
Az erdőőrök szakképzése. 
Az erdőőrök szakképzése iránti vélemény adásra az orsz. 

erdészeti egyesület által kiküldött bizottság mult hó 27-én 
Wagner Károly főerdőtanácsos ur elnöklete alatt tartott ülé
sében az alábbi elvi véleményben állapodott meg. 

A kölcsönös vé leménycserék megtörténte után a bizott
ság összes tagjainak egyhangú hozzájárulásával, és annak ki
jelentése mellett, hogy erdészeti középiskolák felállítása szük
ségesnek nem ismerhető, a következő vélemény állapittatik meg. 

A bizottság egyhangúlag kimondja, hogy nagyon kívána
tos lenne, hogy az erdőőrök szakképzése házilag egyes birto
kosok és ezek tisztjeinek közreműködésével az Orsz. Erdé
szeti Egyesület szellemi támogatása mellett a legnagyobb ter
jedelemben eszközöltessék; mert. ezen uton legrövidebb idő 
alatt legkevesebb költséggel legtöbb egyén nyerhetné kiképez-
tetését. Minthogy azonban ezen házi kiképeztetés sikere csak 
az önként vállalkozó birtokosok jó akaratától függ, de az 
ismert hazai erdészeti viszonyok között nem is lehet számítani 
arra, hogy ezen intézmény a kívánt elterjedésben és az ország 
különböző részeiben létre jöjjön, szükségesnek tartja a bizott
ság, hogy egyelőre állami költségen két erdőőri szakiskola 
állitassék fel, melynek czélja volna, a hiányt különösen oly 

Az erdőőrök szakvizsgája Kassán f. é. november-hó 19-én 
a n. m. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerinm 
folyó évi 22 .706 . számú rendelete folytán, B i k k a l Nándor, 
m. k. erdőtanácsos mint elnökből; R o x e r Vilmos, m. k. 
kataszteri felügyelő és H a s k e Emil, erdőmester mint vizsgáló 
biztosokból álló bizottmány által tartatott meg. A szakvizsga 
letételére engedélyt nyert három jelölt közül egy kielégítően 
alkalmas, és egy kitűnően alkalmas osztályzatot nyert, mig a 
harmadik jelölt a vizsgát nem állotta ki. — Kelt Kassán, 
november 29-én 1877 . Hasle E. 
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vidékeken pótolni, a hol a házi kiképzésre erdőbirtokosok nem 
vállalkoznak. Ezen iskolák feladata volna a házi kiképeztetés-
nek irányt adni, azzal a versenyt felvenni. 

A bizottság véleménye szerint a leendő ereőőrnek okta
tását főképen az erdőben kell nyerni, az erdei munkákba s 
minden jövendőbeli teendőjébe gyakorlati uton, azaz a hely
színén kell bevezettetnie s abban tényleg részt vennie, hogy a 
kézfogásokat s az összes eljárást teljesen elsajátítsa. Termé
szetesen mindezt a jelölt korlátolt felfogásához mért magya
rázat kell hogy kövesse; mert szükséges a tanulónak értenie 
is, hogy mit mért tesz ugy és nem másképen. 

A bizottság karöltve az iskolák felállításával egyszersmind 
fenntartani és sikeresebbé tenni óhajtja az erdőőrök képzésé
nek eddig fennállott iskolázás nélküli nevelési módját is az 
által, hogy az Erdészeti Egyesület az oktatni hajlandó erdő
gazdák és oktatást kereső növendékek közt a közvetítést el
vállalja, s hogy a tanításra vállalkozó erdőgazdák számára a 
tanítás mikénti teljesítése iránt útmutató tájékozást adjon. 

Az iskolában és magán tanítás utján képzendő erdőőrök 
az erdőőri szakvizsgálatokra kiküldött bizottságok előtt tesznek 
vizsgát s ettől, ha kellő alkalmatosságot igazolnak erdőőri 
szakvizsgálati bizonyítványt nyernek." 

A f a p i a c z r ó l -
Deczember-hó 5-én. 

Jelen tudósításunk a hazai fapiaczokat illetőleg keveset 
különbözhetik a múltkoritól. Az idő előhaladott s belföldi 
piaczaink fogyasztó közönsége már igen kismérvű vásárlásokba 
bocsátkozik, az építkezés pedig megszűnvén, az eladás most főleg 
a kézmű-ipar fogyasztóira van utalva, kivéve itt-ott némely oly 
vállalatot, mely épületanyagait saját erővel dolgoztatja fel. 

