
A kisebb erdőgazdaságok kezelésére alkalmas 
szakemberek iránti igény kielégítése.

A középfokú erdészeti oktatás kialakulása

Dr. Kollwentz Ödön

I. Kezdő lépések. 1790-1915

Középfokú képzéssel rendelkező erdész szakemberek iránti 
igény már a XVIII. század végén jelentkezett. Az észak
magyarországi erdőbirtokosok ez iránti kívánságát kielégítendő 
Franz Vissner liptóujvári (Hradek) kamarai erdőfelügyelő 
1799-ben egy magántanodát, „schola forestalis theoretico- 
practica”-t indított meg, amely három év alatt az elemi 
ismeretek mellé erdészeti szakismereteket is adott. Ez az iskola 
mindössze tizenkét évig működött.

A dunántúli igény kielégítésére Keszthelyen 1806-ban -  a 
Georgikonhoz kapcsolódva -  egy „Erdész-Vadász Oskola” 
nyílt meg, amely a 15 évet betöltött ifjak hároméves 
továbbtanulását tette lehetővé, amit kétéves gyakorlati munka, 
a „practicum” követett. Ez utóbbi két évben a gyakorlati 
munkák elsajátítása mellett még az addig tanult elméleti 
anyagot is átismételték. Az iskola 1848-ig működött.

A jobbágyok felszabadítását (1848) követő arányosítás a 
volt úrbéresek részére kisebb-nagyobb erdőbirtokosságokat 
teremtett, és felmerült ezekhez és a községek kisebb erdeiben a 
szakszerű erdőgazdálkodás vezetését biztosítani képes 
szakemberek iránti országos igény.

A XIX. század első felében a kisebb magántulajdonú erdők 
kezelését olyan erdészek látták el, akik a szakmai ismereteket 
gyakorlati úton szerezték meg, vagy pedig gazdasági-, 
főreáliskolát, vagy főgimnáziumot végeztek, és a gyakorlatot 
egy nagyobb uradalom főerdészéhez szerződve kapták. Ezek 
részére az államvizsga rendszere a hatvanas évek végére 
kialakult, és szorosan kapcsolódott a felsőfokú államvizsga 
rendszeréhez. Ezeket évente egy alkalommal tartották. A 
vizsgára bocsátás feltétele az „alsóbb fokú” (középfokú)
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erdészek részére legalább 3-6 évi igazolt gyakorlati szolgálat. 
Az igazoláson a gyakornok szorgalmát és erkölcsi magatartását 
is véleményezni kellett. Ezek részére 1870-ben Pozsonyban, 
Kassán, Temesváron, Kaposváron és Sopronban tartottak 
államvizsgát. Ennek a vizsgarendszernek a megszűnése az 
erdőtörvény hatályba lépésével lehetett kapcsolatban.

Az 1883. évben Ásotthalmán megnyílt erdőőri 
szakiskolából kikerült szakemberek nem bírtak akkora 
tudással, hogy azok a kisebb erdőbirtokokban a gazdálkodás 
vezetését önállóan végezhessék. Az erdészeti körökben mind 
erősebben merült fel az a kívánság, hogy olyan tanintézet 
szervezése történjék, amelyből a kikerült erdészek a kisebb 
erdőbirtokok szakszerű gazdálkodásának a vezetésére képesek. 
A Kaán Károly által 1904-ben javasolt kétéves előgyakorlattal 
kezdődő hároméves elméleti-gyakorlati iskolai oktatás nem 
került megvalósításra. Helyette Tuzson János elképzelése, a 
vadászerdői erdőőri szakiskola szervezésében „erdészeti 
továbbképző tanfolyam” beindítása, valósult meg 1908-ban. 
(66854/1908. FM számú rendelet.) Az akkor már működött 
négy erdőőri szakiskola (Vadászerdő, Szeged-Királyhalom, 
Liptóujvár, Görgényszentimre) legkiválóbb növendékei ezeken 
az egyéves továbbképző tanfolyamokon főként az erdészeti 
műszaki segédszolgálattal kapcsolatos (földmérés, erdőbecslés, 
erdőrendezés, útépítés, kisebb épületek tervezése, költségvetés 
készítése, irodai ügyvitel, vadászatvezetés) ismereteket kaptak. 
Ez hét éven át a szakma által megbecsült műszaki 
segédszemélyzetet biztosított a szakma, és jó 
gazdálkodásvezetőket a kisebb erdőbirtokok számára. Ezzel a 
továbbképzőtanfolyammal a kívánt célt, a középfokú 
szakképzést nem lehetett elérni, az ezirányú érdeklődés 
csökkenése miatt a tanfolyamot 1915-ben már nem is indítják 
meg.
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II. Az erdészeti középiskola első évei 
1918-1924

Az első világháború végén, 1919 szeptemberében 
Vadászerdőn hároméves elméleti és egyéves szakmai 
előgyakorlatot kívánó erdészeti szakiskola nyitotta meg kapuit. 
(13584/1918. FM számú rendelet.) Az iskola tantárgyai a 
következők voltak:

mennyiségtan
erdőhasználattan
természettan
erdővédelemtan
növénytan
erdőbecslés és erdőrendezéstan alapelemei
erdészeti növényföldrajz
erdőtörvény és igazgatás
erdészeti állattan
halászattan
ásványtan és földtan
mezőgazdaságtan
vegytan
kisebb építkezések 
vadászat és fegyvertan 
erdészeti számviteltan
gyakorlati jártasság (erdő és vadgazdaságtani gyakorlat).

