
figyelemmel kellett kisérnem az élelmiszerraktárt, hogy mindig 
idejében küldjenek uj czikkekért. 

Még egy tanácsomat a vadászoknak és fényképezéssel foglal
kozóknak : 

A vadászok, ha trópusok vagy a subtropusi zóna alá mennek, 
ne vigyenek papirhüvelyes töltényt, hanem csak fémhüvelyt. 

A fényképezéssel foglalkozók pedig légmentesen záró fém-
szelenczéket, melyekben ugy az exponált, mint a még nem használt 
lemezeket elzárva tartsák. Ha ezen tanácsomat megfogadják, sok 
kellemetlen meglepetéstől és bosszúságtól kímélik meg magukat. 

Végül akinek kedve kerekedik, hogy Brazília őserdeibe egy 
kirándulást tegyen, először is mondjon le minden kényelemről, 
tanuljon meg főzni, varrni, czipőt foltozni és ruhát mosni, legyen 
türelmes és ne ideges. Ha mindezeket a tulajdonságokat magában 
fel nem találja, avagy elsajátítani nem akarja, ugy maradjon itthon 
és ne menjen a jövő országába, Braziliába. 

J £ ú£ c i * 

Az erdészeti főiskola elhelyezésének kérdése. 

Országunkat sajnálatosan jellemzi, hogy közügyeinek tárgyalá
sánál vajmi gyakran nem az érdemi érvek, nem a kérdésnek a 
magva, hanem az ezt körülvevő, mintegy elrejtő mellékkörül

mények lépnek hangosan, követelőzőén előtérbe, mig a lényeg 
elvész, sokszor szóhoz sem jut. 

Ilyen az erdészeti főiskola elhelyezésének kérdése is. Tanügyi 
kérdés, amelynél az oktatás, a nevelés, a hallgatóság egészségé
nek, az erdészeti szak fejlődésének érdeke kell, hogy döntő szerepet 
vigyen. Ma pedig az a látszat, mint ha tisztán városfentartási, 
városmentési ügy volna; legalább is annak kell tartani, ha Sel
meczbánya város legújabb, a kormánynak küldöttségileg átnyújtott 
emlékiratát olvassuk, amely újból műegyetemet követel Selmecz
bánya részére. A természetes fejlődés feltételeinek hiányában, a bányá
szati és erdészeti főiskola ottléte daczára hanyatló város a főiskolá
nak műegyetemmé való fejlesztésétől, tehát a város erre alkalmat
lan volta miatt természetellenes élesztőszertől várja boldogulását. 
Nem hiszszük, hogy a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet azon 



tekintélyei, akik a város memoranduma szerint annak a magában 
véve közelfekvő gondolatnak adtak kifejezést, hogy a második 
műegyetem a bányászati és erdészeti főiskolával kapcsolatban 
állittassék fel, a város körülményeit közelebbről ismerték volna. 

De ettől el is tekintve, az emlékirat egyáltalában nem érinti 
az erdészeti felső oktatás azon kérdéseit, amelyek miatt annak 
mielőbbi elvitele Selmeczbányáról igen fontos érdeke volna erdő
gazdaságunknak. Beismeri a város hanyatlását, megengedi, hogy 
sok mindennek másképen kellene lenni, de gondosan kerüli a 
kérdés érdemének s különösen az erdészeti oktatás ügyének érin
tését. Továbbá hiába keressük legcsekélyebb bizonyítását annak, 
hogy abban az esetben, ha a kormány hajlandó volna ujabb mil
liók árán Selmeczbánya szerencsétlen terepviszonyai mellett a mű
egyetemmé való kiegészítést megvalósitani és ezzel még a mostani
nál lényegesen több ifjút odacsőditeni, miből volna képes a város, 
amelynek lakossága fogyófélben van és szegény, a szükséges köz
intézményeket létesíteni, amelyek bizonyára mégis csak megkövetel-
tetnének a várostól, mert elvégre tényleg csak felsegélyezési esz
köznek a kormány még sem lenne hajlandó a műegyetemet tekin
teni, hanem a várostól is megkívánná, hogy az ebből reá háruló 
kötelezettségeknek megfeleljen s méltó legyen az ország második 
műegyeteméhez. 

A hallgatóság ma, a csekélyebb létszám mellett, jórészt a köz
egészség követelményeinek legkevésbbé sem megfelelő lakásokban 
kénytelen meghúzódni. Vájjon hol helyezkednének el a többi, 
még csak oda telepítendő szakok hallgatói? A magánvállalkozás 
aligha gondoskodnék erről, mert ma sem a főiskola elvitelének 
aggálya, mint inkább egészen más okok, nevezetesen a város ter
mészetes létfeltételeinek fokozatos megfogyása, a gazdasági fejlő
dés lehetőségének hiánya, okai annak, hogy a város nem fejlődik, 
nem épül. 

Egészséges fejlődésre képes, gazdasági vagy kereskedelmi 
góczpontot képező városban régóta nem volna hiány megfelelő 
diáklakásokban; Selmeczbányán csak a városi építkezés, valami 
diák-kaszárnyaféle, tehát ismét a megoldásnak nem természetszerű 
formája lépne előtérbe, amelynek életképességében és kielégítő 
mértékben való keresztülvitelében erősen kételkedünk. 



Erdészeti felső oktatásunknak égetően szüksége van arra, hogy 
felszabadítva a közösség minden feszélyező kötelékétől és éppen 
a szorosabb értelemben vett erdőgazdasági vonatkozásokban ki
fejlesztve, oly erdészeti és egyúttal lehetőleg fakereskedelmi gócz-
pontra helyeztessék át, ahol a tanári kar és a hallgatóság egyaránt 
egészséges és kellemes otthont találjon s az elméleti és gyakorlati 
oktatásnak feltételei a lehetőség szerint feltalálhatók legyenek. Nem 
silány 300 holdas modell-erdő, hanem mintaszerűvé kifejlesztett 
nagy erdőgazdaság és a vele kapcsolatos faipari intézmények 
nyújtsanak állandó és könnyen, akár mindennap megközelíthető 
hátteret a hallgatóság tanulmányainak, lehetőleg a lombfa- és 
fenyőtenyészet határán. Csak ilyen helyen nevelhetők szélesebb 
látkörü erdőgazdák, akik egyúttal jó üzletemberek, már pedig 
főként ilyenekre van az országnak és az erdőbirtokosoknak szük
ségük. 

Az erdészeti főiskolának tehát azért, mert félreeső helyzete, 
gazdasági pangása, kereskedelmi jelentéktelensége és erdőgazdaság 
szempontjából mintaszerű közeli, könnyen megközelíthető erdők 
hiánya miatt Selmeczbánya semmiképen sem alkalmas ezen inté
zet befogadására, még akkor is át kellene helyeztetni, ha egyébként 
Selmeczbánya közegészségügyi tekintetben a szükséges nagy és 
anyagi eszközök híján valószínűtlen átalakuláson átmenne és a 
bányászati főiskola műegyetemmé alakíttatnék át. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A métermérték és a puhafakereskedők. Ismeretes, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület részben önállóan, részben más 
egyesületekkel és testületekkel karöltve ismételten sürgette eredmény
telenül a métermértéknek a puha fürészáru termelésénél való 
érvényesítését. Most végre a kényszer viszi reá fürészvállalatainkat, 
hogy termeivényeiket métermértékben vágják. Eddig is különben 
nem annyira a nagy fürésztelepek, mint inkább a közvetítő kis
kereskedők voltak akadályai annak, hogy a métermérték a puhafa
kereskedelem terén is érvényesüljön. A faüzlet jelenlegi válsága 


