A s e l m e c z i erdőakademián k ö v e t e t t tanrendszer meg
változtatásának

kérdéséhez.

Miként tiszt, olvasóink tudják, az "Országos ErdészetiEgyesület,, idei közgyűlésén tárgyalt kérdéseknek egyike az
volt, hogy t e k i n t e t t e l a g y a k o r l a t i e r d ő g a z d a s á g
szolgálati igényeire, czélszerünek
ismerhető-e
a s e l m e c z i m. k. e r d ő a k a d e m i á n j e l e n l e g f e n n 
á l l ó ú g y n e v e z e t t s z a b a d t a n r e n d s z e r és meny
n y i b e n l e h e t , k í v á n a t o s a z , h o g y az c r d ő a k a d e m i a a b u d a p e s t i m. k. t u d o m á n y - e g y e t e m m e l
egyesitessék?"
E kérdés Bedő Albert egyleti titkárnak a kitűzés szük
ségességét indokoló bevezetése után igen élénk eszmecserét
keltett, melyben behatóbb résztvettek Hoffmann Sándor közok
tatási ministeri titkár, Soltz Gyula erdőtanácsos és akadémiai
tanár, Fekete és Nikel erdőakademiai tanárok Eleőd J. és Bedő
Albert; továbbá Írásbeli értekezéseket küldöttek be Illés Nándor
erdőmester és Székely Mihály m.-óvári erdészeti tanár.
Mi e helyen a rendelkezésre álló térhez képest csak
Hoffmann, Illés és Székely urak Írásból előadott értekezéseiket
adjuk a közgyűlés által hozott határozattal együtt.
I.
A tárgyalt kérdésre H o f f m a n n Sándor következőket
adta elő :
Elhiszem, hogy az úgynevezett szabad tanrendszer, minden
más szakmára alkalmazva, a kor színvonalán állhat, okszerűnek
is bizonyulhat, de azt az erdőgazdászatnál annak nem találom,
legkevésbé pedig a tárgyalás alatt lévő tanrendszerben fennáló
szabályzat szerint; mert mig minden más szakmára fennálló
tanintézet teljes végzéséhez megkívántatik, hogy a hallgató

bizonyos előirt vizsgákat letegyen, addig a selmeczi erdészeti
akadémián teljesen végezheti tanulmányait, a nélkül, hogy
vizsgákat letegyen, elegendő lévén, ha 3 vagy 4 évig az elő
adásokat egyszerűen látogatja, mint ez az erre vonatkozó rend
szabály 15. és 3 3 . §§-ból kitűnik (15. §. második bekezdés :
A colloquiumokon részt venni csak az ösztöndíjas hallgatók és
azok tartoznak, kik ösztöndijat nyerni óhajtanak, vagy ilyenre
számot tartanak sat. 3 3 . §. Ha valamely rendes- vagy vendég
hallgató az akadémiát vagy azért, mert tanulmányait végezte,
vagy bármi más oknál fogva végképen elhagyni szándékozik,
ezt az akadémiai titkárnál tartozik jelenteni és igazoló jegyét,
nemkülönben indexét benyújtani, melyet ekkor az akadémia
igazgatója és az akadémia titkára aláírnak, és egy záradékkal
ellátnak, melyben kiemelendő, vájjon az indexnek tulajdonosa
mint rendes hallgató teljesen végezte-e a választott szakiskolát,
vagy mint vendég csupán bizonyos tantárgyat hallgatott, nem
különben, hogy erkölcsi magaviselete „ feddhetlen" vagy csupán
megfelelő volt"). Ha tehát végig hallgatta az összes tan
tárgyakat, indexére azon záradék vezettetik, miszerint tanul
mányait teljesen végezte, miből természetszerűleg következik az,
miszerint minden ilykép végzett akadémiai hallgató az erdőgazdászat vezetésére alkalmasnak nyilvánittatik, annyival inkább,
mert ennek ellenkezőjét a rendszabályokban nem olvassuk, s
ez irányban csakis az államszolgálatba belépettekre tétetik
kivétel, kik az állam- és magánvizsgákról szóló rendszabály
1. §. szerint az akadémia elhagyása után gyakorlatba töltött
egy fél év, vagy hosszabb idő után úgynevezett államvizsga
letételére köteleztetnek.
Vegyük már most figyelembe ennek következményeit!
A magánbirtokos teljes megnyugvással szolgálatába fogadja az
ilykép végzett, de esetleg mit sem tanult erdésznövendéket,
mert hisz o l s s a indexén, miszerint tanulmányait teljesen
ya
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végezte. Ha már most ez uj erdőgazdának szakképzett fellebbvalója nincsen, ki az ifjú képességét megítélni, őt vezetni tudja,
hanem az maga önálló állást foglal el, kérdés, vájjon miként
fog az gazdálkodni? Valószínűleg rosszabbul, mint a minden
akadémiai tanulmány nélkül gyakorlatilag képzett erdész, és
annak árát megfizetik a birtokosok vagy utódjai, és veszélyez
tetnek még közgazdászati érdekeink is.
Véleményem szerint tehát a tanrendszer felállításánál ha
tározottan ki kellett volna mondani, miszerint az akadémiai
tanulmányok végzésébez az államvizsga letétele okvetlen szük
séges. De ha ilykép a szabad tanrendszernek az erdészeti
szakoktatásnál barátja is tudnék lenni, cz esetre sem találnám
czélszerünek azon szabályt, miszerint az államvizsga letételére
legalább egy félévi gyakorlat szükséges, mert az erre vonat
kozó 3. §. szerint a kérdéses államvizsga kiválóan elméleti
irányú, ha pedig az, akkor mi czélja vau a gyakorlatnak? De
tovább menve, lehetőnek tartják-e uraim azt, hogy valaki fél
évig erdőgazdászati gyakorlatba legyen, és ez idő alatt el is
készüljön a 3 évi akadémiai tanfolyamon hallgatott összes
tantárgyakból. Vagy azt vetik ennek ellenébe elő, tanult volna
az akadémián! Jól van, ha az áll, hogy már az akadémián
elsajátíthatja a növendék a hallgatott tantárgyakat, akkor miért
nem teheti le a kérdéses vizsgát a harmadik tanév végeztével ?
És nézzük mi követcltetik az erdőmérnöki szakfolyamot végzett
növendékektől, hogy államvizsgájukat letehessék! A 3. §. szerint
az, hogy annak letétele előtt „öt év közül legalább két évet
az crdőfelmérésnél, egy évet az erdészeti száraz- és vizi épít
kezésnél s két évet a külső és belső szolgálatban töltött legyen."
Képzelhető-e uraim, hogy ezen feltételeknek valaki megfelel
hessen? Én legalább sehogy sem hiszem, hogy ezen szabály
a gyakorlattal szemben tartható lenne.
Ha továbbá az erdészeti akadémia rendszabályait figye-

