
Hozzászólás 
a „Visszapi l lantás az e r d ő ő r ! szakok
tatás ötvenéves m ú l t j á r a 1883—1933" 

c í m ű c ikkhez 
Ma, amikor a magyar erdőgazdaság irányelveinek újabb, a 

kor követelményeinek megfelelő megállapításán és törvényes for
mában való lerögzítésén fáradoznak az illetékesek, igen aktuális 
végig tekinteni az alsófokú szakoktatás 50 éves fejlődésén, hogy 
azok figyelembevételével és tanulságainak leszűrésével állapít
tassanak meg a jövő keretei. 

Nem kívánok a kérdésnek ilyen irányú vizsgálatába beleme
rülni, az illetékeseknek is elég sok gondot okoz a kérdésnek a cél
szerű, megfelelő és a kor követelményeihez mért átszervezése. A 
cikknek az erdőgazdasági szakiskolával foglalkozó részéhez azon
ban legyen szabad néhány észrevételt hozzáfűzni, amivel a kér
désnek nagyon is szűkkörű megvilágítását kissé tágabbá teszem. 

Tartozunk a történelmi hűség, a magyar erdőgazdaság fej
lődését szem előtt tartó akkori földművelésügyi miniszter: Gróf 
Serényi Béla őnagyméltósága érdemeinek, hogy elgondolását 
hűen adjuk vissza, aki az addigi felső- és alsófokú szakooktatás át
szervezésével, a külföldi erdészeti szakoktatást véve mintául, meg
nyitotta Temesvárott az első magyar középfokú erdészeti iskolát 
az akkor már nagymultú osztrák erdészeti tanintézet mintájára. 

Mi indította meg az erdészeti szakoktatás 1918. évben meg
valósított háromtagozatú átszervezését? Minderre az Erdészeti 
Lapok 1918. évi számai választ is adnak: A földművelésügyi mi
nisztériumban új erdőtrövénytervezet készült, amihez a külön
böző érdekképviseletek hozzászólását is kikérték. Az erdőbirtoko
sokra vonatkozóan a lap a 181. oldalán a következőket í r ja : „Az 
erdőbirtokosok egyik további kívánsága, hogy az állam minden
féle terjedelmű birtokok ellátására gondoskodjék megfelelő szak
képzettségű erdőtisztekről. Nem lehet tagadni, hogy ma az erdő
birtok bizonyos része, a középbirtok nincs ellátva erdőtiszti sze-



mélyzettel. Főiskolai képzettségű erdőtisztet nem bír el, erdőőr 
pedig kelleténél kisebb képzettséggel bír ahhoz, hogy elláthassa. 
Aki minél több életképes önálló gazdasági exisztenciát szeretne 
látni ebben az országban, a középbirtokok részére megfelelő erdő
tisztek nevelését előbbrevalónak fogja találni, mint akár a mai ál
lapot fenntartását." A 211. oldalon: „Szükségét látják egy közép
fokú intézet létesítésének, amely elsősorban a kisebb magánbir
tokot láthatná el kellően képzett erdőtisztekkel. Elvileg egy ilyen 
iskolának a felállítása már akkor el volt döntve, amikor a vadász
erdői erdőőri szakiskolán 1907-ben a továbbképző tanfolyamot 
állították f e l . . . Előre látható volt, hogy az az állapot, mely sze
rint a szakiskolán három évet töltött növendékek is csak erdőőri 
szakvizsgabizonyítványt kaptak, hosszú ideig fenn nem állhat, 
mert sem a magánerdők tulajdonosait, sem magukat az így vég
zett egyéneket nem elégíti k i . . . nem lehet tagadni, hogy nagy
mérvű szükséglet áll fent ily középképzettségű személyzet iránt." 

1918 június 25-én megjelent a m. kir. erdészeti szakiskola 
felvételi hirdetménye, ami megegyezik az iskola célkitűzését ille
tően szószerint a későbbi erdőgazdasági szakiskoláéval. (L. Szab. 
1. §. a) és b) pontjait.) 

