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ÁSOTTHALOM JELENTŐSÉGE AZ ALSÓFOKU ERDÉSZETI OKTATÁSBAN*

Dr. Kollwentz Ödön

Hogy Asotthalom jelentőségét megérthessük, az iskolao oktatás kezdése 
előtti korhangulatot is ismernünk kell.

A XVIII. század végén az erdők tervszerűtlen használata súlyos követ
kezményekkel járt, az erdők területe rohamosan csökkent, az erdők védelme 
elsőrendű feladattá vált. 1797-ben Keszthelyen már volt egy magán erdész is
kola, de az erdészét államilag jóváhagyott oktatása csak a XIX. század ele
jén 18o8-ban indult meg Selmecbányán. Az innen kikerült szakemberek még job
ban látták azt, hogy szakmailag képzett segédszemélyzet nélkül a tervszerű 
erdőgazdálkodás nem valósitható meg. Döntő év volt az 1851-es esztendő,mert 
ekkor foglalt állást a Magyar Erdész Egylet egy erdészeti tanintézet fel
állítása mellett erdészeti segédszemélyzet nevelése céljából. Még 32 év 
küzdelme kellett ahhoz, hogy az első erdőőri szakiskola kapuit megnyissa.
Ezt a kívánságot alaposan meg kellett indokolni, igy az OMGE /Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület/ 1863. október 2-án tartott közgyűlésén jegyző
könyvileg lerögzítette, hogy Maz erdőművelésre nálunk eddig nem fordittat- 
ván kellő gond és szorgalom, erdeink legnagyobb részben vagy minden számí
tás nélkül meggondolatlanul pusztittatnak el, vagy kellőleg értékesíteni 
nem tudván a legjobb, legerőteljesebb erdeink túlélik magukat s legszebb 
hasznukat az idő emészti meg. Ezzel okolták meg a Rimaszombaton felállí
tani tervezett erdőőri szakiskola szükségességét; pénzt azonban erre biz
tosítani nem tudván, az iskolát nem nyitották meg.

Az erdészet akkori nagyjai annyira komolyan vették a szakképzett er
dőőrök iránti igényt, hogy Fekete Lajos és Illés Nándor már 1873-ban f,A 
közerdész, gyakorlati utmutatás az erdészeti műszaki segédszemélyzet szá- 
mára, egyszersmind az erdészet rövid vázlata kisebb birtokosok és gazdasá
gi tanintézetek számára" cimen tankönyvet adtak ki a leendő erdőőrök számá
ra. Ezt követően 1876-ban Fekete Lajos a leendő erdészeti iskola részére 
mai nyelven szólva részletes tantervi utasítást /utmutatót/ állított össze.

x Elhangzott az 1983. okt. 11—i szakosztályülésen.
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A Magyar Erdész Egylet 1866-ban Országos Erdészeti Egyesületté alakult 
és lo évre rá, 1876-ban létesitett Szakoktatási Bizottság /tagjai: Fekete, 
Bedő, Hoffmaiin, Wagner/ 1877. évi november 27-en tartott ülésén javaslatot 
tett két erdőőri szakiskola felállítására /Liptóujvár, Szekszárd/ a magas- 
hegységek és a dombvidékek számára történő erdőőrök képzésére. Pénz hiányá
ban ez sem került megvalósitásra, igy helyette az igazgató választmányban 
olyan javaslat született, hogy egy kincstári erdőgondnokságban legalább a 
gyakorlati.szakképzést inditsák be sürgősen. A Szakoktatási Bizottság ezzel 
a javaslattal nem értett egyet és legalább egy erdőőri szakiskola sürgős 
felállítását kérte és ennek mihamarábbi megvalósithatása végett közgyüjtés 
indítását javasolták.

Az iskola felállítására a lökést az 1879. évi XXXI.törvénycikk, a má
sodik erdőtörvényünk adta, amelynek 37.§-a szerint a törvény életbe lépte 
/188o. évi julius hó 1./ utáni lo éven belül, tehát 189o-ig a kötött forgal
mú erdőbirtokok /egyházi, hitbizományi, stb./ kizárólag szakvizsgázott er
dőőröket alkalmazhatnak. A törvényben lefektetettek végreliajthatása érdeké
ben adták ki a 25.347/188o. FM számú utasitást az erdőőrök szakvizsgája tár
gyában. Ez az utasitás 1918-ban is még érvényben volt.Ezek a szakvizsgázott 
erdőőrök azonban nem mutattak elég felkészültséget a fejlődő erdőgazdálkodás 
kívánságainak maradéktalan teljesítésére, igy az 1881. évi junius 11-én tar
tott OEE választmányi ülésen az erdőőri szakiskolák kérdését sürgős ügynek 
nyilvánították.