A felsorolt tantárgyak az erdészeti munkák minden ágát 
felölelték, de a közismereti tárgyakkal a tanulókat nem 
terhelték.

1919-ben Erdély román megszállás alá került. Az erdészeti 
főhatóság az ország egyetlen középfokú erdésziskoláját -  az 
igazgatásilag hozzá tartozó hidasligeti Erdőőri és Vadőri 
Szakiskolával együtt -  Magyarországon akarta továbbműköd
tetni, és ezért már 1919 nyarán Kőszeg város polgármesterével 
tárgyalást kezdeményezett az iskolák ottani elhelyezésével
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kapcsolatban. Az erről szóló 52539/1919. FM számú ügyirat a 
következő (teljes terjedelemben először itt közölve):

„Kőszeg város Polgármesterének, Kőszeg. Az alsófokú 
erdészeti szakoktatás intézményének 1918-ban történt 
átszervezése folytán a két éves tanfolyamú erdőőri szakiskolák 
helyett középfokon egy erdészeti szakiskola, alsófokon pedig 
két egy éves tanfolyamú erdőőri és vadőri iskola létesült oly 
módon, hogy az 1918/19 tanévtől kezdve a vadászerdői erdőőri 
szakiskola átszerveztetett középfokú erdészeti szakiskolává, a 
görgényszentimrei és királyhalmi erdőőri szakiskola, valamint 
a vadászerdői erdőőri szakiskolával kapcsolatosan létesített 
hidasligeti vadőri szakiskola átszerveztetett (alsófokú) erdőőri 
iskolává, a liptóújvári erdőőri szakiskola pedig, mint ilyen, 
ideiglenesen fenntartatott addig az ideig, míg a régi rendszer 
alapján felvett, de a háborús okok miatt még nem végzett 
erdőőri szakiskolai tanulók tanulmányaikat be nem fejezik.

Ezzel az átszervezéssel kapcsolatosan -  az e tekintetben 
még régebb idő óta ismételten megnyilatkozott óhajának 
megfelelően -  ugyancsak az 1918. évben elhatároztatott, hogy 
az erdészeti szakiskola valamelyik dunántúli vármegyében is 
létesítessék.

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

A szakiskola elhelyezése kérdésében akkori hivatali 
elődöm azt az álláspontot fogadta el, hogy az erdészeti 
szakiskola Kőszeg városában egyáltalában csak abban az 
esetben volna létesíthető, ha a város az alábbiakban felsorolt fő 
feltételeket a maga 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 hozzá 
tartozó telekkel együtt 420.600 K. vételárért, illetőleg az
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ingatlanokat terhelő a Magyar Jelzálog- és Hitelbanktól 
felvett törlesztéses kölcsön átvállalása ellenében;

2. a város összes erdőbirtokát az állam, illetőleg a létesítendő 
szakiskola kezelésébe adná oly módon, hogy az állami 
kezelésbevétel az 1898. évi XIX. t. ez. 11. és 13. §-ai 
alapján történnék, kiterjesztve a kezelést a város 
bevonásával tüzetesen megállapítandó összes erdőkezelési 
és értékesítési teendőkre úgy azonban, hogy mellette az 
államot a várossal szemben anyagi felelősség nem 
terhelhetné; nem vállalhatná továbbá az állam az 
erdőőrzés teljesítését, amelyről Kőszeg városnak kellene 
saját erdőőri személyzetével továbbra is gondoskodnia 
úgy azonban, hogy az erdőőri személyzet szolgálati és 
fegyelmi szempontból a szakiskola alá tartoznék;

3. a város a szakiskolai tiszti és altiszti személyzet 
illetményföldre való igényének kielégítése czéljából, 
valamint a létesítendő szakiskola szakoktatási czéljaira /:a 
szakiskolai élelmezés szükségleteit is fedező gazdálkodás 
berendezésére:/ a tulajdonát képező mezőgazdasági 
földekből 250-300 /: 1200 n.öllel számított:/ magyar hold 
kiterjedésű részletet haszonbér nélkül szabad használatra 
az állam rendelkezésére bocsátana mindaddig, amíg az 
erdészeti szakiskola mint ilyen fennáll;

4. a város a létesítendő erdészeti szakiskola fa- és egyéb 
erdei termék szükségletét annyira, amennyire annak 
lehetősége meg lesz, saját birtokáról szolgáltatná ki, 
éspedig a mindenkori árjegyzék szerinti árak 80 %-ával 
számított ellenértékének megtérítése mellett;

5. a város a vadászati és halászati jogot a város egész 
határára nézve a szakiskola 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 hátralevő ideje 
alatt is lehetővé tétessék;

6. a város közreműködnék a tekintetben, hogy a »Frigyes« 
laktanya és az államvasúti alkalmazottak árvaháza közötti 
földrészletek -  mihelyt annak szüksége tényleg felmerül -
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az állam, illetőleg a létesítendő szakiskola 
növénykertjének czéljaira megszerezhetők legyenek.

