Megjegyzések Genszky „Szakunk jövő
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Sokáig töprengtem azon, vájjon egyáltalában hozzá
szóljak-e Genszky értekezéséhez. Tisztában voltam t. i . azzal
a, körülménnyel is, hogy az Erdőmérnöki
Osztály tanárai
között a cikkben megtámadott tanulmányrendnek
nálam
nál sokkal hivatottabb védelmezői vannak, akik nem
szorulnak az én erkölcsi támogatásomra. H a mégis hozzá
szólok Genszky cikkéhez, úgy ez azért történik, mert a tanul
mányrendet a gyakorlatban álló erdőmérnök részéről érte
támadás s kívánatos, hogy ez a támadás ugyanerről az oldal
ról találjon visszautasításra.
Genszky szerint „a magyar erdészeti tudomány meg
alkotásának nagy idealistái tudományunk intenzívebb reali
zálásának elmulasztásával akaratlanul i s " hibákat követtek
el azáltal, hogy „a szépen fejlődő tiszta erdészeti tudomány
biztos alapjáról az erdőmérnöki tudomány bizonytalan tala
jára" léptek, „a műszaki tudomány intenzívebb tanítását
bevezették s ezzel a szak műszaki vonatkozásait igyekeztek
kidomborítani."
Ezek szerint fel lehetne tételezni, hogy
Genszkynek
az ellen v a n kifogása, hogy a műszaki tantárgyak tág teret
foglalnak el az Erdőmérnöki Osztály tanulmányrendjében.
De nem! Genszky „a műszaki alaptudományok
intenzív
művelését", „a műszaki tudás alapismereteit alkotó mennyi
ségtan, fizika, mechanika stb. alaposabb tanítását" helytele
níti, mivel szerinte „a m a i mérnöki tudomány messze jár
attól a tévhittől, hogy alapismeretei még mindig ugyanazt
a befolyást gyakorolják rá, mint fejlődésének régebbi, kisebb
fokán."
Itt álljunk meg egy szóra! A z Erdőmérnöki Osztály
tantárgyai 5 csoportra oszthatók és pedig matematikai
geodéziai, természettudományi, erdőgazdasági, műszaki és
állam- és jogtudományi tantárgyakra. Genszky cikkében a
természettudományi, valamint az erdőgazdasági és állam- és
jogtudományi szakokkal egyáltalában nem foglalkozik, tehát

nem az egész tanulmány rendet bírálja. Már pedig, ha sza*
kunk jövőjét óhajtjuk tárgyalni, akkor az erdőgazdasági
felsőoktatás leglényegesebb területeit, a természettudományi
és erdőgazdasági tantárgyakat nem hagyhatjuk figyelmen
kívül.
De attól eltekintve, nem lehet különbséget tenni „erdé
szeti" és „erdőmérnöki" tudomány között. A z erdőgazdaság
terén csak egy tudomány igyekszik s igyekezett a múltban
is ismereteket szerezni. Ennek a tudománynak a lényegén
nem változtatott az a körülmény, hogy annak mívelői gazda
sági okokból azonkívül műszaki ismereteket is szereznek,
mert az utóbbiak az erdőmérnöki tudományok (ez ma az
általánosan elfogadott elnevezés) mívelését nem befolyásol
ják. A műszaki ismeretek megszerzése és a műszaki teendők
vállalása az erdőmérnöki tudományok mívelőinek csak az
erdőmérnöki címet hozta s ezzel kapcsolatosan tudományunk
eredeti elnevezését is megváltoztatta, de ennek lényegét nem
érintette. Azért nem lehet külön erdészeti és külön erdő
mérnöki tudományról beszélni.
Nemcsak a régi Magyarország erdőgazdasági viszo
nyai között, de ma is elengedhetetlen, hogy az üzemek szük
séges műszaki berendezéseit az erdészeti személyzet maga
tervezze és építse. Ilyen körülmények mellett aztán célszerű
a felsőoktatás keretében a szükséges műszaki ismerete
ket is közvetíteni, amit nem lehet „a mindvégig magát
különbnek tartó bányászattal való nem szerencsés össze
házasítás" terhére írni. Ugyanaz volt a fejlődés Ausztriában
is, ahol az erdőmérnököket, i l l . bánya- és kohómérnököket
nevelő intézetek soha sem voltak egy fedél alatt. A z erdő
gazdaság természeti adottságai ugyanis olyanok, hogy az*
erdőgazdasági üzemek túlnyomó részében műszaki berende
zésekre szükség van.
Hogy most már az ezeknek a berendezéseknek a
létesítéséhez szükséges műszaki tudást a tudományos alap
ismeretek nélkül lehetne megszerezni, ez Genszky óriási
tévedése, egészen eltekintve attól, hogy ezek az alapismere
tek az erdőgazdasági szakok önálló mívelésénél szintén
nélkülözhetetlenek.

