírja. 



További kiképeztetését a jelölt valamely porosz kir. erdészeti 
akadémián nyeri (Eberswalde vagy Münden), amelyen legalább 
két évet kell töltenie. Az akadémiai tanfolyam elvégzése után 
és legkésőbb 5 évvel az előzetes gyakorlati szolgálat megkezdése 
után a jelölt a ministernél az u. n. ehö erdészeti vizsgához való 
bocsáttatásért folyamodik (Erste forstliche Prüfung, Forstreferen-
dar-Prüfung). A kérvényhez csatolandó: 1. a sajátkezüleg irt élet-
leirás; 2. az érettségi bizonyítvány; 3. az előzetes gyakorlatról 
szóló bizonyítvány és az ezen időre vonatkozó napló s amennyi
ben ezen gyakorlati szolgálat és az akadémiai tanulmányok között 
nincs meg a folytonosság, az időközi foglalkozásról szóló bizony
lat; 4. az erdöakadémia látogatásáról szóló bizonyítvány, 5. saját 
felméréssel és felhordással készült részletes térkép, legalább 100 
ha. nagyságú területről, tértáblázattal és az összrendezők kiszámí
tásával, a mérési kézikönyv csatolása mellett'. A felmérésnél a 
kerületek theodolittal, a részletek bussola műszerrel mérendők; 
6. 1 : 25000 mértékben készült gazdasági vagy korosztály térkép 
legalább 500 ha. területről; 7. önállóan készített, legalább 2 km. 
hosszú szintezés rajza, a kézikönyv csatolásával. 

A 5—7. pont alatt felsorolt mellékletek mindegyikén a jelölt 
sajátkezű megjegyzésben kijelenteni köteles, hogy azok az ő saját 
müvei, melyeket minden idegen segédkezés nélkül készített. 

Az első vizsga czélja bizonyítani, hogy a jelölt a megköve
telhető általános műveltséggel és értelemmel bir, hogy szaktanul
mányait elegendő sikerrel folytatta s hogy a további gyakorlati 
kiképzésre elegendő tudományos alappal bir, végül hogy egészben 
véve feljogosítsa arra a reményre, hogy az államerdészeti tisztikar 
használható tagja lesz. 

Ebből kiindulva az első vizsga a következőkre terjed k i : 

A) Segéd-tudományok. 

1. Természettudományok: 
a) szerves és szervezetlen vegytan, különös tekintettel a 

talajtanban, növényélettanban és erdészeti iparmütan-
ban szükséges ismeretekre; 

b) talajtan, ásványtan és kőzettan; 
c) meteorológia és klimatan; 



d) növénytan; 
e) állattan. 

2. Jogi ismeretek. 
3. Földméréstan. 

B) Erdészeti tudományok. 
Erdőművelés, erdővédelem, erdőhasználat, erdöbecslés, erdő-

rendezés, erdőértékszámitás, erdészeti történelem. 
Az. első erdészeti vizsgát egy erre a czélra a miniszter által 

összehívott ;bizottság tartja meg részben a szobában, részben a 
szabadban. Az A l . és 3. tétel alatti tudományokban ez a vizsga 
az utolsó. 

A vizsgát sikerrel letevők a „Forstreferendar" czim viselé
sére jogosíttatnak, ami körülbelül erdőgyakornokot jelent. Egyúttal 
államtisztviselői esküt is tesznek. 

Ez a vizsga egyszer ismételhető (legkésőbb 2 éven belül), 
igen kedvezőtlen vizsgaeredmény mellett azonban a bizottság a 
jelöltet a vizsga megismétlésétől eltilthatja s ezzel az erdészeti pálya 
elhagyására kény szeritheti. 

A z első vizsga letétele után az erdőgyakornok két szemesz
teren át valamely német egyetemen államjogot, nemzetgazdaságtant, 
gazdasági politikát és pénzügytant hallgat. 

További kiképzését az erdőgyakornok tanulságos erdőkben, 
tudományos önképzés és az összes erdőgazdasági teendőkben való 
részvétel utján nyeri erre hivatott kir. főerdészek vezetése mellett. 

A további kiképzés végett felkeresendő főerdészségek kiválasz
tása rendszerint az erdőgyakornok tetszésére bizatik, a miniszternek 
azonban jogában van erre nézve másként is rendelkezni. 

A főerdész közvetlen elöljárója az erdőgyakornoknak. A gyakor
lati kiképzésnek ez a második szaka legalább két évig tart. Ebből 
katonai szolgálatra vagy szabadságolásra legfeljebb 14 hét eshetik. 