Az események ezután már gyorsan peregtek. Az ugyanezen évi /1881/ de
cember 18-iki egyesületi közgyűlés elnöki beszámolója egy az Alföldön felál
lítandó erdőőri szakiskola felállítását jelentette be. A közgyűlés a beje- 
lentest nagy örömmel fogadta, ugyanakkor meglepődtek, mert az előzményekben 
sehol sem volt található egy alföldi iskola felállításának a gondolata, s 
mert az Alföld volt az, ahol az erdősültség igy az erdőbirtokosok erdőőrök 
iránti igénye a legkisebb volt. A másik váratlan hir pedig az volt, hogy az 
arviz-sujtotta Szeged varosa megfelelő helyet és nagyobb anyagi fedezetet 
biztosított, sót 3 szegeny, de jo tanuló részére alapítványi helyet létesí
tett egyenként 15o Pengőforint összeggel.

A szegedi árvíz utáni újjáépítés kormánybiztosa és az OEE elnökének azo
nos személye: Tisza Lajos, továbbá a szakoktatás nagy harcosa Bedő Albert 
országos főerdőmester munkásságának tulajdonítható Szeged áldozatkészsége.
De a Delibláti-homokpuszta beerdősitésénök nagy feladata is nyomós indok
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ként szerepelt az iskola helyének a megválasztásában.
Minthogy az iskola létesítéséhez felajánlott területek és az anyagi 

segítség megfelelő volt /az iskolához az OEE, Szabadka varos es a Magyar 
Általános Biztosítási Társaság jelentékeny anyagi hozzájárulsát adtak/.meg
kezdődhetett az iskola építése. Az OEE évtizedes harca tehát eredménnyel 
járt és 1882-ben meg is kezdték az épületek felhúzását az északi szélesség 
43°16’és a keleti hosszúság 37016’ alatt átlag 114 m-re a tenger szintje 
fölött. 1883-ra a két főépületi: és a hozzájuk tartozó melléképületek elké
szültek úgy, hogy 1883 október lo—én az iskola kapui a tanitasra megnyíl
tak. A földművelés-ipar-és ^kereskedelmi miniszter 675o/1883 szám alatt ki
adott "Erdőőri Szakiskola Alapszabályzata" az egy-egy évfolyamra felvehető 
tanulói létszámot a 12 főben állapította meg.

Az oktatás folyamán felmerült elhelyezési hiányosságok miatt 1889-ben 
a meglévő főépületeket egy épületrésszel még megtoldották, 19o5—ben pedig 
egy uj főépületet emeltek. így az iskola kivánalmaknak megfelelő elhelye
zést nyert és ahogy ma mondanánk a millieu-pedagógiának is kiválóan megfe
lelt. Az iskola évtizedeken keresztül ezzel az épületrendszerrel fungált 
amely két tanteremből, 2 háloszábából, 2 mosdó- és fürdőszobából, 2 gyüjte- 
ményteremből, 2 irodahelyiségből, 2 tanári szobából, 1-1 ebédlőteremből, be
tegszobából, dolgozóteremből, és a tanárok illetménylakásaiból állt.

Az iskola akkori jelentőségét a ma szakemberei talán fel sem tudják fog
ni, pedig ez azt jelentette, hogy az eddig magánúton tanuló, 3 éves külső 
előgyakorlattal rendelkező. - a képességtől, a felkészítéstől és a szorgalom
tól függő - nagyon eltérő tudásu erdőőrök helyett, az iskolai kötöttségben 
rendszeres oktatásban részesülő tanulók, ugyanazon szakmai elvekkel, közel 
azonos tudással felvértezve kerültek szolgálati /munka/helyükre. Hogy mi
lyen nagy jelentőséget tulajdonítottak á szakmai körökben az iskolának, 
azt az is igazolta, hogy megnyitásán Bedő Albert országos főerdőmester, az 
erdészeti ügyek minisztériumi vezetője személyesen megjelent. De bizonyí
totta az erdőőri szakiskola fontosságát az is, hogy I. Ferenc' József ki
rály szegedi látogatása alkalmával az ásotthalmi erdőőri szakiskolát is 
meglátogatta. Ha abba a korba képzeljük magunkat, ez rendkivül nagy jelen
tőségű megtiszteltetése volt az iskolának. A királylátogatás emlékét őrizte 
sokáig a Királyhalom-ra változtatott név is./Csak zárójelben jegyzem meg,hogy 
175 éves fennállása alatt selmeci főiskolánk, illetve soproni egyetemünk 
mindössze egy államfői vizitációt kapott: 193o-ban nagybányai Horthy Miklós