lemmel áttanulmányozzuk, el nem titkolhatjuk magunk előtt
azon benyomást, hogy az az akadémiát ugy tünteti fel, mintha
az tisztán állami és kevésbé általános országos érdekek meg
óvására lenne hivatva, mert az állam gondoskodott arról, hogy
képzett egyéneket kapjon szolgálatába, mig a magánbirtokos érde
keit megóva nem találjuk; találni fogjuk azt is, hogy azon
rendszabályok az eddig a földmivelési miuisterium által tartatni
szokott gyakorlati államvizsgákkal kapcsolatba hozva nincsenek,
s igy számos erdésznövendékeket s birtokost zavarba is hoznak.
Már pedig — ha nem is akarom azt állítani, hogy az imént
emiitett államvizsgák eddigi módozatukban valami tökéleteset
képeznek, sőt azokat is módositandóknak vélném — még is
el kell ismernünk azt. hogy azoknak azon nagy előnyük volt,
miszerint az erdőbirtokos a gyakorlati államvizsgát letett erdé
szeknek megnyugvással adhatta át birtoka kezelését, és nem
volt kénytelen azt kísérleti tér gyanánt mitsem tanult és tapasz
talatlanoknak átengedni.
Megvallom azonban, hogy az erdészeti szakoktatásnál a
szabad tanrendszernek határozott ellensége vagyok, nem tudom
elképzelni, miért ejtessenek el a rendes vizsgákkal összekötött
tanrendszernek ismert előnyei, a szabad tanrendszernek illusorius előnyei kedveért, s általán azért, hogy minden áron az
úgynevezett korszellemet kövessük és miért ne adassék minden
hallgatónak idejekorán alkalom annak bebizonyítására, vájjon
a választott szakmának meg tud-e felelni avagy kénytelen azt
mással felcserélni; azt is hiszem, hogy a rendes évi vagy félévi
vizsgákra tökéletesebben készülhet el a hallgató minden egyes
tantárgyból, mintha valamely tantárgyból egyszerre kell vizsgát
tenni, s végül nem szabad tekinteten kivül hagynunk azon
körülményt sem, hogy az erdészeti pályára lépők legtöbbnyire
vagyontalan szülők gyermekei, kik ha nem tanulnak, vagy
pályájukat eltévesztik, szüleiket is érzékenyen sújtják.

Indítványom mindezek után oda járul, forduljon az O-rsz.
Erdészeti-Egyesület a magas pénzügyniinisteriuinboz azon kére
lemmel, miszerint hívjon össze egy szakférfiúkból álló bizott-"
ságot, mely a selmeczi erdészeti akadémia jelenlegi tanrend
szerét beható tanulmányozás alá vegye, és azt az erdőgazdászat
gyakorlati igényeinek megfelelölcg dolgozza át.
Következnék a napirenden lévő kérdésnek második része,
vájjon nem-e lenne kívánatos az erdészeti akadémiát a buda
pesti tudományos egyetemre áttenni.
Én azt hiszem, hogy az erdészeti szakoktatás az aka
démián ép oly kitűnő lehet, mint bármely egyetemen, ha az
kellőleg szervezve van, mialatt leginkább azt értem, hogy helyes
tanterv mellett a tanszékek oly számban és oly segéderőkkel
álljanak fenn, miszerint lassanként specialisták képezhessék ki
magukat, utódokról gondoskodva legyen és erkölcsi tekintély
megadása mellett anyagilag is ugy dotálva legyenek, hogy azok
elnyerése kitűnő szakférfiaknak vágyát képezze. Megvannak
előnyei és hátrányai az akadémiai és egyetemi szakoktatásnak,
melyek mellett vagy ellen érvelni azonban ugy hiszem csak
akkor lesz ideje, ha országos pénzügyi viszonyaink jobbra
fordulnak és igy az esetleges kívánalmak teljesíthetők is lesznek.
Egy lépést azonban erdészeti szakoktatásunk érdekében okvet
lenül meginditandónak vélnék. El nem tagadható ugyanis, hogy
a selmeczi erdészeti akadémia még ma is mint egy mostoha
testvérének tekintetik a bányászatinak, ezzel van szoros kap
csolatba hozva, s mig ennél minden speciális szakcsoportra
rendes tanszékek állanak fenn, addig az erdészetinél a szak
tanulmányokra csak egy rendes és két rendkívüli tanszék van,
és ezek is oly roszul díj áztatnak, miszerint valószínűleg csak
is azon sajnos körülménynek köszönhetjük, hogy jelenleg is
jeles és buzgó férfiak által töltetnek be, mert ezek bármily

