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Megérlelődött a köztudatban, hogy felsőbb erdészeti 
szakoktatásunk reorganizáczióra vár. 

Az 1896. évi országos erdészgyülésen Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos urnák, Országos Erdészeti Egyesületünk 
alelnökének e tárgyú, mélyreható előadását a jelen voltak 
lelkesedése és egyhangú helyeslése fogadta.*) 

Az Országos Erdészeti Egyesület fel is irt e tárgyban a 
földmivelésügyi minister úrhoz, akinek válaszul adott leira
tában ha nem is nyertünk konkrét Ígéretet a hiányok 
orvoslásához, de kiolvastuk abból, hogy egy ujabb szer
vezés bekövetkeztéhez, ejtessék az meg előbb vagy utóbb, 
reményünk lehet. 

Olyan fontos kérdések várnak e tárgyban eldöntésre, 

*) Lásd a fe lo lvasás anyagát az E. L. 1896. év i IX—X. füzetében. 
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hogy a ki ismeri a földmivelési minister urnák a tárczája 
keretébe vágó gazdasági ágak körül létesített örök becsű 
alkotásait s a ténykedésében mindenkor nyilvánuló bölcs 
megfontolást, az ez esetben sem várhatott a mihamar 
adott válaszban részletezést arra nézve, hogy a kérdést 
mikor és milyen alakban kivánja megoldani. Nem vártunk 
pedig főleg ez ideig intézkedéseket, mert egy nagyszabású, 
gyökeres reformról van szó, s mert azóta tört elő és jutott 
kifejezésre mindig fokozottabb mértékben az a nézet, 
mint a közszükség kifejezője, mely a magyar felsőbb 
erdészeti szakoktatásnak lehetőleg technikai jelleget, végzett 
hallgatóinak pedig az erdőmérnöki czimet kivánja biztosítani, 
akár Selmeczbányán maradjon és önállósittassék, akár 
másutt létesíttessék egy erdőgazdasági főiskola. 

Ez a nálunk olyan kézzelfoghatóan kívánatos «technikai 
jelleg», másrészt az a körülmény, hogy a német birodalom 
több államában a felsőbb erdészeti szakoktatás a tudomány
egyetem kebelébe olvadt, annyira ellentétesnek látszó 
valami, mely érdemes arra, hogy vele már a félreértések 
kikerülése czéljából is bővebben foglalkozzunk. 

A német birodalom általános előrehaladottsága mellett 
ugyanis az erdőgazdaság elméleti oktatását ott, hol az 
nem egy külön és önálló főiskolába szorul (mint Ebers-
walde és Münden Poroszországban, Tharand Szász
országban) tudományegyetemeinek kebelébe sorozta be, s 
az univerzitás oly közgazdasági ágának tekinti, mely bár 
rokon, de nem technikai, s mely azokon a már megoldott 
technikai munkálatokon épült és fejlődik egészségesen 
tovább, melyeken a német birodalom erdőgazdasága már 
jó részében tul van, az osztrák tartományok most vajúdnak 
és dolgoznak, s a melyre nálunk a végzetteken kivül jó 
részt csak most vagy a jövőben kerül a sor. 
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Igy van erdészeti fakultása a giesseni egyetemnek 
Hessenben, a müncheninek Bajorországban, a tübingeninek 
Württenbergben. 

Csak Báden nagyherczegség az egyedüli a német 
birodalomban, melynek erdészeti szakoktatása a karlsruhei 
műegyetemen talált helyet, pedig módjában állott, hogy 
az erdészeti elméleti oktatást akár a heidelbergi, akár a 
freiburgi tudomány-egyetembe olvassza be. Báden nagy
herczegség erdőgazdaságának jelen gyakorlati berendezését, 
mintaszerű voltát tekintve, határozottan állithaljuk, hogy 
az erdészeti szakoktatásnak ez a szervezete eddig nem vált 
sem szégyenére, sem hátrányára a közgazdaságilag 
annyira előrehaladt országnak, de erdőgazdasági fejlettsé
gének jelen foka mellett indokoltnak tartjuk Báden kormá
nyának abbeli gondoskodását, mely az erdészeti szak
oktatás valamely tudományegyetem keretébe való beol
vasztásának kérdését most már itt is szőnyegre hozta. 

Ennek megvilágítására egyébként felhozzuk a követ
kezőket. 

