
Az 1887. évi erdőőri szakvizsgák. 
(Folytatás és vége.) 

XI. S z o m b a t h e l y e n . 

A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. ministerium folyó évi 40 .778 . szám alatt kelt 
magas rendelete folytán, az erdőőri szakvizsga Szombathelyen 
október hó 10., bezárólag 15. napjain tartatott meg. 

A vizsgáló bizottságba S i m e n s z k y Kálmán kir. erdő
felügyelő elnöklete alatt B l a s c h e k Ede és H a j ó s Gyula, 
herczegi urad. erdőfelügyelők mint bizottsági tagok, és Dö
m ö t ö r Tihamér kir. alerdőfelügyelő mint póttag küldettek ki. 

A szakvizsga letételéért a szombathelyi kir. erdőfelügye
lőséghez 34 egyén nyújtott be kérvényt, kik a vizsgálati 
engedélyt valamennyien megkapták; egy azonban közülök nem 
jelent meg, egy pedig az írásbeli vizsga kezdete előtt visz-
szalépett. 

A vizsgázók közül az erdőtörvény 17. §-ának rendel
kezése alá tartozó erdőbirtokosoknál szolgál összesen 27, az 
állam közvetlen felügyelete alatt nem álló erdőbirtokosoknál 3, 
és jelenleg állomás nélkül van 2 egyén. A jelentkezettek 
nagy számából kitűnik, hogy különösen az állam közvetlen 
felügyelete alá tartozó erdőbirtokosok igyekeznek erdőőreikkel 
az 1879. évi XXXI. tv.-czikk 37. §-ának c) pontjában előirt 
minősítési kelléket is megszereztetni. 

írásbeli kidolgozásra a következő három kérdés ada
tott fel : 

I. Ha meg van bizva egy erdőrészben termett tölgymakk 
felszedetésével, és következő tavaszig való megőrzésével, irja 
le részletesen, miként fog eljárni? 



II. Mily fekvésű és mily talajon lévő erdőkben tiltja az 
erdőtörvény a tuskó- és gyökérirtást, és mely okból ? Továbbá, 
mely erdőkben van tiltva a tarvágás és az alom-gyüjtés? 

III. Valamely bükkszálerdőben a tiltott alomszedés egy 
hegyoldal oly területén eszközöltetett, melynek alakja legin
kább megközelíti a ferdényt. Feltéve, hogy a ferdénynek 
párhuzamos oldalai közül az egyiknek hossza 150. 5 , a má
sikénak 80 öl, a ferdény magassága pedig 47 öl; feltéve 
továbbá, hogy 80 • öl terület adott egy szekér almot, és 
hogy egy szekér alomért 1 frt 50 kr kártérítés fizetendő; 
kérdés, hány szekér alom gyűjtetett, és mily összeget teend 
a kártérítés egészben. 

Az írásbeli kérdéseket a vizsgázók egy része jól oldotta 
meg, mások azonban csak felületesen s különösen a mennyi
ségtani kérdés megfejtésénél nagymérvű ingadozás volt ta
pasztalható. 

A szóbeli vizsgánál a kérdések az „Erdőőr" czimü 
szakmunkában foglaltak figyelembe vétele mellett, azon isme
retekre terjedtek ki, melyek az „Erdővédelem", „Rovartan", 
„Erdőhasználattan", „Erdőművelés", „Növénytan", „Mennyi
ségtan"-ból, továbbá az „Erdő- és vadászati törvények "-bői, 
a műszaki segédszemélyzettől a mai viszonyok között meg
kívántatnak. Az írásbeli dolgozatokat és szóbeli feleleteket 
egybevetve, a vizsga eredményét alig lehet kedvezőnek mon
dani, a mennyiben a vizsgázók közül 2 kitűnően, 9 jól és 
17 kielégítően alkalmasnak találtatott. 4 pedig a vizsgát 
nem állotta meg. 

Dömötör Tihamér, 
kir. alerdófelügyelő. 



