
A szakközépiskolai képzés különféle formáinak bevezetése lépésről lépésre 
csökkentette a gyakorlatok óraszámát, ami a legutóbbi időkben már veszé
lyeztette és tervezett legújabb formája jelenleg is veszélyezteti a megfelelő 
szakképzettségű középfokú szakemberek kibocsátását. 

Iskolánkban a nyugdíjazás miat t több, nagy tudással és több évtizedes 
tapasztala t ta l rendelkező t aná r fejezte be az u tóbbi években az akt ív nevelő
oktató munká t . A he lyükre lépő fiatal e rdőmérnök- tanárok az á tvet t tapasz
talatok és módszerek b i r tokában igyekeznek folytatni a szakoktatási célkitű
zések elérésére i rányuló, egyre nehezebb munká t . 

Az 1985—86 tanévben indul az 5 éves technikusképzés. A megalapozott el
méleti képzés mellet t a gyakorla t i okta tás lehetőségeinek maximál is kihasz
nálásával igyekszünk — amennyi re lehetséges — a lehető legjobban kiképezni 
taní tványainkat . 

DR. F1RBÁS OSZKÁR: 

A KÖZÉPFOKÚ ERDÉSZETI TANKÖNYVEKRŐL 

Ásot thalmán 1883-ban, Temesvár-Vadászerdőn 1885-ben, Liptóújváron 1886-
ban, végül Görgényszent imrén 1893-ban nyi tot ta meg kapui t az erdőőri szak
iskola. Az első évben a hallgatók Bedő Albert „Erdőőr" című könyvéből t anu l 
tak, míg a második év a gyakorla tok ideje volt. Török Sándor, a vadászerdői 
szakiskola igazgatója az 1900-as évek elején a Bedő-könyvet m á r e lavul tnak 
tar tot ta és sürgette a tantárgyi oktatás bevezetését. 

A századfordulón a szakemberek között vita folyt arról, hogy az erdőőrök 
képzését válasszák külön az erdőaltiszti képzéstől, vagyis meg kell te remteni 
a középfokú szakképzést. Kaán Károly, egyik legnagyobb erdészünk is a kö 
zépfokú képzés mellet t tör t lándzsát. Az OEE vezetősége bizottságot hívot t 
össze az ügy megtárgyalására . A bizottság tagjai között ott talál juk Kaán Ká
rolyt, Róth Gyulát és Török Sándort is. 

Az 1906-ban összehívott bizottságnak a korát megelőző javaslatát természe
tesen abban az időben nem méltányolták, de Török Sándor k i tar tó érvelése 
és következetes munká ja eredményezte, hogy jelentős módosítással végül is 
elfogadták a javaslatot , s 1908-ban középfokú erdészeti iskola nyi tha t ta meg 
kapuit Vadászerdőn. 

Az első középfokú erdészeti iskola tantervét és alapszabályait Török Sándor 
és tantes tü le te : Ebergényi (Tóber) Samu, Horváth Dezső, Maróthy Emil és 
Muck András ál l í tották össze és dolgozták ki. Ők voltak a szakmai ismeret
anyag első összeállítói is. Jegyzeteket készítettek. Ezek közül m á r csak né
hány jegyzettöredék található még élő, volt diákok tula jdonában. Ezekből a 
töredékekből is ki tűnik, hogy a középfokú képzés magasszínvonalú volt, pontos 
szakmai ismereteket követelt a tanulóktól . 

A megindult újfajta, korszerű képzést derékbatör te a t r ianoni békeszerződés. 
A vesztett háború, erdeink megfogyatkozása, az erdőbir tokosokra nehezedő 

világgazdasági válság a középfokú erdészek iránt i érdeklődés és kereslet nagy
mérvű csökkenését okozta. Erőre kaptak a középfokú képzés ellenfelei is. Az 
erdőbirtokosok csökkentet ték erdészeti a lkalmazot ta ik létszámát és szíveseb
ben - a lkalmaztak alacsonyabb végzettségű erdészeket, kisebb fizetéssel. Az ak-



kori t anár i testület érezvén a középfokú erdészképzés megszüntetésének ve
szélyét, megpróbálkozott a lehetet lennel : lelkes összefogással és munkáva l 
mindössze két év alat t megír ták a legfontosabb szakmai tan tá rgyak t anköny
veit, hogy ezzel is bizonyítsák a középfokú képzés szükségességét és a szakmai 
tankönyvel látás zavartalanságát . Mindhiába. A miniszter • 1136/1928. FM ren
delettel bizonytalan időre felfüggesztette a középfokú képzést. Az említett ta 
nárok tankönyvei ma is hirdet ik a két vi lágháború között egy szakma élni-
akarását . Az ekkor született hét szakmai t ankönyv: 