Az 1-6. pont alatt felsorolt feltételek elfogadása, illetőleg az 
erdészeti szakiskolának Kőszegen való létesítése esetére a 
város tulajdonát képező erdők kezelésével stb.-vel járó teendők 
járulék fizetése nélkül teljesíttetnének az erdészeti szakiskola 
részéről és a város jelenlegi erdőtisztjének további alkalmazása 
az 1898. XIX. t. ez. 58.§-ában foglaltak értelmében törvényes 
alapon rendeztetnék; végül a gazdálkodás vezetése oly módon 
történnék, hogy az erdőgazdaságot terhelő kötelezettségek 
rendezése a város összes érdekeit, s főként az erdőgazdaság 
jövedelmezőségéhez fűződő érdekeket kielégítse.

Mielőtt a szakiskolának Kőszegen való elhelyezése 
kérdésében végleges állást foglalnék, felkérem polgármester 
urat, hogy a szakiskola létesítésének ügyét -  az előbb említett 
fontos körülményre való tekintettel -  soron kívül vétesse 
tárgyalás alá, s a város tanácsának határozatát hozzám a 
legrövidebb úton terjessze fel.

Végül megemlítem, hogy -  mivel a már létesített 
vadászerdői erdészeti tanulóit, tiszti és altiszti személyzetét 
elháríthatatlan kényszerítő okokból sürgősen máshová kell 
áthelyeznem -  feltétlenül gondoskodnom kell arról, hogy a 
személyzet addig is, amíg hivatásszerű működését 
megkezdheti, megfelelő 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, módjában volna-e a városnak az említett 
személyzet ideiglenes elhelyezéséről más módon gondoskodni? 
Héjjas sk. IX. 20 1. Arató sk. X. 3 k.Péch sk. X. 8.

Budapest 1919 NB. Rubinek őexja az 1919. IX. 7-iki 
referáda alkalmával a főosztályt a várossal való tárgyalásokra 
felhatalmazni méltóztatott. Péch sk. IX. 18”

Ugyanezen az ügyiraton az erdészeti főosztály a 
hadügyminisztert is megkereste:
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„A Hadügyminiszter Urnák, Budapest. Annak a czélnak 
elérése végett, hogy az osztrák és cseh erdészek az országból a 
magyar származású szakegyénekkel kiszorithatók legyenek a 
legrövidebb időn belül egy uj erdészeti szak iskolának 
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 czéljainak teljesen megfelelő ún. »Frigyes« 
laktanyát, amely a város tulajdonát képezi, a szakiskola 
czéljaira rendelkezésre bocsássa és mivel a megejtett előzetes 
tárgyalások során arról értesültem, hogy az említett gyalogsági 
laktanyát -  abban az esetben, ha annak használata iránt a város 
és a katonakincstár 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 felbontásához hozzájárulni méltóztassék oly módon, 
hogy a bérleti viszony a katonai kincstár részéről a 
szerződésben kikötött lA évi felmondási idő mellőzésével 
azonnal felbontassák és az épületek telkekkel együtt erdészeti 
szakiskola létesítésére azonnal rendelkezésemre bocsátassanak.

Tisztelettel megjegyezem, hogy kérésem teljesítésének 
annál kevésbbé látom akadályát, mert értesülésem szerint a 
»Frigyes« laktanya már hosszabb idő óta teljesen ki van ürítve 
s a változott viszonyok következtében csökkentett katonai 
igényeket a városban meglévő többi három laktanya is 
bőségesen kielégítheti.

Tisztelettel megjegyzem még, hogy a »Frigyes« laktanya 
azonnali átvételét az a körülmény teszi szükségessé, hogy a 
már létesített vadászerdői erdészeti szakiskola tanulóit, tiszti és 
altiszti személyzetét elháríthatatlan kényszerítő okokból 
sürgősen máshová kell áthelyeznem, s arra a czélra a szóban 
forgó épületek a legczélszerübben volnának felhasználhatók.

Végül tisztelettel kérem, hogy nagybecsü intézkedését 
velem 8 nap alatt közölni méltóztassék.

71



Budapest 1919. Héjjas sk. IX. 20. 1. Arató sk. X. 3. Péch 
sk. X. 8.”

Még folytak a tárgyalások, amikor a kormány kiürítési 
parancsára az erdészeti szakiskola (a hidasligeti erdőőri és 
vadőri szakiskolával együtt) 1919 novemberében elhagyta 
Vadászerdőt. Az iskolák felszerelését a megszálló 
hatóságoknak át kellett adniok, az anyakönyveket azonban 
sikerült megmenteni, amelyeket a soproni „Roth Gyula” 
Erdészeti és Elsődleges Faipari Szakközépiskola, mint a 
vadászerdei erdészeti szakiskola jogutóda, őriz.