Nem azért egyenrangú az erdőmérnöki oklevél a többi
mérnöki oklevéllel, mert tulajdonosa erdei utakat, erdei
vasutakat s egyéb műtárgyakat t u d építeni, hanem azért,
mert alapvető kiképzése olyan, hogy nem csak saját területén
képes tudományos kutatásokat végezni, hanem egyéb mér
nöki tudományok önálló mívelésére is át tud térni. Éppen a
tudományos alapismeretek azok a fegyverek, amelyeket az
Erdőmérnöki
Osztály hallgatóságának
kezébe ad, hogy
magának esetleg az erdőgazdaságon kívül is helyet hódítson.
Ezeket éppen Gensskynek kellene tudni s ezekre példákat
i s adok.
Tudásunk az alkalmazott szaktudományok terén még
mindig nagyarányú fejlődést mutat. Vegyük p l . az útépítést!
Micsoda haladás az utolsó 15 év alatt már egyedül csak
út-al talaj vizsgálatok tekintetében! Hiába nyertünk volna 15
évvel azelőtt az Erdőmérnöki
Osztályon akár milyen
részletes, elméleti kiképzést az útépítésben, tudásunk ma
mégis aránylag szűk olna. De ha a szükséges matematikai és
természettudományi alapokkal rendelkezünk, mégsem lesz
nehéz a szükséges talajmechanikai ismereteket utólag meg
szerezni. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az erdőmérnök meg
élhetésének biztosítása céljából kénytelen, egyéb mérnöki
tudományokban is ismereteket szerezni. E r r e csak akkor
képes, ha már előzőleg az Erdőmérnöki Osztályon a minden
féle műszaki tudás megszerzéséhez szükséges alapismerete
ket elsajátította.
A z erdőmérnöki tudományoktól eltérő mérnöki tudo
mányok közA^etítése az Erdőmérnöki Osztály által csak akkor
és csak olyan mértékben indokolt, ha erre s amennyiben erre
az erdőmérnöki tudományok mívelőinek szüksége van. P l .
rossz elhelyezkedési viszonyok, vagyis a pillanatnyi helyzet
sohasem lehet e tekintetben irányadó, még akkor sem, ha ez
a helyzet többé-kevésbé hosszabb ideig fenmaradna. Micsoda
káosz keletkezne, ha az összes mérnöki osztályok mindig
csak arra a hivatásra készítenének elő, amely pillanatnyilag
a legjobb elhelyezkedési lehetőségeket biztosítja.
Azért nem nagyon „reális elképzelés" Genszky részé
ről az, hogy „másként alakult volna a helyzet, ha az erdő-