A piaczaiukon fennállott és ma is fennálló árak elég 
mérsékeltek ugyan, a lefolyt őszi forgalom azonban még ezen 
árak mellett sem jelezhető egészen rosznak, mert a fogyasztás 



mégis csak megtörtént oly fokozatig, mely a vásárló keres
kedőket készleteik megfelelő kiegészítése végett ujabb kötésekre 
utalja, noha épen nem lehet tagadni azt sem, hogy a favásár-
lásoknál már szokottá lett hosszabb hitel s előforduló bukások 
az eladó kereskedők helyzetét szintén nagyon nehezíti, s őket 
is midőn kivételesebb esetekben jelentékenyebb tömegek elad-
hatásáról van szó, súlyos versenyre kényszeríti. így például a 
m. k. államvasutak keleti vonala számára szállított épület- és 
műszerfaanyagok árlejtésénél a szélesebb méretű lúczfenyő 
fürészáru köbméterét egy czég a vasút egyik állomására állítva, 
10 frt 80 kron ajánlotta szállítani, a mi kétségkívül oly nyo
mott ár, melyet az fogadhat el, ki a fához az erdőben csak 
rendkívül olcsó áron juthat. 

Belföldi piaczainkon az árak átalában véve azonosak a 
mult füzetünkben közlőitekkel, s ezért egyes piaczok ártételeit 
ez úttal nem is közöljük. Örvendetesebb változás egyedül a 
jegenyefenyő fürészárunál van, mely ugy a Tiszavidéken, mint 
Komáromban élénken keresett s melynek ára nem jelenték
telen további lendületet nyerhetne az által is, ha magyar 
fakereskedőink minél többen vállalkoznának arra, hogy ezen 
fanemünket a Németország számára igen nagy tömegben szük
séges, házfelszerelési anyagokra feldolgoztatnák, s mint kész 
vagy azonnal felhasználható árut szállítanák ki, a mit kétség
kívül igen jó sikerrel tehetnének, mert e fanemünk kitűnő jósága 
és széles méretei annak kelendőségét ottani kedveltségénél 
fogva teljesen biztosítanák. 

A tűzifa az ebben szegényebb Tiszavidéken keresettebb, 
s ott jó keletnek örvend a bükkfa, mig a tölgyfát kevésbbé 
vásárolják, a többieket pedig épen elhanyagolják; az eddigi 
lanyha időjárás azonban egyátalán nem igen fogyasztja a 
készleteket. 

Az időjárásra egyébiránt más panaszunk is lehet, miután 



az ősi esőzések szűk volta miatt a jövő tavaszra szükségelt 
fakészletek kis mennyiségben voltak mindenütt leszállíthatok, 
s a havasok és magasabb hegyek mostani hó-hiánj-a is a 
jövő tavaszí vízállásokra sem nyújt valami kecsegtető kilátást. 

A faszén üzlete még mindig nyomott viszonyokkal küzd, 
s csak az utóbbi időben látszik egy-két szepesi vasgyár részé
ről némi érdekeltség a kereslet iránt, a mi kedvező jelnek 
tekintendő azzal együtt, hogy a nyersvas árai is egy kevéssel 
javul tak; tény azonban az is, hogy az ungvári államerdőkből 
nagyobb mérvben eladni kivánt szénfára vevők nem jelentkeztek. 

A külföldi piaczok • állásáról az eddiginél örvendetesebbet 
jegyezhetünk fel, miután Németország összes főbb piaczain a 
készletek kedvezően apadtak, s ugy Münchenből mint Köln, 
Mannheim, Drezda és Berlinből a fenyőépület és műszerfák 
árának javulását jelzik, és pedig mig a déli részen a keske
nyebb méretű és rövidebb anyagok a keresettebbek, addig az 
északi vidéken a hosszabb és szélesebb méretű anyagokat 
kedvelik. Francziaország nem vásárol ; a Német-Alföld pedig 
egyre követelőbb a választékolásba, a melynek jósága és pon
tossága iránt azonban már a német fakereskedők is folytonosan 
szigorúbb igényeket támasztanak. 'Bedő oAlbert. 

A m. kir. államerdők 1878. évi költségvetése. 
A törvényhozás elé terjesztett 1878 . 

évi államköltségvetés szerint az áílamerdők 
1 8 7 8 . évi rendes bevételei . . . . 6 ,388 .977 frttal, 
kiadásai pedig 3 ,930.054 „ 
lettek előirányozva, mihezképest az 1878 . 
évre 2 ,458.92 3 frt 
tiszta jövedelem lett felvéve. 


