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ELKÉPZELÉSEK AZ ERDÉSZETI SZAKOKTATÁSRÓL 1919-ben 
Dr. Kollwentz Ödön

Sikerült másolatban hozzájutnom a m.kir. Földmüvelésügyi Minisztérium 
52539/1919. számú ügyiratához, amely a háború után megszállt területeken mű
ködött erdőőri- és erdész-szakiskolákkal kapcsolatos elképzeléseket és intéz
kedéseket tartalmazza. Az érdekes kortörténeti dokumentumban elöljáróban /vo- 
tum/ leirja a tervezett intézkedéseket.

"Kőszegen felállitani tervezett erdészeti szakiskola létesítésének feltételei.

Az alsófoku erdészeti szakoktatás intézményének átszervezése folytán a kétéves 
tanfolyamu erdőőri szakiskolák helyett középfokú 3 éves tanfolyamu erdészeti 
szakiskolák; alsó fokon pedig egy éves tanfolyamu erdőőri és vadőri iskolák lé
tesültek.

Az átszervezésre vonatkozó megállapodások alapján a vadászerdői erdőőri szak
iskolát az 1918-1919. tanévtől kezdve átszerveztük erdészeti szakiskolává és 
programba vettük többek között a görgényszentimrei és liptóujvári erdőőri 
szakiskolák átszervezését s a szükséghez képest "Dunántul"-ra is hasonló in
tézmény létesítését.

Az ország erdősebb vidékeinek megszállása folytán azonban kívánatossá vált,hogy 
ez időszerint egyedüli erdészeti szakiskola mellett minél előbb uj szakiskola 
nyíljék meg olyan vidéken, ahol a megszállástól tartani nem kell, ahol tehát 
az oktatás zavartalan menete is biztosítható.

Ennek a czélnak ez idő szerint - az egyéb viszonyokat is figyelembe véve - a 
Dunántul vidéke felel meg s mivel - annak a czélnak elérése végett, hogy külö
nösen ebbe az országrészbe beözönlött osztrák és cseh erdészek kiszoritassa- 
nak - eredetileg is tervbe volt véve itt egy erdészeti szakiskolának a felál
lítása , lépéseket tettünk egy dunántuli erdészeti szakiskola létesítése iránt.

A választás Kőszeg városára esett, s mind az előzetes tájékozódások azt mutat
ták, hogy a város közönsége hajlandó volna áldozatokat hozni erdészeti szakis
kolának ottani felállítása érdekében; a szóbeli tárgyalások megindultak.
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Kőszeg város polgármestere 1919.február hó 8-án az erdészeti I.A.főosztály
ban megjelenvén, arra az esetre, ha a dunántuli erdészeti szakiskola Kőszegen 
létesitetnék, a következő ajánlatokat tette:

Kőszeg város nevében - a városi tanács hozzájárulása esetén és a vagyonfel- 
ügyeleti hatóság jóváhagyását feltételezve - felajánlja elsősorban erdészeti 
szakiskola létesitése czéljára a város tulajdonát képező "Frigyes" gyalogsági 
laktanya összes épületeit a hozzátartozó telekkel együtt 42o,ooo K. vételár 
illetőleg ezeket az ingatlanokat terhelő 42o.6oo K. 4 1/2 %-os törlesztéses 

kölcsön átvállalása mellett /: Nb:A kölcsön a "Magyar Jelzálog Hitelbanktól" 
van 5o éves amortisatió mellett, s az évi 22,164 Kor.tesz ki:/

Hajlandó volna a város a szakoktatása czéljaira 25o-3oo magyar hold /:12oo 
négyszögöl:/ mezőgazdasági földet rendelkezésre bocsátani bérfizetés nélkül.Ki
jelentette azonban a polgármester, hogy a folyamatba tett birtokreformra való 
tekintettel a most emlitett mezőgazdasági területnek teljes egészben való ren
delkezésre bocsájtását nem garantálhatja. Egyúttal kijelentette a polgármester, 
hogy a mezőgazdasági területeket csak addig az ideig bocsátja az állam rendel
kezésére, ameddig a szakiskola mint ilyen fennmarad.

A város részéről biztosítja továbbá, hogy a létesítendő szakiskola fa- és e- 
gyéb termék szükséglete a mindenkori árjegyzék szerinti árak 8o %-os árának 
befizetése mellett ki fog szolgáltathatni.

