
Függelék

Ebben Muzsnay Gézának (1865-1935), a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Főiskola egykori tanárának az Erdészeti Lapok 1910-es évfolyamában megjelent, 
„A felső erdészeti szakoktatás Ausztriában, a Német Birodalomban, Svájczban és 
nálunk” című tanulmányát kívánom ismertetni. Muzsnay munkájában kilenc évvel 
a főiskola Selmecbányáról Sopronba való „áttelepedése” előtt összehasonlítást tesz 
a magyar és a külföld (1. a tanulmányban feltüntetett intézményeket) felsőfokú 
erdészeti szakoktatási rendszere között. Az összehasonlítás eredményét több pont
ban összefoglalva többek között a következőket állapította meg:

1) A vizsgaköteles tantárgyak száma Selmecbányán volt a legnagyobb: 
harminckilenc, Eberswalde-ban a legkisebb: huszonhét

2) Az alap- és segédtudományok előadási óraszáma az összes előadási óra
számhoz viszonyítva Selmecbányán volt a legkisebb: 36%, Aschaffenburg- 
Münchenben a legnagyobb: 53%

3) A technikai (műszaki) tantárgyak oktatása sehol sem volt olyan nagy 
óraszámmal képviselve (az összes előadási óraszámhoz viszonyítva), mint 
Selmecbányán: 22%, a legkisebb Aschaffenburg-München und Karlsruhe: 
5%

4) A szorosabb értelemben vett szaktárgyak oktatási óráinak száma az összes 
előadási órák számához viszonyítva Selmecbányán volt a legkisebb: 24%, 
Eberswalde-ban a legnagyobb: 38%

5) Végül szociális téren Selmecbánya vitte el a pálmát. Az összes ismertetett 
tanintézet közül Selmecbánya volt az egyetlen hely, ahol a hallgatóknak nem 
kellett tandíjat fizetniük.

Az összehasonlítás eredményét elolvasva megállapíthatjuk, hogy egyes pont
jainak állítása -  majd’ száz évvel a tanulmány megjelenése után -  napjainkban is 
érvényes. Különösen az összehasonlítás 3) pontja: a műszaki tantárgyak óraszámá
nak viszonlagos túlsúlya, ami állítólag jelenlegi erdőmémökképzésünkben is fenn
áll. Ez a tény pár évvel ezelőtt az Erdészeti Lapokban* éles vita tárgyát képezte.

Remélem, hogy ennek az alapos kortörténeti tanulmánynak az újraközlésével a 
téma iránt érdeklődőknek alkalmuk adódik a XIX. század végi és a XX. század ele
jei Európának német nyelvű felsőfokú erdészeti tanintézeteiben folyó oktatásának 
menetét, jellegét és feltételeit megismerniük.

‘ Kovács J.: Az erdőmémökképzésről. Erdészeti Lapok. 2001. 10. szám, 335. oldal
*Dr. Kollwentz Ö.: Néhány megjegyzés Kovács Józsefnek „Az erdőmémökképzésről” c. cikkéhez. 

Erdészeti Lapok. 2002. 1. szám, 11. oldal
* Varga Sz. dr.: Az erdőmémökképzésről más megközelítésben. Erdészeti Lapok. 2002. 1. szám, 

11-12. oldal
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K Ö Z L Ö N Y E  lP"1. FŐZET. |

KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
' Szerkeszti:

RUND KÁROLY.
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsx. Érd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok Is 16 kor. évi tagsági díj fejében, Ingyen kapják. Azok az alapító 

' tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, AJkotmány-utozm 6. sz* IL em,

»* A lap Irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit kÓzőltetnek. m
(Telefon: 37—22.)

£-------------------------------------- -Í9 a? ' í)

A felső erdészeti szakoktatás Ausztriában, a Német- 
v . birodalomba?, Svájczban és nálunk.

Közli: Muzsnay Géza.