más állomásért folyamodnak, azt az akadémia és az államerdőgazdászat vezetésével megbízott magyar pénzügy minis teriumtéi
nem nyerhetik el. Ha ezen férfiaknak azután sikerül idővel
mégis jobban díjazott külszolgálati állomásokra jutni, kérdem,
vájjon képezendik-e ezen tanszékek valamely különös vágyak
netovábbjait? Részemről tehát a feltett kérdésnek második részét
egyelőre elejtendőnek és inkább a magas kormányt arra felké
rendőnek vélném, miszerint a selmeczi erdészeti akadémián
lévő tanszékeket anyagilag legalább is oly helyzetbe jutassa,
mint a bányászati akadémiát, és mint a mezőgazclászati magasb
tanintézeteket.
II.
Erre felolvastatott I l l é s Nándor erdőmester következő
értekezése.
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Az orsz. erdészeti-egylet idei közgyűlésére tárgyalásul
kitűzött fönnebbi kérdés oly életbe vágó, hogy csak a legérettebb
megfontolás, s a legalaposabb megvitatás után szabad az egy
letnek ez érdemben nyilatkoznia. Annál inkább illeti meg az
óvatosság a közgyűlést, mert bár erdőgazdák, s a gyakorlat s
elmélet férfiai vagyunk itt elegen, tanférfiak azonban, kik ez
ügyben voltaképen illetékesek, kevesen. E kevesek közé bátor
kodom számítani magamat, miután a szóban forgó akadémián
5 évig a tanítással foglalkoztam, s a jelenleg fennálló rendszer
behozására, ha csak közvetve is, valami keveset befolytam.
Az erdőakademia szervezetének kérdése nemcsak a gya
korlati erdőgazdaságra nézve cgyátalában, de in specie a magyar
erdőgazdaság és magyar erdészeti tudományok kifejlődésére a

legnagyobb fontossággal bir; mert a selmeczi akadémiának
nem csak az föladata, hogy a gyakorlat számára kitűnő erdé
szeket neveljen, hanem egyik, még pedig lényeges föladata az
is, hogy magyar erdészeket neveljen, és az erdészeti tudomá
nyokat a magyar klima sajátságaihoz mérten szabályozza, ille
tőleg átidomítsa. A selmeczi akadémia tanári karának föladata
tehát nemcsak erdészek nevelése, hanem az erdészeti tudo
mányoknak nyelvünkbe való beültetése, és az eddig szerzett
s ezután szerzendő tapasztalatok alapján a speciális magyar
erdőgazdaság megalapitása.
Tekintetbe vévén tehát ezt, és a kitűzött kérdés szövegét,
tárgyalásunknak három pontra kell kiterjeszkednie :
1. Megfelel-e az erdészeti akadémia jelen ellátása taná
rokkal a fönnebb körvonalozott föladatnak;
2. az akadémián jelenleg fennálló szabad tanrendszer
megfelel e a gyakorlati erdőgazdaság szolgálati igénycinek;
3. czélszerü lenne-e az akadémiát a budapesti m. kir.
tudomány-egyetemmel egyesíteni.
I.
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Ezen kérdésre határozottan igennel felelni nem lehet; de
előre ki kell jelentenem, miszerint nem az ott jelenleg alkal
mazott tanárok személyei okozhatok e hibáért, hanem a kormány.
A kormányt szokás okozni mindenért, s már mai napság
a gondolkozó főknek e kifejezés méltán visszatetszik : szabadjon
tehát indokolnom állításomat.
A selmeczi erdészeti akadémián tisztán erdészeti tan
tárgyakkal csak 3 szaktanár foglalkozik; ezeknek elő kell
adni következő tantárgyakat :

Téli
1.
2.
3.
4.
5.
(i.
7.
8.

félévben:

Állat- és rovartan . . . .
növény-, buncz- és élettan .
erdőhasználat
erdészeti iparműtan . . .
erdőhozamszámitás . . .
erdőstatisztika
erdővédelem és törvények .
erdőérték-számitás
. . .

3
3
5
3
4
2
3
3

óra;
„
2 óra gyakorlat
„
„
„
„
,
„

26 + 2 = 28 : 3 = 9 * / óra
3

hetenként.

Nyári
1.
vénytan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

félévben:

Általános- és erdészeti nö
4 óra, 6
Lövészeti gyakorlatok .
Erdőtenyésztéstan
. .
Erdőbecslés
Talajtan és climatologia
Erdőrendezés
Gátak és gerebek . .
Vadászat

.
.

