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Az Erdészeti Lapok hasábjai másfél évszá-
zadon át folyamatosan nyomon követik a
szakoktatás intézményeinek elõrehaladá-
sát, korszerûsödését. Gyakori beszámoló-
kat olvashatunk a tantárgyi reformokról, a
technikai feltételek gyarapodásáról. Eze-
ket nemegyszer kritikai észrevételek,
szakmai viták elõzik meg.

Olvashatunk a 15-20 éves álom, a kö-
zépfokú erdészképzés rövid életû (1918-
1928) megvalósulásáról Vadászerdõn,
majd Tatán (a vadászerdei szakiskola
1919-ben oda költözött).

Olvashatjuk a cáfolatot a királyhalmi
tûzrõl (1921. május):

>>Tûz Királyhalmán.
A napilapoknak az a híre, hogy a Sze-

ged melletti királyhalmi erdõ és vadõri is-
kola leégett és hogy az iskola tanulmányi
erdeje is a tûz martalékává lett, téves érte-
sülésen alapul. A hírbõl csak annyi való,
hogy távol az iskolától az erdõtalajon lé-
nyegtelen futó tûz támadt, amelyet csak-
hamar lokalizáltak. Ez a tûz az erdõben
sem okozott számba jöhetõ kárt.<<

Olvashatunk az elsõ soproni valétálás-
ról (1921. július):

>>Június 10-én délután tartotta meg a
bányászati és erdészeti fõiskola valetáló if
jüsága a szokásos ballagást Sopronban,
hol a még szokatlan felvonulás rengeteg
nézõközönséget csalt az utczára………<<

Olvashatunk az akadémia erõfeszíté-
sérõl, amely a mérnöki cím (1901.), majd
késõbb a doktori és magántanári címek
adományozására (1932.) jogosít.

>>Szabályzat a doktori cím megszer-
zésérõl a m kir. bánya mérnöki és erdõ-
mérnöki fõiskolán<<

>>Magántanári szabályzat a m. kir.
bányamérnöki és erdõmérnöki fõisko-
lán<<  (1932. február)

Megtudhatjuk, hogy a m. kir. Bánya-
mérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola 1935-
tõl a budapesti m. kir. József Nádor Mûe-
gyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Kara-ként mûködik.

Olvashatjuk, hogy a szegény sorsú
diákok számára a két háború között Segé-
lyezõ Egylet tevékenykedik, és a diák-
menza kérdése ismét napirendre került.

Közvetlen híradással, vagy a késõbbi
közleményekbõl következtetve nyomon
követhetjük az iskolák életét a történelem
viharaiban: a katonahallgatók nehézsége-

it az elsõ világháború idején, a Selmeci
Akadémia  és a Vadászerdei Szakiskola
trianoni menekülését. Megtudhatjuk a II.
világháború utáni oktatási átszervezés
eredményeit, az erdészeti, bányászati és
kohászati felsõoktatás szétválasztását, a
technikumok és a szakmunkásképzés ki-
alakítását.

A II. világháborút követõ években az
oktatással foglalkozó cikkek száma drasz-
tikusan visszaesik, és csak lassan, a dikta-
túra enyhülésével párhuzamosan gyara-
podnak meg ismét. A negyvenes évek vé-
gén és az ötvenes évek elsõ felében a kö-
zoktatás és vele együtt a középfokú sza-
koktatás teljes átszervezésre kerül. Eze-
krõl az eseményekrõl szólnak azok a hí-
radások, amelyek ebben az idõben, eb-
ben a témában megjelennek az újságban.

>>Tuskó László:  Az erdésztechnikus
képzésrõl (1955. november)

Hazánkban 1950-ben indult meg az
erdésztechnikus képzés. Kezdetben csak
a Soproni Erdészeti Technikum mûkö-
dött, késõbb azonban a Debreceni Erdé-
szeti Technikum is megnyitotta kapuit.
(Ez az intézmény költözött 1955-ben
Szegedre. FT)

Az oktatási idõ elõször 3 év volt, 1952.
óta azonban már 4 éves oktatási rend-
szerben folyik a tanítás. Az elsõ négy év
alatt végzett technikusokat 1956. nyarán
bocsátjuk ki a technikumból.<<

1958 októberében a lap beszámol az
Erdõmérnöki Fõiskola 150 éves jubileumi
ünnepségérõl:

>>új emléktábla díszíti a soproni Er-
dõmérnöki Fõiskola auláját. Dombormû-
ve az erdõkben rendet teremtõ, a terme-
lést irányító mérnöki munkát és a ma er-
dészének legszebb hivatását, új erdõk te-
lepítését ábrázolja. Felirat: 1808 Selmec –
Az Erdõmémöki Fõiskola 150 éves – So-
pron 1958<<