'r7®Tz E. L. eddig is közölt ismertetéseket és egyes adatokat a 
/ - V  külföldi felső erdészeti szakoktatás köréből. Olyan közlemény 

azonban, amely ezt a tárgyat egészen felölelné, vagy ha 
nem is az egész külföld, de legalább az erdészeti szem pontból 
legfontosabb országok felső erdészeti szakoktatása felől áttekintést 
nyújtana, nem jelent m eg e folyóiratban. Ú gy vélem ennéiíogva, 
hogy érdekelni fogja t. szaktársaimat az Ausztriára, a Németbiro- 

• dalom ra és Svájczra vonatkozó alábbi, bár csak vázlatos és itt-ott 
hézagos ismertetés, amelyet részint a főiskolánk által közvetlenül 
az illető tanintézetektől beszerzett tantervek és egyéb tájékoztató 

: nyomtatványok nyomán, részint pedig az 1907. évben meglett kül
földi tanulmányutam során összegyűjtött adatok alapján, tulajdon- 
képen abból a czélból állítottam össze, hogy főiskolai szakokta
tásunk további fejlesztésénél némi tájékozásul szolgáljon.

I*. H ogy könnyű szerre* m eg lehessen tenni az összehasonlítást

70



az alább ismertetett külföldi főiskolák és a mi főiskolánk között, 
ismertetésem keretébe felvettem egyúttal a mi főiskolánkon fenn
álló rendszer rövid leírását is.

I. Ausztria.

A felső erdészeti szakoktatás szerve Ausztriában a bécsi gazda
sági főiskola (Hochschule íür B . ’enkultur), mely 1872-ben alapit- 
tatott. Kezdetben csak egyetlen szakosztálya volt: a mezőgazdasági. 
Éhez csatolták az 1875. évben, a máriabrunni erdészeti akadémiá
nak egyidejűleg történt megszüntetésével, az erdészeti szakosztályt, 
mig az 1883. évben a főiskolát egy harmadik szakosztállyal, a 
kulturmérnökivel egészítették ki. A tanfolyam 1905-ig 3 év volt, 
1905 ősze óta azonban 4 év mind a. három szakosztálynál.

Rendes hallgatókul az összes szakokra, tehát az erdészeti szakra 
is, csak gimnáziumi avagy főreáliskolai érettségi bizonyitványnyal 
birókat vesznek fel. Rendkívüli hallgató ellenben olyan egyén is 
lehet, akinek nincsen érettségi bizonyítványa, ha 18 évesnél idősebb 
és egyébként a főiskolai előadások megértéséhez szükséges elő
képzettséget ki tudja mutatni. Egyes tantárgyak hallgatását vendégek 
számára is megengedik. Ezektől az előzetes tanulmányok kimuta
tását nem követelik meg. Államvizsgákat a főiskolán sem a rend
kívüli hallgatók, sem a vendégek nem tehetnek.

Az erdészeti szakosztály tantervét a főiskola 1QQ8/9. évre szólö 
^programm«"-ja* alapján összeállított alábbi kimutatás tünteti fel.

Hogy az egyes főiskolák tanterveit egymással össze lehessen 
hasonlítani, úgy ebben a kimutatásban, valamint a többi főiskolára 
.unatkozó tantervekben a tantárgylkat természetüknek megfelelő
i g  5 külön csoportba foglaltam, u. ni. 1. az alap- és segédtudo^ 
rnányok, 2. a technikai tárgyak, 3. a jogi tárgyak, 4. a szorosabb 
értelemben vett szaktárgyak és 5. egyéb gyakorlati tárgyak csoport
jába; bár ez a csoportosítás netn egészen tökéletes, mivel a tan- 
tervekben számos olyan tantárgy szerepel, amelynek az anyaga 
tulajdonképen két csoportra is kiterjed s igy az egyes csoportok 
között a határt szorosan megvonni nem igen lehet.
* L. 72-74. oldal
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i* A bécsi gazdasági főiskola erdészeti szakosztályának tanterVe;
(Megjegyzés. A z.árjelbe foglalt számok, úgy itt# mint az alább következő kimutatásokban a gyakorlati órák számát mutatják.)