óra gyakorlat;

Q
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5
o
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2
25 + 1 7 = 4 2 : 3 = 1 4 óra

hetenként.
Tehát 16 tantárgyból esik egy tanárra 5, illetőleg 6
tantárgy, és átlag hetenként í ) / ^ , illetőleg 14 óra.
Az órák száma után a tanár működését megítélni nem
szabad. Ezen tételt kereken és határozottan állítom föl a mi
viszonyainkra nézve; mert a tanár teendője nem csak egyedül
a tanítás, de egyszersmind a tudomány fejlesztése. Nálunk
Magyarországon, a hol a tudománynyal foglalkozók száma oly
1

csekély, s a hol elméleti megfejtésével erdészeti szakkérdések
nek alig foglalkozik valaki, majdnem azt mondhatjuk, hogy
egyedül a szaktanár
I ÍZ, II kinek vállaira sulyosodik az
egész teher e tekintetben, s a kinek tehát az egész hazára
nézve központot kell képeznie, a gyakorlati szakférfiakkal
korrespondálván, azokat serkenteni, utbaigazitani, azok adatait
összegyűjteni, feldolgozni. De ezenkívül szükséges még, hogy
rendelkezésére elég idő álljon, melyet búvárkodásra használ
hasson föl az erdőben, tehát az akadémia ne Pesten legyen,
a hol nincs idő. Már pedig 5—6 tantárgy annyi munkát ád a
tanárnak, ha csak a világirodalmat szemmeltartani és kiaknázni
kívánja, hogy búvárkodásra, és észleletek földolgozására alig
marad ideje.
Különösen vannak tantárgyak, a melyek magukban egy
ember összes erejét igénybe veszik; ilyenek a növénytani szakok,
az állat- és rovartan. A poroszországi neustadt-cberswaldei
akadémián a növénytannak külön, az állattannak külön tanára
van; de nézzük is meg, mily tevékenységet fejtenek ki azok,
s mily baladást tesz ott e két erdészeti disciplina, és mily
jótékony viszhatást gyakorol a kevés előadási, de sok buvár
lati óra a porosz erdőgazdaságra!
Az erdőtenyésztéstan magyarországi talaj- és klimai viszo
nyaink mellett még számos megoldandó problémával áll szem
közt, s mi a gyakorlatban tavaszi fagyok, forró, esőtlen nyár
nehézségeivel küzdő férfiak leginkább be tudjuk ismerni, hogy
a magyar síkföld beerdősitésének elveit még csak majd meg
kell állapítani. E szakban tehát valóban sok munka vár a
szaktanárra, s ugyancsak meg kell magától kérdenie : quid
valent humeri.
Részemről tehát azon véleményt fejezem ki, valamint
arról mindég meg valók győződve, hogy a szaktanárok számát
szaporítani kellene legalább egygyel, a ki tisztán csak a nö-

vény- és állattannal foglalkozik, Csak egyet mondok, mert
jelen pénzügyi viszonyaink mellett gazdálkodni kell ; gazdál
kodni azonban, és nem f'ösvénykedni. A produktív kiadás nem
pazarlás ; produktív tényezők létre nem hozása azonban hatá
r o s az öngyilkossággal.
De az erdészeti szakokra nézve nemcsak az erdészeti
szaktanárok kevés számát tekintem károsnak, hanem azt is,
hogy a segéd, illetőleg előkészítő tudományok nem az ő szol
gálatában állanak. Az erdészeti szaknak nagy hasznára vál
hatnék a mennyiség tanára, sőt az némely tisztán mennyiség
tani disciplinát is adhatna elő. Sokkal inkább szüksége volna
azonban erdészetünknek egy vegyészre, és egy physikusra.
Ezek az illető tantárgy előadásán kivül mennyi szolgálatot
tehetnének szakunknak buvárlataik, észleléseik, vegyelemzéseik
stb. által. De hogy kívánjuk ezt oly intézet tanáraitól, kik
7, mond hét különböző szakiskola számára adják elő a vegy
tant és physikát? Megemlítem itt, hogy a neustadt-ebersvaldei akadémián 2 vegyész van alkalmazva, az egyik az előadások,
egyik pedig a vegyelemzések számára. Az első azonban elő
adja a physikát is.
Ha a segéd és előkészítő tudományok tanárai tisztán
az erdészet szolgálatában állanának, egyszersmind magvát ké
pezhetnék egy kísérleti állomásnak is, melyből idővel a többi
kísérleti állomások, melyekről most annyi a szó, s melyek
nek czélszerüsége annyira bebizonyult külföldön, nőhetnék ki
magukat.
II.

Áz

rendszer
nyeinek

akadémián

megfelel-e

jelenleg
a

gyakorlati

fennálló

úgynevezett

erdőgazdaság

szabad-tan
szolgálati

igé

?

Más szavakkal e kérdést igy lehet kifejezui: tanulnak-e
a jelenlegi rendszer mellett a fiatal emberek az erdész-aka-

démián annyit, a mennyit kellene, hogy a gyakorlatban meg
állják a helyet?
Erre a kérdésre fáj dalom nagy átlagban a felelet kedve
zőtlenül hangzik. De ebből nem következik ám még a rend
szer rosz volta, hanem sok mindenféle más, mikkel nem árt,
ha kissé foglalkozunk.
A nálunk alkalmazott szabad-tanrendszer a németektől
vétetett át, a hol a legjobb eredményeket szülte. Kitűnő tanférfiak állítása szerint a német nemzet a roppant haladást,
melyet az utolsó századokban tett, ezen elvnek köszönheti.
Würtemberg pl. kitűnő szakférfiakat mutathat föl az erdészetés mezőgazdaságban, pedig tanintézetén Hohenheimban a selmeczihez hasonló tanulási szabadság létezik.
Ezen rendszernek egyik igen nagy előnyét különösen ki
kell emelni: a tanulási szabadságnál, a tanár nem vizsgál,
legalább nem a czélra, hogy a vizsga eredménye életre szóló
bizonyítvány alapjául szolgáljon. Ennek következménye az,
hogy a tanítványnak nem lévén oka félni a tanártól, bizalmas
viszony fejlődik ki a kettő között, mely tiszteleten, szereteten
alapul, mi mind a tanításnak, mind a tanulásnak előnyére
szolgál.
A szabad tanulás elve bizonyos önállóságot enged a ta
nulónak; pedig az önállóságra embereinknek igen nagy szük
sége van. Igaz, ezen önállóság bizonyos fokú érettséget fölté
telez; de hisz érettségi vizsga nélkül akadémiai hallgató nem
lehet! Vagy nem elég biztosíték ez? Akkor gymnasiumaink
roszak; azokat kell javítani. Ez áll, és épen az akadémián
tapasztalni, hogy a gymnasiumból igen keveset (a reáliskolá
ból sem többet) hoz a fiatalság. A gymnasiumok javítása
azonban halad előre; az akadémiának tehát nem szabad viszszafelé tenni lépést.
Miben különbözik a két rendszer?