Lássuk ezzel kapcsolatban miként ismerteti a lap a 292. ol
dalon a középfokú szakoktatás szervezését: „ . . . A magánbirto
kosok ugyanis már jó ideje panaszkodnak olyan egyének hiányá
ról, akik kellő erdészeti szaktudással, gyakorlati jártassággal és 
általános műveltséggel bírnának arra nézve, hogy a birtokosok 
kisebb erdőgazdaságukban a kezelési teendők elvégzését meg
nyugvással rájuk bízhatnák. . . Ilyenféle, az erdőmérnöki kvali
fikációval bíró erdőtisztekénél alacsonyabb, ellenben az erdővé
delmi szolgálatra hivatott erdőőröknél jóval magasabb szakkép
zettségű személyzetnek a hiányát egyébiránt a kötöttforgalmú 
erdők birtokosainak csoportja, sőt maga az állam is a tulajdonát 
képező és a kezelésébe vett erdőkben szintén érzi, mert kellő 
szaktudással és gyakorlati jártassággal bíró segédszemélyzet hiá
nyában az erdőgazdasági intézkedések és a műszaki munkálatok 
tervezésén kívül ugyanezek végrehajtásának, illetőleg megvalósí
tásának teendőit is maguk az erdőmérnöki képzettségű erdőtisz
tek kénytelenek — fontosabb teendőik rovására — elvégezni. E 



régóta érzet szükségletet gr. Serényi Béla földmüvelésügyi mi
niszter . . . a középfokú erdészeti szakoktatás szervezésével kí
vánja kielégíteni. . ." A 302. oldalon: „Csendben és feltűnés nél
kül megszületett az erdészeti középiskola.. . Miért jött létre 
mégis? Azért, mert az élet követelte meg ezt az intézményt. . ." 

A középfokú szakoktatás célját, miként azt az iskola szerve
zeti szabályzata és a tankönyvei is részletesen kifejtik, minden
ben fedi afenti bejelentés, amihez társul még egy cél: a külföldi 
hasonló szakembereknek az országból való kiszorítása . 

Ne felejtsük el, hogy mindez a célkitűzés integer Magyar
országon született meg. Azóta nemcsak az erdőgazdasági viszo
nyaink változtak meg, hanem ezzel együtt az individuális evo-
lutio is teret követel. Ennek a nevében kérte Róth professzor úr 
1927-ben a középfokú szakoktatás beszüntetését, aminek igazo
lására az Erdészeti Lapok 1928. évi 16. oldalát hozom fel. 

Az iskola életképességére vonatkozóan pedig hivatkozom 
Esterházy Móric gróf őnagyméltóságának 1933. évi június 2-án 
elmondott parlamenti felszólalására, hol a középfokú szakoktatás 
újbóli megindítását kérte azzal, hogy „az onnét kikerült fiatal
emberek kitűnően váltak be .. . künn az ipari és kereskedelmi vi
lágban is igen jól állották meg a helyüket." 

A középfokú szakoktatás tanulmányi idejét és tananyagát 
illetően a cikkíró úr ismertetése alapján az a meggyőződés alakul
hat ki, hogy az erdőőri szakiskola — főként a továbbképző tan
folyam — anyaga lényegileg magasabb volt, mint az erdőgazda
sági szakiskoláé. Nézzünk ennek a mélyére: 

Az erdészeti szaKiskola három éves tanfolyammal nyílott 
meg, amiből éppúgy, mint külföldön is — készséggel szolgálok is
mertetőkkel — egy év előkészítés és két év szakoktatásra fordít
tatott. Az iskola címváltozása sem a tananyagban, sem a tanul
mányi időben változást nem hozott, hacsak annyiban nem, hogy 
az erdőgazdasági szakiskola tananyaga a megnyitás, illetve szer
vezés hibáit kiküszöbölve részletesebb, bővebb s mondhatnánk 
nívósabb lett, mint 1918—1920-ban. Az erdőgazdasági szakisko
lán a felvételtkérő pályázó a pályázat évében vizsgára jelentke
zett „annak a megállapítására, hogy birtokában van-e a közép
iskola I—IV. osztályában tanított ismereteknek", tehát egy fel-



vételi vizsgát tett le, ami után a „gyakorlati évre" került, ahova 
az iskola egy tananyagkimutatással bocsátotta útnak, amiből el 
kellett ez idő alatt készülnie. Ez az anyag a számtan, mértan, 
fizika, általános növénytan, állattan, ásványtan és kémiából, va
lamint rajzból állott. Az iskolai szabályzat 15. §. 2. pontja a kö
vetkezőket állapítja meg erre vonatkozóan: „Ez . . . arra szolgál, 
hogy a tanulók . . . egyszersmind elsajátítsák azokat a mennyiség
tani, természettudományi és erdészeti ismereteket... amelyeket 
a tanulók középiskolai tanulmányai során meg nem szereztek..." 