Tan tárgy ak

l . Alap- és segédtudományok,
a) Vizsgaköteles tantárgyakK

1. Felső mennyiségtan...
2. Ábrázoló nértan ................... .
3. Technikai rajz (Plán ui.d Terrain- 

zeichnen)...................... ...
4. Általános vegytan.
5. Agrikulturchémia yw*-.
6. Fizika és mechanika ..........
7. Qrafosztatika (Baumechanik)
8. Általános növénytan
9. Erdészeti „

10. n növénykóitan ____
11. Geológia és talajtan ..........______
12. Meteorológia és klimatológia_____
13. Termőhelyismeret (Standortslehre)

Előadási Órák száma összesen . ..

Órák száma hetenként az

i. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

F é l é v b e n

b) Nem kötelező tantárgyak, amelyek
nek a hallgatása ajánlatos. 

Qualitativ chémiai anaJysis._
Chémiai gyakorlat \L:-A. -.j. . ..
Fák anatómiája
Állattan . ..  ._  . . .  . ..
A rovarok fejlődése (Organisation und 

Entwickelungsgeschichte dér Insekten)
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M egjegyzés

■f >7 *

Az v!lső*állarnviZ$gá Mr'gya. 
>Csak félévi vizsga teendő. belőle.

Az első államvizsga tárgya. 
Csak félévi vizsga tárgya.

Az első államvizsga tárgya. 
Félévi vizsga tárgya.

Első államvizsga tárgyal-)
j “  > d .e . laboratórium i g y * .

w v i  k o d a t , d .u .  kirán d u lás

Félévi vizsga tárgya.
Első államvizsga tárgya.

Félévi vizsga: tárgya.

Egy félévre összevonva =  hetenként 
61 óra.

Az itt felsorolt, tantárgyakon .kívül 
fel van véve mégj; a tahtervbe (az év
folyam megjelölése nélkül) a szabad- 
kézi rajz is tekintettel azokra, akik 

gimnáziumot végeztek.



T a n tá rg y a k
Órák száma hetenként az

M eg jeg y zésI. II. ni. IV. V. VI. VII. VIII.

f é l é v b e n
II. Teehnikal tárgyak.
a) Vizsgaköteles0tárgyak.

14. Alsó geodézia _  fj?
15. Középitéstan.- ___ _ _
16. Erdészeti épitéstan_
17. Általános géptan ____

—
— 4 (0 4(4)*y

3(4)
3

—
3(4) 3(4)

\ *) és julius 7—21-ig külső felvételek 
/ ■ A második államvizsga tárgya. 

Félévi vizsga tárgya.
A harmadik államvizsga tárgya. 

Félévi vizsga tárgya.
Előadási órák száma összesen 1 -í — 4 4 6 — 3 3 Egy félévre összevonva =  hetenkc.it 

20 óra.
b) Nem kötelező tárgyak, amelyeknek 

a hallgatása ajánlatos.
Elektrotechnika .............
Felső geodézia .......................... .......
Általános magasépitéstan
Specziális n .................. 1
Vadpatakszabályozás—

III. Jogi tárgyak.
a) Vizsgaköteles tárgyak.

18. Nemzetgazdaságtan I.,. II., III. rész
N. Közigazgatás és jogismeret
20. Magánjog .................. j
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| Az 1908/9. évre hirdetett előadások 
( között szerepel ezeken kivíil: a 
[ photogrammetria is, továbbá a mdgas- 
|  ságmérés barométer segélyével.

Második államvizsga tárgya.
Harmadik » ,

n h u

Előadási órák száma összesen_|
i
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ÍV. Szorosabb értelemben vett 
szaktárgyak.

a) Vizsgaköteles tárgyak..
21. E rd ővéd clcm tan .^ ..............................
22. ÉrdŐmüvéléstan.....................................
23. Erdőhasználattan _  .. .................. ...
24. Mechanikai technológia
25. Chémiai technológia . ..
26. Erdőbecsléstan 
21. Erdőrendezéstan—
28. Erdőértékszámitástan . . . _____
29. Erdészeti kereskedelmi ismeretek.„
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\  • )  K ö ltő  H  b its A  gyakorlatok •  i s a W f h t z  M p t i t .
1  A második Államvizsga tárgyat.
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)  B iaza tO fgé a b an  v in  12 i r d é u t t l  é p l t é a u n n i f .. '

J Félévi vizsga tárgyai.
• )  Külső gyakorlatok szom batonké nt. Félévi v izs g a  tá r g y i.