A tanrendszer maga nem változott, legfölebb, hogy most
úgynevezett erdőmérnökök is neveltetnek, magasabb gépészeti
és építészeti ismeretekkel. Ezek fölött majd a gyakorlatban a
tapasztalás fog dönteni. Általában véve a tanrendszer javult,
s miőta felelős magyar ministeriumunk van, a selmeczi aka
démia haladott.
A régi és uj rendszer között a lényeges különbség az,
hogy a régi szerint minden félév végével a hallgatott, illető
leg előirt tantárgyakbői minden tanuló vizsgát tenni tartozott.
A vizsgaeredményekről bizonyítvány állíttatott ki.
A tapasztalás azonban azt mutatta, hogy a fiatalság né
hány szorgalmasabb kivételével a semestris ideje alatt nem
tanult, hanem a vizsgák megkezdése előtt pár héttel fogott
ebez, a midőn az idő által szorítva csak bemagolta, de meg
nem emésztette a tantárgyat. A kik a vizsgákon jelen voltak
valaha, mint tanulók, vagy vizsgálók, általában bizonyíthatják,
hogy kevés alapos ismeretről tétetett ott bizonyság.
Ennek következménye az volt. hogy a jövő semestrisben, már az előbbiben hallgatott, és vizsgált tantárgyból az
illető igen keveset, néha majdnem semmit sem tudott. Ugy
hogy nagyrésze az akadémiát végzett fiatalságnak nem bírt
azon qualificatióval, melyet tőle a gyakorlat, az élet, a szol
gálat megvárt. Ez volt az oka az államvizsgák behozásának.
Mily eredményeket mutattak az államvizsgák, arról szomorú
tapasztalásokat szereztek maguknak az ott működő vizsga
biztosok. Ez nyilt titok.
A vizsgatételi kényszer tehát nem termett jó gyümöl
csöket. Azt állítják tehát már most, hogy a kényszer föladása
még roszabb eredményekre fog vezetni, s tehát a szabad tan
rendszer eo ipso elvetendő.
Igen ám; hisz tagadhatlan : vizsga nélkül nem lehet biz
tos tudomást szerezni a qualifikáczióról s az államnak köte-

lessége gondoskodni arról, hogy mind saját birtokai, mind a
magánosok számára a qualifikácziót biztosítsa. Az uj rend
szer behozása alkalmával az igértetett is, de eddig nem
teljesíttetett. Az mondatott: az államvizsgák az akadémia szék
helyén fognak megtartatni. Ezen ígéretet kell beváltani: a
qualifikáczió biztosítására szolgáló vizsgákat kell rendezni.
Erre nézve a tisztelt közgyűlés következőket indítványozhatna:
1. mondja ki a törvény, hogy a törvény előtt mint szak
értők, állami és magánbirtokon önálló erdészeti tisztviselők
csak diplomatikus erdészek lehetnek;
2. diplomát csak az nyerhet, a ki szakbeli vizsgát
előnynyel állott ki; ezen vizsga tisztán csak erdészeti szak
tárgyakból álljon;
3. a szakbeli államvizsgára csak az bocsáttatik, a ki a
szakbeli tantárgyakat valamely erdészeti akadémián hallgatta;
4. az akadémián a szakbeli tantárgyak hallgatására csak
az bocsáttatik, a ki az előkészítő- és segédtudományokból, va
lamennyiből egyszerre az akadémián vizsgát megfelelő credménynyel állott ki;
5. ezen főelvek applikácziójára a tanári testület és gya
korlati szakférfiakból álló enquétte dolgozzon ki a ministerium
elé terjesztendő javaslatot.
III. Czélszerü lenne-e az akadémiát a hmlapesti magyar kir.
tudomány-egyetemmel egyesíteni ?
E kérdésre részemről határozottan nemmel felelek. Ex
perimentáltak e tekintetben más államok is, igy Poroszhonban
Berlinben, de fölhagytak vele. A poroszokra pedig nem lehet
mondani, hogy ne lennének okosak.
Igaz ugyan, hogy a szaktanintézet föladata az elméleti
oktatás, s a gyakorlatit az élet adja meg. De sokkal hatható
sabb az oktatás, ha praktikus példákkal illustrálható. Buda-

