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Erdőmérnöki főiskolánkról. 

Még az elmúlt ősszel látogatást "tettem új otthonába 
kényszerült soproni főiskolánlkon. Miután pedig utazgatásaim 
közepette úgy vettem észre, hogy nemcsak a nagy
közönség, de még szaktársaink nagy része is tájékozatlan a 
főiskola mai elhelyezése, berendezése, fejlődési iránya stb. 
felől, már régebben megérlelődött bennem az a gondolat, hogy 
rövid leíró képet nyújtok t. olvasóinknak főiskolánk mai hely
zetéről s kiegészítem azt néhány olyan reflexióval, melyek 
egy kívül álló, — belső életjelenségektől nem befolyásolt — 
de éppen ezért kevésbé elfogult szemlélőben, pár órai látoga
tás után is kialakulhatnak. 

De aktuálissá tette még ennek a közleménynek megjele
nését az az elmúlt vihar is, amely a „takarékosság" örve alatt 
megtépázni készült ezt az évszázados kultúrintézményt. 



A vihar — mint halljuk — elült, mindamellett jó, ha vala
mennyien résen vagyunk s ezentúl többet törődünk főisko
lánk sorsával. 

A főiskolánk régi múltja valamennyiünk előtt ismere
tes, nem kell itt egyébre hivatkoznom, mint Vadas Jenő néhai 
professzorunknak „A Selmecbányái m, kir. erdőakadémia 
története és ismertetője" című kiváló munkájára. Közelmúltja 
viszont mindnyájunk emlékében még élénken él s így az idő 
rövidsége s helyszűke miatt, egyenesen a mai helyzetet igyek
szem vázolni. 

Főiskolánk elhelyezésére a megcsonkított országrészen 
belül a mainál alkalmasabb és megfelelőbb elhelyezést keresve 
sem lehetett volna találni, mint Sopront. Impressziókról szá
molok be, tehát ugyanazokat a benyomásokat igyekszem visz-
szaadni, melyek bennem támadtak. 

Az általános kép igen kedvező. A város környéke erdő
dús, szép vidék; maga Sopron város egyaránt magán viseli 
úgy az ősi kultúra, mint a modern fejlődő város szembeötlő 
jeleit. A város nöm oly nagy, hogy a nfi kis kulturszigetünk 
abban elmerülne, de nem is annyira kicsi, hogy tanári karunk 
és ifjúságiink legszükségesebb kulturális és társadalmi igé
nyeit ki ne elégíthetné. A volt katonai főreáliskolának szép 
parkjában elhelyezett két nagyobb kétemeletes és két kisebb 
egyemeletes épületben — az évszázados tradíciót követő 
barátságos megosztás mellett — nyertek elhelyezést a bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki szakosztályok, illetve mint ujabban 
nevezik: osztályok. 

Helyiségek tekintetében gyengébben állunk, mint Sel
mecbányán voltunk, mert — mint hallom — a régi férőhely
nek csali mintegy 60 %-a áll ma rendelkezésünkre. Ezen a 
hiányon boldogabb időkben új építkezéssel lesz lehetséges 
segíteni. 

Az erdőméi-nöki osztály egyes tanszékeire a következő 
alapterület esik: 



1. Növénytani tanszék / 
2. Növényélet és kórtani tanszék S 425 m 2 

3. Erdőhasználattan i tanszék 378 
\ '4. Mechanika és faipari technológiai tanszék 378 
\ 

5. Erdészeti vegytani tanszék 342 »J 
6. Erdészeti földméréstani tanszék 308 >} 

7. Erdővédelem tani tanszék 270 >) 

8. Erdőrendezéstani tanszék 221 f> 
9. Erdőmíveléstani tanszék 194 y> 

10. Út- ós vasútépitéstani tanszék 86 >» 

11. Erdőgazdasági politikai tanszék 20 » 
A felsorolt 11 tanszéken kívül az erdészeti kísér-

leti állomásra esik még: 136 

úgyhogy az összes alapterület 2380 nf -1 
tesz ki. 

Ügy hallottam, hogy a bánya- és kohómérnöki osztályok 
viszonylagosan kedvezőbben vannak elhelyezve. Az épületeket 
köralvevő parik ma már egy jól berendezett botanikus kert ké
pét mutatja, középen egy nagyobb gyepes térséggel, amelyet a 
fiskolai ifjúság sportpályának használna, ha rendkívül erős 
elfoglaltsága és komoly tanulmányai megengednék, hogy a 
testedző sportnak jobban hódolhasson. 

Egy ilyen rövid kis ismertetés keretében nincs arra 
hely, hogy minden egyes tanszék tárgyaival és tárgykörével 
részletesen foglalkozzam, mindössze néhány feltűnőbb jelen
séget említek fel. 

