
Főiskolánkról 
Irta: Róth Gyula főiskolai tanár. 

A z Erdészeti Lapok folyó évi első füzetében ismertetett 
tudományos kongresszuson szóba került főiskolánk és annak 
kapcsolata a tudományos kutatással, sőt még szervezetének 
és székhelyének kérdése is, a miből folyólag egyik soproni 
napilap hosszú cikkekben tárgyalta ezeket a kérdéseket. 
Ezért, de még azért is, mert egyik-másik kérdésben a régeb
bivel szemben teljesen ellentétes álláspont domborodott ki, a 
szakközönséget tájékoztatni óhajtom. 

H o g y ezeknek a kérdéseknek ma is nagy az aktualitásuk, 
igazolja az elnöki székből elhangzott kijelentés, amelyet la
punk szerkesztője is szóvátett (19. o.) és amely élesen rávilágí
tott arra a -kötelességünkre, hogy főiskolánk kiépítését folytat
nunk kell annyira, hogy ne csak önmagunk előtt és belső ér
tékéhen, de mindenkinek szemében vagyis külsőségeiben is 
elér j e az egyetem színvonalát és jellegeit. 

vező talajállapot megszakítatlan, állandó fenlarlására pedig 
a, betakaráson kívül más eszközt vagy módot nem is ismerek. 

„Mindezeket megpróbáljátok és ami j ó , azt megtartsá
tok!" — mondám elől is. A mi szakirodalmunkban ezzel el
lentétben legalább eddig az vol t a szokás, hogy ha valaki 
új dologgal, új eszmével állott elő, arra mindjárt követ dob
tak, ami miatt bizonyára sok jó gondolat és eszme elkallód
hatott, holott ha valakinek az írása csak egy lépéssel is előre 
viszi az ügyet, az már megérdemel legalább is annyit, hogy 
előzetes rosszalás nélkül hallgassák különösen azok, akik 
egyáltalában nem is írnak, mert ha utólagosan tévesnek bi
zonyul is az író eszméje, azt utólagosan (amikor már könnyű 
okosnak lenni) az író is éppen úgy tudja, mint más. Éppen 
ezért engedjünk csak szabad teret a gondolatoknak s főként 
az új eszméket ne szóljuk le, mert már a történelemből is jól 
megtanulhattuk, hogy sok jó, de új eszmének keletkezése ide
jén bizoúy szomorú sorsa volt. 

Debrecen, 1926. évi február l ó . B Á ] ( y A l b e r i > 

m. kir. főerdőtanácsos. 
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Anélkül, hogy' a bányászati ágazat dolgaiba bele akarnék 
avatkozni, rámutatok arra, hogy ugyancsak ebben a hivata
losan már ismételten kifejezésre juttatott látszólagos infe-
rioritásban keresendő a bányászati ágazat különválási törek
vésének legfőbb indító oka. Ha főiskolánk de facto elfogja 
érni az egyetemi jelleget, akkor meggyőződésem szerint.ez a 
törekvés meg fog szűnni magától. . . . 

Nem akarok hosszasabban időzni & főiskola, kérdésének 
múltjánál, hiszen szakköreink ismerik az előzményeket., Az 
erdőmérnöki osztálynak régi panasza, hogy a bányászati 
ágazattal való kapcsolatban az erdőmérnöki szakoktatás ér
dekei nincsenek kellőkép megóva, emiatt ismételten felvetette 
az elkülönítés tervét; ugynerre törekedett — más okokbó l— 
a bányászati ágazat is. 

Tudomásom szerint azonban az erdőimérnöki osztály tag
jai közül konkrét lépéseket e tekintetben nem tett senki, 
mindössze annyi történt, hogy az 1922/23. évben — úgy tudom, 
hogy Kaán Káro ly államtitkár kezdeményezésére — az ál
lami költségelőirányzatban ketté lett választva főiskolánk, 
amit akkor sokan a tényleges kettéválasztás előfutárjának 
tekintettek. Ennek a lépésnek indító okát — úgy tudom * — 
az képezte, h o g y a bányászati ágazat részéről akkor is tár
gyalások indultak volt meg ennek az ágazatnak a budapesti 
műegyetemhez való csatolása érdekében, amelyek végered
ményben állítólag csak azért hiúsultak meg, mivel a. Hadik 
laktanyát a katonaság nem adta ki. A z erdőmérnöki osztály 
— sőt úgy tudom, a földmívelésügyi minisztérium illetékes 
ügyosztálya sem — ezekről a tárgyalásokról előzetes tudo
mással nem birt és az erdőmérnöki osztályra azok nem is 
vonatkoztak. ** 

* Ezzel az ismételt „úgy tudom"-al azt akarom jelezni, hogy 
csak magánértesüléseim vannak erről, hivatalos adatokkal 
nem rendelkezem. 