Báden nagyherczegség 550,656 hektár összes erdő
területéből a 368,323 hektár állami és községi tulajdont 
képező erdőségek ép ugy mint a magánbirtok határkérdései 
rendezvék. Az állami birtok állományának törzskönyvét s 
annak minden területi változását a nagyherczegségi 
uradalmi igazgatóság földmérő és térképkészítő mérnök
sége tartja nyilván. Az állami és községi birtokról nyomdán 
sokszorosított térképek állanak rendelkezésre, melyek a 
magassági rétegvonalakat is kitüntetik. 

Az erdőgazdaság hozamszabályozása a fatömegen 
alapult, régóta fennáll s igy időszaki továbbfejlesztése 
aránylag igen kevés felmérési munkával jár. 

A faanyagnak vizén való szállítása az egész vonalon 
6 7 * 
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megszűnt, s az erdei patakok és folyók szabályoztattak. 
Az erdei termék minden felé szárazföldi utakon kerül ki az 
erdőből. 

Az állam és a községek tulajdonát képező erdőbirtok 
utainak, ép igy az erdő határain belül haladó községi 
utaknak építését és fentartását az államerdészet végezte 
eddig s végzi ma is. A talajjavító és lecsapoló munká
latokon kivül az államerdészet műszaki teendőit csak az 
utak építése képezte, mely munkálat immár teljes befeje
zéséhez közeledik. 

El kell ismernie mindenkinek s ki is kell jelentenem 
ezúttal is, hogy a 4 — 5 évtized alatt fokozott tevékeny
séggel végzett erdőfeltáró munkálatok kifogástalan műszaki 
tudással és minden közgazdasági érdek szemmeltartásával 
történtek. Az ut-és hidépitő munkálatok azonban véget érnek 
mihamar, s néhány év múlva már csak fentartásuk lesz 
az erdészeti tisztviselők gondja. 

Ezek után majd Báden nagyherczegség erdőgazdasági 
tisztviselőire jobbára már olyan közgazdasági és erdészeti 
kérdések megoldása vár, melyek kevesebb műszaki ismere
teket tételeznek fel, a minők a technika keretén kivül is 
elsajátíthatók. A szakoktatás tehát ily körülmények között 
könyebben olvadhat majd a tudományegyetem kebelébe. 

Felállíthatjuk tehát a tételt, hogy közgazdaságilag 
fejlett országokban és főleg ahol az erdőgazda vállaira a 
szónak szorosabb értelmében vett technikai munkák nem 
nehezednek, a tudományegyetem keretében találja leghiva
tottabb helyét az erdőgazdaság elméleti oktatása, mig 
egyebütt és különösen ott, hol az erdőgazdára fontosabb 
műszaki kérdések megoldása vár, mint Schweizban, az 
osztrák örökös tartományokban, nálunk, Oroszországban 
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stb. az erdőgazdaság elméleti tanításának akár külön álló 
főiskolában, akár a műegyetemen technikai alapot kell adni. 

Természetes azonban, hogy nem értjük itt az általános 
technikai tudományok oly értelmű s főleg oly általános, 
sok tekintetben rideg, az erdészet igényeihez nem simuló 
fejtegetését, a mint azt a bányászattal való meg nem 
indokolható közösség folytán éppen a mi erdészeti 
akadémiánkon tapasztaljuk! Értjük itt a technikai tudo
mányok általános, de főleg azon különleges részének az 
erdőgazdaság természete szerint kivánt elméleti oktatását, 
melyekre az erdésznek a gyakorlati életben, s a reá váró 
technikai feladatok megoldásában lépten-nyomon szük
sége van! 

Természetes az is, hogy ez a körülmény a jelzett 
technikai elméletek s a tisztán erdészeti tudományok 
előadása mellett nem szoríthatja háttérbe a szükség szerint 
részletes vagy encyclopedikus tárgyalását azon közgazda
sági kérdéseknek, melyeket az erdőgazdának ismernie 
kell, hogy jól oldja meg a neki jutott fontos szerepet a 
nemzet háztartásában. Előadják például a karlsruhei 
technikai főiskola erdész hallgatóinak is a nemzet-gazdaság
tant, a pénzügytant, az agrárpolitikát, az alkotmány tant, 
a közigazgatástant, a polgári jogot, az ipari és szociális, 
az erdőgazdasági és vadászati törvényeket, az erdőgazda
sági politikát stb. E legutóbbi, melyet a német «Forst-
politik» néven jelöl meg, fölötte fontos anyagnyüjtemény 
arra, hogy az erdőgazdaság szolgálatába szegődni kivánó 
fiatal nemzedék már az elméletek tanulásánál meg ismerje 
azt a kiváló szerepet, mely az erdőgazdának a nemzet 
háztartásában jutott. Hogy megtanulja azon aktuális 
közgazdasági kérdéseket, melyeket az erdőgazdának szak
mája okszerű művelésében ismernie kell, hogy hazája 
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felvirágoztatásában, a közjónak emelésében erejéhez és 
munkaköréhez képest öntudattal vehesse ki a maga 
részét. 