Az iskola ideiglenes elhelyezését Török Sándor igazgató 
részben Tatán, részben Tóvároson három különböző épületben 
biztosította, miután a kőszegi tárgyalás nem vezetett 
eredményre. Itt végeztek az 1920/21. tanévben az egyetlen 
hároméves tanulmányi idővel szervezett erdészeti középiskola 
növendékei.

A 11956/1920. FM számú rendelet az iskola tanulmányi 
idejét két évre csökkentette, és 1921 őszén már új név alatt, 
mint kétéves erdőgazdasági szakiskola kezdte meg a 
működését. Az iskolában oktatott tantárgyak a következők 
voltak:

mennyiségtan, erdőbecslés, 
erdőrendezés alapelemei, 
erdőműveléstan, 
erdészeti kisebb építkezések, 
erdészeti állattan, 
vadászat,
vadászati gazdaság,
fegyvertan,
erdővédelemtan,
törvények és erdészeti igazgatás,
erdőhasználattan,
erdőgazdasági számvitel, könyvvitel és talajtan,
irodai ügyvitel,
éghajlattan,
mezőgazdasági ismeretek,
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erdészeti növénytan, 
rajz,
egészségtan, elsősegélynyújtás.

A nagy nehézségekkel küzdő iskola négy éven át működött 
Tata-Tóvárosban.

III. Az iskola esztergomi elhelyezése

Úgy az Erdőgazdasági Szakiskola, mint az időközben 
egyéves szorgalmi időre csökkentett Erdőőri és Vadőri 
Szakiskola tata-tóvárosi elhelyezése az oktatásban nem tudott 
megfelelő szakmai színvonalat biztosítani. Török Sándor 
igazgató jól tudta, hogy az erdészeti szakoktatás színvonalát 
csak egy megfelelően elhelyezett, a miliő-pedagógia 
kívánalmait is kielégítő iskolával, a hozzá tartozó tanulmányi 
erdőgazdasággal lehet biztosítani. Az ő fáradhatatlan utánjárása 
és Esztergom város akkori vezetőségének megértő segítségével 
vált lehetővé a Vadászerdőről menekült erdésziskolák 
esztergomi elhelyezése. Itt a volt Károly laktanyában 
(kenderföldi kislaktanya) nyertek véglegesnek remélt 
elhelyezést.

A véglegesnek látszó elhelyezkedés a tantestületnél is 
megnyugvást hozott. A tantestület lelkiismeretes oktató 
munkája, az iskola által a felvételre jelentkezettek közül 
kiválasztott és végzett tanulóinak elméleti és gyakorlati tudása 
miatt a szakiskolában folyt oktatást a szakmai körök 
országosan elismerték. A tanulást megkönnyítendő az iskola 
erdőmérnök-tanárai az általuk oktatott szaktárgyakból a 
gyakorlati szolgálatot is segítő tankönyveket állítottak össze. 
1926-ban négy, 1927-ben három tankönyv jelent meg, az 
esztergomi Buzárovits könyvnyomda gondozásában.
Ezek:
Balázs Emil: Erdei fák és cserjék. 136 oldal. FM kiadása.

1926.
Balázs Emil: Erdőműveléstan. 134 oldal. FM kiadása.

1927.
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Katona István: Erdőbecslés. 76 oldal. FM kiadása. 1926. 
Katona István: Mennyiségtan. 91 oldal. FM kiadása. 1927. 
Katona István: Erdészeti földméréstan alapfogalmai. 175 

oldal. FM kiadása. 1927.
Tóber Samu: Erdészeti talajtan alapfogalmai. 88 oldal.

FM kiadása. 1926.
Tóber Samu: Erdészeti éghajlattan alapfogalmai. 94 oldal. 

FM kiadása. 1926.
Ezekből a tankönyvekből ennek az iskolatípusnak a 

megszűnése után az alerdész szakiskolák tanulói is tanulták a 
szakmát.

A középfokú erdész szakiskola egyik típusát sem ismerték 
el a középiskolákkal egyenrangúnak. Az érettségi vizsga 
helyett a kötelező képesítő vizsgát ugyanis nem ismerték el az 
érettségi vizsgával egyenrangúnak, mert közismereti tárgyak 
nem voltak a tantervekben a kívánt mértékben képviselve. 
(1944-ig a katonai szolgálatra besorozott érettségizettek a 
bevonulásukkor zubbonyukra karpaszományt kaptak, látható 
megkülönböztetésként az érettségi vizsgával nem bíróktól; 
mint karpaszományos őrmester, vagy mint zászlós szereltek 
le.) Növelte az erdészeti szakiskolát végzettek 
elégedetlenségét, hogy megfelelő társadalmi elismerést nem 
kaptak, de magukat többre értékelték, mint az erdőőri (és 
vadőri) szakiskolát végzetteket, mert szakmai tudásuk 
magasabb volt. Ugyanakkor a főiskolát végzettek maguk közé 
őket nem fogadták be, így tulajdonképpen társadalmi
talaj nélküliek voltak. Az iskolába jelentkezők létszáma is évről 
évre csökkent, és maguk a középfokú szakiskolát végzettek 
kérték ennek az iskolatípusnak a megszüntetését, ami az 
1136/1928. FM számú rendelettel meg is történt.