1962 februárjában olvashatunk arról,
hogy az OEE keretein belül létrejött az
Oktatási Bizottság, amely >> javaslatot
készít az erdõmérnökök szervezett szak-
mai továbbképzésére, továbbá a soproni
erdészeti technikum keretében fûrész- és
lemezipari technikum életre hívására.
Szervezi az Egyesület központi szakmai
továbbképzõ elõadásait.<<

1974 májusában Simon László a „Fa-
gazdasági szakmunkásképzés továbbfej-

lesztésé”-rõl ír. Olyan kérdést feszeget,
amely túlnyúlik az erdészeti szakképzé-
sen, erre az idõre az egész magyar szak-
képzés problémájává vált, és amelybõl
még mára sem tudtunk teljesen kilábalni:

>>Az erdészeti szakmunkásképzés fõ
problémája éppen az, hogy nincs kellõ
összhang a termelés és a képzés szintje
között. Miközben az üzemek fokozatosan
a komplex gépesítés irányába terelik a
mûszaki fejlesztésüket, a szakmunkás-
képzés a technikai szint tekintetében nem
képes azt nyomon követni. S bár ez a
színvonalbeli különbség az utóbbi évek
progresszív oktatáspolitikája következté-
ben meglehetõsen viszonylagossá vált,
kétségtelen, hogy a gazdálkodásnak a ra-
cionalizálásra való törekvését az oktatás
további , racionalizációjának is követnie
kell.<<

1983-ban a Lap a teljes júliusi számát a
175 éves jubileumát ünneplõ Alma Mater-
nek szenteli.

Közben értesülhetünk róla, hogy két
újabb iskola képez erdésztechnikusokat:
Egerben (ma Mátrafüreden, 1963), majd
nem sokkal késõbb Barcson (1978).

1980-ban, majd 1986-ban, évtizedek
óta elõször, élénk és építõ vita alakul ki
az erdészeti szakképzésrõl és szakember-
ellátottságról. A témával foglalkozó szer-
zõk: Bartucz Ferenc, Csesznák Elemér,
Gál János, Király Pál, Simon László, Szod-
fridt István.

A nyolcvanas évek elejétõl ismét gya-
rapodnak a szakoktatással foglakozó cik-
kek.  Ezekben néhány külsõ, a szakmai
életbõl megjelenõ véleménynyilvánítás
mellett többségben az oktatási intézmé-
nyek maguk számolnak be eredményeik-
rõl, fejlõdésükrõl, programjaikról, ünne-
peikrõl. Megjelennek ezek között a diák-
élet hírei is, találkozókról, hagyományok-
ról, versenyekrõl.

2003. januárban a 120 éves Bedõ Al-
bert Szakiskola jubileumáról ír Andrési
Pál:

>>Szoboravató Ásotthalmon
Magyarország legidõsebb erdészeti kö-

zépfokú oktatási intézménye közel 120
éve áll a magyar erdészet szolgálatában.
A helyszínen felvett jegyzõkönyv szerint
1883. október 10-én Bedõ Albert országos
fõerdõmester átvette az erdõõri szakisko-
lát Pálffy Ferenc szegedi polgármestertõl.

Az erdészeti szakoktatás a 150 éves
Erdészeti Lapokban 2. rész

Dr. Folcz Tóbiás – igazgatóhelyettes, NyME Róth Gyula Gyakorló Szakközépiskola  
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1883. október 14-én Szegedre érkezett I.
Ferenc József uralkodó és kísérete, hogy
megtekintsék Szeged újjáépítését, vala-
mint egy, a közelben folyó hadgyakorla-

tot. Az utazás harmadik napján, október
16-án a vendégség kirándulást tett Sze-
ged határába. Ekkor az uralkodó és kísé-
rete egy népiskola után „megtekintette az
újonnan épült erdõõri szakiskolát”. A
személyes látogatás emlékére a népiskolai
iskolaszék elnöke kérvényezte, hogy a ha-
tárrész mostantól „Királyhalomnak ne-
veztessék”, s a rajta levõ intézmény, az
erdõõri szakiskola így lett Királyhalmi Er-
dõõri Szakiskola hosszú évtizedekre.<<

2006 novemberében a szegedi erdész-
tanulók gyimesi tanulmányútjáról számol
be Szabó József:

>>Persze mulattunk is! 
Szabott áron (nekünk kedvez-

ménnyel, hisz a faluért dolgozunk) frap-
páns mulatságban és szabadtéri történe-

lemórában lehet része azoknak a csopor-
toknak, akik mennek megnézni az ezeré-
ves határt és a „Rákóczi-várat”<<

2008 márciusában Solymos Rezsõ vet
fel aggódó kérdéseket a bolognai rend-
szer szerinti két lépcsõs erdészeti felsõok-
tatásról:

>>Az erdõmérnökképzés reformja
befejezett tény (?)