Fel kell itt említenem — bár nem egészen a 
tárgyhoz tartozó — hogy az egyes országok erdőgazdasági 
adminisztratiójának beható ismertetése, ép igy az adminisz
tratív teendők részletes taglalása (Verwaltungslehre), az 
erdőgazdaság természetének megfelelő könyvelési eljárások 
ismertetése stb. szintén a tanterv keretébe tartoznak. 

Világos tehát, hogy minden irányban gondoskodás 
történik arra nézve, hogy a főiskolán az erdészet hallgatói 
az erdőgazdaság «ize», valamint az ország viszonyai 
szerint ismerjék meg és sajátítsák el a részükre kötelezően 
előirt tudományokat. 

Kiemelem itt, mint a felsőbb szakoktatás helyes 
alapját, hogy az ország viszonyai szerint történik az elmé
leti tanitás. Hangsúlyozni kívánom azonban itt is, hogy 
egy ország általános közgazdasági fejlettségének foka 
egyedül nem lehet iránymutató minden esetben arra nézve, 
vájjon a felsőbb erdészeti szakoktatás a tudományegyetem 
keretébe soroztassék-e ? 

A kontinens nem egy részén ugyanis a technikai 
kérdéseknek olyan lánczolata kapcsolatos az erdőgazda
sággal, melyektől az talán soha, vagy csak hosszú századok 
tevékenysége után lesz különválasztható. 

Schweiz erdőgazdái pl. a zürichi műegyetemen nyerik 
kiképeztetésüket. A lavina-kötéseknek, a vadpatak-szabályo
zásoknak, a vízmosások és földcsuszamlások beépítésének 
beláthatlan időre terjedő és meg-megujuló műszaki munká
latai, a talajjavító eljárások, a faanyagtermés kihozásának 
technikai tudást igénylő nehézségei stb. műszaki megoldást 
igényelnek, melyre ők hivatottak. 
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A zürichi műegyetem erdészeti szakosztálya hallga
tóit ilyen értelemben is képezi ki, s oly erdészeket nevel, 
kik a szorosabb értelemben vett erdőgazdasági tudományok 
mellett a tőlük elvárt technikai tudás magaslatán állanak. 

Ha szólhatok ezúttal is azokról a munkálatokról, 
amiket Schweizban ily irányban láthattam, azt csak a 
bámulat és elismerés hangján, s annak határozott nyilvání
tásával tehetem, hogy Schweiz erdőgazdáinak nevelésében 
eltalálta azt az irányt, mely az ország és az erdőgazdaság 
legfőbb érdekeit szolgálni és az ottani különleges viszo
nyokat kielégíteni van hivatva. 

Az osztrák örökös tartományok felsőbb erdészeti 
szakoktatásának kérdése, mint tudjuk a «Hochschule für 
Forst- und Bodencultur» intézményében, tehát egy, a 
mezőgazdasággal kapcsolatos főiskola létesítésében talált 
megoldást. A kérdés ily alapon való eldöntése indokolt és 
helyes volt-e, megkísérlem kideríteni! 

Schweiz után az osztrák örökös tartományok azok, 
a melyek az erdőgazdasági kérdések sokfélesége mellett a 
nagyszabású technikai munkák egész sorozatának megoldá
sát teszik kívánatossá. A vízmosások és földcsuszamlások 
beépítése, a vadpatakok szabályozása, a lavinakötések stb. 
nagy és költséges munkálatokat igényelnek, melyek a 
nyolczvanas évek óta már több izben megújult árvizek 
miatt fokozott mértékben folynak és számos milliókat 
emésztettek fel. 

Az osztrák örökös tartományok államerdészetének 
ily czélból szervezett öt műszaki osztálya (Forsttechnische 
Abtheilung) sok kirendeltségével (Expositur) nagyszámú 
erdőgazdasági tisztviselőnek ad állandóan és mondhatnók 
majdnem tisztán technikai foglalkozást. 