Katofia István: Mennyiségtan. Elméleti rész. Esztergom, 1926. 
Katona István: Erdőbecslés és erdőrendezés alapelemei. I. rész. Erdészeti föld

mérés tan alapelemei. Esztergom, 1927. 
Katona István: Erdőbecslés és erdőrendezés alapelemei. II. rész. Erdőbecslés

tan. Esztergom, 1926. 
Tóber Samu: Erdőműveléstan. I. rész. Erdőgazdasági éghajlat tan alapelemei. 

Esztergom, 1926. 
Tóber Samu: Erdőműveléstan. II. rész. Erdészeti talaj tan alapfogalmai. Eszter

gom, 1926. 
Bálás Emil: Erdőműveléstan. III. Erdészeti növénytan. Erdei fák és cserjék le

írása. Esztergom, 1926. 
Bálás Emil: Erdőműveléstan. IV. A tulajdonképpeni erdőműveléstan. Eszter

gom, 1927. 

A felsorolt hét tankönyv jelentet te a középfokúak részére írt tankönyvek 
sorának kezdetét. Ezek a nyomta to t t tankönyvek már nem a selmeci, illetve 
a soproni felsőfokú szakmai jegyzetek egyszerű kivonatai voltak, hanem kife
jezetten a középfokú erdészek, azaz a kerületvezetők számára szükséges szak
mai ismereteket tar ta lmazták. Sajnos a középfokú oktatás megszakadt Eszter
gomban és az iskolában az alsófokú képzés folytatódott két évtizeden keresz
tül. Ismét előkerültek a litografált jegyzetek. Döntő fordulat állott be az okta
tásban, amikor 1948-ban Esztergomban újra megindult a középfokú erdész
képzés. 

Az esztergomi iskolát 1950-ben áthelyezték Sopronba. A szakmai oktatás 
minőségi javítása érdekében 1950 szeptemberében a Földművelésügyi Minisz
tér ium szervezésében Budapesten, a Béla király úton, bentlakásos hathetes 
továbbképzésben vettek részt az erdész iskolák tanárai . A továbbképzést indo
kolta az erdészeti technikumok létesítése és az alsófokú iskolák tar ta lmi és 
szerkezeti átszervezése. A mintegy 30 főből álló szakembergárdából a tovább
képzés befejezésével válogatták ki a soproni és debreceni technikumok tanár i 
ka rának erdőmérnök tagjait, továbbá a soproni, az ásotthalmi, a szolnoki és 
az ikervár i erdész szakiskolák oktatói gárdájának személyzetét. 

Az Esztergomból Sopronba települő harmadévesek számára már alapos szak
mai jegyzetekre volt szükség. A Földművelésügyi Minisztérium a szükséges 
tankönyvek megírása érdekében különleges dologra határozta el magát . Be
rendel te a tankönyvírásra kiszemelt tanárokat , szakembereket és a szükséges 
felszerelések biztosítása mellett — szakkönyvek, gépírónők, papír — különféle 
üdülőhelyeken elhelyezve őket, há rom hetes határidővel meg kellett írni egy-
egy szakmai jegyzet kéziratát . A tankönyvírók dolgoztak a Csepel-szigeti mi 
nisztériumi üdülőben, a Béla király úti üdülőben és még több helyen. így szü
lettek meg az első technikumi jegyzetek, amelyeket az FM. sokszorosító m ű 
helyében nyomta t t ak ki. Számos tankönyvjegyzet megírására egyetemi okta-



tókat, kiemelkedő szakembereket kértek fel. Az első időkben így taní to t tunk 
Győrfi János egyetemi t aná r erdészeti ál lattanjából, erdővédelemtanjából, 
Bencze Lajos vadgazdaságtanjából, Papp László termőhelyismeret tanjából , 
Bezzegh László erdőbecsléstanjából, Sali Emil erdőrendezéstanjából, később 
Haracsi Lajos erdővédelemtanjából. Ezek a jegyzetek több kiadást is megértek. 