Meglepően szép a növénytmii tanszék teljesen új 
felszerelése és berendezése, amely annyira tökéletes, 
hogy mondhatni országunkban első helyen áll, sőt 
külföldi intézetekkel is versenyez. A berendezéseknek 
ez a teljesen modern kiépítése tette lehetővé, hogy a kor
mány a növénytani tanszékünket „növénytani intézet" 
jellegével ruházta fel, ami annyit jelent, hogy más 
tudományos intézetekkel önállóan érintkezhetik. A hallga
tóság részére 16 teljesen modernül (mikroszkópokkal) felsze
relt munkahely áll rendelkezésre, nemkülönben megfelelő (5) 
helyisége van a kísérleti laboratóriumnak is. 



Az általános növénytan (növény anatómia és növény
élettan, külső alaktan) előadásait a hallgatók által saját kezű
leg végzett kísérletek keretében mikroskópiai,- morfológiai és 
élettani gyakorlatok egészítik ki. 

A részletes növénytan tanítását anatómiai, mikros
kópiai vizsgálatokon kívül külső gyakorlatok fejezik be, 
amely munkához a már előbb említett, körülbelül 14 kat. hold 
kiterjedésű botanikus kert nemcsak az egyes fák, hanem a 
növényi társadalmi formák, az úgynevezett biológiai csopor
tok, továbbá gyógynövények, csemetekertek bemutatásával a 
célnak tökéletesen megfelel. 

Mindezt látva, önként az az érzés fogja el a szemlélőt, 
hogy de jó is volna újból hozzálátni ehhez az erdőgazdasági 
tudás alapját képező stúdiumhoz, de most mái' a meglett kor 
komolyságával, tudásvágyával, a tárgy szeretete iránti buzga
lommal, nem pedig csupán a vizsgaeredmény elnyerésére 
irányuló köznapi szándékkal. 

A növényélet és kórtani tanszók tárgyai külön ismerte
tésre nem szorulnak. Ennek a tanszéknek tárgykörébe sorol
ták a mezőgazdaságtan előadását is, amelynek gyakorlati 
bemutatására a Sopron vidéki közelfekvő nagy gazdaságuk 
kiválóan alkalmasak. 

Az erdőhasználattani tanszék tananyaga a mai igények
nek megfelelő új feldolgozásban kerül előadásra. Ennek a 
tanszéknek tárgykörébe tartozik a „Fakereskedelmi ismeri
tek" előadása is, amely tantárgy — amint ezt a megtekintett 
tankönyv (litographia) anyagából is láttam — kétségkívül 
felöleli mindazokat az alapismereteket, amelyeket különösen 
ma. minden erdőmérnöknek el kell sajátítatni. 

Itt azonban egy rövid kis kitérést kell tennem. 
Nemrégiben nyílt panasz tárgyát képezte, hogy fakeres

kedelmi ismeretek tekintetében, kint az életben nem minden
kor rendelkezünk azzal a készséggel, mint kívánatos volna. 
A hiba tényleg meg van, de orvoslását nem oktatási rend
szerünk hiányosságában, hanem egyfelől egyéniségünk
ben, másfelől gazdasági berendezkedésünkben kell keresnünk. 



Ahhoz, hogy az erdőmérnök egyben jó fakereskedő is 
legyen, az elméleti alapismereteken kívül elsősorban egyéni 
rátermettség s ezenfelül pedig a kereskedői gyakorlat kifej
lődését biztosító hatáskör és munkakör szükséges. Hogy fej
lődjön ki a mai erdőmérnöknek kereskedelmi érzéke és tudása, 
ha mindenfelé, még a magánuradalmi erdőgazdaságok
ban is a mai bürokratikus rendszert látjuk virágozni? 
Hogy fejlődjön ki valamely erdőgazdában a leleményes 
kereskedő észjárása, mozgékonysága, ha minden oldalról 
merev szabályokkal, felsőbb engedélyekkel vagy bizalmatlan
sággal van körülbástyázva? 

Elsősorban alaptermészetnek, mondjuk faji sajátságunk 
elütő attól a szinte veleszületett rátermettségtől, amelyet a 
mindennapi életben ismmt fakereskedő típusnak majd mind
egyik egyede elénk tár, másfelől különösen a múltban bizo
nyos társadalmi előítélet is akadálya, volt annak, hogy ezen 
a téren jobban kifejlődjünk. Mindezek mellett közülünk még 
azok a kiváltságosak is, akiket a sors különös kereskedői 
hajlammal, élelmességgel megáldott, igen ritkán (az ujjamon 
eltudnám számolni!) kerültek olyan munkakörbe, ahol keres
kedői képességüket érvényesíthették. 