** Hogy a bányászati ágazat részéről özek a tárgyalások 
miként lettek folyamatba téve, arra nem térek ki. A z tény, hogy 
ismételten felszínre kerültek az ily tárgyalások és úgy a főiskola 
tanári karában, mint az érdekelt szakkörökben ma is. számban és 
súlyban jelentékeny harcosa van énnek a tervnek. 



A rákövetkező évben a költségelőirányzatbeh kettévá
lasztás ismét megszűnt. 

: A z 1925. évben az úgynevezett takarékossági bizottság 
tárgyalásai alkalmával a bányászati ágazatnak a műegyetem
hez-való csatolása az erdőmérnöki osztálynak pedig vagy 
Magyaróvárhoz, vagy valamely egyetemhez. csatolása, került 
szóba. 

, Sőt a főiskola megszüntetésének veszedelme is fenye
getett,. - . , , 

Erről a javaslatról sem a főiskolának, som a földmiveíés-
ügyi . minisztérium illetékes ügyosztályának tudomása, nem 
volt — úgy tudom — az összes érdekelt felek, beleértve a mű
egyetemet is, ellené fordultak. 

A magam részéről az események megfigyelésébőr már ré
gebben azt a tanúságot merítettem, hogy a szétválasztásra irá
nyuló- mozgalom csak elméleti törekvés, amely gyakorlati 
megvalósulásra egyhamar aligha fog találni, éppen úgy, aho
gyan a „Selmecről el!" mozgalom — dacára annak, hogy na
gyobb volt a fontossága, mint az előbbinek — megvalósulá
sára belátható időn belül aligha került volna . —- a háború 
nélkül. 

, Ebből , a meggyőződésemből fakadt az a törekvésem, hogy 
más oldalról foghassuk meg szakoktatásunk kifejlesztésének 
kérdését. . 

A különválási mozgalom főindító oka részünkről az volt. 
hogy az. erdőmérnöki osztály különleges igényei nem találtak 
kielégítést a túlnyomóan a bányászati ágazatra beállított ok
tatási rendszer keretében. Hiszen éz nagyon érthető és ter
mészetes!. A z egész erdőmérnöki osztály tudvalevőleg abbói 
fejlődött ki, hogy annak idején a már meglévő bányászati 
oktatásba egy erdészeti tanszék állíttatott be. A fokozatos 
fejlődés során az erdészeti osztály mindig érezte a már job
ban kiépített bányászati oktatás túlsúlyát, ami külsőleg is 
kifejezést nyert többek között abban, hogy a közös tantár
gyak tanárai mindenkor bányászok voltak. 

Már ez is természetszerűleg arra kell, hogy vezessen 
minket, hogy az erdőmérnöki osztályt igyekezzünk ' minél 
jobban kifejleszteni, saját speciális igényeinek megfelelő tan-



székekkel minél jobban ellátni. Ezt a törekvést még fokozta 
a bányászati ágazatnak ismételt különválási kísérlete, ami — 
megvalósulás esetén — vagy oda vezetett volna, hogy egy
szerre több tanszékünk árván marad vagy pedig, hógy a 
speciálisan a bányászat igényeire beállított tanszékek marad
nak örökségképen az erdészeti osztályra. 

Ezek az eshetőségek világosan megmutatták az utat, 
amelyen baladnunk kell. K i kell építenünk a mai szervezet 
keretében is. az erdőmérnöki osztályt úgy, hogy az egyrészt 
az erdészeti oktatás igényeinek teljesen megfeleljen, másrészt 
a jövőnek bármilyen alakulása minket teljesen felkészülten 
találjon. A z erdőmérnöki osztálynak lényegében szerves 
egészet kell képeznie, amelynek keretében minden speciális 
erdészeti jelentőséggel bíró tanszéknek erdőmérnök tanára 
legyén. 

A z erdészeti szakoktatás szempontjából teljesen mellékes 
az, hogy — ha bizonyos idegen túlsúly érvényesül az oktatás 
rendszerében — ez a túlsúly a bányászat, kohászat vagy akár 
a mezőgazdaság vagy más szakok részéről érvényesül-e? 

Nekünk létérdekünk, hogy szakoktatásunk helyes ala
kulását semmi idegen behatás' meg ne szoríthassa! 

Ezek a meggondolások vezettek engem, amikor az Al fö ld 
fásítását megalapozó előadássorozat utolsó előadásán * 1920 
április 13-án nyíltan feltártam az erdőmérnöki osztály hátrá
nyos helyzetét és orvoslást kértem. 