A gyakorlati időből az erdőgyakornok tartozik egy és ugyan
azon főerdészségben legalább 6 hónapig és pedig a deczembertől 
május végéig terjedő félévben, altiszti szolgálatot teljesíteni (Förster-
zeit). E végből a főerdészségnek egyik, a felügyelő erdőtanácsos
sal égyetértőleg megállapítandó védkerületét, vagy annak részét 
jelöli ki a főerdész, melyben az erdőgyakornok az altisztek összes 
teendőit ugy az erdővédelemnél, mint a vágásokban, a fa méré-



sénél és számozásánál, a méret- és bérjegyzékek kiállítása körül, 
a fa értékesítésénél és kiutalásánál, az erdősítéseknél és az erdő 
ápolásánál saját felelősségére ellátja. Ez idő alatt más segéd szol
gálatot nem teljesíthet. 

Más 5 hónapon keresztül az erdőgyakornok a főerdészség 
vezetését veszi át a főerdész felügyelete és felelőssége mellett. 
(Verwaltungszeit). A főerdész minden előforduló szolgálati ügyet 
(esetleges különleges természetű személyi ügyek kivételével) az 
erdögyakornokkal intéztet el, de annak minden írásbeli intézke
dését ellenjegyzi. Ezen idő alatt az erdőgyakornok az összes 
számadásokat vezeti és a termelési vagy az erdősítési költségek
ről elszámolni tartozik. A pénztári szolgálatban teljes jártasságot 
kell szereznie és az ellenőrködő tisztviselők kirándulásain részt vesz. 

További 4 hónap erdőrendezőségi szolgálatban töltendő. 
A z erdészeti akadémiák kirándulásain és a német erdészeti 

egyesület közgyűlésein való részvétel (a melyeken kevésbé az 
adminisztratív ügyek lebonyolítása mint inkább tanulságos tárgyak 
megvitatása dominál) a két évi gyakorlati szolgálatba beszámit-
tatik, ha a részvétel kellően igazoltatik és róla napló vezettetik. 

Egyebekben a gyakorlati kiképzés ideje minél több főerdész
ség felkeresésére fordítandó, hogy az erdőgyakornok az előforduló 
összes fanemekkel és üzemmódokkal különféle viszonyok között 
alaposan megismerkedjék. 

A gyakorlati kiképzés ideje alatt az erdőgyakornok számozott 
oldalakkal ellátott naplót vezet. Ebben nem könyvekből merített 
elméleti fejtegetések kívántatnak, hanem a napi foglalkozás és tapasz
talatok naplószerü leírása. Befejezésként néhány különleges meg
figyelés, vagy tapasztalat értekezésszerü fejtegetése fűzendő hozzá. 
A naplót a főerdész havonkint egyszer és azonkívül főerdész-
ségének elhagyásakor láttamozza, illetőleg záradékolja. 

• A föerdészek legelső kötelességei közé tartozik, az erdőgya
kornokok kiképzéséről gondoskodni és őket hibáikra figyelmeztetni. 
Felügyelnek a gyakornokok magánéletére is s ha ezek akár szolgálati 
tekintetben, akár a magánéletre vonatkozólag oly vétséget vagy 
hanyagságot követnének el, mely az államerdészeti szolgálattal 
összeférhetlen, vagy egészségi állapotuk tenné őket az erdészeti 
szolgálatra alkalmatlanná, a miniszter által elbocsáthatók. 



Azon főerdészek. melyeknek kerületében a gyakornok 4 hétnél 
tovább időzött, a mikor az más szolgálati helyre távozik, a kor
mánynak részletes jelentést küldenek személyéről. 

Kétévi gyakorlat és a katonai kötelezettség teljesítése után 
az erdőgyakornok az államvizsgához jelentkezhetik. Ehhez azonban 
csak akkor bocsátható, ha az első erdészeti vizsga óta 6 évnél 
több még nem telt el. 

Az államvizsga évenkint kétszer tartatik, és pedig a fennálló 
külön rendelkezések szerint részben a szobában, főként azonban 
künn az erdőben. Az államvizsga az erdészeti tudományok és az 
erdőgazdaság összes ágaira kiterjed, felöleli továbbá a köz- és 
magánjogi ismereteket, nemzetgazdaságtant, pénzügytant, erdő
gazdasági politikát, szolgálati szervezetet, erdészeti számvitelt és 
pénztárkezelést, s egyáltalán az erdészeti ügyvitel összes tárgyait, 
nemkülönben a vadászatot is. 