Ha fel is bukkan közöttünk egy-egy ilyen kiváló keres
kedelmi tudással és érzékkel rendelkező szaktársunk, az már 
rendszerint önálló foglalkozást űz, önálló hatáskörrel rendel
kezik, avagy munkaadójának feltétlen bizalmát bírja. 

A hiba tehát főképen gazdasági rendszerünkben van, 
melyet megfelelő hatáskör biztosításával, a Jbizaíom .megszi
lárdításával, merev rendszabályok mellőzésével igen is jórész-
ben orvosolni tudunk. Másfelől a 'megélhetés kényszere bizo
nyos tekintetben segítségünkre lesz a mai abnormális átmeneti 
időkben. Ugyanis erdőmérnökeinik közül sokan — akár mint 
alkalmazottak, akár mint önálló egyedek — akarva, nem
akarva, kénytelenek lesznek ezen a munkaterületen tér; 
hódítani, ami végeredményben egyaránt előnyére fog válni 
szakunknak, a hazának s nem lesz ártalmára e mellett a fa-
kereskedelmi köröknek sem. 



íme, itt is egy új terrénum, amelyen kereskedelmi rá
termettséggel megáldott szaktársainkra mindenféle szem
pontból fontos hivatás vár! 

Folytassuk azonban a leírást. 
Az ezidőszerint betöltetlen faipari technológiai tan

szék tárgyai: a faipari technológia, erdészeti géptan és az 
erőműtan. 

Az erdőhasználattani valamint a faipari technológiai 
tanszék felszerelése, gyűjteménye, általában hiányos. 

A hallgatók okszerű kiképzéséhez még sok mindenre 
lenne szükség. 

Nevezetesen hiányzanak az erdei termékek, erdei és 
ipari választékainak és a kitermelő szerszámoknak mintái, 
gépek és berendezések modelljei, vagy legalább az előadások
hoz is felhasználható rajzai, avagy vetítőgéppel bemutatható 
fényképei. A faipari technológiai tanszéknek ezidőszerint még 
sem külön helyisége, sem pedig felszerelése nincs. 

Nagy szükség volna ennél a tanszéknél egy favizsgálatl 
laboratórium berendezésére is. 

Az erdészeti vegytani tanszék tárgyai a kémia és a ter : 

niőhelyisraerettan. Az előbbi nem szorul ismertetésre, az 
utóbbi 1. része a talajtant, II. része a klimatant és az agri-
kulturkémiát öleli fel. Bár ez a tanszék még némi kiegészí
tésre szorul, berendezése általában megfelel a kívánalmaknak. 

Az erdészeti, földméréstani tanszék új berendezése és fel
szerelése egyenesen mintaszerű. A hallgatóknak valóban 
módjukban áll magukat elsőrendű geodetáknak kiképezni. 
Ismételt ottlétemkor e napokban feldolgozott mérési feladat 
kifogástalan kiállítása, az oktatás helyes rendszeréről tesz 
tanúságot. A vadpatakszabályozás is ennek a tanszéknek 
tárgykörébe tartozik. 

Az erdővédelemtani tanszék is a többé-kevésbé jobban 
felszerelt tanszékek közé sorolható. 

Tárgyai: az erdészeti állattan és az erdővédelemtan. 
Az erdészeti állattani gyűjtemény a madarak (éneklők hiá
nyosak!) kivételével teljes, a károsítások, gombák stb., kiegé
szítésre szorulnak. A gyűjtemény elhelyezése annyiban nem 



megfelelő, mert az állattani gyűjtemény egyik része (gerin
cesek) a tanszéktől távolfekvő főépületben van elhelyezve. 

Az erdőrendezéstani tanszék tárgyai: az erdőbecsléstan, 
erdőrendezéstan és erdőértékszámítástan. Felszerelése szin
tén hiányos. A tanszék vezetője igen értékes munkát végzett 
a lapunk más helyén is tárgyalt erdőmérnöki segédtáblák 
összeállításával. 

Az erdőmíveléstani tanszék tárgyai: az erdőmíveléstan, 
a vadászattan és halászattan. 

Ennek a tanszéknek is rendkívül hiányos a felszerelése, 
illetőleg a gyűjteménye. 

Az út- és vasútépítéstani tanszék tárgyai: út-, vasútépí
téstan és egyéb erdei szállítóberendezések, a grafosztatika, a 
híd s vízépítéstan. 

Ez a tanszék is szintén a kevésbé jól felszerelt tanszé
kek közé tartozik. 

Az erdőgazdasági politikai tanszók tárgykörét a tan
szék vezetője f. é. március havi lapszámunkban részletesen 
ismertette, ennélfogva én itt csak erre a közleményre utalok. 