Végül kilátásba helyezte a város közreműködését abban a tekintetben, hogy a 
Frigyes laktanya és az államvasuti alkalmazottak árvaháza közötti telkek az ál
lam részére megszerezhetők legyenek /: esetleg csere stb.utján:/

A város részéről a polgármester viszont kikötendőknek véli, hogy a város erdei 
állami kezelésbe vétessék, az állami kezelés az 1898.XIX.t.ez. 11. és 13. §-ai 
alapján történjék. Kiterjesztve az összes kezelési stb. teendőkre, kivéve azon
ban az erdőőrzés teljesítését, amelyről a város saját erdőőri személyzetével 
kiván gondoskodni.

Az állami kezelést a város minden nemű járulék fizetése nélkül - az állam ré
szére felajánlott kaszárnyatelek ingyenes felajánlása és a mezőgazdasági föl
deknek haszonbér nélküli átengedése ellenértékéül kéri teljesíteni.

Kéri továbbá a város, hogy az erdőbirtokainak állami kezelésbe vétele esetén a
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város jelenlegi erdőtisztjének további alkalmaztatása törvényes alapon ren- 
deztessék; továbbá, hogy a gazdálkodás vezetése oly módon történjék, hogy az 
erdőgazdaságot terhelő kötelezettségek kielégítéséről aképen történjék gon
doskodás, hogy az a város összes érdekeit s főként az erdőgazdaság jövedelme
zőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Végül a város polgármestere kijelentette, hogy a szóban forgó kaszárnya a had
ügyi kincstárnak van bérbeadva és az érvényben lévő bérszerződés szerint csak 
a hadügyminiszter bonthatja fel, a szerződés 1/2 évi előzetes felmondási idő 
mellett. Ha a katonakincstár hajlandó a szerződést a kikötött határidőn belül 
felmondani, azt a város elfogadja és abban az esetben hajlandó az épületeket 
azonnal a földmivelésügyi kormány rendelkezésére bocsátani.

Mindenesetre kéri a város a kormány támogatását egyrészt a tekintetben, hogy a 
kaszárnya bérszerződése a katonakincstárral mielőbb felbontassák, másrészt,hogy 
a folyamatba tett földbirtokreform keresztülvitele kapcsán a szakiskola gazda
sága részére szükséges 25o-3oo magyar hold mezőgazdasági terület a parcellázás 
alól kivonassák.

Az I.A.főosztály a polgármester ajánlatait az álamra nézve előnyösnek vélvén, 
azokat elfogadhatónak - a város részéről kikötendő feltételeket teljesithetők- 
nek tartja, és pedig abban a formában, hogy a város erdeje az 1898:XIX.t.ez. 
alapján vétessék az állam kezelésébe, de az összes gazdasági ügyek intézése a 
létesítendő szakiskolára bizassék; - a várossal szemben viszont az államerdé
szet részéről szükségesnek véli, hogy a vadászati és halászati jog a város 
egész határára nézve a szakiskola részére biztositassék, továbbá, hogy az erdő- 
őri személyzet - bár az erdőőrök a város alkalmazottai - szolgálati és fegyelmi 
szempontból a szakiskola alá tartozzanak.

A várossal a fentiek értelmében való tárgyalások megkezdésével kapcsolatosan 
megkeresés volna intézendő a hadügyminiszter úrhoz a "Frigyes" laktanya bér- 
szerződésének mielőbbi felbontása érdekében, másrészt a 8.IX.1 ügyosztály kü
lön ügyiraton felkérendő volna, hogy a folyamatba teendő birtokreform kapcsán 
figyelemmel legyen arra, hogy Kőszeg város mezőgazdasági birtokának fölosztá
sa esetén a szakiskola mint kulturintézmény a szakoktatáshoz elkerülhetetlenül 
szükséges 25o-3oo magyar holdnyi területet, mint városi tulajdont használatra 
megkaphassa."
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I.

"Kőszeg város Polgármesterének 

K ő s z e g "

"Az alsófoku erdészeti szakoktatás intézményének 1918-ban történt átszervezé
se folytán a két éves tanfolyamu erdőőri szakiskolák helyett középfokon egy 3 
éves tanfolyamu erdészeti szakiskola, alsófokon pedig két 1 éves tanfolyamu 
erdőőri és vadőri iskola létesült oly módon, hogy az 1918/19- tanévtől kezdve 
a vadászerdői erdőőri szakiskola átszerveztetett középfokú erdészeti szakis
kolává, a görgényszentimrei és a királyhalmi erdőőri szakiskola, valamint a 
vadászerdői szakiskolával kapcsolatosan létesített hidasligeti vadőri szakis
kola átszerveztetett /alsófoku/ erdőőri és vadőri iskolává, a liptóujvári er
dőőri szakiskola pedig mint ilyen ideiglenesen fenntartott addig az ideig,amig 
a régi rendszer alapján felvett, de háborús okok miatt még nem végzett erdőőri 
szakiskolai tanulók tanulmányaikat be nem fejezik.