pestről vasút megy az ország minden vidéke felé, tehát a
kirándulások onnét megtehetők. Igen ám, de hol vegye erre
a szegény fiu a pénzt? Selmecznek eddig előnye volt az
olcsőság; miért akarnók azt elvenni fiainktól?
Tapasztalásból tudom, hogy az akadémiára igen sok fiatal
ember megy, a ki a bükkfát a tölgytől megkülönböztetni nem
tudja. Eddig Selmeczen e hiányon egy félév alatt segítettünk,
s a fiuk ez idő alatt minden fát, bokrot ismerni tanultak.
Budapesten majd a budai hegyek közé rándulnak ki! Oly
közel van az, mint Selmeczen a Kálvária vagy Hibalka; Selmecz a fenyves és lombos erdők határán feküdvén, e tekin
tetben igen tanulságos flórával dicsekszik.
Selmecz vidékén habár nincs meg a nagyobbszerü erdő
gazdaság a közvetlen közelben, de elég változatosságot nyújt,
s az évi szokásos nagyobb kirándulások segedelmével az erdé
szet minden titkaiba be lehet vezetni a tanulót.
Németország legjelesebb erdészeti tanintézetei az erdő
közepében vannak; igy Tharand, Ncustadt-Ebersvalde, stb.
Az akadémia áthelyezése Budapestre meg fogná adni a halálos
döfést, és bizonyára erdészetünk is szenvedne általa. Vagy
hol búvárkodnának az erdőben szaktanáraink Budapesten ?
Talán a rákosi homokon ?
Igaz, hogy az erdészeti akadémiának lehetne jobb he
lyet találni, a hol inkább az erdők között feküdnék, például
Beszterczebányán vagy Ungvárott, de erre most nincs pénz;
az államnak takarékoskodnia kell. De óvakodjunk mi szakfér
fiak oly tanácsot adni neki, hogy szakunk romlásával takaré
koskodjék. Az erdők elég nagy adót fizetnek, méltó, hogy
abból valamit rajok költsön az állani. 11a szigorúan kiszá
mítjuk e költséget, alig esik az akadémia budgetjéből az
erdészetre több 4 0 — 5 0 ezer forintnál.
Sokat lehetne még állitásom érdekében felboznom, de

ugy is elég hosszadalmas valék s reménylem avatottabbak jobban
elmondandják azokat. Véleményem tehát az:
ha az állam most nagyobb kiadásokat nem akar tenni,
hagyja az akadémiát ott, a hol van, de a természettörténelmi
szakra alapítson még egy tanszéket s némi költséggel pó
tolván még ezt, a tanerőkből alkosson egyelőre egy kísérleti
állomást az akadémia székhelyén.
Hagyja meg az eddigi rendszert, de rendezzen két rend
beli államvizsgát; s törvény előtt csak oly szakértőt ismerjen
el, a ki a qualiíikáczióval bir, illetőleg diplomát előmutatni tud.
Ez rövid időn kifogja ölni a szakproletárokat.
Nagy-Károly, 1875. szeptember 15.

III.
Erre felolvastatott S z é k e 1 y Mihály magyar-óvári er
dészeti tanár értekezése, ki a személyes megjelenésben szin
tén gátolva volt.
A selmeczi m. kir. erdőakademián fennálló úgynevezett
szabad tanrendszer s nevezett akadémiának a budapesti kir.
tudományegyetemmel való egyesítése.
A szabad tanrendszer selmeczi akadémiánkon még csak
rövid ideje levén behozva: eredményekből vonni ítéletet ma
gára a rendszerre ma még nem igen lehet. De máskülönben
is, valamely tanrendszer megítélésénél sok függ attól, hogy
minő mértékkel mérjük azt s a szakképzés (általában az ok
tatás) eredménye soha sem függ csupán a tanrendszertől, ha
nem ezzel együtt több más, fontos körülményektől is.
Midőn mindamellett s bizonyitó tapasztalati adatok szű
kében is a szabad tanrendszerről véleményt koczkáztatnék:
teszem ezt az emberi (illetőleg ifjai) természet és tanügyi vi
szonyaink figyelembevételével s nem tulajdonitok annak több
értéket, mint a mennyi ily alapon combinált véleményt megillet.