Kaán'Károlynak köszönhetjük, hogy tényleg kaptunk is 
orvoslást és ma már sokkal jobb a helyzetünk. 

Ma tizenegy tanszéke van az erdőmérnöki osztálynak, 
amelyek közül kilenc már erdőmérnök kezében van. Ezek: 
Földmérés, Erdőhasználat, Erdőművelés, Növénytan, Erdő
gazdasági politika, Erdőrendezés, Üt-' és vasútépítés, Erdő
védelem, Vegytan. Ide kell vennünk a be nem töltött tech
nológiai tanszéket is. 

Ezeknek a tárgyaknak oktatása feltétlenül speciálisan er
dészeti irányú kell, hogy legyen, egyúttal le kell szegeznünk, 
hó'gy ez a tíz tárgykör a minimum, amit önmagunknak köve-

'* Az Alföld fásításának erdőgazdaság-tudományi kérdései. 



telnünk kell és ezek— bármily szervezésben változások követ
kezzenek is be — feltéllenül az erdőmérnöki osztályhoz kell, 
hogy tartozzanak és erdörnérnökÖk kezében kell lenniök. 

A jelenlegi helyzetben a magunk részéről mar nem keli 
súlyt helyeznünk a különválasztásra. De mindaddig, amíg fő
iskolánk két ministerium alá tartozik és amíg '— főiskolánk 
jellegének inferioritásával megokolható — elkülönítésnek a, 
másik oldalon agilis, befolyásos és céltudatosan dolgozó mun
kásai vannak, mindaddig nekünk a kiválás eshetőségével szá
molnunk kell és távol legyen tőlünk az, hogy mireánk hárít
hassák a felelősséget, ha tényleg sorvadna a bányászat-kohá
szat a mai együttélés miatt. 

A m i az erdőmérnöki osztály hallgatóit illeti, kétségtelen, 
hogy a régi helyzethez képest a hallgatóság létszáma csökkent, 
egyrészt, mert kisebb lett az ország, másrészt, mert jelenleg 
a „szanálás" és a kiutasítások révén személyi túltermelésben 
vagyunk, ami végzett hallgatóink elhelyezését nehezíti. Erre 
volt már eset máskor is, •— ki ne emlékeznék az 1885—1895. 
körüli évekre — de ez a hullám is el fog simulni és rendes 
idők beálltával a hallgatók létszáma előreláthatólag valami
vel a mai fölé fog emelkedni. 

Igen nagy hiba volna azonban, hogyha valaki ebből a 
csökkenésből arra következtetne, hogy a főiskolát ill. az erdő 
mérnöki osztályt is restringálni lehet. Ez a szakképzettségünk 
nívójának lesülyesztését eredményezné. H o g y mit jelent a 
kultúrfölény, azt — sajnos — hazánkban még igen sokan nem 
tudják kellőképen értékelni, pedig éppen a mai idők eléggé 
rikítóan mutatják. 

A kultúrfölény azt követeli, hogy szakoktatásunkat is, 
tudományos kutatómunkánkat is fejlesztenünk kel], különö
sen a háborús évek stagnálása, sőt visszaesése után. 

H o g y országunk kisebb lett, annak ebből a szempontból 
szerepet játszania nem szabad, ellenkezőleg, éppen a meg
csonkítás miatt nagyobb megerőltetésre van szükségünk, 
hogy kultúrfölényünket megtarthassuk és fokozhassuk. 

Vegyünk példát azokról az országokról, amelyek azelőtt 
sem voltak nagyobbak, mint mi most. 

Belgium, Dánia, Németalföld, Svájc, a délnémet kisebb 



államok — Bajorország, Baden ás Würtlemberg, Szászország 
— amelyek sem erdőgazdaságukbaji, sem területileg, sem la
kosságuk számában nem haladják meg hazánkat, sőt nem egy 
lényegesen elmaradt mögötte, mind teljesen felszerelt külön 
erdészeti felső oktatási intézetet tartanaik fenn — részben 
teljesen különállót, részben külön fakultás alakjában - - és sok 
helyen éppen az utóbbi időkben reformálták és fejlesztették 
azt. Gondolnunk sem szabad a már meglevő intézeteink meg
szorítására, hanem csakis a lehető legnagyobb mértékű ki
fejlesztésére. Ez a már megkezdett úton kétségtelenül elérhető 
a mai együttélésben is és nekünk ezért ma nincs okunk, hogy 
követeljük a, különválasztást. Hogyha a másik két fakultás 
és az érdekelt kormány- és társadalmi körök szükségesnek 
tartják az elkülönítést, ne akarjuk azt megakadályozni, csak 
gondoskodjunk arról, hogy ebből reánk kár ne háramolhassék 
és a mi jogos törekvéseinket ez meg ne gátolhassa. 