Az 1935. évi IV törvénycikk (erdőtörvény) csak az alsófokú 
erdészeti oktatásról rendelkezett. Az erdészet középfokon 
történő oktatását meg sem említette. Az erdőtörvény 
megszüntette az egyéves szorgalmi idejű erdőőri és vadőri 
szakiskolákat, és alerdész szakiskolák felállítását rendelte el, 
meghagyva az egyéves előzetes erdészeti gyakorlati szolgálati 
kötelezettséget; a szorgalmi időt két évre emelte. Ez az
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iskolatípus színvonalban semmivel sem maradt el az 
erdőgazdasági szakiskoláétól, ennek a tankönyveit használták, 
az oktatott tantárgyak pedig még szélesebb körűek voltak:

magyar nyelv és helyesírás 
számtan, mértan,
természettudományi alapismeretek 
erdőgazdasági földrajz 
erdészeti növénytan és termőhelyismerettan 
erdőműveléstan, erdővédelemtan 
erdőhasználat és kisebb építkezések 
erdőgazdasági üzemtani alapismeretek 
vadászatgazdaság és vadászattan 
erdészeti jog és védelmi szolgálattan 
irodai és számadási ügyvitel 
egészségtan, első segélynyújtás 
tűzoltás
mezőgazdasági alapismeretek, kertészet, méhészet, 
halgazdaság
háziipari- és műhelymunka 
szaktárgyakkal kapcsolatos gyakorlatok 
gyakorlati védelmi szolgálat 
testnevelés.

A második világháború folyamán a visszacsatolt 
országrészekben az utódállamokban, főként Csehszlovákiában 
végzett középfokú képesítésű, érettségizett szakemberek 
kerültek a magyar államerdészet szolgálatába, ami az erdészeti 
szaknomenklatura megváltoztatását, illetve bővítését tette 
szükségessé. Hazai erdészeti középiskola felállítására a mind 
nehezebbé váló háborús körülmények miatt nem gondolhattak.

Az erdőgazdasági szakiskola megszűnése (1928) után húsz 
évnek kellett eltelnie, hogy a középfokú szakoktatás gondolata 
ismét fölvetődjék, és egy igazi, minden szakmai igényt 
kielégítő, ugyanakkor érettségit is adó erdészeti középiskola 
megnyíljon (1948). Az akkori gazdasági helyzet miatt az
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államerdészet új iskola felállítását csak a már meglévő keretek 
(épület, személyzet) között vállalhatta.

Az Erdészeti Lapok 1948. évi 1. (októberi) száma már az 
oktatás megkezdéséről tudósít: „A földművelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztálya dicséretre méltó 
buzgalommal soron kívül végezte el -  Pető János 
főerdőtanácsosnak, a Szeged-királyhalomi Erdész Szakiskola 
igazgatójának odaadó közreműködésével -  a szükséges 
előmunkálatokat. Ennek eredményeként látott napvilágot a 
187300/1948. FM számú rendelet, amely megajándékozta 
szakunkat az új iskolával.”

Az iskolát alapító rendelet fakultatív érettségi vizsga 
letételét tette lehetővé. Az érettségizettek részére ez az 
erdészeti és/vagy a mezőgazdasági irányú továbbtanulásra 
adott lehetőséget. Az óratervet a középiskolák 
követelményeinek megfelelően, de a szakmai kívánság 
messzemenő kielégítésével állították össze. Nem csoda az, 
hogy ezt az iskolát az erdészek nagy családja a magáénak 
érezte, amit az is bizonyított, hogy az iskola felszereléséhez az 
egész magyar erdésztársadalom hozzájárult. Az iskola részére 
indított gyűjtést az Erdészeti Lapok 1949. évi augusztusi száma 
közölte. Összesen 10.612,50 Ft gyűlt össze az iskola 
felszerelésének a biztosítására, ami akkor tekintélyes értéket 
jelentett. Külön is meg kell említeni a MÁLLERD (Magyar 
Állami Erdőgazdasági Üzemek) hárosi fűrészüzemének 
ajándékát, amely a középiskola I. osztályának a padjait 
készítette el. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 
szakkönyvekkel jött az iskola segítségére.

Az előzőkön felül a volt erdészeti középiskolát végzettek 
kezdeményezték Török Sándor volt igazgatójuk arcképének 
megfestését. Erre a célra 2247,50 Ft gyűlt össze. A képet az 
iskola megfesttette és azt 1949. október 15-én ünnepélyesen 
leleplezte. A képet az iskola soproni jogutóda őrzi.