A legfontosabb szakmai t an tá rgyak ismeretanyagát munkaközösségek dol
gozták ki. A legsürgősebb feladat az erdészeti növénytan i smeretanyagának 
összeállítása volt, mer t a tanulók m á r az első éven tanul ták ezt a fontos szak
mai tantárgyat . Még 1951-ben elkészült ez a jegyzet, amelyet Tuskó Ferenc, 
Kricsfalvi Viktor és Papp László áll í tottak össze, Je reb Ottó volt a szerkesz
tőjük. A tantervváltozással együtt megváltozott a t ananyag elosztása is, így 
1953-ban Tuskó Ferenc, Papp László, Majer Antal és Szőnyi László munká ja 
ként újra megjelent az erdészeti növénytan jegyzete. A négyéves technikumi 
képzésre való át térés mia t t 1954-ben Majer Antal, Papp László, Jereb Ottó, 
Kondor Antal és Tuskó Ferenc újabb tankönyvjegyzetet állított össze az er
dészeti növénytanból . 

Az erdőműveléstant Pankotai Gábor vezetésével 12 tagú szakmai kollektíva 
állította össze. A jegyzet m á r 1950-ben rendelkezésre állt, amelyet módosítá
sokkal egészen 1958-ig többször is kiadtak. 

Ugyanígy tör tén t az erdőhasználattani tankönyv összeállítása is. Tuskó 
László kapta a megbízást a szerkesztésre. 

Az üzemszervezéstant Babos Imre, Bobok László, Kassai László, Káldy Jó
zsef, Lonkay János, Madas László és Majer Antal í r ták, mely jegyzetet a sop
roni egyetem sokszorosítója nyomta 1953-ban. 

A négyéves technikumi képzésre 1954-ben t é r tünk át. Ettől kezdve a szak
mai t an tá rgyaka t taní tó t anároka t kér ték fel az ismeretanyag, majd a t an 
könyv összeállítására és megírására . A k imuta tás tar ta lmazza az 1954-től meg
jelent tankönyvek jegyzékét. Egy-két kivételtől el tekintve a technikumi, ké
sőbb a szakközépiskolai tankönyveket iskolánk tantes tüle tének tanára i ír ták, 
s több változatban kiadás tör tént szinte mindegyik tankönyvből . 

Tantárgy Megjelenés éve írója 
Kémia 1954 Gillay József 
Erdészeti ál lat tan 1955 Brandisz Márton 
Erdészeti műszaki rajz 1957 Gál István 
Termőhelyismeret tan 1957 Gillay József 
Erdőhasználat tan I. 1957 Tuskó László 
Erdőhasználat tan II. 1958 Tuskó László 
Állat tan 1958 Brandisz Márton 
Erd őr endezéstan 1958 Sali Emil 
Erdőműveléstan I. 1958 Kondor Antal 
Erdőműveléstan II. 1958 Jereb Ottó 
Vadgazdaságtan 1958 Bencze Lajos 
Erdészeti matemat ika i példatár 1959 Szőnyi László—Halász Aladár 
Erdészeti földméréstan 1960 Gál István 
Géptan 1960 Balogh Ferenc — 

Radó Gábor — 
Imrik László 

Erd őr endezéstan 1960 Gál István 



Tantárgy Megjelenés éve írója 

Üzemtan 1960 
Erdészeti növénytan 1960 

Vadgazdaságtan 1963 
Srdőműveléstan I. 1963 
í rdőművelés tan II. 1964 
Termőhelyismerettan 1965 
Üzemtan 1965 

Erdészeti műszaki rajz 1971 
Termőhelyismeret tan 1971 
Erdőhasznála t tan I.—II. 1971 