* )  „  ff „  H arm ad ik á lla m vizs g a  lá gya.

Harmadik államvizsga tárgya. 
Félévi vizsga tárgya.

Előadási órák száma összesen — — — 9 18 6 7 Egy félévre összevonva =  40 óra 
hetenként.

b) Csak a hallgatás kötelező:

Erdőkezelés és számvitel — __ 3
Erdészeti és agrárpolitika — 2 —

c) A hallgatás ajánlatos:
Bevezetés az erdőgazdasági ismeretekbe 1

Erdészeti irod. és az erdészet története — ------ ' — — — 2 — — -

Erdészeti és agrárstatisztika_____ 2

V. Egyéb gyakorlati tárgyak.
a) Csak a hallgatás kötelező:

Vadászattan — — ------ 2 ------ — — — —

Halászattan —  — — ------ 2 — — — — —

b) A hallgatás ajánlatos:  

Mezőgazdasági enciklopédia — 3
Első segélynyújtás baleseteknél 1
A vizsgaköteles tárgyak heti előadási 

óráinak a száma összesen I 221
19 20

1
14 17 18 16 14 Egy félévre összevonva =  140 óra 

hetenként.



A fenti tantervből első pillanatra szemünkbe ötlilc, hogy abba: 
sok olyan tantárgy is fel van véve, amelyből a hallgatók vizsgát 
tenni nem kötelesek, sőt amelynek a hallgatása nem kötelező, csupán* 
ajánlatos a hallgatókra nĉ v e, általános és szakismereteik bővítése 
szempontjából.

A tantervben felsorolt tantárgyak mellett a nyelvek tanulására 
is alkalmat nyújtanak a hallgatóknak, amennyiben á főiskolán 
angol, franczia, olasz és cseh nyelvtanitókat is alkalmaznak. Úgy
szintén tanítják a gyorsírást is.

A szaktárgyakból a rendes külső gyakorlatokat részint a Bécs- 
közelében lévő 8 hektár kiterjedésű kísérleti kertben, részint a Bécs- 
közelében lévő erdőségekben (főleg a „Wienerwald«-bán és Bécs
újhely környékén) tartják meg. Ezenkívül az erdőmivelés- és- 
erdőhasználattan tanára 8—10 napra s az erdőrendezéstan tanára, 
külön szintén 8—10 napra terjedő nagyobb tanulmányutat tesz: 
meg évente hallgatóival az osztrák birodalom tanulságosabb erdő- 
gazdaságainak megtekintése czéljából.

A tantárgyak egy részét az erdészhallgatók a gazdasági, illető
leg a kulfurmérnöki szakosztály hallgatóival együttesen hallgatják..

A vizsgák háromfélék: félévi vizsgák, államvizsgák és szigor
latok. Az erdészeti szakképzettség elnyeréseért minden rendes hall
gatónak három államvizsgát s illetve azokból a tantárgyakból,, 
amelyek nem tartoznak az államvizsga anyagához, félévi vizsgát 
kell tennie.

Az első államvizsga az első év végén avagy a második év  
etéjén tehető le s nem egyéb, mint a fontosabb alaptudományokat, 
felölelő alapvizsga. Tárgyai: a mennyiségtan, fizika és mechanika, 
általános chémia, általános és erdészeti növénytan, geológia és 
talajtan. E vizsga előtt bizonyítványt kell felmutatni a technikai rajzból.

A második államvizsga (a harmadik év végén vagy a negyedik
év elején) kiterjed: az alsó geodéziára, az erdőmiveléstanra, erdő- 
használattanra, erdővédelemtanra és nemzetgazdaságtanra. Ezt meg
előzőleg félévi vizsgát kell tenni:. a meteorólogia és klimato
lógiából, az agrikulturchémiábóí, a növénykórtanból, az ábrázoló* 
mértariból, a grafosztatikából, a termőhelyismeretből és a chémiai 
technológiából; továbbá szorgalmi osztályzatot kell felmutatni: a- 
vadászattanból és a halászattanból.