-55-

kormányzónak látogatását a soproni evangélikus liceum felavatása kapcsán./
Az iskolában folyó oktatás részben Fekete Lajos 1876-os oktatási ter

vére épült. Első igazgatója Révész Károly m.kir•főerdész lett, aki az okta
tás beindításának terhével küzködve 1884. évi január hó 31-én elhunyt. A 
földművelés-ipar- és kereskedelemügyi miniszter az iskola ideiglenes veze
tésével Illés Nándort bizta meg, akinek a nevéhez fűződik az iskola akkori 
oktatási és szolgálati rendjének a kialakítása. Az első oktatási évet Illés 
Nándor befejezvén, régi szolgálati helyére visszatért.Ezután 2 évig Földes 
János, majd 5 évig Chrenóczy Nagy Antal, s 1891-től csaknem az első világ
háború befejezéséig Teodorovits Ferenc vezette az iskolát, őt követték 
Fodor Gyula, Erdődy Miklós, Pető János, Dr. Szőnyi László, Tuskó László, 
végül Dózsa József.

Kezdetben az igazgató mellett két-két évre egy-egy oki. erdész /erdő
mérnök/ tanársegédként telj esitett szolgálatot, akiknek munkáját egy m.kir. 
főerdőőr szolgálatvezető segitette. Minthogy az oktatás erősen gyakorlati 
volt, szükségesnek látszott az oktató személyzet kétvévenkénti váltása 
azért, hogy a gyakorlati élettől el ne szakadjanak.

A két tanulmányi év alatt Bedő Albert "Erdőőr, vagy az erdészet alap
vonalai" és Kőnig István "Vadőr" cimű könyveit oktatták.

Szeged városa által az iskolai oktatás céljára juttatott 75,6 kát.hold 
/43,51 ha/ beltelek, 52 kát.hold /29.93 ha/ legelő és 665,51 kát.hold 
/383.o ha/ erdősitendő terület felhasználása úgy történt, hogy a beltelken 
az oktatási és az egyéb épületeket, a 13,7 kát.holdas /7,88 ha/ botanikus 
kertet /parkot/ és a 26,87 kát.holdas /15,46 ha/ csemetekertet alakították 
ki.Ez utóbbinak a területét tekintve ma nagyüzemi csemetekertnek nevezhet
nénk.

A csemetekertben minden tanuló két 4oo—4oonégyszögöles, összesen o,5 kát. 
holdas /o,29 ha/ csemetekerti táblát kapott gondozásra, amelyen az összes 
előforduló csemetekerti munkákat egymaga önállóan végezte.A tanulók által 
itt végzett munkák és azok eredménye az elméleti és a gyakorlati jegybe 
egyaránt beszámitottak.

A csemetekert és az iskola fenntartási költségeit 1897-ig az Országos 
Erdei Alap, ezután a FM-tárca biztosította. A csemetéket a közületek /köz
ségek, közbirtokosságok/ teljesen ingyen kapták, a magánbirtokosokat pedig 
pusztán a csemeték szállítási költsége terhelte. A vasút a kopárfásitásra
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küldött csemetéket gyorsáruként kedvezményesen szállította.A csemeték csoma
golását úgy végezték, hogy azok 2—3 hetes szállítást is minőségi romlás nél
kül elviseltek. Ezeket a munkákat is a tanulók végezték. 1914-ig az iskola 
fásítás céljaira 23,5 millió csemetét küldött szét az ország különböző ré
szeibe.

Az iskola számára "erdőterületnek kihasított rész eredetileg tisztás, 
illetve itt-ott o ,2 zárlatu fehér- és feketenyár csoportokból állt, amely 
ősidőktől fogva legeltetés alatt volt". Az 1884. évben keszitett első üzem- 
terv 651,76 kát. holdat /375.o9 ha/ erdőnek, 7,4o kát. holdat /4,26 ha/ er
dei rétnek, 6,35 kát.holdat /3,65 ha/ útnak és nyiladékként tárgyalt. 15 év 
alatt, 1899-ig 42o,71 kát.holdat /242,12 ha/ erdősítettek be.

Az iskola és a tanyasi nép kapcsolatát biztosította az, hogy az erdősí
tés mezőgazdasági közteshasználattal történt. A közteshasználó 3 évre kapta 
a területet a rajta lévő fa ortolásos /tuskóirtásos/ kitermelési kötelezett
séggel. A kitermelt fa fele az azt kitermelő köztesművelőé volt. Az irtás 
utáni első évben valamilyen kapás növény /burgonya, dinnye, répa/, a máso
dik évben pedig kalászos termelése volt kötelező. A második év végén /őszén/ 
végezték el az erdősitést gödrös ültetéssel úgy, hogy 65 cm mély, és 45 cm 
széles gödrökbe 15o x 15o cm-es hálózatban erdősitettek. A harmadik évben a 
sorok között ismét kapás növényt termeltek.