Az erdészeti jogról külön előadó tart előadást. 
A hat közös tanszékről, úgymint: ábrázoló geometriai, 

építéstani, fizikai, elektrotechnikai, jogi, mechanikai, meny-
nyiségtani tanszékekről, külön mondanivalóin nincs. 

Külön előadók adják elő még: a számviteltant, köz
egészségtant, a német, angol és francia nyelvet, valamint a 
gyorsirászatot. 

Amint értesültem, az előadók díjazása nevetségesen 
csekély, (például az egészségtant előadó orvos 100 arany
korona fizetést kap) amely körülmény nem maradhat vissza
hatás nélkül. 

Meg kell emlékeznem az erdészeti kísérleti állo
másról, amely jeles intézmény a főiskola egyes tanszékeivel, 
melyeknek tárgyköre alkalmas kísérleti kutatásokra, szoros 
kapcsolatban áll; így a növénytani, növényélet- és kórtani, a 
vegírtani (termőhelyismerettan), erdőrendezéstani, erdővéde-
lemtani és az erdőműveléstani tanszékekkel, mely utóbbinak 



tanára egyúttal a kísérleti állomás adminisztratív vezetője. 
Az erdőhasználattani és a még be nem töltött ipari technoló
giai tanszék tárgyi okok miatt még nem tudta megindítani 
kísérleti kutatásait. 

A növénytani és vegytani tanszék különösen az erdé
szeti állomány- és taiajphysiologia és biológia terén végez 
kísérleti kutatásokat, a humuszt, a széndioxidot, a talaj éle
tét és az azokkal összefüggő vegyi és élettani folyamatokat, 
a szikes talaj kérdéseit és a különféle sóknak a növények 
fejlődésére való befolyását tanulmányozza. 

Az erdőrendezéstani tanszék az alföldi fasorok fató-
mégadatait gyűjti és fatermési táblák előkészítésén dolgozik, 
az erdővédelemtan i és a növényélet- és kórtan i tanszé
kek permetezési, takarási, Lophodermium elleni - védeke
zési kísérleteket, az állományok károsítóit és betegségeit 
tanulmányozzák és az. ellenük való védelmi intézkedé
seket, kapcsolatban a kísérleti állomáshoz érkező konkrét 
kérdésekkel, az erdőműveléstani tanszék az utolsó évben 
újra kezdte az erdőápolás és a természetes felújítás 
terén mái' régebben folytatott, de a háború miatt félbe
szakított kísérleteit, valamint kutatja az. erdő flóriszti-
fcai vonatkozásait. Nemkülönben folyamatban vannak 
még műtrágyázási kísérletek, származási kísérletek a. külön
féle erdeifenyőmagvak csíráztatási és a külföldi fafajok meg
honosításának kísérletei. Az erdészeti kísérleti áilomá.s 
tevékenysége mely régebben már meglehetősen széles 
körben mozgott —• a mai nehéz helyzetben szűkebbre1 szorult: 
különösen nehezen érzi egyrészt az anyagi eszközök és kellő 
személyzet hiányát- Igen súlyos erkölcsi hátrány származik 
abból, hogy a háborús évek előtt külföldön is tekintélyre ver
gődött „Erdészeti Kísérletek" tudományos folyóiratnak fel
támasztása még a mai napig sem történhetett meg. 

A főiskola tanulmányi erdejéről tájékozást nyújt az 
„Erdészeti Lapok" 1924 IX-ik füzetében megjelent közlemény. 

A főiskola rendelkezésére álló vadászterület kiterjedése 
mintegy 6600 kb. (legnagyobbrészt erdő). Kár, hogy a brenn-



bergi bánya a vadászterület közepén fekszik, ami természe
tesen nagyban alászállítja, a vadászterület értékét. 

Nemkülönben sajnálatos, hogy megfelelő szakképzett 
segédszemélyzet hiánya következtében, az erdőnek tanulmányi, 
célokra való berendezése nehézkesen halad előre. 

Nem volna teljes a kép, ha pár szóval meg nem emlé
keznék a főiskolai ifjúság részére fentartott két jeles intéz 
menyről, a menzáról és az internátusról. 