A vízen való faanyagszál litásra szolgáló eszközöknek 
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majdnem teljes beszüntetésével a törvényhozásilag bizto
sított állami beruházási kölcsönből 5.978,340 korona ju
tott a kincstári erdőknek oly czéllal, hogy e költségen 
szárazföldi utakkal feltárassanak. A bukovinai görögkeleti 
hitalapok államilag kezelt erdőbirtokán pedig a szárazföldi 
szállító eszközök kiépítésére az alapok vagyonából 4.928,440 
koronát utalványoztak. Az igy közel 12 millió koronára 
rugó beruházás oly technikai munkálatok kivitelét hozta 
dűlőre, melyekről csak az elragadtatás és elismerés hangján 
szólhat a szakember. 

Ha mindezekhez még az osztrák örökös tartományok 
erdőgazdaságának határbiztositásával, ép igy üzem és ho
zamszabályozásával járó mindenévi műszaki munkála
tait vesszük számba, nem szorul további bizonyításra 
azon állitásom, hogy az osztrák erdőgazdák nagy részé
nek első rangú teendőit a technikai munka képezi. E 
nagyszabású és közgazdaságilag is fontos tervek megoldá
sának kérdése miatt 1897-ben éppen Bécsben jártamban 
képezte az osztrák földmivelési ministerium megfontolá
sának tárgyát, hogy az erdőgazdasági szállító eszközök 
ügyeinek ellátására külön technikai osztályt alakitsanak-e a 
ministeriumban ? 

A sok oldalú műszaki munkálatok szép eredményé
ből következtetve elmondhatjuk, hogy a bécsi Hochschule 
kitűnő erőket nevel a fenn megirt műszaki kérdések meg
oldására. E főiskola, mely bár közös a mezőgazdasági 
ággal czimében, s egy-más előkészítő tárgynak előadásá
ban, s azzal egy épületben is foglal helyet, — az okta
tásban mégis annyira külön vált, hogy minden izében er
dőgazdasági jellegét ugy, mint technikus mivoltát is, tel
jes mértékben megóvta. 

Hazai viszonyainkat nem szükséges részletesebben 
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ecsetelnem. A birtokviszonyok rendezése, az üzem- és ho
zamszabályozási munkálatok, szállító eszközeink épitése 
és fentartása, az erdőgazdasági talajt javitó, a földcsu
szamlásokat akadályozó és vízmosásokat beépítő s erdei 
patakokat és folyókat szabályozó munkálataink, a magas 
építkezések stb. mind technikai ismereteket tételeznek fel. 
A Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet a hazai erdészet tech
nikai munkásságát méltányolta, midőn a műszaki czim- és 
joggyakorlat szabályozására vonatkozó törvénytervezet 
mult évi tárgyalásánál az erdőmérnöki czim használatá
nak rendezésére is kiterjeszkedett, s az Országos Erdészeti 
Egyesület ez irányú közbenjárását szívesen fogadta. 

Országos Erdészeti Egyesületünk ebből kifolyólag csak 
a legutóbb irt fel a földmivelésügyi minister úrhoz, a ma
gyar erdészet érdekeinek leghivatottabb és érdemekben gaz
dag őréhez, az erdészeti államvizsgái oklevél szövegének 
oly irányú megváltoztatását kérve, melynek folytán minden 
államvizsgázott szakember jogot nyerjen arra, hogy az ok
leveles erdőmérnöki czimet viselhesse. 

Szóval megindult minden irányban a mozgalom, hogy 
az erdészet műszaki voltának kifejezés adassék. Igy azután 
természetszerűen kívánatosnak mutatkozik az is, hogy fel
sőbb erdészeti szakoktatásunk e technikai szempontoknak, 
valamint az egyéb, régóta jelentkező kívánalmaknak meg
felelően, s hazai viszonyaink szemmeltartása mellett re-
formáltassék. 

Biztos alapja lesz mindennek országgyűlésünk olyan 
elhatározása, mely törvényerőre emeli a műszaki czim-
és joggyakorlat szabályozására vonatkozó azt a fentebb 
emiitett javaslatot, melyet a Magyar Mérnök- és Épitész-
Égylet, Országos Erdészeti Egyesületünk közbenjárásával 
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szerkesztett, s a mely megfelelő helyet biztosit az erdé
szetnek a műszaki kar keretében. 