A vizsga letétele esetén a Referendarból „Forstassessor" 
lesz. Mint ilyen várja be a föérdészszé való kinevezést. 

Ha a vizsga nem sikerült, az legelébb 6 hó multán, de leg
később két éven belül megismételhető, de a miniszter a vizsga
jelöltet az államerdészeti pályáról még ekkor is esetleg teljesen 
kizárhatja. A vizsga megismétlésére rendszerint csak akkor adnak 
engedélyt, ha csak a vizsgatárgyak egy részében volt az eredmény 
elégtelen. 

Poroszországban igen sok a számfeletti, fizetést nem élvező 
Forstassessorok száma, a kik főerdészi állásra várnak. Ezeknek 
saját kérelmükre megengedik, hogy időlegesen magán- vagy köz
ségi szolgálatba lépjenek. 

Ha a fentiekben ismertetett szabályzaton végigtekintünk, fel
tűnik annak rendkívüli szigora. Ennek a szigornak köszönhető 
azonban, hogy a porosz államerdőknek tisztikara minden tekintet
ben oly magas színvonalon áll. 

A tanidő a gyakorlati kiképzés idejét beleszámítva legalább 
6 év és pedig 1 év előzetes gyakorlat, 2 év akadémia, 1 év egyetem, 
2 év gyakorlat. És pedig minő gyakorlat! 

Gyakorlat, a melyre nézve nem tisztán az u. u. szolgálati 
érdek, helyesebben mondva a pillanatnyi szolgálati érdek a mérv
adó, hanem a kiképzés érdeke, mely végeredményben a jól felfogott 



szolgálati szemponttal teljesen fedi magát. Gyakorlat, melyet rész
letes utasítás szabályoz, s a mely alatt a felebbvalónak szigoru 
kötelességévé van téve, hogy törődjék kiképzés czéljából beosztott 
fiatal szaktársával. 

Ha ezzel szembeállítom, hogy nálunk erre vonatkozólag 
semmiféle utasítás nem áll fenn, hogy sok kezdő szaktárs teljesen 
egyoldalú gyakorlattal lép az államvizsgáló bizottság elé azzal az 
óhajjal, hogy őt az erdőgazdaság önálló vezetésére képesítettnek 
jelentse ki , ha meggondolom, hogy tisztán a főnökök egyéni jó
akaratán múlik az, hogy több, vagy kevesebb alkalma legyen ifjú 
szaktársainknak a gyakorlati tanulásra, akkor valóban nem lehet 
csodálkoznom azon, hogy néha valóban bámulatba ejtő tudatlan
ságot tanúsítanak egyesek az államvizsgáló-bizottság előtt. Hiszen 
szavahihető egyéntől értesültem oly esetről is, midőn a végzett 
erdőakadémiai hallgató az államvizsgát megelőző két évet majd
nem kizárólag egyik erdőhatóságnak kiadóhivatalában töltötte! 
Talán mert szép irása volt. 

Melegen ajánlom e kérdés tanulmányozását és mielőbbi szabá
lyozását illetékes köreink figyelmébe. 

Azután nem érint-e rokonszenvesen, hogy a gyakorlati vizs
gák nemcsak a szobában, hanem az erdőben is tartatnak ? Mennyi 
alkalom a vizsgajelölt gyakorlati tudását kideríteni! 

Sokat hallunk arról a szomorú közönyről, melylyel ifjabb 
szaktársaink saját életpályájuk, az erdőgazdaság iránt viseltetnek. 
Nem hiszem, hogy ily panaszra okot találnánk, ha felebbvalóik 
pályájuk kezdetén több gondot fordítanának arra, hogy a tanu
lásra alkalmat nyújtsanak, sőt őket erre együttes kirándulások 
utján és más alkalmas módon kényszerítenek. Bunol Károly. 

A z o r o s z o r s z á g i e r d é s z e t i fe lső s z a k o k t a t á s t mull 
évi szeptember hó l-e óta uj császári rendelet szabályozza, melyet 
alábbiakban kivonatosan ismertetünk. 

A szent-pétervári erdészeti főiskola jövedelmei : az állami 
hozzájárulás, mely évenkint 185,300 rubel, a tandijak és lakás
pénzek, mely utóbbiak a bennlakó hallgatók részéről fizettetnek, 
a vizsgadijak, az intézet kiadványainak, kertjeinek stb. jövedelmei. 