A „mensa académica" a főiskola főépületének szute
rén jót foglalja el. A következő helyiségekből áll: konyha a 
szükséges mellékhelyiségekkel, büfféétterem, mely a diákok 
uzsonnázó helyéül szolgál, egy diákéiterem és egy kisebb 
étkezde. A konyha fölszerelése elégséges 150 étkező ellátására 
s ugyanilyen terjedelmű az étterem is, úgyhogy a főiskola 
jelenlegi hallgatói létszámának teljesem megfelel. Az étkezők 
száma legfeljebb 150 s ez a létszám az ,amely mellett az-üzem 
a legtöbbet tud nyújtani anélkül, hogy deficitje volna. Az át
lagos étkezők létszáma 100. úgyhogy csak küzködés árán 
lehet az egyensúlyt — értve az étkezés jóságát és az esetleges 
deficitéi — megtartani. Csupán az állam nyújt némi segélyt, 
átlagosan havonta 2,000.000 koronát. Étlap-ebéd 3 deciliter 
leves (marhahús és egyéb levesek), 3 deciliter főzelék, 6 deka 
húsfeltéttel, vagy 10 dekagramm leveshús mártással és köri-
léssel, 1.0 dekagramm tészta (kell vagy főtt tészta, dióval, 
mákkal, ízzel vagy darával) és 10 dekagramm kenyér: 
vacsora: 3 deciliter főzelék, G dekagramm hússal és 10 deka
gramm kenyér. Ebéd ára 8000 K, vagyis a minimális. Az éte
lek elkészítése kielégítő, a menü változatossága korlátolt, 
mivel a legolcsóbb élelmiszerek beszerzésére telik csupán. 
A büffén kávét, tejet, feketekávét, felvágottat, tojást külön
féle alakban, sajtot, kenyeret, süteményt szolgálnak fel a 
hallgatóknak. Árak: pl. kávé (2.5 deciliter) 2500 K, egy csésze 
forralt tej (2.5 deciliter) 1500 K, a többi élelem árai rendsze
rint a kereskedelmi áron alul maradnak. A tnenzakoszt, sze
rény igényeket is feltételezve, alig kielégítő. A menza 
fölszerelése alapos utánpótlást igényel, nem is beszélve arról. 



hogy bizonyos mértékig a külső csint sem szabadna elhanya
golnunk. A mai fölszerelés a lehető legprimitívebb. A segé
lyezés mértókét is legalább havi 6—10 millió koronára kellene 
emelni, hogy a fejlődő ifjúság táplálkozásához minimálisan 
szükséges ételadagokat biztosíthassuk. Az internátus is 
nagyon szerény keretek között működik. A rektori épület 
második emelete áll e célra rendelkezésre 11 kis szobával, 
melyek tömve vannak az internátus lakóival. 2—5 hallgató 
lakik egy szobában; az egyik kissé nagyobb szobának 7 
lakója van. Külön hálók és nappali vagy olvasótermek nin
csenek. Egy olvasó van ugyan, de nincs benne semmi bútor. 
A szobák berendezése is szegényes: vaságyak pokrócokkal, 
szalmavánkosokkal. A ruhaszekrények jók, de nincs ele
gendő; a meglevőket újonnan szerezték be. Ellenben aszta
lok dolgában gyengén áll az internátus- Pedig erre igen nagy 
szükség lenne, mivel rajzokat és egyéb feladatokat a hallga
tóknak otthon is kell készíteniük. Erre. azonban még nem 
került fedezet és most minden szobában csak egy kicsi, 
rozoga kecskelábú asztal van, melynek a teteje úgy illeg-bil-
leg, mint valami kétkarú mérleg. Ha a tanszékek berendez
kednek, akkor szabadul fel pár asztal az internátus számára. 
Az eddigi fedezetből szekrényeket és némi fehérneműt (ágy
neműt) szereztek.be. 

Összesen 45 hallgató részére van hely az internátusban, 
kiket a főiskolai tanács vesz fel a szorgalom, előmenetel 
és anyagi ráutaltság sorrendje szerint. Eddig minden félév 
vizsgáiból csak két vizsga elhagyása volt megengedhető, a 
többi tárgyból eredményt kellett felmutatni. Nyomós ok ese
tén elnézésben részesülnek. Ebben az évben, csak rendes hallga
tókat vettek fel. Minden lakó havonta 40.000 koronát fizetett és 
ha tandíjmentes, akkor még ennek felét is elengedték. Azon
kívül a bennlakók maguk fedezik a villanyfogyasztási, ami 
személyenkint és havonkint lő—25.000 korona szokott lenni. 
A takarítást egy szolga végzi. 

Van ugyan a menzának egy 40 holdas bérgazdasága, 
amelynek rendeltetése a menza folsegítése volna, miután azon-

http://szereztek.be


bari a gazdaság a főiskolától távol (vagy két óra járásnyira) 
fekszik, egyáltalában nincs felszerelve és mert abszolúte nem 
kapott forgótökét, természetesen deficittel működik. 

A főiskola hallgatóinak száma az 1923/24. tanévről ki
adott évkönyv adatai szerint: 

bányamérnök . . 123, vagyis százalékban 42.7%, 
vaskohómérnök . 23 „ „ 8.0%, 
fémkohómérnök . 10 „ ,, 3.5%, 
erdőmérnök . . . 132, „ „ 45-8%. 