75



A harmadik államvizsga a negyedik év befejezése után tehető 
le. Felöleli: az erdőrendezéstant, az erdőértékszámitástant, az erdé
szeti épitéstant, a közigazgatást és jogismeretet (beleértve a magán
jogot is). Előzetesen félévi vizsga teendő: az általános épitéstan- 
ból, az általános géptanból, a mechanikai technológiából, az erdő- 
becsléstanból, az erdészeti kereskedelmi ismeretekből; ezenkívül 
bizonyítványt kell felmutatni az erdészeti épitéstannal kapcsolatos 
tervezési gyakorlatokból s szorgalmi osztályzatot: az erdőkezelés- 
és számvitelből, továbbá az erdészeti és agrárpolitikából.

Mind a három államvizsga a kultuszminiszter által kinevezett 
s a főiskola tanáraiból és a főiskola kötelékébe nem tartozó egye
temi tanárokból és magasabb rangú állami tisztviselőkből alakított 
vizsgáló bizottságok előtt teendő le. A kultuszminiszter és a föld- 
mivelésügyi miniszter kormánybiztosokat is küldhetnek ki ezek
hez a vizsgákhoz, , ,  ,vr!. ,,

Az államvizsgák szóbeliek és nyilvánosak. Egy jelölt vízsgáíá három órára ter
jedhet. Ha a jelölt az illető államvizsgára előirt tantárgyak valamelyikéből előze
tesen legalább »jó" eredménynyel félévi vizsgát tett> az államvizsgánál ezt a 
vizsgaeredményt is figyelembe veszik s ilyen esetekben az illető tantárgyból a 
vizsgaidő a szokásosnál rövidebbre szabható. A vizsgaeredményt az egyes tan
tárgyakból kiérdemelt osztályzatok alapján állapítják meg. Fokozatok: »kitünte- 
■téssel képesített", „nagyon jól képesiteti" és »képesitett“.

Aki egy tárgyból nem állja ki az államvizsgát, az illető tárgyból két hónap 
múlva pótlóvizsgát tehet. Ha ekkor is megbukik, még egy ízben, ujabb négy hónap 
múlva, ismét pótlóvizsgához bocsátják. Két vagy több tantárgyból való bukás 
az egész vizsga megismétlését vonja maga után (erre három hónapnál rövidebb 
határidő nem tűzhető ki). Ha ez alkalommal akár csak egy tárgyból is, megint 
megbukik a jelölt, az egész vizsgát még egyszer meg kell ismételnie, a vizsgáló 
bizottság által megszabott határidő leteltével. A vizsga további megismétlésének 
•nincsen helye.

Ha valakit az első vagy a második államvizsga alkalmával egész évre vetnek 
vissza: a vizsgáló-bizottság állapítja meg, hogy az alatt az év alatt az illetőnek 
mely tantárgyakat kell hallgatnia. (Eszerint — úgy látszik — a vizsgáló-bizott
ságtól függ, hogy a jelölt elvesziti-e az évet vagy sem.)

A félévi vizsgákat (Fortgangsprüfung vagy Einzelprüfung) a fél
évek végén és a félévek elején az előadó tanárok maguk tartják meg.

Ezek a vizsgák szóbeliek és Írásbeliek. Bukás esetén a vizsga csak írásbeli 
folyamodvány utján nyert rektori engedély alapján s csak a kővetkező rendes 
vizsgaidőben ismételhető meg. Ha ismét megbukik a jelölt, ujabb vizsga tételére 
csak a főiskolai tanács adhat engedélyt. Osztályzatok : „kitűnő", »nagyon jó", 
»jó", „elégséges" és „elégtelen".