mérnökök műszaki működési körét — a székesfőváros és
vidéki városok körzetét kivéve — az egész országra kiterjesz
tették volna" s hogy „ez a nagy terület alkalmas lett volna a
legképzettebb és az erdőmérnöki tudomány fejlesztésére első
sorban hivatott magánerdőmérnöki kar megteremtését elő
segíteni." Genszky szerint „ehhez nem kellett volna egyéb,
mint az akkori és jelenlegi műszaki tanítási rendszernek a
vidéki igények szerint való átszervezése."
Genszky mást ír és mást gondol, mert az általa
magánerdőmérnöki karnak" jelzett kar tulajdonképpen nem
erdőmérnöki kar, hanem olyan testület, melynek tagjai erdő
mérnöki oklevéllel rendelkeznek ugyan, de az erdőgazdaságon
kívül dolgoznak s birtokrendezéssel és egyebekkel foglalkoz
nak. Hogy ennek a karnak feladata és képessége lett volna
az erdőmérnöki tudományokat fejleszteni, nem birom elkép
zelni. E g y jól foglalkoztatott magánmérnöknek nem is marad
ideje tudományos kutatásokra, attól egészen eltekintve, hogy
vidéki mérnök könyvtár és laboratórium hiányában erre
alig képes.
Meg vagyok győződve arról, hogy az Erdőmérnöki
Osztály jelenlegi tanulmányrendje a leendő vidéki, közületi
vagy magánmérnöknek is nagyon sok olyat ad az útra, amit
működési, körében nagyon jól tud felhasználni. A z erdő
mérnök sokoldalú tudását a vidéki gazdasági életben, amely
műszaki téren nem nagy igényeket támaszt, sokkal jobban
tudja érvényesíteni, mint az inkább egyoldalúan képzett
mérnök vagy építész.
H a azonban a körülmények az erdőmérnököt netalán
mégis nagyobb műszaki feladatok elé állítanák, s kívánatos
volna, hogy a leendő erdőmérnök ezeknek a feladatoknak a
megoldásához szükséges elméleti tudást már az Erdőmérnöki'
Osztályon megszerezze, akkor erre az alapvető tantárgyak
visszafejlesztése nélkül is lehet és kell szert tenni és pedig
a következő módon.
H a az Erdőmérnöki Osztály tantárgyait csak két nagy
csoportra osztjuk és pedig a természettudományi-erdőgazda
sági, i l l . geodéziai-műszaki csoportra, akkor a tapasztalatból
tudjuk, hogy alig van olyan erdőmérnökhallgató, k i mindkét

csoport tantárgyait hasonló módon kedvelné s bennük
hasonló eredményeket tudna felmutatni. Azért tartanám
célszerűnek, már a hallgatónak lehetőséget adni arra, hogy
saját óhaja szerint vagy az erdőgazdasági, vagy a műszaki
tantárgyakkal foglalkozzon behatóbban, de m i n d i g csak az
alapvető tudományos ismeretek megszerzése után. Ezáltal
elérnénk azt, hogy a tanulmányrend mégis némileg az elhe
lyezkedési viszonyokhoz alkalmazkodna, hogy a tanulmányi
eredmények valószínűleg jobbak lennének s hogy — a m i
szerény véleményem szerinf a legfontosabb volna — a
hallgatóknak a természettudományi
szakokkal való behatóbb
foglalkozása válna lehetségessé. E r r e pedig leginkább a mai
magyar erdőgazdaság szempontjából volna szükség, miután
annak problémái különösen a természettudományok
terén
alapos tudást kívánnak az erdőmérnöktől. A műszaki tudás
mélyítése viszont addig, míg a m a i országhatárok fenállnak,
csak p i l l a n a t n y i vagy egyéni érdek, mert szűkre szabott
hazánkban az erdőgazdaságnak alig v a n műszaki problémája.
Fejtegetéseimet összefoglalva, tehát a következőket
állapítom meg. Genszky cikkében nagyon egyoldalú
állás
pontból mutatta meg szakunk jövő útját, m i v e l az erdő
gazdasági felső oktatás leglényegesebb tantárgyaira, a ter
mészettudományi és erdőgazdasági szakokra
egyáltalában
nem terjeszkedett k i .
Genszky
cikkében helytelen módon „erdészeti" és
„erdőmérnöki" tudományt különböztet meg. Azáltal, hogy
az erdőgazda műszaki ismereteket szerzett és műszaki teen
dőket vállalt, megváltozott a címe, de nem változott meg az
általa mívelt tudomány lényege, miután a műszaki tudás
nem nélkülözhetetlen része az erdőmérnöktudományi ismere
teknek.
Genszkynek az Erdőmérnöki Osztály tanulmányrend
jének megváltoztatására vonatkozó javaslata, mely az erdő
mérnököknek a műszaki gyakorlatban való könnyebb elhe
lyezkedését célozza s a műszaki szakokat az alapvető
tudományos ismeretekkel szemben előnyben részesíti, elfo
gadhatatlan, mivel az utóbbiak nélkül sem a műszaki, sem az
erdőgazdasági szakok sikerrel írem mívelhetők s az erdő-