Az ifjúság humora megteremtette az ő körükben is a 
B-listás elnevezést. Tudniillik ez alatt azokat a hallgatókat 
értik, akik a megszabott határidőn belül az I. szigorlatot meg 
nem szerezvén, a negyedik évfolyamra be nem iratkozhat
nak. Vannak még C-listások is, akik lehallgatták mind a négy 
évfolyamot, de néhány vizsgával még elmaradtak. 

Az elhatároltan rövid idő alatt látottak és hallottakból 
kaleidoszkópszerűen összeilleszkedő ezer különféle képből 
az alábbiakban igyekszem kihámozni mindazt, amivel főis
kolánk fejlődésének ügyét szolgálni vélem. 

Hazánk területi integritásának visszaszerzéséhez több
féle út vezet. A legegyenesebb út tárgyalása nem ide tartozik. 
Nekünk ettől függetlenül elsősorban a belső erkölcsi megúj
hodásnak, a legintenzívebb hazafias munkának és a nemzeti 
kultúra fejlesztésének magasan vezető útvonalára kell rátér
nünk. 

Ennek az útvonalnak a mi kis szakkörünket illetően 
egyik messze kiemelkedő, hatóerejében minden mondvacsi
nált demarkációs vonalat áttörő védbástyája a fentiekben 
ismertetett erdőmérnöki főiskolánk. 

Mindenki, aki valamelyes kis értékkel is növelni bírja 
főiskolánk szellemi magaslatát, avagy fáradsággal, munká
val, anyagi áldozattal képes elősegíteni erősbödését, az egy
ben egy új érdekszálat feszít ki a Kárpátok erdőségeitől a 
dalmát Karsztokig, vagy egy már meglevőt izmosít meg. 



Nem kritikai éllel sorolom tehát fel az alább hiányoknak 
vélt jelenségeket, hanem azzal a szándékkal, hogy úgy a kor
mány, mint az egész erdésztársadalom megértéssel, közös 
erővel nyúljon orvoslásukhoz. 

Előrebocsátom, hogy általában nagy elismerés illeti 
úgy a kormányzatot, mint a főiskolai tanári kart, hogy 
ezekben a rendkívül nehéz időkben ennyire is fel tudták 
emelni, ennyire képesek voltak újjáalkotni erdőmérnöki főis
kolánkat, de e mellett persze vannak még hiányok is. 

Egyik nagy hiányát abban látom oktatási rendszerünk
nek, hogy tanári karunk és a gyakorlat emberei közölt mély 
szakadék tátong. 

Tanári karunknak nincs módjában, helyesebben nincs 
meg az anyagi előfeltétele annak, hogy a tanárok és segédjeik 
a szünidők alatt saját belátásuk szerint közvetlen érintkezést 
keressenek a gyakorlati szakemberekkel, uradalmakkal,, inté
zetekkel stb. Nem részesülnek hivatalos kiküldetésben, még 
kevésbé áll módjukban a tudomány fejlesztése érdekében 
saját belátásuk szerint szükségesnek talált tanulmányi utakat 
megtenni. Ennek a közvetlen érintkezésnek és állandó kap
csolatnak meg lesz az a nagy előnye, hogy egyfelől az oktatás 
nem fog az el-elméletesedés irányában kifejlődni, másfelől a 
gyakorlati szakemberekre is termékenyítőleg fog hatni a 
rendszeres továbbképzés és együttműködés lehetősége. 

Erre minden körülmények között 7,'e/7 pénznél; lenni. 
Másik jelentős baj a tankönyvei; nagy hiánya. Teljesen 

tisztában vagyok a mai könyvkiadási nehézségekkel, de 
elvégre mint ahogy mások is segítenek ezen a bajon, nekünk 
is meg kell valamiképen oldani ezt a nehéz feladatot. 

Nemcsak az a fontos, hogy a főiskolai ifjúság ágy, 
ahogy el legyen látva tankönyvpótló litographiákkal, amely 
ideiglenes kiadványok rendszerint nem a maradandó tudás 
célját, mint inkább a vizsgárakészülés lehetőségeit szolgálják', 
hanem talán még fontosabb az, hogy a. gyakorlatba kikerült 
szaktársaink állandón tovább képezhessék magukat s ne le-



gyének a hazai viszonyokat rendesen fjgyelmenkívül hagyó 
idegen irodalom termékeire utalva. 

Ne felejtsük ezenkívül, hogy igen nagy olvasóközönsé
günk van és lesz a mesterkélt határokon túl is s az e téren 
végzett munkásság teljesen belevág az előbb említett 
gondolatkörbe. 