76



A bécsi gazdasági főiskola 1906 óta a doktori czirn adomá
nyozására is fel van jogosítva. E czim elnyerése czéljából a har
madik államvizsga letétele -után szóbeli szigorlatot kell tenni az 
erdészeti tudományok valamelyik csoportjából (forstliche Produk- 
tionslehre, forstl. Betriebslehre vagy forstl. Ingenieurwesen), a szigor
latot megelőzőleg pedig önálló doktori értekezést kell benyújtani. 
Az értekezéssel, valamint a szigorlaton tanúságot kell tenni a 
jelöltnek arról, hogy az erdészeti tudományok művelésére képes
séggel bír.

A téli féléve főiskolán október T-tőlavirágvasámapot megelőző csütörtökig 
a nyári félév pedig a husvét után következő első csütörtöktől julius hó végéig 
tart. A félévek időtartama tehát változó, de az első félév mindig jóval hosszabb, 
mint a második.

Tandíjak és vizsgadijak. A rendeshallgatók félévenként 50 korona tandíjat 
fizetnek, a rendkívüliek pedig heti óraszámuknak megfelelőleg óránként 3 koro
nát. Ezenkívül bizonyos laboratóriumi dijak is fizetendők. A vizsgálati dij min
den egyes államvizsgáért 20 korona, egy tárgyból való javitó vizsgákért 10 korona. 
A félévi vizsgákért dijat (10 korouát) csak abban az e6etben kell fizetni, ha nem 
a rendes vizsga időben tesz valaki vizsgát. A doktori szigorlat dija 80 korona; 
ezenkívül a doktori értekezés megbirálásáért 40 korona s a felavatásért 60 korona 
fizetendő.

A főiskolával kapcsolatosan a hallgatók számára diákotthon van beren
dezve, diákasztallal.

Azoknak, akik állami szolgálatba lépnek, a főiskola teljes el
végzése, vagyis a harmadik államvizsga letétele után legalább három 
évi gyakorlatot kell teljesiteniök s azután még egy gyakorlati 
államvizsgát (Prüíung für den forsttechnischen Staatsdienst) kell 
letenniök. A három évi gyakorlat alatt tapasztalataikról naplót kötele
sek vezetni.

Ez a gyakorlati vizsga áll: a két napig tartó írásbeli vizsgából és a szóbeli 
Vizsgából, melyet — az 1907. évben kiadott földtniv. miniszteri utasítás szerint 
— részint az erdőben, részint a szobában tartanak meg. Kiterjed: a) az erdő- 
gazdaság és kezelés minden ágára, az erdőrendezésre, a technikai ismeretekre, 
beleértve a vadpatakszabályozást is, a faiparra és fakereskedelemre, a vadászatra, 
halászatra és számvitelre; b) az erdészetnél szükséges jogi ismeretekre s ezek 
között a szolgalmak megváltására, a vadászati és halászati törvényekre, a viz- 
jogra, birtokpereknél való eljárásra, végrehajtást eljárásra, földadókataszterre stb.

A magánszolgálatba J^oőktől Ausztriában általában nem kövt- 
telnek főiskolai képzettséget. Ezek valamely erdészeti középiskola 
elvégzése és három évi gyakorlat után tehetik le á gyakorlati vizsgát
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'^Staatsprüfung für Fortswirte), mely őket önálló erdőgazdáknak 
minősíti. Annak, aki a bécsi főiskolát mint rendes hallgató végezte, 
:három év helyett csak két évi gyakorlatra van szüksége e vizsga letehe- 
téséhez. E vizsgához különben olyanokat is bocsátanak, akik erdé
szeti középiskolát sem végeztek, de főgimnáziumi vagy főreáliskolai 

•érettségi bizonyítványuk van s öt évi gyakorlatot tudnak felmutatni. 
Akik a középiskola négy osztályának elvégzése után a bécsi főiskolát 
:mint rendkívüli hallgatók végezték s ott a három elméleti állam
vizsga tárgyaiból félévi vizsgákat tettek, ugyanolyan elbánásban 
.részesülnek, mint a középiskolákból kikerülő ifjak.