A fafajok megválasztása a talaj színétől, emelkedési viszonyaitól, és a 
talajt boritó lágy szárú növényektől függően, mai szemmel is nézve, korszerű
en történt. Szükség esetén talaj gödör-ásást is végeztek /termőhelyfeltárást/.

A kapott tapasztalatok és eredmények alapján az alkalmas fanemek mennyi
ségének és fajának megállapitása alapján "tervvázlatot" készitettek.

A fakitermelésből az iskola részére járó fele részét a szakiskola terü
letén volt kis faraktárba szállították, ahol a tanulók azt sarafigolási gya
korlatként ölekbe rakták, továbbá a fa kiseladásánál segédkeztek.

A munkára nevelésre és a munkafogások elsajátítására az iskola nagy gon
dot forditott. Ezzel az volt a cél, hogy a tanulók a kétkézi munkát becsül
jék és majdan mint kerületvezetők a munkák szakszerű elvégzésére a munkáso
kat /napszámosokat/ megtanítsák. Ez egyúttal azt is célozta, hogy az erdei 
napszámosoktól megkívánható napi teljesítményt is ismerjék.Az erdei munká
sok aki or mdg csak napszámbérben dolgoztak,

A tanulók a szolgálat ^ető főerdőőr közvetlen irányit,-v ival felváltva
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külső és belső szolgálatot teljesitettek.A fegyelem katonás volt. Ezt az 
is elősegítette, hogy a tanulók a kincstári erdőőrök részére rendszeresi- 
tett egyenruhát kaptak, amelyet a tanulóknak az iskolától kapott szemelyi 
/nyilvántartási/ számukkal kellett megjelölniük. A külső foglalkozások al
kalmával munkaruha viselése volt kötelező. Ilyenkor esős időben csizma, 
szárazidőben pedig bakkancs viselését irták elő. A ruhák kisebb javitását 
a tanulók maguk végezték. A használhatatlanná vált ruhadarabok bemutatása 
mellett égy jó ruha kiszolgáltatását kérhették.

A tanulók részére szükséges egyenruházati tárgyakat és lábbeliket az 
engedélyezett költségkereten belül úgy kellett biztositani, hogy az uj ruhá
kat és a lábbeliket minden tanuló részére azonos időben lehessen kiadni. A 
házilag meg nem javitható ruhadarabok és a lábbelik rendbetételét az iskola 
szabója, illetve cipésze végezte.

Talán nem érdektelen a tanulóknak az iskolai fegyelmet és a nevelést 
szolgáló szolgálati beosztását is megemliteni.

Csapatvezető: az iskola fegyelmi ügyeiben és munkamenetében közvetle
nül segédkezett, a különböző sz olgálatosok munkáját ellenőrizte. Megbizását 
az igazgatótól kapta. Ez rendszerint olyan másodéves tanuló volt, aki ta
nulmányi, magatartási és gyakorlati vonalon kitűnt.

Heti ügyelétes: vasárnap reggel 8 órától a következő vasárnap reggel 
8 óráig végezte a kapuk zárását, nyitását, ébresztett, gondoskodott a ta- 
karodóról, végezte a petróleum-lámpák gyújtását, oltását.

Szobaparancsnok: ügyelt a szobarendre, a tanulók egymás közötti tisz
tességes viselkedésére. Megbízatását az igazgatótól kapta.

Házmester: feladata volt az étterem tisztán tartása, evőeszközök gon
dozása.

Szobamester: tartotta tisztán a hálószobákat, a tantermeket, a folyo
sókat, mellékhelyiségeket. A szobamester munkáját a tanulók annyiban segí
tették, hogy minden tanulónak a saját ágya alatt ki kellett sepernie. A 
szobamestert a szolgálatvezető főerdőőr jelölte ki.

Napos: a hálótermeket nappalra bezárta, a tantermek kulcsait őrizte, 
szolgálata az ébresztőtől és pedig nyáron reggel 4 órától, télen 5 órától 
az esti takarodóig /1/2 9 óráig/ tartott.

Szertáros: feladata a szertárak rendbentartása volt. Az igazgató ez
zel havonta más-más tanulót bizott meg.
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Fürdős: a fürdőhelyiségeket tartotta rendben, gondoskodott a fürdőviz 
felmelegítéséről. Váltásuk hetenkint történt a szolgálatvezető főerdőőr be- 

osztása alapján.
Telepes: reggel 5 órától, illetve 6 órától /télen/ a sötétedésig az 

iskola területét őrizte, irányitotta a hivatalos látogatókat és megakadá
lyozta azt, hogy illetéktelenek az iskola területére beléphessenek.

