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foglal el, erdészetileg annyiban nyújt valamivel többet, mint a 
magyar kiállítás, amennyiben a csernovitzi jószágigazgatóság egy 
fülkében üzemterveket, fényképeket, modelleket és vadászati 
trófeákat, az ismert Topham-féle gépgyár pedig egy fürészmünek 
teljes modelljét alította ki. 

Megemlitendőnek tartjuk még a román halászati pavillont, 
amelyben a Duna alsó folyásából származó óriási tokok, pontyok 
és egyéb halfajok kötik le figyelmünket. A Duna egyes ágainak 
különféle rendszerű elzárásával gyakorolt halászat, valamint a több 
hegyi patakban űzött pisztrángtenyésztés mintákban van bemutatva. 
Statisztikai adatok a dunai halászat nagy közgazdasági jelentőségét 
bizonyítják. A halfélék Romániában valóságos népeledelszámba 
mennek s pl. Bukarest utczáit állandóan járják hallal kereskedő 
utczai árusok. 

c > t 

A m. kir. bányászati s erdészeti főiskola 
az 1905/6. tanévben. 

Irta : Dr. Fodor László. 

'rhYr pótló vizsgálatok s a beirás megtartása után 1905. okt. 9-én 
J - \ megkezdődtek a főiskolán az előadások s zavartalanul tar

tottak a karácsonyi szünidőig. Az ifjúság lelkiismeretesen 
teljesítette kötelességét, emellett azonban állandóan érdeklődött a 
hazai feszült viszonyok iránt, de nyugodtan viselkedett; deczember 
hóban azonban, az uj főispán kinevezése után, egyre fokozódó 
izgalom fogta el, mely deczember 28-án, a megkísérelt főispáni 
beiktatás napján, az országszerte ismeretes tüntetésben nyert meg
nyilatkozást. A karácsonyi szünidő után az ifjúság még izgatottabb 
hangulatban tért vissza Selmeczbányára, a kedélyeket ekkor már 
nem lehetett lecsillapítani, s egyes tünetekből Ítélve, a fegyelem 
már veszedelmes módon lazulni kezdett; mivel ilyen körülmé
nyek között attól kellett tartani, hogy az ifjúság valamely erősza
kos tettre ragadtatja magát, pedig a kormány már a deczem
ber 28-iki tüntetést is nagyon zokon vette, mindamellett, hogy 
annak rendezésénél az ifjúság minden erőszakoskodást gondosan 
került, s csak maró gunynyal, találó humorral persziflálta az 
akkori főispáni intézményt: a főiskolai tanács, az ifjúságtól esetleg 
nagyobb bajt elhárítandó, a főiskolának határozatlan időre való 
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Előtanulmányok Az érettségi bizonyítvány 
általános osztályzata 
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Az első félév végén a hallgatásra fölvett tantárgyakból az 
erdőmérnöki szakosztály hallgatóinak bejegyzendő volt össze
sen 1393 osztályzat, még pedig az I. évfolyambelieknek 322, 
a II. évfolyambelieknek 444, a III. évfolyambelieknek 627. Nem 

bezárását javasolta a pénzügyminisztériumnak. Javaslata alapján a 
főiskola január 8-án bezáratott s ennek folytán az ifjúság leg
nagyobb része csakhamar elhagyta a várost. 

Február elején, midőn többféle körülményből arra lehetett 
következtetni, hogy az ifjúság azontúl már nyugodt magatartást 
fog tanúsítani: nehogy a főiskolának hosszabb időre terjedő zárva 
tartása a szorgalmi időt még jobban redukálja, a főiskola tanácsa 
a főiskolának újból való megnyitását hozta javaslatba a pénzügy
minisztériumnak, s indítványa el is fogadtatott. 
: Február 12-én kezdetűket vették a félévi rendes vizsgálatok 
s tartottak márczius 12-ig. 

Az első félévre beiratkozott összesen 347 rendes hallgató 
(s 1 vendég), még pedig a bánya- s kohómérnöki szakosztályokba 
125 (3ön/o), az erdőmérnöki szakosztályba pedig 222 (64%) . 
Utóbbiak közül volt: 

I. éves 72 (az összes hallgatóság 2 0 7 5 % - j e , az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 32-42%- je ) ; 

II. éves 59 (az összes hallgatóság 17%-je , az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 2 6 ' 5 8 % - j e ) ; 

III. éves 91 (az összes hallgatóság 26-23%-je, az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 40-99%-je) . 

Az erdőmérnöki szakosztály hallgatóiról részletesebb kimuta
tást ad a következő tábla: 

54* 
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lett bejegyezve (vagyis „elégtelen" volt) az első évfolyambeliek-
nél 58 osztályzat (azaz ezen évfolyambeli hallgatók osztályzatainak. 
18-01°/o-je), a II. évfolyambelieknél 112 (25-23%), a III. évfolyam-
belieknél 180 (azaz 2 8 7 1 % ) ; összesen tehát nem lett bejegyezve 
(vagyis „elégtelen" volt) 350 osztályzat, az erdőmérnöki szakosz
tály osztályzatainak 25 '13%- je . 