mérnök neki idegen tudományok területére csak akkor léphet
át, ha az alapvető tudományokban kellő jártassággal bír.
A z alapvető ismeretek szűkítése helyett sokkal célsze
rűbb lenne, a tanulmányrendnek oly módon való átalakítása,
hogy az a hallgatónak legalább egy bizonyos fokig lehetősé
get nyújtana akár a természettudományi-erdőgazdasági,
akár a geodéziai-műszaki tantárgyak behatóbb tanulmányo
zására. Azáltal a tanulmányrend némileg alkalmazkodna a
hallgatók szellemi adottságaihoz, továbbá az
elhelyezkedési
lehetőségekhez is, de lehetővé tenné főképen azt. hogy egyes
hallgatók, különösen a természettudományokban
a mostani
nál sokkal alaposabb ismereteket szerezhessenek, amire a mai
magyar erdőgazdaságnak a jelek szerint első sorban van
szüksége.
*

Bemerkungen zu Genszkys Aufsatz „Der Zukunftsweg unserer Fachbildung-. Von Dr. 0. Król.
Die Forderung- Genszkys ina forstlichen Hochschulunterricht die Ausbildung in den technisehen Disziplinen auf Kosten
der grundleg'enden Gegenstánde, wie Mathematik, Physik, Mechanik
usw. zu vertiefen, ist unannehmbar, da Letztere nicht nur für die
rein technische, sondern auch für die engere forstwirtschaftliche
Ausbildung unentbehrlich sind. Im Gegensatz zu Genszky schlagt
Verfasser vor in der Studienordnung bis zu einem gewissen
Grade den Hörern eine Spezializierung ihres Faches einerseits
nach der geodatiseh-technischen, anderseits nach der naturwissenschaftlich-forstwirtschaftlichen
Seite zu ermöglichen, da ein intensiver Ausbau letzterer Richtung besonders im Interessé der
Forstwirtschaft
des heutigen Ungarns erwünscht wáre.
#

Observations sur l'article de M. Genszky: L'avenir de notre
profession, par le Dr 0. Król.
Dans la formation des ingénieurs forestiers, il ne faut pas
attribuer une place trop grandé aux matiéres techniques aux dépens des sciences fondamentales, ces derniéres offrant la seule
base solide pour l'enseignement des matiéres spécialement forestiéres.
L'auteur préconise une certaine bifurcation qui conduirait
á la formation de techmiciens-géométres et de sylviculteurs
scientifiquement instruits.

Remarks cn the article of Genszky: "The future of our
profession." By Dr- 0. Król.
-

In the education of foresters the technical training must
not be developed to the detriment of the fundamental subjects,
for the latter sérve as the only sure basis for the actual forestry
subjects as sueh.
The author suggests a certain division of training- in a
geodetic-techmical, and a natural history and forestry direction.

Nemzetközi Erdészeti Bizottság- alakul.
Ismeretes, hogy a mult év szeptemberében Budapes
ten megtartott I l - i k Nemzetközi Erdőgazdasági Kongreszszus \»áró Waldbott Kelemen elnök indítványára többek kö
zött olyan egyhangú határozatot is hozott, hogy egy állandó
nemzetközi erdőgazdasági bizottságot kell létesíteni. A ha
tározat értelmében az államoknak ez a kormánykiküldöttek
ből álló nemzetközi szerve a római Nemzetközi Mezőgazda
sági Intézet keretein belül alakítandó ugyan meg, de azt a le
hető legnagyobb autonómiával kell felruházni. E n n e k a
nemzetközi szervnek lesz a feladata az ezután tartandó
nemzetközi erdőgazdasági kongresszusok szervezése és egybehívása, valamint a kongresszusi határozatok végrehajtá
sáról való gondoskodás.
A kongresszus ennek a határozatnak a végrehajtásá
val a nagyválasztmányt bízta meg, amelynek feladatává
tette, hogy a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel
egyetértésben végezze el a szükséges előkészítő munkálato
kat s aztán hívja egybe az államok hivatalos kormánykikül
dötteinek első ülését,
A nagyválasztmány a megbízatásoknak mindenben
hiánytalanul eleget tett. Elnöke: báró Waldbott Kelemen fá
radságot ,s időt nem kímélve teljes odaadással vitte tovább a
kongresszusi határozat végrehajtásának ügyét, E z év már
ciusában a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnö
kének, Acerbo bárónak meghívása folytán személyesen Ró
mába utazott; hogy az előkészítő munkálatok minden rész
letére nézve s az új nemzetközi szerv alapszabálytervezeté-

