
E célból legajánlatosabbnak tartanám, ha az egyes erdő
felügyelőségek a maguk kerületén belül a legszélesebb önálló 
hatáskörrel lennének felruházva. A z erdőfelügyelőségek veze
tőinek mindenkor módjukban áll a kerületük erdőbirtokosai
val az állandó érintkezést fentartani és í g y biztosítani lehetne 
azt, h o g y az állami törvények vidékenkint, sőt gazdaságon-
kint az ottani v iszonyoknak megfelelően kezeltessenek. 
Ismétlem, h o g y az egyes bir tokosokkal szemben csakis a leg-
méltányosabb és legliberálisabb alapon szabadna eljárni, ha 
azt akarjuk, h o g y erdőket necsak úgy-ahogy telepítsenek, dé 
azokat lelkes sz ívvel ápolják és fejlesszék is. Ne azzal kezd
jük tehát az A l f ö l d fásítását, h o g y mit kellene megtiltani, 
még mielőtt a kívánt erdők egyáltalában fennállanának, mi
vel tilalmi táblákkal alkotni semmit sem lehet. 

H a ezen irányelveket nem tartjuk be, meggyőződésem 
szerint Széchényi Is tván álma az A l f ö l d fásításáról örökké 
álom és örökké eszme fog csak maradni. 

Tornyospá lca (Szabolcs m e g y e ) , 1926 május 31. 

Erdészettan és a felsőfokú gazdasági 
szakoktatás 

Hazánk megcsonkításával, mint ismeretes, erdőségeink 
85%-át elveszítettük. E d d i g exportáló állam voltunk, most 
pedig behozatalra szorulunk nemcsak épület-, hanem tűzi
fában is. Most látjuk csak, mennyire szükség lett volna az 
egész ország tervszerű erdősítésére, fásítására ú g y gazda
sági, mint klimatikus szempontból. V a g y nem sivár kép-e az, 
h o g y Hódmezővásárhe ly 132.000 k. holdas, Szentes 68.000 k. 
holdas és még több alföldi város határában egyáltalán nin
csen erdő. Csoda-e, ha az A l f ö l d éghajlata o ly szélsőséges, 
ha a fátlan legelőkön tikkadt szöcskenyájak legelésznek. 

Mindezeken segíteni akar a legújabb, 1923: X I X . t. ez. 
törvény, mely elsősorban az A l f ö l d rendszeres fásítását tűzte 
ki célul, azonban ezen törvénynek csak akkor lesz eredménye, 
ha a gazdák is teljes erejükkel támogatják azt és annak szel
lemét az ország többi részén is végrehajtják. 



Evégből szükséges, begy az erdészeti tudományok elő
adásának az eddiginél nagyobb fontosságot tulajdonítsunk 
a gazdasági főiskolákon. Jelenleg a gazdasági akadémiákon 
I I I . tanéven heti 2 órában adatik elő az erdészettan, mint 
enciklopédikus tantárgy. A közgazdasági egyetem mezőgaz
dasági fakultásán pedig csak egy féléven át, heti 3 órában 
adják elő az erdészettant, ami egy évi átlagban csak másfél 
órai előadásnak felel meg. Ez utóbbi óraszám határozottan 
kevés . A gazdasági akadémiákon — bár ennél félórával több 
időt fordítanak az erdészettan előadására •— azonban az elő
adók itt nemcsak okleveles erdészek, hanem gazdák és bota
nikusok is lehettek, ami pedig azért sem helyeselhető, mert 
ez a körülmény a más szakképzettségű tanárt saját szakmá
jától vonja el (azonkívül i lymódon az erdészettan külsőleg 
is a másodrendű tárgy látszatát kelti fe l ) . 

Ma már az akadémiákon is — ahol erre alkalom adatik — 
okleveles erdömérnökök szerepelnek, mint előadók, azonban 
rendszeresített tanári állás nincs. Ezért most — amikor a 
felsőfokú gazdasági szakoktatás megreformálás előtt áll — 
kívánatos és egyben szükséges, hogy a gazdasági akadémiák
nak négy évfolyamra való emelésével (sőt enélkül is) ne csak 
alkalomszerűen bízassék az erdészettan előadása okleveles 
erdőmérnökökre, hanem helybeli előadók hiányában az erdé-
szettani tanszék a tanári státusba sorolt és ide kinevezett 
okleveles erdőmérnökkel töltessék be. 

Ezenkívül elengedhetetlenül szükséges, hogy a közgazda
sági egyetemen a jelenlegi egy féléves heti 3 óraszám fel
emeltessék legalább heti 4, esetleg 5 órára. 

A z erdészettan fontosságára való tekintettel megérdemli, 
hogy a gazdasági főiskolákon megfelelő terjedelemben és 
egyben speciális -szakképzettségű egyének által adassék elő. 
Ezáltal annál előbb elérjük azon kitűzött célt, mely az egész 
ország rendszeres befásítását van hívatva megvalósítani, 
mert ezen feladat nemcsak az erdészekre, hanem jelentékeny 
mértékben a gazdasági főiskolákról kikerült gazdákra is hárul. 

Magyaróvár, 1926 május 15-én. Világhy Károly^ 
gazd. akad. rk. tanár. 