A tanfolyam 4 év. Tantárgyak : 1. Görög-kath. theologia. 
2. Mennyiségtan és gyakorlati erőmütan. 3. Földméréstan és térkép-



rajzolás. 4. Növénytan. 5. Általános és részletes geológia. 6. Ter
mészettan, klimatan, meteorológia. 7. Vegytan. 8. Nemzetgazdaság
tan, pénzügytan és statisztika. 9. Talajtan és a mezőgazdaság 
alapvonalai. 10. Erdőtenyésztés általában és dendrologia. 11. Rész
letes erdőtenyésztéstan. 12. Erdőrendezés és erdőbeeslés. 13. Er
dészeti iparmütan. 14. Erdészeti építkezés és mérnöki ismeretek 
(rajzzal). 15. Erdészeti törvénykezés és közigazgatás. 16. Törvény
isme. 17. Ásvány- és földtan. 18. Gyümölcstenyésztés és kertészet. 
Ezenfelül a német és franczia nyelvet tanítják, melyek egyike a 
hallgatóra nézve szabad választása szerint kötelező. 

Az oktatás elméleti és gyakorlati. A gyakorlatok részben az 
intézetben, részben a földmivelésűgyi minister által kijelölt erdő
területekben tartatnak. 

Van 8 rendes, 4 rendkívüli tanszék. Ezenkívül magántanárok 
is adnak elő. 

A z előadások a téli hónapokra esnek, a nyári hónapokat 
főleg a gyakorlati oktatás tölti k i . Szünidő télen decz. 15-től jan. 15. 
Nyáron az I. és II. éveseknek 1 — lVa hónap. A III. és IV. évesek 
nyáron nem részesülnek szünidőben. 

A hallgatók számát a minister szabja meg. Csak gymnasiumi 
vagy reáliskolai érettségi bizonyitványnyal birok vagy más a minister 
által elegendőnek elismert képzettségűek vétetnek fel. A hallgatók 
egyenruhát hordanak. A tandíj félévenkint 6 rubel. 

A tanintézet elvégzése után a hallgatók a gyakorlati szolgá
latba lépnek s erről az u. n. gyakorlati vizsga letételéig, a mely 
a mi államvizsgánknak felel meg, naplót vezetnek. 

Á l l a m i ö i r t o k v á s á r l a s a T á t r á b a n . A magyar kormány 
a Magas-Tátrának magyar kézen való megtartása érdekében foly
talja a birtokvásárlásokat. Egy fél millió korona vételárban meg
szerezte 77 felsőerdő falvi úrbéresnek erdőbirtokát, mely 2832 
katasztrális holdnyi kiterjedésű. Az ujabban megszerzett erdőbirtok 
határos az állam nagykiterjedésű erdeivel. Hir szerint a kormány 
a Magas-Tátrában ujabb birtokszerzések iránt alkudozik. 

A M u n k H . és f i a i c z é g m a r o s s z l a t i n a i f a i p a r t e l e p é 
n e k p u s z t u l á s a . A mult év őszén tartott erdészeti közgyűlés 
alkalmával egyesületünk számos tagja által meglátogatott és az 
Erdészeti Lapok m. évi XI . XII . füzetében ismertetett virágzó 



faipartelep, mely a bükkfának faipari czélokra való feldolgozása 
terén hazánkban párját ritkító eredményeket ért el, április hó 25 
és 26-ika közötti éjszakán eddig ki nem derített okból keletkezett 
tűzvész folytán csaknem teljesen megsemmisült. 

A gyár főépülete (gőzfürész, dongagyár) költséges berendezé
sével, továbbá a szomszédos raktárépületek, melyekben nagy értékű 
készletek voltak felhalmozva, rövid 6 éven belül most már 2-od 
izben a tüz martalékául estek. 

A gyárihelyiségekből csak a száritókamarák, a botgyár, a 
parkettaraktár, a czég irodahelyisége és lakása, valamint a munkás
lakházak maradtak sértetlenül. 

A czégnek daczára annak, hogy a gyár biztosítva volt, tete
mes vesztességei vannak, a miért elhatározta, hogy az üzemet 
továbbra folytatni nem fogja. 

A czégnek ezen elhatározása nemcsak a hazai faiparnak, 
különösen a bükkfaiparczikkek terén elért fellendülésére lesz hát
rányos kihatással, de a vidékbeli szegénysorsu lakosságra is — 
tekintve, hogy a gyár több mint ezer munkást állandóan foglal
koztatott, — pótolhatlan veszteséget jelent. 