De az együttmaradás esetében sem mondhatunk le a tél-
jes egyetemi jellegről, melyet minden belső ériékével és külső 
alakiságával el kell érnünk. Hogyha ez nem lehetséges a mai 
három fakultás mellett, * hozzá kell építenünk a negyediket! 
H o g y mit és miképen, arról korai volna itt beszélni, de ki
emelem, h o g y ennek kivitele — ha nem is könnyű — de két
ségtelenül lehetséges. 

Amint már említettem, meg vagyok győződve arról, 
hogyha a meglévő három fakultásos főiskolát kiépítjük tel
jesen egyenrangú egyetemmé és megadjuk minden fakultásnak 
a kellő önállóságot, akkor minden különválási törekvés magá
tól összeomlik; viszont ha nem tudjuk kivívni a teljes egye
temi jelleget és megelégszünk a változatlan mai helyzettel, 
azzal egyrészt beletörődünk a saját magunk szakjának leala-
csonyításába, másrészt a bányászati ágazat különválási tÖ-

* Tulajdonképen ma is négy fakultásunk van: Bánya-, vas-, 
kohó-, fémkohó- és erdőmérnöki osztály és ennek megfelelően 
négyféle oklevelet is ad a főiskola. A vaskohó- és fémkohómérnöki 
osztály azonban közös dékán alatt „kohómérnöki" névvel egybe 
van foglalva, amiért helyesebbnek tartom, hogyha egy fakultás
nak tekintjük. 



rékyése — éppen ebből a tényből erősödve —" nem fog meg
szűnni és végeredményben célhoz fog érni. 

A soraim kezdetén érintett kérdések közül az erdészeti 
tudományos kutatással való kapcsolatra ezúttal nem térek 
reá, mert ezt részletesebben a nemsokára megjelenő tudomá
nyos folyóiratunkban leszek bátor tárgyalni. A z erdészetnek 
önállóságáról nem mondhatunk le, sőt azt minden más szak
kal szemben meg kell tartanunk, ha kell, megvédelmeznünk; 
a főiskola székhelyének kérdését annyira elintézettnek tartom, 
hogy ahhoz nincs mit hozzászólnom. 

* 
A fenti cikkemet már elküldöttem volt a szerkesztőséghez, 

amidőn kezembe került „A Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönyé11'-nek f. évi február 14-iki füzete, amelyben Lósy-
Schmidt Ede egyleti könyvtárnak ismerteti néhai dr. Buday 
László bpesti műegyetemi tanárnak: Reise um Ungarn című, 
mult évben megjelent, nagyon érdekes és értékes könyvét. A z 
ismer etetésnek körülbelül fele részét igénybe veszi a főisko
lánk ellen intézett kifakadása, amely éles világítást vet a fent 
elmondottakra. Buday ugyanis könyvében főiskolánkat így 
aposztrofálja: „Die alteste technische Hochschule Europas, 
die Berg- und forstwissenschaftliche Hochschule" . . . 

Erre Lósy-Schmidt így fakad ki: „Szerzőnek e megállapítását, 
helyesebben csak elírását, bár könyvismertetésünk keretében hosz-
szas fejtegetésekbe és bizonyításokba nem bocsátkozhatunk, a 
további félreértések elkerülése végett a következő két okból kell 
helyreigazítanunk". 

„Először azért, mert a Technische Hochschule elnevezés alatt 
nemcsak Németországban, hanem az egész világon az egyetemek
kel teljesen egyenrangú és egyenlő jogú olyan műszaki főiskolá
kat értenek, amit mi magyarul műegyetemnek nevezünk." 

• „A bányászati és erdészeti akadélmaáfc ill- fő iskoláik petfigv 
bármilyen szép múltra is tekintenek vissza, mégsem nevezhetők 
Technische Hochschulenek vagy műegyetemnek. A német szak
irodalom is különbséget tesz Technische Hochschule és Berg-
akademie között s e kétféle fajtájú szakiskola fogalmát sohasem 
téveszti össze." 

' „Másodszor pedig még egyáltalán nincs tisztázva, hogy melyik 
bányászati akadémia a legrégibb alapítású"... 