Éjjeli őrjárók: éjjelenként négyen egymást váltva végezték az iskola 
területének az őrzését. Ha valaki ebben a szolgalatban 3 Ízben vétséget kö
vetett el, azt az intézetből, mint megbizhatatlant, tehat erdoórnek alkal
matlant kizárták.

Műhelykezelő: az iskolai tanműhely szerszamainak a kezeleset es tisz
tántartását végezte.

Szivattyú és gépházkezélő: gondoskodott a viztartalyok megtöltéséről, 
a vizcsapok téli befagyásának meggátlásáról.

Irodatakaritó: hetenkénti váltással a szolgálatvezető főerdőőr jelöl
te ki.

Irodai szolgálatos: az iskola másodéves tanulói egymást valtva segítet
tek az iskolai adminisztrációiban, főként ügyiratmásolást, iktatást végez
tek.

Erdei szolgálatos: a tanulmányi erdőben védelmi és segédszolgálat vég
zése a kerületvezető erdőőr irányitása mellett, szolgálati könyv vezetésé
nek kötelezettsége mellett.

Meteorológiai megfigyelő szolgálatos: a meteorológiai állomás felál
lítása után rendszeresitett szolgálat, időszakonkénti váltással.

A fentiek ismeretében nem lehet azon csodálkozni, hogy az iskolából ki
került szakembereket a gyakorlat szivesen fogadta.

Az iskola jelentőségét és tekintélyét tovább növelté az is,- hogy a föld- 
művelés-ipar és kereskedelmi miniszter a szakemberképzésen kivül az iskola 
részére azt a feladatot is adta, hogy "az intézet kezelése alá bocsájtott 
erdőbirtokon végzett erdőgazdálkodás a szomszédos birtokosoknak útmutatóul 
szolgáljon, hogy a különféle belföldi és külföldi értékes fanemek meghono- 
sitása és nagyobb mértékben való telepitése által szemmel látható eredménye
ket felmutatva követésre találjon; végül, hogy az erdőőri szakiskola keze
lése alá tartozó nagy terjedelmű csemetekertekben nevelt 1 ’̂ lönféle rdei fák 
a birtokosok között ingyen történő kiosztása az ország kopár területeinek 
befásitását elősegitse".
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1898-tól az iskola tanárai és tanulói a tudományos kutatásokba is bei Tp- 
csolódtak.Az iskola ugyanis ettől az évtől kezdve a Selmecbányái Központi 
Kisérleti Állomás külső kisérleti állomása lett /1265o/1897. Fm. sz. ren
delet ./ Idézet a Szeged-Királyhalmi m.kir.Erdőőri Szakiskola 1912 évi is
mertetőjéből. Az erdőőri szakiskola egyszersmind "Erdészeti külső kisér- 
leti állomás" is. Kisérletei a külföldi fanemek megtelepitésén kivül az 
alföldi erdőgazdaság, különösen az akác erdőgazdaság körébe tartozó min
denféle elméleti és gyakorlati kérdések megoldására vonatkoznak.

Egyik elsőrangú meteorológiai állomása, amely az erdészeti kísérleteket 
szolgálja a park mellett, teljesen nyilt területen van elhelyezve, laikus
ra is látványosság számba mehet. A fehérre festett sodronykeritésen belül 
4oo m2-nyi területen középen áll a messziről feltűnő 18 m magas szélvitor
la szélerősség mérővel, körülötte fehér kis angol bódékban a száraz és ned
ves hőmérő, hygrometer, párolgásmérő, maximum-minimum hőmérő; ezek mellé 
sorakozik az insolatios minimum hőmérő, mellette az 5,15,3o,6o,12o cm mély- 
reállitott talajhőmérséklet-mérők s végül a csapadékmérő.

Párhuzamosan e nyilt területen felállitott meteorológiai állomással a 
másik állomás bent az erdő fái között van felállítva s azokkal a műszerek
kel felszerelve, amelyekre az erdő hatással van.

Az erdészeti kísérletek és megfigyelések rzolgáíatában áll az intézet 
parkja, csemetekertje és erdeje is, ahol a folyó kísérleteket évek óta vég
zik.

Az erdoori szakiskola ornithologiai megfigyelő állomás is és egyszersmind 
madarvédelmi telep.

1921-ben az iskola külső kiserleti állomásként működni megszűnt.
Említést érdemel az is, hogy a kutatás első ténykedéseként már 1898- 

bán 18o m mélységig talajfurást végeztek, amiből kitűnt, hogy 1-2 m vastag 
gyengén agyagos homokréteg fölött laza homok található.

A központi kisérleti állomással való kapcsolat a többek között abban 
is állt, hogy a tanulókat a fenológiai megfigyelésekbe is bekapcsolták és 
ezeket az adatokat a központ részére továbbították.