Mit jelent ez gyakorlatilag? Azt, hogy sem a tananyagban, 
sem a tanulmányi időben változás nem állott be, hanem az előké
szítő évet magánúton kellett végezni, aminek a végével ismét 
vizsgázni kellett, most már a második felvételi vizsgát letenni. 
Hogy ez így jobb volt-e vagy nem, döntsék el mások. Egy tény, 
a később végzettek alaposabb, részletesebb oktatásban részesül
tek, mint az első évfolyamok. 

Az erdőgazdasági szakiskola tantárgy-csoportosításához a 
következőket fűzöm: 1. számtan, mértanra oszlik. 3. Két éves 
anyag. 4. Ez a tárgycsoport felöleli: a) földmérést az összes 
mérőeszközök, mérőműszerek, optikai távolság, vízszintes, függő
leges sikbani mérések, térképszerkesztés, mértani és planimetri-
kus területszámítás, magasságmérés előadásával, b) erdőbecslést 
a fekvő-, állófák, faállományok, kor- és növedékbecsléssel, c) az 
erdőrendezést, aminek egy évi anyaga a Muzsnyay erdőrendezés
tan alapismereteinek átültetéséből és a 14500. sz. erdőrendezési 
utasítás feldolgozásából áll olyan mértékben, hogy minden növen
déknek egy önálló üzemtervet kellett elkészíteni.. . 5. Erdőhasz
nálat két éves anyagával sokkal alaposabb, mint a külföldi ha
sonló intézeteké. 6. Ez a tárgykör feloszlik közút-, vasút-, víz, 
hídépítésre egy-egy kidolgozott tervével ugyancsak nem marad 
mögötte a bruck-i osztrák iskoláénak. A 8. felölelte a nemzetgazda
ságtant és a jogi alapismereteket is. Mindezzel bizonyítani kívá
nom azt a nagyon sok helyütt elhangzott kijelentést, amit a cikk 
is mintegy hallgatólagosan tudomásul akar adni, hogy az erdé
szeti, illetve az erdőgazdasági szakiskola is alsófokú intézet volt. 

Tartozunk ennek a megállapításával néhai gr. Serényi Béla 
őnagyméltóságán kívül az iskola megszervezése körül kifejtett 



munkásság elismeréseként Kaán Károly és néhai Török Sándor 
őméltóságáéknak, valamint a fáradtságot nem ismerő előadó 
erdőmérnököknek, akik annyit dolgoztak ennek a rövidéletű 
iskolának az érdekében, hogy a kitűzött célt szem előtt tartva, a 
nagymultú külföldi középfokú szakoktatással mindenben felve
hessék a végzettek a versenyt. Hogy munkájuk derékban tört, azt 
rajtuk kívül álló okok idézték elő s bízunk benne, hogy rövid idő 
múlva felvirrad a magyar erdőgazdaság napja is. 

Péterfay József. 

H á r o m s z ö g e l é s i p o n t o k f e l h a s z n á l á s a 
é s h a s z n u k a z e r d ő g a z d a s á g b a n 

írta: Kondér István oki. erdőmentük. 
A 14.500—1920. F. M. szám alatt kelt határmérési utasítás 

a háromszögelési pontok számára előkelő helyet biztosít az erdő
gazdaságban. Ezt a helyet meg is érdemlik, mert mindennemű 
vízszintes mérés kiindulása és zárásaként szerepelnek. Ellen
őrzési lehetőséget adnak kezünkbe méréseink jóságát illetőleg; 
lehetővé teszik, hogy a mérési hibát észrevegyük, megkeressük és 
a mérést helyessé, emberileg hibátlanná tegyük. Módot nyújta
nak területünk csorbítatlan állapotban való megtartására, jogos 
birtoklásunkat foglalt területekre kiterjeszteni. De magassági 
értelmű méréseinknél is belőlük indulunk és hozzájuk csatlako
zunk. 

A továbbiakban a hivatkozott „Utasítás" pontozatainak sor
rendjében szeretném a háromszögelési pontok használhatóságát 
gyakorlatilag tárgyalni. Ha könnyen és célszerűen felhasználha
tók az erdőgazdaság szempontjából, már hasznosak is használ
hatóságuk mértéke szerint. 

Erdőgazdaságunk határvonala, hacsak kezdettől fogva töké
letesen biztosítva nem volt állandó jellegű határjelzőkkel (vasút
vonalak, műutak, árkok, kő- és faoszlopok), vonzó hatást gya
korol a környező kisbirtokok tulajdonosaira: szeretnek foglalni. 
A régi határvonalat felkeresve, a foglalás tényét és mérvét meg 