Tompa Ferencz. 
M a g y a r k i v i t e l i k é z i k ö n y v . Láng Lajos kereskedelmi 

miniszter megbízta a m. kir. Kereskedelmi Muzeumot, hogy a kiviteli 
czimtárból, melyet ez az intézet 1894-ben és 1898-ban közzé tett, har
madik kiadást bocsásson közre. Ez a czimtár 1894-ben 1223 kivi
telképes magyar ipartelepet ismertetett franczia nyelven, nyolcz 
nyelvű magyarázatokkal és 10.000 példányban küldték szét vala
mennyi világpiaczra. Az 1898-iki kiadást, mely 2.153 magyar ipar
telepet ismertetett és külön függelékben 760 terménykiviteli czéget 
is sorolt fel, 5.000 példányban terjesztették világszerte. Miután 
magyar kereskedelmi és ipari czimtár nincs, ez a „kiviteli czimtár" 
magyar nyelven is megjelent és az iparpártolási törekvéseknek 
megadta a jelentősebb hazai források jegyzékét. Az uj kiadás, 
melyet most a kereskedelmi miniszter a bel- és a külföldi üzlet
világnak nyújtani akar, az eddig tapasztalt igényekhez képest sokkal 
tágabb keretet fog felölelni. Közölni fogja, ugy az mint az eddigi 
kiadások, a hazai gyárak, a különlegességeket készítő és szélesebb 
fogyasztó kör részére dolgozó kézművesek és müiparosok, a házi-
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ipari vállalkozók és a hazai nyerstermények kivitelével foglalkozó 
kereskedők czimeit. Szerepelni fognak még egy uj részben nagy
kereskedők, akik hazai gyártmányok kivitelével foglalkoznak, föld
birtokosok (részvénytársulatok, termelő szövetkezetek stb.) a meny
nyiben kereskedelmi növényeket, állati terményeket, erdészeti, 
bányászati termékeket stb, nagyobb mennyiségben hoznak a világ-
piaczra; továbbá a külkereskedelem szempontjából számba jöhető 
intézetek, egyletek, forgalmi vállalatok, az ország őstermelési vagy 
ipari életének jelentősebb tényezői, amennyiben működési körükről 
rövid tájékoztató közleményt küldenek be a m. kir. Kereskedelmi 
Múzeumnak. 

A külföldi üzletvilág részére a mü franczia, német és angol 
kiadásban fog megjelenni és ezen kiadásokban egy függelék tömör 
ismertetést fog közölni az ország őstermeléséről, ipari helyzetéről, 
külkereskedelméről, továbbá azon közgazdasági intézményeinkről 
és viszonyainkról, amelyekről az idegen kereskedőnek, aki velünk 
üzleti összeköttetésbe óhajt lépni, tudomást kell szereznie. 

A magyar és a horvát kiadás ezen függelék helyett a külföldi 
piaczokon való térfoglalásról fog közleményeket tartalmazni. 

Ezt a czimtárt a kereskedelmi miniszter hivatalból megkül
deti az összes hazai hatóságoknak és közintézeteknek, továbbá 
külföldre az összes cs. és kir. konzulátusoknak valamint a külföld 
jelentékenyebb kereskedelmi intézeteinek. Az érdeklődő üzletem
berek igen mérsékelt áron fogják megkaphatni. 

A kereskedelmi Múzeum az adatgyűjtést májusban befejezi; 
eddig közel 4,000 kérdőivet küldött szét és kívánatra készséggel 
küld ilyet mindazoknak, akiknek a fentiek szerint igényük van rá, 
hogy a műben szerepeljenek. A mű szövegéhez díjmentesen közli 
a lényeges adatokat, de az érdekelteknek alkalmat kivánt nyújtani, 
hogy készítményeiket, működési körüket a modern módszerek 
szerint ismertethessék és ezért a nyomdai munkát elnyert vállalatot 
feljogosította hirdetések közlésére is. 

Megemlítendő végül a kereskedelmi miniszternek az az intéz
kedése, hogy a Kereskedelmi Múzeum az itt felölelt anyagról 
ezentúl rendesen nyilvántartást fog vezetni és a beállott változásokat 
félévenkint megjelenendő pótfüzetekben, illetve uj meg uj kiadá
sokban fogja a bel- és a külföldi közönség tudomására juttatni. 