Az erdőgazdasági középiskola alapító rendelete 
(187300/1948. FM sz.) szerint az iskola felügyeleti hatósága a 
Földművelésügyi Minisztérium volt, amit a MÁLLERD-re 
ruházott át. Az iskola ünnepélyes megnyitója 1948. október 17-
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én volt, amelyen a Földművelésügyi Minisztériumot Bencsik 
István államtitkár képviselte, a MÁLLERD Központi 
Igazgatóságát Osváth István miniszteri tanácsos, a Műegyetem 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karát Sébor János egyetemi 
tanár, prodékán, a Királyhalmi Erdész Szakiskolát Pető János 
igazgató képviselte. Az előbb felsoroltakon kívül valamennyi 
erdőgazdasági nemzeti vállalat egy-egy kiküldötte és az 
esztergomi erdészeti szakiskola sok volt növendéke is 
megjelent az évnyitón. Nem hiányoztak a vármegye, 
Esztergom város, a hatóságok és a pártok, továbbá a helyi sajtó 
képviselői sem. A volt tanárok közül Ebergényi (Tóber) Samu 
és Katona István vettek részt az ünnepségen.

Álljon itt az iskola eredeti óraterve és összehasonlításként a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által 1949 őszén az 
iskolára oktrojált óraterve is:
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Tantárgy

Erdőgazd. középisk. Erdészgimnázium
I. | II. | III. | IV. I. | II. | III. | IV.

H e t i  ó r a s z á m
Hit és 
erkölcstan

2 2 2 2 - - - -

Magyar nyelv 
és irodalom

3 3 3 3 3 3 3 3

Orosz nyelv - - - - 3 3 3 3
Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2
Erdőgazdasági
földrajz

2 - - 2 2 - -

Erdészeti
növényföldrajz

- - - - - 2

Politikai
gazdaságtan

- - - - - 2 2 2

Mennyiségtan 3 3 3 3 3 3 2 2
Természettan i 
ismeretek

3 2 - - 3 - - -

Szerves és szervet
len vegytan

- - - - 2 - -

Vegytan és kőzet
tan

2 2 - 3 - - -

Biológia - - - - 4 5 3 -
Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2
Egészségtan 1 - - - - - - -
Mindennapi
kérdések

1 1 1 1 - -

Erdészeti növény
tan, gyógy- és 
iparinövényisme- 
retek

- 4 1 2 -

Erdészeti állat- és 
rovartan

3 - - - - - - -

Vadgazdaság- és 
fegyvertan

- 1 2 2 2 2

Termőhelyi
ismeretek

- - - - 3 -

Erdőművelés- és 
Erdővédelemtan

- - 3 3 3

Erdőhasználattan - - 2 2 - - 2 2
Földméréstan
alapelemei

- 2 - - 2 2

Erdészeti építke
zések és szállító
berendezések 
alapelemei

- - 2 - 2 2

Erdőbecslés és
erdőrendezés
alapelemei

3 2 2

Erdészeti 
jogismeret társ. és 
gazdaságtani 
bevezetés

2 2 1 - - 2
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Erdőgazdasági
politika

- - - 2

Mező- és erdö- 
gazd. alapismer
tek, méhészet és 
halgazdaságtan

3 1 1 - 3 - -

Irodai ügyv. és 
könyvvitel alap
elemei

1 2 1 2 2 2

Erdő és vadgaz
daságtan i gya
korlatok

5 4 8 8 10 9 8 9

A heti órák száma:
33 33 33 33 40 40 40 40

Az erdőgazdasági középiskola két felső osztályában 
erdőgazdasági gyakorlatokra hetenként egy nap állt a 
rendelkezésre. Az iskolai rendtartás az igazgatónak jogot adott 
arra is, hogy -  amennyiben az erdei munkák megkívánták -  a 
tanítást három napra felfüggessze. Az iskola alapító rendelete 
arra is kitért, hogy az iskola tanulói és a tanári kara az ország 
erdőgazdaságait és erdészeti üzemeit tanulmányutak keretében 
megismerjék. A III. osztályosok részére az iskola tanulmányi 
erdejében egyhónapos kötelező nyári gyakorlatot írt elő.

1949. január elsejével az iskola fölötti felügyeletet az FM 
Szakoktatási Főosztálya a MÁLLERD-től visszavette, és 
ugyanezen év szeptemberétől az iskola feletti felügyeletet a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) gyakorolta; 
diktatórikus módon új óratervet erőltetve az iskolára, nevét is 
megváltoztatta Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozat
ra, (4156/1949. Korm. sz. rendelet). A VKM által összeállított 
eredeti óratervbe sikerült a szakmai álláspontot jórészt 
megvédeni, a közismereti tárgyaknál a VKM megkötötte 
magát. A közismereti vonal megerősödése miatt a tanulók 
leterhelése erősen megnövekedett. Megfelelő tanulmányi 
eredményt csak a valóban jó képességű tanulóktól lehetett 
várni. Ezért az iskola tanári kara a felvételi vizsgát nagy 
körültekintéssel készítette elő. Az elsődleges cél a 
jelentkezettek testi álló-, értelmi- és megfigyelőképesség, 
továbbá az általános tudás megállapítása volt.

A legjobbak kiválasztására azért volt lehetőség, mert a húsz 
fős első osztályra tízszeres volt a túljelentkezés. A kiválasztás
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tisztaságát azzal sikerült biztosítani, hogy a jelentkezők 
személyi adataikat egy üres papírra írták fel és ezt egy 
megszámozott borítékba zárták. A felvételi vizsga folyamán ezt 
a számot tűzték a ruhájukra és mindvégig ezzel szerepeltek. A 
legtöbb pontszámot elértek kerültek felvételre és kaptak erről 
értesítést.

