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egy sorba kerülnek, megszűnnek különleges kívánságaik. 
Őszintén óhajtjuk, hogy ez az időpont mielőbb be
következzék ! 

^ <j£ c > ? 

Az erdőőri szakoktatás kérdéséhez. 

z Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
által az erdőőri szakoktatás kérdésének tanulmá

nyozása végett kiküldött bizottságnak az igazgató-választmány 
által elfogadott véleményét e lapok t. olvasói jelen füzet 555 
és 556. oldalain találják. Ez a vélemény azonban csak lapidáris 
mondatokban tartalmazza a bizottság végső megállapodásait 
és nem terjeszkedik ki azok indokolására és magyarázatára. 
Habár ez a kérdés az utóbbi időkben oly sokoldalú, a 
véleményeknek mondhatni valamennyi árnyalatára kiterjedő 
megvitatásban részesült, hogy az, aki e vitát beható figye
lemben részesítette, a bizottsági határozat indokai felől sem 
lehet kétségben, mégsem felesleges talán az esetleges kételyek 
eloszlatása végett a bizottság határozatát némi rövid kom
mentárral ellátni. 

A bizottságnak az ülésen megjelent tagjai közül Csupor 
István és Téglás Károly a f. é. márczius havában tartott 
értekezlet megállapodásainak álláspontjára helyezkedtek, 
minek következtében élénk és hosszú ideig tartó eszmecsere 
fejlődött ki, amelynek eredményeként, mint a bizottság 
határozata a fenn megjelölt helyen olvasható határozat 
szűrődött le. 

A bizottság a márczius hó 3-án tartott értekezlet által 
az alsó erdészeti szakoktatás czéljaira nézve megjelölt 
szempontokat elfogadta s csupán az azok elérésére vezető 
eszközökre nézve ajánlott némileg egyszerűbb, a mai állapot 
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fejlesztésére szoritkozó javaslatot, amely az annyira kívánatos 
gyors megvalósulás reményével még leginkább kecsegtet 
s e mellett a bizottság nézete szerint ki is elégítheti az alsó 
erdészeti szakoktatáshoz ez idő szerint fűzhető követel
ményeket. 

A bizottság az egyes birtokok belső ügyének tekinti, 
vájjon különbséget tesznek-e erdőőrök és erdészeti altisztek 
között, de a dolog természetéből folyik, hogy a szakiskolák 
növendékei, különösen pedig azok, akik a minimálisnál 
nagyobb előképzettséggel birnak, méltán számithatnak a 
jobban javadalmazottállásokra, illetőleg gyorsabb előmenetelre. 

Az erdőőri szakiskolába való felvétel feltételeit a bizottság 
legalább is 6 elemi iskolai osztály elvégzésében és a fel
vételi vizsga letevésében állapította meg. A mostani, 4 elemi 
iskolai osztály végzéséből álló előképzettséget a bizottság 
is elégtelennek tartotta, különösen mivel a 4-ik osztály 
egyes tárgyai az uj elemi iskolai tanterv szerint az 5. és 
6. osztályba soroztattak át és mert a behatóbb oktatást, a 
megállapodottabb elemi ismereteket elengedhetlen előfel
tételnek tartja. Végül 6 elemi osztály elvégzésének meg
követelésével az az érdek is vezérelte a bizottságot, hogy 
az előképzettséget nyújtó iskola elvégzése és a szakiskolába 
való belépés ideje közötti időköz lehetőleg megrövidíttessék. 

A 6 elemi osztály elvégzésén kivül a felvételi vizsga 
az, amely biztosítékot nyújthat arra, hogy csak kellő elő
képzettséggel és képességgel bíró egyének vétessenek fel 
a szakiskolába. Ez a felvételi vizsga a márcziusi értekezlet 
megállapodásai között nem szerepelt. A midőn tehát egy
felől a bizottság az értekezletnek a minimális előképzettségre 
vonatkozó kívánságait az alább megjelölendő okokból 
leszállította, másfelől daczára annak, hogy a mostaninál 
mégis csak nagyobb minimális előképzettséget kivan, még 
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a felvételi vizsga utján is biztosítékot igyekezett nyerni arra, 
hogy kellő értelmi fokon álló anyag jusson a szakiskolákba. 

Azok között az okok között, amelyek a bizottságot arra 
bírták, hogy a 4 polgári iskolai osztály elvégzését, mint 
megkívánt minimális előképzettséget elejtse, első helyen az 
a körülmény áll, hogy 4 polgári iskolai osztály elvégzése 
más pályákon nem altiszti állásokra, hanem pl. a segéd
hivatali szolgálatban tiszti állásokra is minősít, nem indo
kolható meg tehát kellően, hogy éppen csak az erdészet 
erén követeljünk az altiszti állásoknál ily aránylag magas 

előképzettséget. Az altiszti iskolák ily viszonyok között a 
bizottság vélekedése szerint akaratlanul is középiskolákká 
válhatnának, amit szakunk érdekében állónak az értekezlet 
sem tartott. Végül a bizottság a komoly felvételi vizsga 
feltétele mellett a 6 elemi osztályra emelt előképzettséget 
elegendőnek is tartja az erdőőri szakiskolákon, aminthogy 
a legújabban létesített poroszországi ily intézeteken sem 
követelnek nagyobb előképzettséget. 