A g ö r g é n y i u r a d a l o m b a v e z e t e n d ő e r d e i v a s ú t 
nyomjelzési munkálataival 97 K . kilóméterenkinti díjazással Fábián 
Lajos budapesti mérnök bízatott meg. 

U j v i l l a m o s e r d e i v a s ú t . A fenyőházai m. k. erdőgond
nokságban még a folyó év folyamán 21.89 km. hosszúságú vil la
mos üzemű erdei vasút fog épülni. Nyomtáv 76 cm. Az áramfej
lesztő telepet vízi erő fogja hajtani. Egyidejűleg hallomás szerint 
a fenyőházai fürésztelep is át fog alakíttatni villamos üzemre. 
Ezt lehetővé teszi az a körülmény, hogy a fürészport nem szük
séges elégetni, miután az jól értékesíthető. 

A h a z a i k ö z l e k e d é s i v á l l a l a t o k és a z á l l a m i v a s -
és a c z é l g y á r a k f a b e s z e r z é s e i 1901-ben a kereskedelmi 
múzeum közlése szerint 13.772,574 K . értéket képviseltek. Ez 
összegből csupán 192.136 K. (l -3°/o) esik a külföldön beszerzett 
anyagokra. 

K é r e l e m a t i s z t e l t e r d ő g o n d n o k u r a k h o z . A magy. 
kir. földmivelésügyi miniszter ur jóvoltából a magy. kir. állami 
Rovartani Állomás végre saját otthonába vonult. Habár nem a 
saját hajlékában, de mégis saját és állandó, noha egyelőre még 
szűkös helyiségében most már van annyi helye, hogy az évek óta 
gyűjtött anyagát rendezhesse és olyan alakban helyezhesse el, hogy 
az valóban tanulságos legyen. A gyűjtemény elrendezésében ter
mészetesen első sorban mindig azt tartottam szemem előtt, hogy 
mindenütt az foglalja el a főhelyet, a minek gyakorlati jelentősége 
van, még pedig vagy azért, mert megkönnyíti a kártékony állat 
felismerését, vagy mert mutatja, hogy milyen nagy Icárt tehet. A 
gyűjtemény természetesen nem egyoldalú, hanem felöleli az 
egész mező- és erdőgazdaságot. A mi az erdőgazdasági részt 
illeti, noha abban sok szép és tanulságos anyag van, az bizony 
mégis felette hiányos s ez birt arra, hogy a t. erdőgondnok urak
hoz ez uton is forduljak és hozzájuk a következő kérelmet intézzem. 

Nagy hálával és intézetem nevében nagy köszönettel veszem, 
hogyha az olyan dolgot, mely az állatoktól ered, az állatokkal 
összefüggésben van és erdőgazdasági jelentőséggel bir, a Rovartani 
Állomás gyűjteményének megküldik. Ilyen dolgok első sorban 
a különböző állatoktól különféleképpen megsérült növényi részek. 
A z állatok alatt nemcsak a rovarokat, hanem az összes gerincze-
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seket is értem, tehát első sorban az erdőben élő összes apró rág
csálókat. Azután kérem a rovaroktól, azoknak különböző alakjai
tól okozott rágásokat, lett légyen e rágás földfeletti, vagy földalatti. 
Az ilyen küldeményt annál nagyobb hálával veszem, hogyha vele 
megkapom használható alakban a kártevőt is. Hogy mi és hogyan 
küldendő, azt az erdészembernek nem kell részletesen mondanom: 
a mit erdészembertől eddig kaptam, az — kevés kivétellel — 
mind használható állapotban érkezett meg, mert esetről-esetre 
mindegyik tudta, hogy mit hogyan küldjön, 

Köszönettel veszem én a nagy és nehezebb farágványokat 
is. A megszerzésük körül felmerülő költségeket, valamint a vasútra 
való szállitás költségét is megfelelő nyugta alapján szívesen meg
térítem. Általában a mi a költséget illeti, azt a Rovartani Állomás 
viseli, tehát a kisebb küldemények portóját is . 