A nem sokkal előbb megtartott országgyűlési „választás” 
eredménye képpen a kommunista párt (Magyar Dolgozók 
Pártja) vette át az ország vezetését, aki egymás után váltotta le 
a szakembereket és helyükre munkáskádereket állítottak. 
Ennek során váltották le az esztergomi tankerületi főigazgatót, 
és helyére egy képzettség nélküli, tanulatlan munkásasszonyt 
neveztek ki. Ő az iskola döntését -  minthogy a felvettek 
származását az iskola nem vizsgálta -  meg akarta semmisíteni 
és munkás-paraszt származásúak felvételét kívánta. Az általa 
kiválasztottak névsorát meg is küldte. A felügyeleti hatóságnál 
(VKM) -  akkor még voltak tárgyalóképes előadók -  sikerült 
elérni, hogy a már kiértesített húsz tanuló mellé még tíz, a 
föigazgatónő által kiválasztottak közül is felvételt nyert, de 
úgy, hogy az első osztály létszámát a minisztérium még tíz 
fővel , harminc főre emelte. Talán mondanom sem kell, hogy 
az utólag fölvettek, az iramot nem bírván, fokozatosan 
lemorzsolódtak.

Az iskolának a gyakorlati élettel való kapcsolatát a 
tanulmányi erdőgondnokság, a hozzá tartozó csemetekertekkel, 
a faraktárral, a mezőgazdasági területével és a 
vadászterületével, biztosította. Szorosabb lett a kapcsolat 
akkor, amidőn a tanulmányi erdőgondnokság vezetése az 
iskolához került. Vezetője, illetve erdőgondnoká az iskola 
igazgatója volt, aki erdőgondnokság vezetőségéből került az 
oktatáshoz. Az egyes reszortok intézői az iskola szaktanárai, 
szakosodásuknak megfelelően, voltak. Ez biztosította 
szaktanároknak a gyakorlattal való kapcsolatát. Ez a rendszer 
mindössze egy évig maradt életben.

1949. október 14-16. között három napos 
ünnepségsorozattal emlékezett meg az iskola az esztergomi 
letelepedésének huszonötödik, alapításának pedig 65.
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évfordulójáról. Az ünnepségsorozat október 14-én este az 
iQúság lampionos felvonulásával és az erdő jelentőségét 
ismertető röplapok osztogatásával kezdődött. A jubileumi ülés 
október 15-én volt, amelyen az iskola megbízott igazgatója, dr. 
Kollwentz Ödön ismertette az iskola történetét. Egy-egy 
iskolatípus ismertetése után azok egy-egy volt növendéke 
emlékezett meg az ott töltött időkről és fejezte ki háláját az 
iskola volt tanárainak.

Az ünnepségen az FM részéről Jablánczy Sándor erdészeti 
főosztályvezető, a VKM részéről dr. Babos István 
főosztályvezető, az Erdőközpont részéről Osváth István 
vezérigazgató-helyettes, a József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara nevében 
Lámfalussy Sándor egyetemi tanár, a királyhalmi és a soproni 
erdészeti szakiskolák, az erdőgazdasági nemzeti vállalatok, a 
helyi párt és tömegszervezetek képviselői, végül az iskola sok 
volt növendéke emelte jelenlétével az ünnepség fényét. Az 
ünnepségsorozat október 16-ával zárult, amikor is az 
esztergomi iskolák tanulóival együttesen végzett 
erdőtelepítéssel indították meg Esztergomban az országfásítás 
ötéves tervének munkáit.

1949 tavaszán Veres Péter író, az alföldfásítás és egyéb 
közérdekű erdőtelepítések országos felügyelője, látogatta meg 
az iskolát és győződhetett meg az iskolában folytatott elméleti 
és a tanulók által végzett erdőgazdasági gyakorlati munkákról. 
Erről a látogatásról készített amatőr mozgófilm másolatát a 
magyar TV archívuma őrzi.

Sem az iskolai, sem a kollégiumi épület nem felelt meg a 
középfokú oktatás kívánalmainak, ezért az FM Erdészeti 
Főosztálya megbízást adott Lechner Ödön építészmérnöknek új 
iskolai és kollégiumi épületek megtervezésére, ugyanakkor az 
FM Erdészeti Főosztálya a Tervhivatalnál az iskola felépítésére 
hárommillió forintot biztosított, amiből félmillió kiutalásáról is 
gondoskodott. Az iskola részére történő átutalás elmaradt, mert 
az iskola új felügyeleti hatósága, a VKM az iskola 
igazgatójának többszöri sürgetése ellenére sem utalta át, hanem 
ezt az összeget a nyíregyházi mezőgazdasági gimnázium
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kertészeti tagozatának befejezés előtt állott épületeire 
fordította. A VKM döntését az Erdészeti Főosztály sem tudta 
megváltoztatni, így az iskola építkezése meg sem kezdődhetett. 
Az építkezés elmaradása miatt az iskola esztergomi működése 
kétségessé vált. A felügyeleti hatóság elgondolása szerint az 
iskola a sárvári várba került volna. Az iskola vezetősége 
részletesen bejárta és számbavette a helyiségeket, aminek 
eredménye a vár alkalmatlansága lett. A szakoktatás 1950. évi 
átszervezésével az iskola további sorsa eldőlt; az iskola további 
működésére a minisztérium Sopront jelölte ki.