Ugyancsak jelentős eredményeket ért el az iskola a homoknak akác és 
egyéb fafajokkal való erdősitésénél. 1914-ben mar "az iskolának páratlan 
sikerei vannak a homoki erdészeti kísérletek terén", l^zel kapcsolatban meg 
kell einlekeznunk Kiss Ferencről, aki szakmai tanácsaival segitette az is
kola munkáját.
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A kötelességtudásra való nevelést nagyon jól segítette az iskola meteo
rológiai állomása, amely a 9oo-as évek elejétől az országos meteorológiai 
hálózat állomásaként működött. Az észleléseket naponta azonos időpontokban 
kellett az észlelés végzésére kijelölt tanulóknak eszközölniük. Kár, hogy 
az állomás 1976-ban megszűnt.

Meg kell említenünk az 19oo-as és az 191o-es éveket, amikor is a pári
zsi, illetve a bécsi világkiállításokon az iskola szemléltető eszközeivel 
vesz részt. Tiszteletre méltó ténykedés volt egy végeredményben tanyasi, 
annakidején eléggé nehezen megközelíthető helyen levő iskolatol.

Az iskola a nevelésével egy bizonyos erdész Öntudatot is adott a tanu
lóinak, jogosan többnek, szakmailag jobban felkészültnek tartották magukat 
a szakvizsgázottaknál. Nagyobb anyagi igénnyel léptek fel, amit a kisebb 
erdőbirtokosok nem szivesen elégitettek ki. Általános volt a vélemény, - 
és ez az iskolai oktatás részére dicséretet jelentett - hogy az iskolai ok
tatás többet ad, mint amit a gyakorlat kivánt. Az erdőőri szakiskolai kép
zést védelmébe vette Roth Gyula a selmeci erdészeti akadémia akkor még ta
nársegédje, amidőn rámutatott arra, hogy "nem az iskolai képzésben, hanem 
az erdőgazdálkodás külterjességében van a hiba11. Azt azonban el kellett is
merni, hogy a védelmi szolgálat ellátásához a szakiskola elvégzése szükség
telen. A nagyobb uradalmak vezető szakemberei viszont szükségesnek látták 
az erdőőrök műszaki segédszolgálatuk jobb ellátását biztositó tudásuk meg
erősítését, mert az uradalmak részére az erdőtörvényben előirt üzemterv sze
rinti kötelező erdőkezelés és esetleg az üzemterv készitése nagyobb műszaki 
tudásu erdőőröket, altiszteket kivánt. így kezdődött az erdészeti szakok
tatás átszervezése 19o8-ban, majd a gyakorlat kívánságára 1914-ben az erdő
becslés és az erdőrendezés külön tárgyként való oktatását is megkezdték.

Az első, szerencsétlenül végződött világháború az erdészeti* oktatásra 
is rányomta a bélyegét. Az általános elszegényedés az oktatás színvonalát 
lecsökkentette, az iskolai szorgalmi idő 1 évre csökkent. /Ugyanakkor né
hány évig ki5zépfoku erdészeti oktatás is folyt./ Ez az oktatási forma az 
Erdőről és ci természetvédelemről szóló törvény életbelépéséig állott fenn.

Az 1935. évi IV. te. érvényétől kezdve /hatályba lépett 1935. évi au
gusztus hó 1-én/ 1949-ig töretlen az iskola működése. Az erdőőrök régi kí
vánsága teljesült azáltal, hogy az uj, az erdőtörvény rendelkezéseinek meg
felelően ismét 2 éves szorgalmi idővel megnyíló, magasabb szakképzettséget 
adó iskola nevében az ”alerdesz” , 1946—tói pedig az "erdész” címet kapta és
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m int ilyen alerdészeket, illetve erdeszeket bocsajtott ki falai közül.
195o-1953-ig politikai meggondolásokból rövid lo hónapos, 1 éves erdésze
ti tanfolyamok váltakoztak.

1954-1958-ig az iskola erdészeti gépészképző szakiskolaként működik. 
1955-ben az iskola önállósága megszűnt és a Debrecenből Szegedre helyezett 
erdészeti technikum gyakorlati oktatási bázisa is lesz. A technikumi növen
dékek szakmai gyakorlataikra Ásotthalmára vonultak ki tanári kisérettel.

1958-ban ismét visszakapja önállóságát és 19.69-ig igényes erdész-okta
tás folyik az iskolában. A szorgalmi idő maradt a 2 év, legalább 2 éves 
előgyakorlat után. Az innen kikerült tanulóknak eredetileg beosztott erdész—%
ként való alkalmazását tervezték, de olyan jó szakgárda került ki az isko
lából, hogy a legtöbbjük önálló kerületvezetést kapott.