S e kérésemre nemcsak az elébb érintett körülmény kész
tet, hanem különösen az is, hogy senkinek sincs annyi ezernyi 
alkalma az effélék összegyűjtésére, mint éppen az erdőt napról
napra járó erdészembernek. Én legalább ugy vagyok vele, hogy 
ha sorsom valamely erdészeti ügyben akár csak 2—3 órára az erdőbe 
visz, üres kézzel soha sem hagyom azt el, mert mindig akad 
olyasvalami, a mit érdemes felszedni és eltenni. E z t látják a t. 
erdőgondnok urak is, de mert maguk ugy sem helyezik azt el és 
nem is tudják, mit kezdjenek vele, rendesen ott hagyják. Ezúttal 
kérem, hogy ne hagyják ott. Bármely csekélységnek is lássák azt, 
szedjék fe l : mert a kisebb dologból kerül ki a nagy. S az ilyen 
dolgok összeszedésére jó lesz, ha nemcsak a fiatal erdészgenerácziót 
szoktatjuk, hanem hozzászoktatjuk és kényszeritjük rá az erdőőri 
személyzetet is. Nekik az effélék megszerzésére még több az 
alkalmuk, mert gyakrabban fordulnak meg olyan helyeken is, a 
hová az erdőgondnok egyéb dolgai miatt mégis ritkábban juthat el . 

E kérésemet kiterjesztem még a kertgazdasági dolgokra. A z 
erdészember a kertekben, gyümölcsösökben is gyakran megfordul 
s ő az, a kihez az ő környéki embere tanácsért fordul. Az ilyen 
alkalmakkor akadó érdekes dolgokat ne hagyja el : érdemes lesz 
azokat is eltenni. 

Végül még egy kérésem van. A z erdőöri iskolák tisztelt igaz
gatói közül már többen azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy 



adjon a Rovartani Állomás az ő iskolájuknak olyan rovargyüj-
teményt, hogy a tanuló ifjúság tanulhasson belőle és ismerje meg 
a magyar erdőségek hatlábu ellenségeit. E kérés méltányos és 
én szívesen teljesíteném azt, de a jó szándéknak nemcsak kilencz-
venkilencz, hanem ezen felül is még néhány akadálya van, melyek 
közül az első az, hogy az ilyen gyűjteményt nincs miből össze
állítanunk. Erre nézve is kérem, hogy ha az erdész uraknak 
alkalmuk nyílik, kérjenek minden egyes kártevőből és annak minden 
egyes alakjából (hernyó, pajor, báb, kifejlődött állat) legalább 
25—30 drbot s küldjék azt, a mit lehet elevenen, igy, a mit lehet 
borszeszben, akkor ebben. Igaz, nincs 25—30 erdőőri iskolánk, 
de mégis annyit kérek, hogy belőle a jót és szépet ki lehessen 
válogatni. Azután a hernyóból és bábból még 30-nál is több da
rabot kérek, mert ezekből föl akarjuk itt még a lepkét is fejlesz
teni. Mert csakis az ilyen lepke szép és ép, a melyet az ember 
igy szed. Ahol az eltevéshez és a küldéshez üveg is szükséges, 
azt szívesen küldöm, ha erre nézve az illető a Rovartani Állo
máshoz (Bpesten, Oszlop-u. 26.) fordul. 

Az ilyen gyűjtőmunka lassú, de ha másképp nem lehet, ha
ladnunk kell ezen az uton is. 

Midőn az itt előadott kérésemet a t. erdögondnok urak szí
ves figyelmébe ajánlom, maradtam kiváló tisztelettel Budapesten, 
1903. évi május hó 1-én 

Jablonowski József, 
a m . k i r . áll. Rovartani Állomás 

főnöke. 
D i m i t z L a j o s , cs. kir. miniszteri tanácsos, az ausztriai 

állami és alapítványi erdőgazdaság vezetője 41 évi sikerdus szol
gálat után nyugalomba vonult s ez alkalomból az államtitkári 
czimet és jelleget nyerte. Utódja Heidler Artúr miniszt. tanácsos. 

N a g y m é r e t ű t ö l g y s z á l f á k á r v e r é s i e r e d m é n y e . Az 
„Erdészeti Lapok" 1902. évi február havi füzetében a magyar 
vallásalap tulajdonához tartozó vaiszlói tölgyszálerdő 1902. évi 
vágásának értékesítésénél előfordult nevezetesebb árverési ered
ményeket közöltem. 

Jelenben ezen közleményem kiegészítéséül ugyanezen erdő 
1903. évi vágásának értékesítésénél tapasztaltakról óhajtok ismét 
egyes felemlitésre méltó adatot a nyilvánosságra hozni. 



Ugyanis a vaiszlói 1903. évi 18'8 K . holdnyi vágásban, — a 
175 m 3 uradalmi és kegyúri illetményfa kitermelése után, — vissza
maradt 228 drb. 2285 m 3 és 14902 K . 79 f-re becsült tölgyszálfa 
25749 K.-ért, vagyis átlag darabonként 112 K . 93 f. árban, a 
27 drb. 137 m 3 és 626 K . 31 f. becsült kőris szálfa pedig 925 
K.-ért, vagyis darabonként 34 K. 25 f. árban adattak el a mult 
évi november hó 12. és 13.-án tartott szálfa-árverésen. 