Több igen jeles tankönyvünk — amelyeknek hiánya a 
gyakorlati életben is érezhető — készen van, de megjelenésük 
a kiadás anyagi gondja vagy talán inkább szervezetlensége 
következtében elmarad. E téren — amint lapunk másik 
helyén olvashatjuk — egyik első önálló vállalkozás az erclő-
rendezéstani tanszék vezetőjének legközelebb kiadandó „Erdő
mérnöki segédtáblák" című munkája, amely mű valóban nagy 
hiányt lesz hivatva pótolni. Készen van még az „Erdészeti 
Növénytan" I. részének teljesen átdolgozott kiadása, amely
nek megjelenését a II . rész kevés átdolgozást igénylő része 
nyomban követhetné. Készen van a gyakorlati életben any-
nyira nélkülözött Erdőhasználattan is, amelynek rendkívüli 
fáradsággal összeállított táblázatos része nagy értéket kép
visel a gyakorlat embereire nézve is. 

Készülőben van egy új „Erdőmíveléstan", nemkülön
ben kész az erdőbecsléstan, majd az erdészeti alattam 
Olyan összeállításban, hogy az erdészetileg fontos 
rovarok, madarak, emlősök meghatározásához szükséges 
kulcs is közreadható, készen van a „Fükereskedeimi ismeretek" 
értékes kézikönyve, nemkülönben sok más jeles, könnyen ki
egészíthető szakmunka, amelynek közkinccsé tétele elsőrendű 
hazafias követelmény. 

Ma könyvet írni és kiadni nagy áldozat, teljes mérték
ben önzetlen feladat. Itt a kormányzatnak kell rá módot 
találni, hogy ezeken a bajokon anyagi áldozatok révén is, de 
sürgősen segítsen. 

Egyidejűleg még néhány jelenséget említek fel, amelye
ket alaposabban megfigyelnem, tanulmányoznom nem lehetett, 
de amelyek első pillanatra azt a benyomást tették rám, hogy 
méltók arra, hogy azokra a közfigyelmet felhívjam. 



Ilyen például a főiskola fejlődési iránya. Sajnos, 
részletes tan rendbeosztást itt, nem közölhetek, de az 
az érzésem, hogy főiskolánk tantervében a kizárólagos 
műszaki tárgyak ma már elérték, sőt talán máris túl
haladták azt a telítettségi fokot, amelyen túl csakis a tulaj-
donképeni erdőgazdasági tárgyaik rovására volnának fejleszt
hetők. Ne feledjük, hogy mi elsősorban erdőgazdák vagyunk, 
s a fejlődés meneténél a legnagyobb elővigyázatossággal kell 
eljárnunk, nehogy az az egészséges arány;~ amelyben a tulaj-
donképeni alaptárgyainkat egyrészről a műszaki, másrészről 
a természettudományi, jogi, kereskedelmi és közgazdasági tu : 

dolmányokkal, mint segédtudományokkal kiegészítjük, valami
képen félrebillenjen. 

Véleményem szerint a mérnöki cím viselésének nem az a 
konzekvenciája, hogy most már versenyre kelve a műegyetem
mel vagy egyéb egyetemekkel, nívófelület tekintetében még 
túllicitáljuk azokat, hanem elsősorban az lehet a feladatunk, 
hogy a mi vérbeli erdőgazdasági tárgyainkat a műszaki és ter
mészettudományi, jogi, kereskedelmi és közgazdasági tudo
mányokkal olyan magas nívón szőjük át, amilyen nívófelüle
tet az egyetemi oktatási rendszer általában megkíván. 

Legyünk mi rátartósak elsősorban a mi erdőgazdasági 
alaptárgyainkra, s vigyük át a köztudatba, hogy bennünket 
nem a műszaki és egyéb segédtudományok kiterjedtebb mér
tékben való művelése, hanem elsősorban az erdőgazdasági tár
gyaink egyetemi nívón való kiművelése jogosít a műegyetemi 
nívóra, illetőleg az erdőmérnöki címre, amely címet mi nem 
annyira a mérőműszerekkel, az azokkal való bánni tudással, 
mint inkább azzal a magasabbrendű képesítéssel kell, hogy 
kiérdemeljünk, amelynek birtokában a természet erőit a tech
nikai tudás magaslatán szolgálatunkba tudjuk állítani. 

Hivatkozom itt például a vegyészmérnöki elnevezésre. 
Nagyon nehéz volna ugyebár azt a határt megvonni, hol kez
dődik a vegyész, hol a mérnök1? 

A négyévi főiskolai tanulmányi időt figyelembe véve, 
úgy láttam, hogy többet kívánni tanulóifjúságunktól már 
ezen időn belül az ifjúság agyonterhelése nélkül nem lehet. 