, A bányászati ágazat dolgára nem térek ki, hiszen onnan 
meg fogja kapni Lósy-Schmidt a kellő felvilágosítást, de az 



erdőmérnöki osztályt illetőleg legyen szabad reflektálnom e 
kifakadásra. Igaz, bogy a cikk kifejezetten csak a „Berg-
akademié'-t, állítja szembe a „Technische Hochschulé'-val, de 
— úgy gondolom — magától értetődik, hogy reánk is vonat
kozik. : ' i 

Nem tudtam az idézett kífakadásból biztosan megítélni, 
hogy tulajdonképen mi fáj Lósy-Schmidt-nek, a „Tech-
nische"-e, vagy a „Hochschule"-e? 

Ha a „Technische", legyen szabad emlékeztetnem arra. 
hogy olyan műegyetem vagy műszaki főiskola, amelyen ki
zárólag csak műszaki jellegű tárgyak szerepelnének, nem lé
tezik, mert mindegyiknek tantervében találunk a közgazda
ság vagy a természettudományok, a jog vagy a szociálpoli
tika; vagy egyebek körébe vágó tárgyakat is, a nélkül, hogy ez 
a „műszaki" jellegétől megfosztaná az intézetet. 

Ahol külföldön a műegyetemhez van csatolva az erdő-
mérnöki fakultás, ott a „műszaki" jelleget, úgy gondolom, 
Lósy-Schmidt sem vonhatja kétségbe. De érdekes, hogy pl. 
Ausztriában, ahol az erdőmérnöki fakultás á „Hochschule für 
Bodenkultur"-hoz tartozik, a végzettek „Autorisation der Zi-
vilingenieure für Forstwesen"-t 1 kaphatnak, vagy pedig a 
„forsttechnischer Staatsdienst" vagy a „forsttechnischer 
Dienst der politischen Verwaltung"-ban szolgálhatnak. 

Az t hiszem, eléggé ki van emelve a „Bodenkultur" vég
zettség dacára a műszaki jelleg. 

A m i pedig külföldön kijár az erdőmérnöki tanintézetek
nek, azt jogosan megköveteljük mi is. 

V á g y pedig a „Hochschule" név fáj ? 
Ezt nem merem feltételezni! Lósy-Schmidt bibliográfiá

val foglalkozik, szabad-e róla feltételeznem, hogy az utóbbi 
évek szakirodalmi mozgalmai mellett mint „distinguished 
foreigner" haladt volna el? 

A német szakirodalom pedig pár évvel ezelőtt eléggé 
tárgyalta, hogy ..Forstakademie" már nem létezik, csak 
„Forstliche Hochschule"-k vannak. Eberswalde, Tharandt, 

>IL-G.-Bli Nr..77. (V. 7. 1913.) K.4L-BL Nr. 127, (VI, & 1914.) ma is 
változatlanul érvényben. 



Münden az egyetemi jelleg minden belső értékével és külső 
alakiságával felruházott „Hochschule", a többi német és 
egyéb külföldi erdészeti tanintézet már régebben részben 
egyetemekhez — hol műegyetemhez, hol tudomány-egyetem
hez —, részben teljesen egyetemi jelleggel biró gazdasági 
főiskolákhoz van csatolva. 

Lósy-Schmidt kifakadását azért tárgyaltam itt, mert 
igazolva látom abban a fenti cikkem következtetéseit. A z a 
tény, hogy előkelő urak nem óhajtják elismerni főiskolánkat, 
legyen egy okkal több, hogy szerezzük meg a meglevő belső 
értékhez a tényleg hiányzó külső díszt, merc :ge» sokan van
nak, akiknek szemében a külső dísz fontosabb es meggyőzőbb, 
mint a belső érték; a hiánytalan elismeréshez s/aksegünk van 
mind a kettőre, úgy is körülbelül utolsóknak maradtunk 
Murópában főiskolánk teljes egyenrangúvá tétele terén. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Pályázati hirdetmény fásítási jutalmaiéra. 

Az Alföldön az 1924. és 1925. éveik folyamán sikerrel teljesí
tett gazdasági és tanyafásítások jutalmazására pályázatot hir
detek és ez alkalommal a fásításokat végzett birtokosok (bérlők) 
részére 4 jutalmat bocsátok versenyre és pedig: 

egy elsőrendű nagy jutalmat, 
egy másodrendű nagy jutalmat, 
egy elsőrendű elismerő jutalmat, 
egy másodrendű elismerő jutalmat. 
A kitűzött fásítási jutalmakra azok1 a birtokosok (bér

lők) pályázhatnak, akik a Magyar Alföldet magukba foglaló 
törvényhatóságokban és pedig: Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs vármegyékben, továbbá Arad, Báes-Bodrog, 
Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-
Kis'kun, Szatmár, 'Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek, az 
Alföldhöz tartozó szolgabírói járások területén és rendezett 