IV. Az iskola nevelő munkája

Az iskolai nevelés célkitűzés volt, hogy a tanulók 
tanulmányaik befejezésekor az erdészetet már hivatásuknak 
érezzék, továbbá a becsületes, jellemes emberek nevelése és 
egymás megbecsülése. Minthogy Esztergomban az erdészeti 
középiskola mellett még az erdész szakiskola is működött, a 
középiskola tanulói a szakiskola növendékeivel közös nevelést 
kaptak, azért is, hogy egymást egyenrangú erdészeknek 
ismerjék el.

Az iskola nagy gondot fordított arra, hogy a tanulók a 
rendet és a fegyelmet megszokják. Erről több évtizeden át 
Daróczy Márton körerdész gondoskodott. Az igazgató a 
szaktanárokkal előzetesen megtárgyalt, aktuális feladatokat a 
szolgálatvezető részére reggelenként kiadta, aki egyúttal az 
előző nap eseményeiről az igazgatónak részletes jelentést tett. 
Ugyancsak jelentette az előfordult fegyelmezetlenségeket, és 
egyben javaslatot tett a vétkes megbüntetésére is.

1949 őszétől a kollégium vezetését az akkor már uralomra 
jutott kommunista párt (Magyar Dolgozók Pártja: MDP) által 
kinevezett párttag-igazgató vette át, aki -  pedagógus lévén -  a 
pártfegyelmet össze tudta egyeztetni az iskola szaknevelés 
kívánalmaival, és így a kezdeti ellentéteket sikerült hamarosan 
leküzdeni, és az erdészeti nevelésben törés nem történt.

A tanulók szakmai nevelését az iskola a már említett 
tanulmányi erdőgondnokság csemetekertjében, faraktárában és
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erdészkerületeiben biztosította. Gyakorlatoztak a tanulók az 
erdőben a kitermelt anyag felvételénél, a faraktárban, a 
kiseladásoknál, részt vettek a csemetekertek aktuális 
munkáiban. A tanulók munkabeosztását a szolgálatvezető úgy 
végezte, hogy minden tanuló valamennyi munkában részt 
vegyen. Erről megfelelő nyilvántartást vezetett. A tanulmányi 
erdőgondnokság kiválasztott kerületvezetői mellett a tanulók 
kisegítő és védelmi szolgálatot felváltva végeztek, és 
ismerkedtek a szolgálati könyv vezetésével is. A tanuló 
munkához való hozzáállásáról a kerületvezető a 
szolgálatvezetőt tájékoztatta.

A vadászati gyakorlatokat az iskola kezelésében állott, 
mezőgazdasági területeket is magába foglaló, vadászterület 
biztosította, amelyen a vadóvás és a társas vadászatok mellett a 
tanulók 2-2 fós éjjeli vadászati szolgálatot is végeztek. A 
vadászatok lebonyolításához és a vadászati szolgálathoz 
szükséges vadászfegyvereket az iskola biztosította.

Az iskola igazgatója esetenként erdőgazdasági gyakorlat 
végzésére távoli munkahelyet jelölt ki, ahová a tantestület 
szaktanárai, az igazgató vezetésével, a tanulókkal együtt, 
vonultak ki. Ez a tanulók állóképességének és munkabírásának 
az ellenőrzését is szolgálta.

Az irodai ügyvitel (erdészeti adminisztráció) gyakorlása 
végett a tanulmányi erdőgazdaság, illetve az iskola 
segédhivatali irodáiban a tanulók felváltva végeztek 
adminisztratív munkákat.

A hálószobák rendjére a szobaparancsnok ügyelt, a 
tisztaságról a hetesi szolgálatot végzők gondoskodtak.

Az iskola éjszakai nyugalmát és rendjét a tanulók éjjeliőri 
szolgálata biztosította. Az éjjeliőri szolgálat ellenőrzését a 
szolgálatvezető és a tantestület esetenként végezte.

A tanulók részére 1949 őszétől kötelező „politikai nevelést”
-  az iskolai órákon kívül -  a kollégiumi igazgató a 
kollégiumban, a délutáni órákban tartotta.

A politika mind erősebben rátelepedett az iskola vezetésére. 
Nem érdektelen annak a megemlítése, hogy a tanulók által 
választott iskolabizalminak joga volt a tantestület osztályozó
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értekezletein részt venni és egyes tanulók érdemjegyeinek a 
megváltoztatását javasolni. Ezt az érdekelt tanár azonban csak 
megfelelő indok esetén tudta elfogadni, általában saját 
értékelését tartotta meg.

Az esztergomi erdész iskolákban folyt szakmai képzés és 
nevelés eredménye volt, hogy az innen kikerült szakemberek 
legnagyobb része az életben, szolgálatában becsülettel helyt 
állt.
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