Előre megjegyzem még, miszerint én szabad tanrendszer
alatt azt értem, mely a fősúlyt inkább külsőségekre (főleg a
frequentiára) fekteti, az időközbeni ismétléseket (colloquium)
kevésre méltatja vagy egészen mellőzi s a rendes vizsgákat az
év vagy épen az évek végére halasztja. Maga a rendszer
tehát a tanulónak tanulási ideje alatt szabadabb mozoghatást
és belátása szerinti cselekvést enged. Ezen elv jellegzi — tud
tommal — a selmeczi erdőakademián jelenleg fennálló úgyne
vezett szabad tanrendszert is.
A szabad tanrendszer kétségkívül modern hangzású vala
mi s egészen helyén is lehet olyan tanügyi viszonyok között,
hol jól szervezett alsó- és középiskolák az ifjúságot eme sza
badság számára kellőké]) előkészítik, hol tehát a felsőbb in
tézetek szabad tanrendszere a megelőző középoktatás rendsze
réből szükségkép és mintegy önként áll elő s hol ennélfogva
a fokozatilag különböző két rendszer között még mindég egyen
letesnek nevezhető átmenet létezik.
Hogy a mi középiskolai állapotaink a most jelzett esz
ménytől távol állanak, annak bizonyitgatása alól fölmentve
érezhetem magam. Tették ezt mások elegen s c részt az elé
gedetlenség jóformán általánosnak mondható.
Nem hagyható figyelmen kivül az a körülmény sem, mely
szerint nálunk a legjobb tehetségű ifjak még mindég gyéren
szánják magukat az erdészeti pályára ; akadémiánk látogatói
nak legnagyobb száma évről-évre a középiskolák gyöngébb
minősitvényü tanulóiból telik ki. (Ez áll egyébiránt gazdasági
tanintézeteinkről is.)
Ilyen körülmények között ugy tetszik nekem, hogy a
szabad tanrendszer nekünk nem való; mert erdőakadémiánkon
nem talál az kellőkép előkészített talajra s mint importált nö
vény: tanügyi viszonyaink meg nem felelő légkörében nem
teremhet óhajtott üdvös gyümölcsöket s nem fog semmikép
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sem ölyán eredményeket felmutatni, mint az előbbi: kötele/ő
tanrendszer (vagy tán helyesebben nevezhetnék azt kényszer
tanmódnak).
Bármely iskola vagy intézet tanülő ifjúsága szellemi te
hetség és gondolkozásmod tekintetében 3 részre osztható.
Első helyen említendők azon választott kevesek, kik
minden körülmény között komoly törekvést és dicséretes buz
galmat tanúsítanak s tanusittanának talán a legszabadelviibb
tanrendszer mellett is. De habozás nélkül merem állítani, mi
szerint ezekre is előnyösen hat az olyan rendszer, mely a
tanulónak úgyszólván sarkában áll s módjával kényszeríti a
folytonos tanulásra.
A tanulók második osztályát azok képezik, kik közepes
szellemi tehetséggel felruházva, a tanulásban még mindég meg
felelő előmenetelt és sikert képesek felmutatni akkor, ha a
folytonos serkcntgetés nem hiányzik s igy tanulásra szánt min
den idejüket valóban arra is használni kényszeríttetnek. A
tanulók eme tekintélyes számú osztályára nézve a szabadságegyenesen káros és veszélyes, s pedig annál károsabb és ve
szélyesebb, minél szélesebb határok között való barangolást
enged meg, értem: minél kevésbé szorítja a folytonos tanu
lásra; mert eme tanulók a szabadsággal saját kárukra könynyen visszaélnek; a tanulást könnyen halogatják máról hol
napra s holnapról az utolsó perezre, melynek beálltával az
tán a tanulnivalók meggyült halmazán a legjobb akarattal
sem képesek erőt venni.
A komolyabb teendők eme könnyű halogatása sok emberi
természetnek tulajdona, főleg ifjú korban, midőn a lélek kü
lönben is másnemű örömök iránt fogékonyabb. S vájjon ész
szerű -e a szabadságra nem eléggé éretteket olynemü szabadság
gal ellátni, mely könnyen megárthat s mely a legtöbb való
színűséggel pótölhatlan károkra és veszteségükre válik ?

Végül a tanulók ama részét kell még megemlítenem, kik
re nézve jóformán mindegy akár „szabad", akár „kényszeritő" legyen a tanrendszer, mert szellemi tehetségük és buz
galmuk egyaránt csekélyebb fokú s ennélfogva nincs ok, mi
ért azokra a tanrendszerek megválasztásánál jelentős súlyt fek
tessünk. De a szigorú kényszertanmódnak ezekre nézve is meg
van az az előnye, hogy ideje-korán tudomására jutnak, vagy
juttatnak annak, miszerint pályájuk tévesztett s a drága időt
valamely más hivatáskörben több előnynyel használhatják.
„A gyakorlati erdőgazdaság szolgálati igénye" (miként ez
az előttünk fekvő kérdésben fel van téve) nem lehet más, mint
az akadémáról minél alaposabban képzett szakerőket nyerni.
Ezen feladatnak az akadémia, véleményem szerint, oly
tanrendszer mellett felel meg legjobban, melyszerint az elő
adott tárgyakból időről-időre eolloquiumok s minden félév vé
gén szigorú vizsgák tartatnak.
Ebez hasonló volt selmeczi erdőakadémiánk előbbi tan
rendszere is, s nem emlékszem tanulói időmből, hogy soha
egyikünknek még csak eszeágába is jutott volna az ezen rend
szerből folyó eljárást méltóságunkkal összeférhetlennek tartani.
Ezen rendszer csak látszólag szigorú, tulajdonkép a ta
nulónak nem csak előnyére, de épen könnyebbségére is van,
mert az idő czélszerü beosztásával és felhasználásával a ta
nulnivalót soha sem halmozódnak elmét-fárasztó vagy épen
legyőzhetetlen mértékig.
Az időközbeni ismétlések alkalmul szolgálnak a tanárnak,
hogy tárgya homályosabb helyeit még jobban megvilágítsa.
Szóval igen jó, sőt szükséges, hogy maga a tanrendszer olyan
legyen, mely a tanulót nem teszi áltató „szabadsággal" szán
dékosan próbára, hanem előmenetelében folyton támogatja, fő
leg oly szaktárgynál, (minő az erdészet is), melynek egészét
nagyszámú apró tárgyak összesége képezi s hol szükséges,
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hogy a tanuló a tárgy jókora tömegéhez képest aránylag rö
vid tanulási időnek minden pcrczét jól felhasználja.
A kérdés második részére, mely az erdőakadémiának a
budapesti kir. tudomány-egyetemmel való egyesítését tűzi vita
tárgyául, röviden kívánok rcílectálni.
Mindenesetre szólanak érvek az egyesítés ellen és a mellett,
Felhozható ellene, hogy az egj^esitéssel az akadémia oly
pontra helyeztetnék át, mely közvetlen közelében kevesebb és
kevésbé alakalmas anyagot nyújt a gyakorlati kiképzésre; de
ezzel szembe állitható az az előny, hogy a fővárosból nagyobb
kirándulások minden irányban könnyebben és kényelmesebben
tehetők, mint valamely elszigeteltebb pontról s a fővárostól
nem felette nagy távolban is sok érdekes és tanulságos lát
nivaló kínálkozik. Különben pedig felsőbb szakintézeteknek
hivatása az e l m é l e t i alapos kiképzés s a gyakorlati útmu
tatások csak ennek támogatására szolgálnak. Tulaj donképi gya
korlati kiképzésre —• miként tudjuk — az akadémia végezte
után van idő engedve s erről az államvizsgán kell leszámolni.
Mellőzve az ügy mellett és az ellen szóló további apró
lékos okokat, csupán a főczélra akarok hivatkozni, mely kell
hogy minden kérdés eldöntésénél irányadó legyen.
Főczélja az akadémiának a lehető legalaposabb elméleti,
kiképzés. Hol közelitheti meg az akadémia e czélt legtökéle
tesebben ? Felelet: a fővárosban, a tudomány mindennemű
legjobb és leggazdagabb eszközeinek használata mellett. Ugyan
itt szerezhető meg legtökéletesebben amaz általános társadal
mi miveltség is, mely a szakképesség gyakorlati értékét leg
alább is megkétszerezi, mig a nélkül a magában véve legjobb
szakképzettség is Ízetlen és félszeg. E szempont semmikép
sem hagyható figyelemén kivül.
Magától értetik, hogy az akadémiának a tudomány-egye-