Az ásotthalrai szakiskolánk az egyetlen olyan erdőori szakiskola, amely 
alapitásától kezdve eredeti helyén működött közel loo éven át, vagyis az 
iskolatipus megszűnéséig.

Az ásotthalmi szakiskola az erdészeti gyakorlatban tiszteletet és meg
becsülést érdemelt ki.Az iskolából kikerült szakemberek legnagyobb része az 
életben a helyét jól megállta, mert az oda nem valókat az iskola időben el- 
távolitotta. Jó ajánló levél volt az ásotthalmi szakiskolai bizonyitvány,il
letve képesitő vizsga bizonyitvány,Az iskola hirnevének alapja a tanszemély
zet oktató munkája és szakmai ténykedése volt. Igazgatói és tanárai között 
országosan ismert és becsült szakemberek voltak, igy Illés Nándor, Teodo- 
rovits Ferenc, Gyarmati Endre, Takács Ferenc, Dózsa József, Tuskó László, 
Pető János, Borsi Ferenc, és még néhányan. Az iskolából kikerülő szakember 
az oktatók tükörképe!

A szakember nevelés annak ellenére, hogy az iskola története folyamán 
az egyes iskolatípusok hol lassabban, hol gyorsabban váltakoztak, töretlen 
maradt. Nem érdektelen felsorolni az ásotthalmán működött szakiskola-tipu- 
sokat:

1883-19o8 2 éves erdőőri szakiskola 1 év utógyakorlattal, utána képe- 
sitővizsga;

19o8-1918 2 éves erdőőri szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 
befejezése után képesitővizsga letétele;

1918-192o 1 éves erdőőri és vadőri szakiskola erdőgazdasági munkások 
és alkalmazottak számára;

192o-1935 1 éves erdőőri és vadőri szakiskola 1 éves előgyakorlattal,
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utána képesitővizsga;
1935-1946 2 éves alerdész szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 

befejezése után képesitővizsga letétele;
1946-1949 2 éves erdész szakiskola 1 éves előgyakorlattal, az iskola 

befejezése után képesitővizsga letétele;
1950-1951 lo hónapos szaktanfolyam szemináriumi oktatással, utána 

vizsga;
1951-1953 lo hónapos szaktanfolyam órarendes oktatással, utána vizsga;
1953-1958 Erdészeti gépészképző szakiskola;
1958-1969 2 éves erdész szakiskola 2 év előgyakorlattal, utána szak-

*
vizsga;

1969- Erdészeti Szakmunkásképző Iskola.
Az egyes tipusu erdőőri szakiskolák célját a rendeletek pontosan elő

írták, amik az oktatás részére irányelvül szolgáltak.
1883-19o8-as iskolatípusnál: "Két év alatt az erdészeti segédszolgálat

ra olan egyéneket nevelni, akik az erdő telepítésében, gondozásában, védel
mében és kihasználásában olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek, 
hogy felettesük utasításait végrehajtani képesek legyenek". /675o/1885 FM;/

19o8-1918-as iskolatípusnál; "Rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás 
utján az 1879. évi XXXI.te.értelmében teljesítendő erdőőri teendők végzésére 
alkalmas egyéneket neveljen.A tanulók a tulajdonképpeni erdővédelmi teendő
kön kivül a műszaki segédmunkálatokban is elegendő jártasságra tegyenek 
szert s az erdőgazdaság körében okszerűen űzhető vadtenyésztés terén a va
dászat gyakorlására nézve is kellő ismereteket szerezhessenek". /6542o/19o8. 
FM./

Az iskola vezetés kívánatosnak tartotta, hogy a tanulók egy egyszerű 
vadászfegyverrel rendelkezzenek.

192o-1935-ös iskolatípusnál; "Rendszeres iskolai, főleg gyakorlati ok
tatás utján az erdőgazdaságok részére olyan egyéneket neveljenek, akik az 
erdőtörvényben foglaltak értelmében teljesítendő erdőőri és vadőri teendők 
ellatasara alkalmasak es képesek legyenek arra, hogy a tulajdonképpeni erdő— 
vedelmi es vadori teendőkön kivül egyrészt az erdőgazdaságban reájuk háruló 
munkákat végrehajtsák, másrészt okszerű vadtenyésztési, vadápolási és vadá
szati teendők vegzesere kellő ismereteket és gyakorlati jártasságot szerez
zenek." /11956/192o FM./
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1935-1949-es iskolatípusnál; "Az erdőgazdaságok és a vadgazdaságok ré
szére alerdészeket neveljen, akik a gazdasági és műszaki segédszolgálat nem 
különben az erdővédelmi és vadvédelmi szolgálat elírásához a szükséges és 
a törvényekben megszabott követelményeknek is megfelelnek és megfelelő szak- 
képzettséggel rendelkeznek. *V2996o/1936 FM./