Magában ez eredmény rendkívüli kedvezőnek mondható, azon
ban a vételárt igy egészben kitüntetve, az árverési eredmény 
rendkívülisége még sem tűnik ki kellőkép. 

Hogy azonban a kedvező eredmény annál szembetűnőbb 
legyen, különösen 3 db tölgyszálfa vételáráról óhajtok részleteseb
ben beszámolni. 

Nevezetesen eladatott egy db 9 m 3 szer- és 15 m 3 tűzifára 
összesen 24 m 3-re becsült tölgyszálfa 414 K.-ért; egy drb 10 m 3 

szer és 22 m 3 tűzifára, összesen 32 m 3-re becsült tölgyszálfa 423 
koronáért; végül egy db 33 m 3 tűzifára becsült tölgyszálfa 517 
koronáért. 

Mindez adatok azt hiszem méltán sok, az erdők fahozamá-
nak értékesítésével foglalkozó erdészben az irigységet fogja fel
kelteni, de biztos a reményem, hogy hasonló árak részben másutt 
is elérhetők lesznek, ha az erdészeti szakközegek buzgó, fárad
ságot nem kimélő helyes vezetése mellett az illető vidék polgár
ságával a faiparral való foglalkozás megkedveltetik, másrészt, 
ha az erdőbirtokosoknak törekvése majdan egyszer már oda 
irányul, hogy erdejük fahozamát lehetőleg belterjesen kihasználják, 
és minden egyes vevőnek, még a legjelentéktelenebbnek is alkalmat 
nyújtanak, hogy az erdőbirtokosoktól közvetlenül méltányos árban 
és feltételek mellett azon erdei terményt vásárolhassa, mely szük
ségletének, czéljainak leginkább megfelel. —ö. 

V i l l á m ü t é s n e m o k o z de le jes z a v a r t . Az 1901. évi 
Erdészeti Lapok IX. füzetében tárgyalt delejes déllő meghatáro
zási módozatának gyakorlati kivitelénél, vagyis a delejes déllőnek 
háromszögelési uton való meghatározásánál, a mult év nyarán 
alkalmam nyílott meggyőződnöm azon állitásom helyességéről, 
hogy a villámütés delejes zavart nem idéz elő. 

Nevezetesen 1902. év július 26-án Szeben vármegyében a 



Hohe Rinne Klimatikus fürdőtől délnek elvonuló vízválasztón a 
Besineu havason, a 859. számú háromszögelési pont rudjába a 
villám beütött; ezen pontról ugyanazon év augusztus 2-án a 
delejes déllő meghatározásához szükséges adataimat észleltem és 
ugyancsak egyidejűleg a fenti ponttal szomszédos több pontról 
ezen adatokat megállapítottam. 

Megejtett számításaimból következő delejes déllöket nyertem 
meg: 859-nél ny. 4°—32'; 860-nál ny. 4°—20'; 872-nél ny. 
4°—27'; 876-nál ny. 4°—27'. 

Ezekből látnivaló állitásom helyessége, miáltal az Erdészeti 
Lapok 1900. évi V. füzetében foglalt ezzel ellenkező állítást meg-
döntöttnek tartom. Török A. főmérnök. 

Pehán Gusztáv nyug. urad. erdőmester (Sátoralj a-Ujhely) 
több müvére küldött hozzánk előfizetési felhívást. A z egyik czime 
„Tanulmány a mezőgazdasági számvitelről1', ára 3 kor., a másiké 
„Mezőgazdasági birtokbecslések egyik módozatának kézikönyve", ára 
4 kor. Ajánljuk e müveket olvasóink szives figyelmébe. 

Névmagyarosítás. Klausmann József kir. erdész, az Or
szágos Erdészeti Egyesület rendes tagja vezetéknevét Ferenczfi-re 
változtatta. Éljen! 

Halálozások. Káspár József ny. m. kir. főerdész (Apatin), 
továbbá adelsheimi Dunst Károly Frigyes föherczeg baranyavári 
erdőhivatalának főnöke és Pehán Gusztáv, Károlyi László gróf 
nyug. urad. erdőmestere (Sátoralja-Ujhely), az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagjai meghaltak. Béke hamvaikra! 