E mellett természetesen a bizottság kívánatosnak tartja, 
hogy amint most is felkeresik az erdőőri szakiskolát a 
minimálisnál nagyobb előképzettséggel birok, ugy ez a 
jövőben is történjék, sőt azon a nézeten van, hogy amennyiben 
javaslata értelmében a szakiskolát végzett növendékeknek 
bizonyos előnyök biztosittatnak és a tananyag megválasz
tásánál kifejezetten figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
szakiskolát végzettek apró erdőbirtokok ügyeit teljesen ellát
hassák, ez a jövőben az eddiginél gyakrabban fog meg
történni. 

Néhány szóval talán még a felvételi vizsga tárgyaival 
kellene foglalkoznunk, amelyeket a bizottság közelebbről 
meg nem jelölt. Szerény nézetünk szerint a pályázóktól a 
következő ismereteket kellene feltétlenül megkívánni: nyo-
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matott és írott szöveg folyékony és értelmes olvasása, rövid 
és egyszerű tárgynak értelmes leírása lényeges helyesírási 
hibák nélkül, olvasható Írással, a 4 alapmüvelet és hármas
szabály egész és tört számokkal, a természetrajz és termé
szettan elemi alapismeretei. 

A szakiskolába való felvételnél megkívánt életkorra 
nézve a bizottság az értekezlet álláspontját fogadta el 
( 1 6 — 2 0 év), ellenben az előzetes gyakorlati szolgálat köve
telményét, amely ellen már az értekezleten többféle aggály 
merült fel, mint ilyent elejtette s csupán mint előnyt biz
tosító körülményt tartotta meg. A kellő gyakorlat megszer
zésének lehetősége hiányában ugyanis esetleg igen jóravaló 
elemek tereltetnének el az erdőőri pályától. 

De hogy az előzetes gyakorlat elejtése daczára lehe
tőleg oly elemek kerüljenek a szakiskolába, amelyek előtt 
az a nehéz és fárasztó szolgálat és életmód, amely az erdő
őrre a gyakorlatban vár, nem teljesen ismeretlen, a bizottság 
nemcsak erdészeti alkalmazottak, hanem másodsorban föld-
mivesek és földmives-munkások gyermekeinek óhajt, különben 
egyenlő minősités mellett, előnyt adni. 

A felvételt a bizottság szerint is a szakiskola igazgatója 
végzi, ellentétben a mostani gyakorlattól. 

A szakiskolai tanfolyam tartamára, a tanári személyzetre, 
a szakiskolai oktatás irányára, a szakiskola felszerelésére 
s főleg nagyobb erdőterületekkel való ellátására, a vadá
szatban való oktatás fontosságára és a szakiskolai végbizo
nyítvány érvényére nézve a bizottság teljesen azonos állás
ponton van az értekezlettel. 

Nemkülönben egyezők a vélemények arra nézve, hogy 
a szakiskolák tananyagának megválasztásánál tekintettel kell 
lenni arra, hogy a szakiskola növendékei közül a nagyobb 
előképzettséggel birok, vagy máskülönben kiválóbb tehet-



528 

ségüek apró magánbirtokok, sőt az erdőtörvény 22. §-a 
értelmében kisebb kötött birtokokan is a kezelést és őrzést 
együttesen láthassák el és feleslegessé váljék ily czélra 
idegen származású elemek alkalmazása. 

Végül a szakiskolát nem végző erdőrőkre vonatkozólag 
is fedi egymást a bizottság és az értekezlet álláspontja 

Az Országos Erdészeti Egyesület ezzel az erdőgazda
ságnak egyik lényeges és minden igény kielégítésével csak 
nagynehezen megoldható kérdésében foglalt állást. Oly 
ellentétes követelmények és szempontok merülnek fel az 
alsó erdészeti szakoktatás tanulmányozásánál, hogy azok 
összeegyeztetése merő lehetetlenség. Ilyen pl. annak az 
időbeli hézagnak az áthidalása, mely az előtanulmányok 
befejezése és a szakiskolába való felvétel között bekövet
kezik. Hála annak a számos kiváló szakférfiúnak, akik 
ebben az ügyben véleményt nyilvánítottak, a kérdés a lehető 
legteljesebben meg volt világítva s így a választmány hatá
rozatát is, mint e számos, habár sokszor ellentétes vélemények 
alapján leszűrt eredményt a szakközönség nézetünk szerint 
megnyugvással fogadhatja s minden törekvésével oda kellene 
hatnia, hogy e jól megfontolt kívánságok mielőbb testet 
is öltsenek! 

A gyümölcs megérett, csak le kell szedni az ágról. 

ú% ó£ 

A kereskedelmi szerződések. 
z ország külkereskedelmi viszonyai a legfontosabb viszony

latokban ujabb szerződések utján szabályoztatok s habár 
ezeket a szerződéseket a törvényhozás ezen sorok Írásakor 

még nem tárgyalta, azok tartalmán már változás alig esik.*) Rövid 
kivonatban tehát már most is közölhetjük ezen szerződések ama 
részét, amely az erdőgazdaságot közvetlenül érdekli. 

*) Időközben letárgyaltattak. Szerk. 