A második félév márczius 13-án vette kezdetét. Beiratkozott 
— 2 vendégen kivül — összesen 320 hallgató, még pedig a 
bánya- s kohómérnöki szakosztályokba 118 (36-88%), az erdő
mérnöki szakosztályba pedig 202 (63-12%). Az utóbbiak közül volt: 

I. éves 61 (az egész hallgatóság 19 '06%-je , az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 30T9° /o - j e ) ; 

II. éves 56 (az egész hallgatóság 17 '50%-je , az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 2 7 7 2 % - j e ) ; 

III. éves 85 (az egész hallgatóság 26 '56%-je , az erdőmérnöki 
szakosztály hallgatóinak 42 '08%-je ) . 

A második félév végén a hallgatásra fölvett tantárgyakból az 
erdőmérnöki szakosztály hallgatóinak bejegyzendő volt összesen 
1327 osztályzat, még pedig az I. évfolyambelieknek 371, a II. évfo-
lyambelieknek 326, a III. évfolyambelieknek 630. Mint „elégtelen" 
osztályzat nem jegyeztetett be az I. évfolyambelieknél 138 (vagyis 
ezen évfolyambeli hallgatók osztályzatainak 37'20%-je) , a II. évfo
lyambelieknél 98 (azaz 30-06%), a III. évfolyambelieknél 245 
(azaz 3 8 - 8 8 % ) ; összesen tehát nem lett bejegyezve vagyis „elég
telen" volt 481 osztályzat, ezen szakosztály osztályzatainak 36 - 25%-je . 

Évközben kilépett 17, elbocsáttatott 22 hallgató. Tanulmányait 
befejezte 42 hallgató.*) 

Az uj tanulmányrend a lefolyt tanévben a II. évfolyamra is 
életbe lépett; a III. évfolyambeliek még a régi rend szerint végez
ték tanulmányaikat. Minthogy erre a lefolyt tanévben utoljára 
nyilt alkalom; s minthogy továbbá több tantárgy, amely a régi 
tanuhnányrend szerint a III. évfolyamba tartozott, ezentúl a negye
dik évfolyamba kerül: egykori hallgatóink (mintegy 22-en), akik
nek még csak néhány hallgatni való tantárgyuk hiányzott a szak
osztály elvégzéséhez, mind beiratkoztak a lefolyt tanévben; ilyen 
módon történt meg az, hogy a harmadévfolyambeliek száma tete-

.*) Ezek a számok csak az erdőmérnöki szakosztályra vonatkoznak. 
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mesén nagyobb volt bármelyik alacsonyabb évfolyam hallgatóinak 
számánál. 

A hallgatók szorgalmasari látogatták a november elején meg
nyílt, 40 személyre kényelmesen berendezett olvasótermet, s hasz
nálták a főiskolai könyvtárt, főképpen a szükségletüknek meg
felelően összeállított kézi könyvtárt, mely utóbbi — a rendelke
zésre állott (korlátolt) pénzösszeg felhasználásával eszközölt első 
beszerzés folytán — 462 művet tartalmaz, 1058 kötetben. Felette 
sajnos, hogy a hallgatók igen tetemes része egy idegen nyelvet 
sem ért, s így a könyvtárnak nagyszámú idegen nyelvű műveit 
nem tanulmányozhatja. 

Faértékesités a XVIII. századkori Pesten. 
Irta: Várnai Sándor. 

Fővárosunk anyagi fejlődésének nagyobb arányú kibontakozása 
nemcsak szorosan összefügg a vállalkozási és üzleti szellem 
intenzivebb föllendülésével, hanem el sem lett volna képzel

hető anélkül. Pedig mennyi akadály, mily sok előítélet leküzdésébe 
került, mig a minden egyéni kezdeményt megbénitó s a gazdasági 
erők felszabadulását hátráltató privilegiális rendszer falai végre 
leomlottak a haladó korszellem ostroma előtt. Még a XVIII . század 
egész folyamán a kereskedelmi és ipari vállalkozások sorsa üldöz
tetés, ócsárlás, s a tőke gazdasági rendeltetése felől táplált mai 
fogalmak távolról sem találtak elismertetésre. Ehhez képest termé
szetes, hogy az üzleti vállalkozás is csak szűk körben mozoghatott, 
S oly koczkázatokkal járt, melyekről ma már fogalmunk is alig lehet. 
Százados megfeszített munka és kitartás vethette meg csak már a 
XVIII. század végén alapjait oly országos hirü és ma is virágzó 
czégeknek, mint a faüzlet terén a Luczenbachereké, vagy a. Spiegel 
ács-családból származó Tiiköryeké. 

Mikor 1788-ban hatóságilag összeírták a dunaparti faraktárakban 
elhelyezett fakészleteket még csak összesen 834 ölet találtak a 
következő fatermelők, illetőleg kereskedőktől, u. m. Halász János 
Szobról, Bernátné, Szoldatlcs, Dubnlczky, Marosi István, Mihál-
kovics Váczról és Oraft Károly. 