teinmel való egyesítése esetében az utóbbin fennálló tanrendSzerhez kellene többé-kevésbé alkalmazkodni. De a mennyi
ben cz ellen kifogásunk volná, nincs kizárva a lehetőség,
hogy adott határokon belől saját legjobb meggyőződéseinket
juttassuk érvényre. Különben meg kell jegyeznem, hogy leg
újabb időben az egyetemeken is mindinkább visszatérnek a
régi szigorúbb tanrendszerhez.
Egyébiránt a mult évi közgyűlésen, a selmeczi akadémia
bolygatása nélkül, szó volt arról, hogy tudomány-egyetemein
ken az erdészet számára tanszékek állíttatnának fel s ez ér
telemben —• tudvalevőleg — egyletünk elnöksége a közokta
tási miniszter úrhoz indokolt felterjesztést is tett. Elejtetett-e
ez eszme, vagy pedig oda lett redukálva, hogy az akadémia
helyeztessék át egyszerűen Selmcczről Pestre ? A dolog felől
nyilvános tudomásunk még nincs.
Ha meg kell elégednünk egy intézettel s ennek székbe
lyére nézve Selmecz és Budapest között választhatunk, akkor
a föntebb mondottak alapján s az akadémia főczéljának ér
dekében, annak a fővárosba helyezését s illetőleg a kir. tu
domány-egyetemmel való egyesítését határozottan kívánatosnak
és előnyösnek kell tartanom.
Máskülönben pedig a selmeczi akadémia fenntartása mel
lett a tudomány-egyetemeken egyletünk által javasolt tanszé
kek felállítása legkívánatosabb volna, egyéb kiszámithatlan
előnyök mellett már azért is, mert ekként emez intézetek kö
zött idők folytán némi üdvös verseny is támadhatna.
IV.
A már előadott értekezések után Soltz Gyula erdőakademiai tanár és erdőtanácsos szólt a szőnyegen lévő tárgyhoz,
és miután előadta, hogy a selmeczi akadémia tanár testülete
a pénzügyministeriumhoz még a mult hónapban terjesztett fel

egy tervezetet, melyszerint a jelenleg fennálló szabad tanrend
szer megszüntetésével a tankényszer hozatnék ismét be, a
közgyűlés az akadémiának a budapesti egyetemmel való egye
sítése ügyében is kihallgatott nyilatkozatok után egyhangúlag a
következő határozatokat mondotta ki :
1. Az erdészeti egyesület helyeslő tudomásul veszi, hogy az
akadémián jelenleg fennálló tanrendszerre nézve az akadémia
igazgatósága egy a gyakorlati szolgálat igényeinek megfelelő
változtatás iránt a nmlgu ministeriumhoz előterjesztést tett.
II Az egyesület kívánatosnak ismeri azt. hogy az erdőakademián különösen a szaktárgyak előadására rendes-tanárok
alkalmaztassanak, és hogy ezek ebbeli niüködésöknek megfelelő
díjazásban részesíthessenek.
III. Az egyesület az erdőakadeiuiának a tudomány egye
temmel való egyesítését nem ismeri szükségesnek, sőt kívána
tosnak tartja, hogy az az erdők minél közvetlenebb szomszéd
ságában tartassék fenn.

A közmunka és közlekedési m. kir. ministerium v á l a s z a
a faanyagok vasúti száilitási dijainak mérséklése
ügyében t e t t egyleti előterjesztésre. *)
11.606. szám. 1875. augusztus 10-án. A faküldeményekre nézve a hazai vaspályáknál alkalmazott viteldijak leszál
lítása iránt folyó évi juliushó 21-én 257. szám alatt hozzám
intézett felterjesztésére értesítem a t. egyesületet, hogy miután
az említett szállítmányok a vasutak részéről máris a legol
csóbb díjosztály ártételei mellett szállíttatnak, a kérdésben
*) Az ezen leiratra adandó egyleti választ, mely az uj igazgatóválasztmány
működésének megkezdése után fog felterjesztetni, annak idején szintén közölni
fogjuk.
A szerk.