Ezzel az átszervezéssel kapcsolatosan - az e tekintetben már régibb idő óta 
ismételten megnyilatkozott óhajtásnak megfelelően ugyancsak az 1918.évben el
határoztatott, hogy egy erdészeti szakiskola valamelyik dunántuli vármegyében 
is létesitessék.

Az uj szakiskola székhelyének kiválasztásánál elsősorban Kőszeg város vétetett 
figyelembe nemcsak azért, mert az iskola czéljaira szükséges épületek Kőszegen 
rendelkezésre állanak, hanem azért is, mert a város erdei a szakoktatás igényei
nek teljesen megfelelnek.

A szakiskola elhelyezése kérdésében akkori hivatali elődöm azt az álláspontot 
foglalta el, hogy az erdészeti szakiskola Kőszeg városában csak abban az eset
ben volna létesíthető, ha a város az alábbiakban felsorolt főfeltételeket a ma
ga részéről kötelezően elfogadná, nevezetesen ha:
1. Kőszeg város erdészeti szakiskola czéljaira megvételre felajánlaná a magyar 

államnak a tulajdonát képező "Frigyes" gyalogsági laktanya összes épületeit 
a hozzátartozó telekkel együtt 42o.6oo K vételárért, illetőleg az ingatlanokat 
terhelő s a Magyar Jelzálog Hitelbanktól felvett törlesztéses kölcsön átválla
lása ellenében;
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2 . a város összes erdőbirtokát az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola 
kezelésébe adná oly módon, hogy az állami kezelésbe vétel az 1898. évi

XIX.t.ez.11. és 13. §-ai alapján történnék, kiterjesztve a kezelést a város 
bevonásával tüzetesen megállapítandó összes erdőkezelési és értékesítési te
endőkre, úgy azonban, hogy e mellett az államot a várossal szemben anyagi fe
lelősség nem terhelhetné; nem vállalhatná továbbá az állam az erdőőrzés telje
sítését, amelyről Kőszeg városnak kellene saját erdőőri személyzetével tovább
ra is gondoskodnia úgy azonban, hogy az erdőőri személyzet szolgálati és fe
gyelmi szempontból a szakiskola alá tartoznék;

3. a város a szakiskolai tiszti és altiszti személyzet illetményföldre való 
igényének kielégítése czéljából, valamint a létesítendő szakiskola szakok

tatási czéljaira /: a szakiskolai élelmezés szükségleteit is fedező gazdálko
dás berendezésére :/ a tulajdonát képező mezőgazdasági földekből 25o-3oo
/: 12oo négyszögöllel számított:/ magyar hold kiterjedésű részletet haszonbér 
nélkül szabad használatra az állam rendelkezésére bocsátana mindaddig, amig az 
erdészeti szakiskola - mint ilyen - fennáll;

4. a város a létesítendő erdészeti szakiskola fa- és egyéb erdei termék szük
ségletét annyira amennyire annak lehetősége meglesz, saját birtokáról szol

gáltatná ki és pedig a mindenkori árjegyzék szerinti árak 8o %-ával számított 
ellenértékének megtérítése mellett;

5. a város a vadászati és halászati jogot a város egész határára nézve a szak
iskola részére biztosítaná s e czél érdekében minden lehetőt elkövetne arra

nézve, hogy a vadászat és a halászat gyakorlása a szakiskolai tanulók részére 
az érvényben levő bérszerződések hátralévő ideje alatt is lehetővé tétessék;

6 . a város közreműködnék a tekintetben, hogy a "Frigyes" laktanya és az állam- 
vasuti alkalmazottak árvaháza közötti földrészletek - mihelyt annak szüksé

ge tényleg felmerül - az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola növénykert
jének czéljaira megszerezhetők legyenek.