1958-1969-es iskolatípusnál: "Alacsonyabb beosztásban lévő erdőgazdasági 
dolgozók szakmai továbbképzése". /44/1958 FM./

Az ásotthalmi iskola jelentőségét emeli, hogy az erdész-oktatás 81 évé 
alatt 1883-tól 1885-ig, majd 1918-tól 192o-ig, végül 1958-tól 1969-ig össze
sen tehát 15 évig az ásotthalmi szakiskola volt az egyedüli erdész szakem
bert képző alsófoku szakiskola.

Az első világháborút követő összeomlás miatt az utódállamokból való át- 
település következtében a hidasligeti erdőőri és vadőri szakiskola tanulói 
az 1918/1919-es tanévet Királyhalmán fejezik be.

Az eltelt loo évből 81 éven keresztül történt erdész képzés és 19 éven 
át erdészeti szakmunkás képzés, végeredményben az iskola mindvégig erdészeti 
szakképzés szolgálatában állt.

A 81 év alatt 2o49 erdőőr, alerdész, illetve erdész, tehát erdészeti 
képzettségű szakember hagyta el az intézetet. És pedig:

1883-tól 192o-ig 541 fő
192o-tól 195o-ig 877 fő
195o-től 1954-ig 252 fő
1959-től 1968-ig 379 fő

1883 és 192o között átlag évi 15 fő, 192o-tól 195o-ig átlag 29 fő,
195o és 1954 között átlag 63 fő, végül 1958 és 1968 között átlag 42 fő 
kapott az iskolától képesitést.

Az, hogy az erdészet a kornak megfelelően fejlődni tudott, az azoknak 
az iskolából kikerült szakembereknek is köszönhető, akik az ott kapott alap
ra épitve a központi elgondolásokat, az uj élet kivánalmait a gyakorlati 
életbe át tudták ültetni.

A múlt zárt társadalmi felepitése nem tette lehetővé azt, hogy az is
kolából kikerült szakemberek tanulmányaikat tovább folytathassák. Ez csak 
1945 után vált lehetővé, amikor is a továbbtanulás lehetősége a jó képessé-
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gű erdészek részére is megnyílt es közép, sőt esetleg felsőfokú végzett
séget is szerezhettek.

Az alsófoku szakoktatás végleges megszűnése után az iskola uj felada
tot kapott, igy nem feledkezhetünk meg Ásotthalma jelentőségéről sem, mint 
az erdészeti szakmunkás képzés eleinte egyetlen centrumáról. Ásotthalom 
volt az, ahol 1954-ben az ország akkor egyetlen erdészeti gépészképző szak
iskolája megnyílt. Az akkor Csehszlovákiából importált MRP benzin-és ERP 
villanyfűrészek kezeléséhez gyors szakember képzésre volt szükség, ezért 
hathetes tanfolyamokat indítottak, amelyek elégnek látszottak a fűrészgé
pek kezelésének elsajátítására. Ez az iskola 1958-ig működött Ásotthalmán, 
amikoris a már előbb említett erdészeti szakiskolának adta át a helyét.

1969-ben Ásotthálmán is véglegesen befejeződött az erdészek szakisko
lai képzése és az akkor megszűnt sárvári erdészeti szakmunkásképző iskola 
helyett Ásotthalmán emelt szintű erdészeti szakmunkásképzés indult. Az is
kola célja volt,hogy "olyan szakmai általános ismereteket kell nyújtania, 
amelyek megfelelnek a gyorsan fejlődő termelési követelményeknek és előse
gítik az általános iskolát elvégzettek középiskolai tovább tanulását".

Az immáron a negyedik erdészeti szakmunkásképző iskola büszkén viseli 
főépületének homlokzatán az "Erdészeti Szakiskola" felírást. A szakmunkás- 
képző iskolák közötti vetélkedők alkalmával tiszteletre méltó helyezéseket 
értek el és a szocialista országok szakmunkásképző iskoláinak nemzetközi 
vetélkedőin is megállták a helyüket.

Az iskola fennállásának centenáriumára az öreg épületek megszépülték, 
modernizálódtak, sőt uj - muzeumi könyvtár - épülettel gyarapodott* Ehhég 
a fedezetet 16 erdőgazdaság által adományozott 1,5 millió forintos# továbbá 
Csongrád Megyei Tanács 3 millió forintos adománya biztösitott. Ag iskola 
ilyen fejlődése nem utolsó sorban annak agilis igazgatójának Frőhliéh And
rásnak is köszönhető.
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