Különösen most nem, amikor a főiskola alapanyaga a 
háborús évtized minden nyomorúságát végigszenvedve fizi
kailag és idegzetileg természetszerűleg kevésbbé erőteljes és 
munkabíró, most nem, amikor az ismertetett követelmények 
mellett úgyszólván reggeltől estig be van fogva, e mellett gyen
gén táplálkozik és anyagi nehézségekkel küzd. 

Hogy ez a megfigyelésem helytálló lehet abban a tekin
tetben, hogy az ifjúság ezt a megterhelést alig bírja el, élénk 
példa erre a most lefolytatott I. szigorlat eredménye, amely 
szerint a 18 jelentkező közül egy sem távozott el a nélkül, hogy 
valamelyik tárgyból eredménytelen osztályzatot ne nyert 
. volna. 

Engedelmet kérek, de itt már nemesak abban lehet a 
hiba, hogy a mérnökjelölt nem tudott, hanem ez a jelenség 
részben rendszerbeli hiányoknak is a következménye. 

Amennyiben tehát a fejlődés iránya változatlan marad, 
feltétlenül be kell következni a tanítási idő meghosszabbítá
sának, vagy a képesítés specializálódásának. 

Ügy hallom, hogy manapság ritka eset lesz, amikor vala
melyik hallgató tényleg képes lesz négy év alatt tanulmányait 
befejezni. 

Nem tudom, jól figyeltem-e meg, de mindezeken kívül az 
az érzésem, hogy az a régi kollegiális, illetőleg szeretetteljes 
főiskolai élet, amely ebben az országban sehol másutt nem 
volt feltalálható, mintha vesztett volna erejéből. 

Kétségtelen, hogy ma egész más világot élünk, rettenetes 
anyagi gondokkal küzdünk, egy idegen, nagyobb, modernebb 
városba kerültünk, tehát mindez feltétlenül kell, hogy érez
tesse hatását. Mindamellett igyekeznünk kell a jövőben job
ban kézben tartani ifjúságunkat. 

Ez alkalommal csak úgy mellesleg, de nem minden 
remény nélkül vetem fel, hogy nagyon kívánatosnak tarta
nám, ha a mi főiskolai ifjúságunk is belekapcsolódnék a mű
egyetemi ifjúság erkölcsi, szellemi és társadalmi életének, 
helyes irányításánál annyira sikerültnek nevezhető, s a mér
nökség egyetemére kiterjedő „Hungária" szervezetbe. Ez an
nál is inkább észszerű volna, mert mint erdőmérnökök a mér-



nöki kamara révén máris belekapcsolódtunk a mérnökség 
egyetemébe. E tekintetben készséggel állunk az ifjúság segít
ségére. 

Mint hallottam, a főiskolai szabályzat teljesen új átdol
gozásban a legközelebbi jövőben illetékes helyen tárgyalás 
alá kerül. Az új szabályzat kiterjeszkedik a főiskola autonó
miájának megfelelőbb kiépítésére, a magántanári intéz
ményre, a. doktorráavatási jogra, a Rector Magnifieus cím 
biztosítására. Fel kell említenem végül, hogy a főiskola 150, 
illetve 160. évi fennállását az elmúlt évben készült megülni, 
azonban az ünneplés egyelőre ismeretlen okokból elmaradt. 

Ezt a kis ismertetést nem minden cél nélkül adtam közre, 
legíőképen azért, hogy a magyar erdésztár sadalom is láthassa, 
mivel kell adóznia. 

Az erdésztársadalom is sokat tehet. Az egyes uradalmak, 
intézetek, gyárak, lelkes egyének könnyen állíthatnak össze 
olyan jellegzetes gyűjteményeket, adatokat, rajzokat, fény
képeket, modelleket, amelyekkel kifosztott főiskolánk hiányos
nak jelzett "gyüjteménytárát pótolhatjuk. A hiányok részlete
zését illetően a. főiskola tanárai készséggel szolgálnak köze
lebbi felvilágosítással. Legsürgősebb segítségre azonban az if
júság szorul, tehát ahol csak módunkban van, igyekezzünk a fő
iskolai menzát akár természetben, de főképen pénzbeli ado
mányokkal segíteni. 

Legvégül még csak arra térek ki, hogy a mai össze
vissza kuszált életünkben, közvetlen a közelmúltban tényleg a 
mi főiskolánkat is fenyegette egy olyan természetű veszede
lem, mint amilyen a többi vidéki egyetemek életére tört. 

Ismerve főiskolánk kulturmisszióját, ezt a szakkörökön 
kívül álló törekvést, kizárólag a teljes tájékozatlanság rová
sára írhatjuk. E tekintetben nincs más teendőnk, mint résen 
lenni, s a kormányzatot egy ilyen esetleg támadható ismételt 
kísérlet, kivédése esetén teljes erőnkből támogatni. 

Czillinger János. 