Az 1-6. pont alatt felsorolt feltételek elfogadása, illetőleg az erdészeti szak
iskolának Kőszegen való létesítése esetére a város tulajdonát képező erdők ke
zelésével stb. járó teendők járulék fizetése nélkül teljesíthetnének az erdé
szeti szakiskola részéről és a város jelenlegi erdőtisztjének további alkalma
zása az 1898:XIX.t.ez. 58. §-ában foglaltak értelmében törvényes alapon ren-
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deztetnék; végül a gazdálkodás vezetése oly módon történnék, hogy az erdőgaz
daságot terhelő kötelezettségek rendezése a város összes érdekeit s főként az 
erdőgazdaság jövedelmezőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Mielőtt a szakiskolának Kőszegen való elhelyezése kérdésben végleges állást 
foglalnék, felkérem polgármester urat, hogy a szakiskola létesítésének ügyét
- az előbb említett fontos körülményre való tekintettel - soronkivül vétesse 
tárgyalás alá s a város tanácsának határozatát hozzám a legrövidebb utón ter
jessze fel.

Végül megemlítem, hogy - mivel a már létesített vadászerdői erdészeti szakis
kola tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő o- 
kokból sürgősen máshová kell áthelyeznem s feltétlenül gondoskodnom kell arról, 
hogy ez a személyzet addig is, amig hivatásszerű működését megkezdheti, meg
felelő elhelyezést találjon - kérem annak lehető legsürgősebb bejelentését,hogy 
a "Frigyes" laktanya épületei mikor lennének átvehetők s amennyiben ezeket a 
legközelebbi időben /:a folyó október hó folyamán:/ elfoglalni nem lehetne,mód
jában volna-e a városnak az említett személyzet ideiglenes elhelyezéséről gon
doskodni?
Bpest 919

K. Péch sk 1.Arató sk Héjjas sk
X.8 X.3 IX.2o

II. 

A hadügyminiszter umak 
B u d a p e s t .

Annak a czélnak elérése végett, hogy az osztrák és cseh erdészek az országból 
a magyar származású szakegyénekkel mielőbb kiszorithatók legyenek, a lehető 
legrövidebb időn belül egy uj erdészeti szakiskolának felállítása vétetett 
tervbe s a létesítendő szakiskola székhelyéül Kőszeg városa szemeltetett ki.

Mivel a szakiskola létesítése a mai drága építkezési viszonyok miatt ahhoz a 
feltételhez köttetett, hogy Kőszeg város az intézet czéljeinek teljesen meg
felelő u.n. "Frigyes" laktanyát, amely a város tulajdonát képezi, a szakisko
la czéljaira rendelkezésre bocsássa és mivel a megejtett előzetes tárgyalások 
során arról értesültem, hogy az emlitett gyalogsági laktanyát - abban az eset
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ben, ha annak használata iránt a város és a katona kincstár között létrejött 
bérleti szerződés felbontatik - a város a létesítendő erdészeti szakiskola 
czéljaira a telekkel együtt tulajdonába adja az államnak: tisztelettel kérem 
miniszter urat, hogy a "Frigyes" laktanya bérletére vonatkozó szerződés fel
bontásához hozzájárulni méltóztassék oly módon, hogy a bérleti viszony a ka
tonai kincstár részéről a szerződésben kikötött 1/2 évi felmondási idő mellő
zésével azonnal felbontassák és az épületek telkekkel együtt erdészeti szakis
kola létesítésére azonnal rendelkezésemre bocsátassanak.

Tisztelettel megjegyzem, hogy kérésem teljesítésének annál kevésbbé látom aka
dályát, mert értesülésem szerint a "Frigyes" laktanya már hosszabb idő óta tel
jesen ki van ürítve s a változott viszonyok következtében csökkentett katonai 
igényeket a városban meglevő többi három laktanya is bőségesen kielégíti.

Tisztelettel megjegyzem még, hogy a "Frigyes" laktanya azonnali átvételét az a 
körülmény teszi szükségessé, hogy a már létesített vadászerdői erdészeti szak
iskola tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő 
okokból sürgősen máshová kell áthelyeznem s erre a czélra a szóban forgó épü
letek a legczélszerübben volnának felhasználhatók.

Végül tisztelettel kérem, hogy nagybecsü intézkedését velem 8 nap alatt közöl
ni méltóztassék."

Bpest 1919
K. Péch s.k. 1. Arató s.k. Héjjas s.k.

X.8 X.3 IX.2o

Az ügyirat betekintést ad az erdészeti főosztály súlyos gondjaira, és a hiva
tali nyelvezetről, érintkezésről is sokat megtudhatunk.

Végül megjegyezzük, hogy az iskolát nem Kőszegen, hanem Tata-Tóvárosban helyez
ték el.