XII. N a g y - S z e b e n b e n . 

Az erdőőri szakvizsga N.-Szebenben, ezúttal először, a 
megyeház nagytermében, folyó évi október hó 10. és 11 -ik 
napján tartatott meg. 

A vizsgáló bizottságban A b r u d b á n y a y Béla m. k. erdő
tanácsos elnöklete alatt B i n d e r J ó z s e f Szeben városi erdő
mester és boori lovag B ö m c h e s Frigyes k. alerdőfelügyelő 
vettek részt. 

A vizsgára bocsátásért összesen 7 egyén folyamodott s 
ezek közül 6-an nyertek engedélyt, egy azonban a vizsgára 
nem jelent meg. 

Az 5 vizsgázó közül egy városi, kettő községi, egy a 
hétbirósági uradalmi erdőkben van alkalmazva; egy pedig jelen
leg szolgálaton kivül áll. 

A vizsgáló biztosok által megállapított és kidolgozásra 
feladott három Írásbeli kérdés a következő volt: 

I. Hány üzemmódot különböztetünk meg az erdőkezelésnél 
és melyek azok? 

Melyek azon fanemek, melyek kizárólag csak egy bizonyos 
üzemmódban kezelhetők, s melyik ezen üzemmód? 

Miben áll a gyérítés vagy áterdőlés? mikor van ennek 
ideje s mit kell ezen vágásnál főleg szem előtt tartani ? 

II. őrjárata alkalmával egy legeltetési tilalom alatt levő 
vágásban nagy juhnyájat talál az erdő véd ismeretlen pásztor 
őrzése alatt, hogy fog eljárni és miképen fogja beirni ezen 
esetet az erdőkihágási naplóba, ha kivehetőleg már régóta le
geltek ezen a helyen a juhok és nagyobbmérvü kárt okoztak? 

III. Valamely erdőben egy négyszögalakú tisztás kerül be
erdősités alá, melynek egyik oldala 398 öl, a másik derék
szögben álló oldala pedig 162 öl. 



Mekkora ezen tisztásnak a területe katast. holdakban és 
négyszög ölekben kifejezve; 

hány darab fenyőcsemete szükséges annak beültetésére, ha 
a jóváhagyott rendszeres üzemterv rendelkezése szerint, négyes 
hálózat 6 lábnyi sor- és csemetetávolság alkalmazandó? 

Az Írásbeli vizsga eredménye, a vizsgázók nagyobbrészt 
hiányos elméleti előképzettsége miatt, általában véve közép
szerűnek mondható, de egybevetve az Írásban adott feleleteket 
a szóbeli feleletekkel, melyek a gyakorlati életben előforduló 
teendőkre és az „Erdőőr" czimü szakkönyvben foglaltakra vo
natkoztak, egy vizsgázó kitűnően alkalmasnak, kettő jól alkal
masnak s kettő kielégítően alkalmasnak találtatott. 

Megjegyzendő, hogy a kitűnően minősített vizsgázó Aus-
seeban végezte tanulmányait és már több év óta áll szolgá
latban, mint erdőőr. 

A vizsgálat alkalmával hallott feleletek és szolgálat köz
ben szerzett tapasztalatokból ezen vidék ismerője azt a követ
keztetést vonhatja le, hogy jó akaratban nincs hiány az erdő
őri személyzetnél, de a kellő iskolázottság hiányzik, főleg a 
hivatalos magyar nyelvet igen kis mértékben birják a vizs
gázók. Ezért igen kívánatos volna, ha egy hivatott szaktárs 
magára vállalná, az „Erdőőr" czimü szakkönyvnek német és 
román nyelvre való lefordítását. Egy ilyen könyvből nem csak 
sokan tanulhatnának és készülhetnének elő a vizsgára, hanem 
a román nép alsóbb rétegeibe is behatolna némi erdészeti is
meret és szeretet az erdő iránt. 

Nagy-Szeben, 1887 évi november hó végén 
Binder József, 
városi erdőmester. 