Mindennek bekövetkeztével azonban korántsem állunk 
annak kényszere alatt, hogy mi egy parányit is megtagadjunk 
erdész-mivoltunkból; sőt éppen e fordulat legyen úttörője 
annak, hogy a jó ügy érdekéből eddig végzett munka
keretünkön kivül magunknak biztosítsuk mindama tech
nikai kérdések megóvását, melyek az erdőgazdasággal 
kapcsolatosak, a melyeknek mélyébe, mert erdészeti termé
szetűek, éppen mi láthatunk legjobban, s a melyek végre
hajtása eddig, s éppen hazánkban nem egyszer elmaradt 
vagy több esetben nem az erdészeti kar munkakörébe 
tartozott. 

Ezt én fölötte kívánatosnak látom, s tőle a magyar 
erdészet közgazdasági tevékenységének fokozottabb elis
merését, de sikereit is remélem. Hiszem egyben, hogy a 
szorosabb értelemben vett erdészeti tudományok mellett, 
a velők szervi összefüggésben levő technikai ismereteink 
ilyen érvényrejuttatása a magyar erdészeti kar, de főleg a 
magánosokat szolgáló kartársak helyzetének előnyös elő
mozdítását is maga után vonja. Remélem ezt az utóbbi
akra nézve, ha a kenyeret adó uradalmak olyan tech
nikai természetű, s nem egyszer elhanyagolt kérdésekben 
is igénybe veszik majd szolgálataikat, milyeneknél ők ed
dig nem az ismeretek hiánya, de a nagyon határozatlan 
,,erdész" fogalom révén, a laikus felfogással képzelt 
szükkörü tudás, vagy előítélet folytán akárhányszor nem 
érvényesülhettek. 

Kifejezésre jut és méltó szerepre talál tehát a 
„technikai jelleg", melyet e czikkelyemben körvonalazni 
és megindokolni kivántam; s előtérbe lép annak jogo
sultsága, hogy a nemzet közgazdaságának sok oldalról 
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hangoztatott fejlesztése érdekéből műszaki mivoltunk el
ismerése egyben a mi térfoglalásunkkal is járjon. Érdeme
siti erre a magyar erdészeti kart eddigi sokoldalú sikerdus 
működése, képesiti annyiszor kipróbált szakismerete. 

El fog dőlni ekként a balhit és kifejezésre jut a kar
nak nemcsak technikai tudása, de társadalmi niveauja is. 

A felsőbb erdészeti szakoktatásnak már ugy is meg
érett reform-kérdése, a hatalmas fejlődés utján levő ma
gyar erdőgazdaság, s ekként közgazdaságunk egyik első
rendű ága érdekéből azután bármikor biztos és mara
dandó értékű alapon lesz ekként megoldható, ahogy az 
1896. évi országos gyűlésünkön oly jelesül kifejtve lett. 

Hazai erdőkből. 
I. Kopárok beerdósitése gró f Festet ich Tassi lo keszthelyi 

u rada lmában . 

(—n—) Akár vasút tal , akár a Balaton hul lámain közeledünk 
a kies fekvésű Keszthelyhez, szemünk önkéntelenül megakad a 
várost övező mészkőhegység kopár o lda la in ; a régebben űzöt t 
mértéktelen legeltetés nyilván e hegység termőtala já t is megvisel te . 

E vélekedést beigazolja az, amit közvetlen szemlélet közben 
látunk, ha e területeket bejárjuk. Bendkivül sekély kőmurvás 
mészkőtalaj , melyről sok helyen a gyep is teljesen hiányzik, száraz 
déli és délnyugati fekvés, ez jellemzi e kopárokat , s ez sorozza 
újraerdősí tésüket a legnehezebb, sok türelmet és jóakara to t igénylő 
erdőgazdasági feladatok közé. Pedig manapság m á r megnyugvással 
té rhe tünk vissza ezekről a kopárokról abban a tudatban, hogy 
azok csak messziről lá t szanak kollároknak, közelről tekintve azonban 
meggyőződünk, hogy m á r mindenüt t gyökeret vert rajtuk az erdő
gazda által gondos kézzel ültetett csemete s m á r csak néhány év 
kérdése, hogy a keszthely körüli dombok oldala a szőllők fölött 
már ne a mai szomorú képet nyújtsa, hanem zöld köntösbe bur
kolva tükröződjék a Bala tonban. 