A különbözõ szintû döntések szerint
az eddigi okl. erdõmérnökképzés nem
folytatható. A döntés elõkészítésében és
meghozatalában az MTA Erdészeti Bi-
zottsága nem vett részt. A kétszintû erdõ-
mérnökképzést, az erdõmérnöki mester-
szak létesítését vitatni már nem valószí-
nû, hogy lehet! Más szak keretei közé va-
ló beillesztése nem lehetséges! A szak ön-
állósága nemzetközileg is jellemzõ. Ezt
fenn kell tartani a jövõben is (ha már a
jövõben nem lehetséges az eddigiek sze-
rint okl. erdõmérnököket képezni, az er-
dõmérnöki mester szak az eddigiekhez
viszonyítva lényeges tartalmi változást
nem jelent). 

Az agrártudományi egyetemi karokon
(Debrecen, Gyöngyös, Gödöllõ), a koráb-
biakhoz hasonlóan jelenleg is van szûk
körû erdészeti oktatás, esetenként erdé-
szeti szakirányként. Ez elõsegítheti azt,
hogy az agrármérnökök a gyakorlatban
jó partnerei legyenek az erdõmérnökök-
nek, de semmi esetre sem helyettesítheti
az erdõmérnöki mesterszakon történõ

képzést. Nem ez a helyzet a BSc szintû
képzéssel. Nincs kizárva, hogy más egyete-
mek a késõbbiekben törekszenek majd er-
re is. 

Indokolt hangsúlyozni azt is, hogy a
NYME Erdõmérnöki Karán folytatott ok-
leveles erdõmérnökképzés a jelenben
tervezett változtatások nélkül is na-
gyobb részben megfelelt a jövõ követel-
ményeinek. A mesterszak néven újsze-
rûnek „vélt” erdõmérnökképzés gyakor-
latilag nem valószínû hogy sokkal töb-
bet jelent majd a „névtábla átfestésé”-
nél. Az indokolatlan változások szük-
ségtelenek...<<

Nem sokkal késõbb, 2010 novemberé-
ben a Náhlik András dékán úrral készült
riportból örömmel üdvözöltük a hírt:

>>...Hogy a legfontosabbat említsem,
az elmúlt évben zöld utat kapott a ko-
rábbi ötéves, osztatlan erdõ-mérnökkép-
zésünk visszaállítása. A bolognai szisz-
téma a hazai erdõmérnök-képzésben –
reméljük végképp – megbukott, és az
idén kezdõdõ tanévtõl már csak az osz-
tatlan képzésre vettünk fel hallgatókat.
Sõt, az alapképzésre felvételt nyert hall-
gatóinkat is átvettük az osztatlan kép-
zésre. Kétéves erõfeszítéseink eredménye
érett be ezzel.<<

Beszámolóm száraz, de rövid statiszti-
kai adatai elõtt, amikor még frissen él
gondolataim között a sok héten át tartó
gyûjtõ munka bemutathatatlanul gazdag
termése és múltat idézõ hangulata, nyu-
godt lelkiismerettel állíthatom, hogy az
Erdészeti Lapok 150 éves híradásával hû-
séges és reális tükröt ad, nemcsak szak-
mai életünkrõl, hanem azon belül a sza-
kemberképzés fontosságáról, mindenko-
ri helyzetérõl, történelmi viszonyairól. Kí-
vánom, hogy még legalább ilyen sokáig
és legalább ilyen színvonalon teljesíthes-
se ezt a hivatását. 

150 év alatt 853 cikk a szakoktatás-
ról!

(1862. januártól 2011. decemberig
tartó adatfeldolgozás. Nem vettem fi-
gyelembe a kilencvenes évektõl kez-
dõdõen megjelenõ híradásokat az er-

dei iskolákról és tanösvényekrõl, mert
ezeknek a nem kevésbé fontos célja
elsõdlegesen mégsem a szakember-
képzés, hanem elsõsorban a szakma
megismertetése, elfogadtatása társa-
dalmi környezetünkkel.) 

A cikkek 30%-a rövid közlemény,
hirdetés, tájékoztatás (pl. pályázati ki-
írás, felhívás iskolai felvételre, hirdetés
tanévkezdésrõl, adományozás).

A cikkek 70%-a leíró, elemzõ tarta-
lommal is rendelkezik.

Statisztika