Erdőművelés tan I. • 1971 
Erdőhasznála t tan III. 1972 
Vadgazdaságtan 1972 
Erdőművelés tan II. 1973 
Erdőművelés tan III . 1973 
Erdőrendezés tan 1973 
Munkaszervezés, ideiglenes tk . 1974 
Erdőművelés tan I. 1979 

Erdészeti műszaki rajz 1979 
Biológia (kiegészítő) 1980 

Erdőhasznála t tan I. 1981 
Erdőművelés tan II. 1982 

Munkaszervezés I. 1982 
Erdőhasznála t tan II. 1982 
Erdőművelés tan III. 1983 

Munkaszervezés II. 1984 
Erdőrendezéstan 1984 
Erdőhasznála t tan I. 1985 

Ágfalvi Imre—Brandisz Márton 
Kondor Antal — 

Jer eb Ottó •— 
Tuskó Ferenc 

Bencze Lajos 
Kondor Antal 
Jereb Ottó—Dr. Tuskó László 
Gillay József 
Brandisz Márton — 

Abonyi István — 
Dr. Fekete Gyula 

Gál István 
Gillay József 
Firbás Oszkár 

(nívó díjat kapott) 
Kondor Antal 
Dr. Tuskó László 
Dr. Bencze Lajos 
Bondor Antal 
Dr. Jereb Ottó 
Gál István 
Dr. Vas Zoltán 
Dr. Jereb Ottó 

(nívó díjat kapott) 
Gál István 
Dr. Jereb Ottó 
Dr. Firbás Oszkár 
Dr. Kondor Antal 

(nívó díjat kapott) 
Dr. Vas Zoltán 
Dr. Firbás Oszkár 
Dr. Jereb Ottó — 

Dr. Kondor Antal 
DrL Bársony Lajos 
Gál István — Víg Péter 
Dr. Firbás Oszkár 

A szakközépiskolák teljes kiépülése előtérbe hozta a technikusminősítés kér
dését. Ki kellett dolgozni a kétéves gyakorlat utáni technikusminősí tés for
máját , módját, részleteit. Az erdőgazdálkodási technikusminősítésen kívül fel
merü l t a specializálódás kérdése is. A soproni iskola kapta az erdőművelési , a 
fahasználati , a vadgazdasági és az erdészeti növényvédő technikusminősítő 
rendszer kidolgozását, a követelményrendszer és a t ananyag összeállításának 
feladatát. Ennek népes munkabizot tságokkal eleget is tett. 



Faiparosok műhelygyakorlata 

DR. SZÉLESSY MIKLÓSNÉ 

A KÖZÉPFOKÚ FŰRÉSZ- ÉS LEMEZIPARI KÉPZÉSRŐL 

Iskolánkban az 1980/81. tanévtől a nappali és egy év múlva a levelező tago
zaton szakosított jellegű középfokú fapirai képzést is indí tot tunk. A középfokú 
fapirai szakemberképzés igénye nem mai keletű. 1952-től Sopronban már m ű 
ködött az Érdőipari Technikum, de a túlzó központosító és összevonó tendencia 
miat t 1954-ben ezt az iskolatípust megszüntet ték. A hetvenes években a fű
részipar rekonstrukciójával egyidőben ismét felvetődött i lyen középfokú fa
ipari szakemberek képzésének igénye, s az Oktatási Minisztérium 1978. évi t á 
jékoztatójában az erdészeti ágazat mellett a fűrész- és lemezipari ágazati kép
zés, mint a szakközépiskolai továbbtanulás újabb lehetősége először szerepel. 

A Győr-Sopron Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya 1980. j anuár 14-én 
kelt levelében értesí tet te iskolánkat a képzési profil változásáról, intézkedést 

' kérve a beiskolázás zavar ta lan lebonyolításához. A középfokú faipari ágazat 
nevelési és oktatási tervét a MÉM KOEK 1980. május 19-én küldte meg. Az 
elsődleges faipari szakközépiskolai képzés célját az új igényeknek megfelelően 
határozták meg. Az általános iskola oktató-nevelő munkájá t továbbfejlesztve 
korszerű általános műveltséggel rendelkező, szocialista szellemű, sokoldalúan 
fejlett szakembereket kell képeznie. A tanulókat elsősorban a faipari jellegű 