II. A német birodalom.
A felső erdészeti szakoktatásról való gondoskodás a német 

birodalomban az egyes államok feladata. Elsősorban ennek tulaj
donítható az, hogy az egész birodalomban összesen kilencz főiskolai 
•színvonalon álló erdészeti tanintézet van. Ezek részint egyetemmel 
vagy más főiskolával., kapcsolatosak, részint' önállók. így Bajor
országban részint a müncheni egyetemen, részint az aschaffenburgi 
erdészeti főiskolán, Hessen nagyherczegségben a giesseni egyetemen, 
~Württembergben a tübíngai egyetemen, Baden nagyherczegség
ben a karlsruhei technikai főiskolán (műegyetemen), Poroszország
ban az eberswalde-i és mündeni erdészeti akadémiákon, Szász
országban a tharandti, végül Szász-Weimar nagyherczegségben az 
eisenachi erdészeti akadémián történik a magasabb fokú erdészeti 
szakképzés.

Természetes, hogy ez a szakképzés mindenütt az illető állam 
erdészeti viszonyaihoz alkalmazkodik. Ez a magyarázata annak, 
hogy az egyes főiskolák tantervei egymástól oly lényeges eltéré
seket mutatnak.

Vegyük sorra az alábbiakban Németország erdészeti főiskoláit, 
még pedig először azokat, ahol a szakképzés valamely egyetem 
keretében vagy egyetemmel kapcsolatosan történik.

./. Az aschaffenburgi erdészeti főiskola és a müncheni egyetem.
Bajorországban azoknak, akik az áUamerdészet szolgálatába 

kívánnak lépni, tanulmányaikat részint az aschaffenburgi erdészeti 
főiskolán, részint a müncheni egyetemen kell elvégezniök. Neve-
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zetésen minit rendes hallgatók Aschaffenburgban tanulják két évig 
az alap- és segédtudományok túlnyomó részét s ezek mellett a 
földméréstani, az erdészeti épitéstant, a vadászattant és az erdészeti 
enciklopédiát, azután pedig ugyancsak két évig Münchenben a 
szorosabb értelemben vett’ szaktárgyakat, a nemzetgazdaságtant, 
pénzügytant, jogot s néhány tantárgyat az alap-.és segédtudo
mányokból.

Akik nem készülnek állami szolgálatba, azok mint rendkívüli, 
hallgatók teljes — bár az államerdészet szolgálatba lépő rendes 
hallgatóktól megkívántnál szükebbkörű — szakképzettséget szerez
hetnek akár Aschaffenburgban, akár Münchenben. T. i. mindkét, 
helyen gondoskodva van a rendes hallgatók számára előirt tan
tárgyakon kívül a szakképzettség kiegészítéséhez szükséges más- 
tárgyak előadásáról is. így Aschaffenburgban a fentebb jelzett, 
tantárgyakon kívül előadják a többek között: a termőhelyisme
retet (Standortslehre), az erdőműveléstant, érdőhasználattant, erdő
rendezés- és becsléstant, erdőérték- és nyereségszámitástant, a hal- 
tenyésztést. Münchenben pedig módjukban van a rendkívüli hall
gatóknak az alap- és segédtudományokat, a geodéziát s az erdé
szeti épitéstant is hallgatni és ekkép a szükebbkörü erdészeti 
szakképzettséget három, esetleg két év alatt egészen megszerezni. 
Amíg a rendes hallgatóktól (állami szolgálatba lépni kívánók) 
megkövetelik az érettségi bizonyítványt, addig a rendkívüli hall
gatóknál megelégszenek azzal, ha annyi előképzettséggel bírnak, 
amennyi az előadások megértéséhez mulhatlanul szükséges.

Azoknak, akik bajor államerdészeti szolgálatba kívánnak 
lépni, az aschaffenburgi erdészeti főiskolára való felvételért előze
tesen, Írásban kell folyamodniok a főiskola igazgatóságához. 
A felvétel feltételei közé tartozik az érettségi bizonyítványon kívül 
az erdészeti szolgálatnál — épp úgy mint a katonaságnál — meg
követelt ép, egészséges testalkat s különösen a jó látó- és halló
képesség, valamint az is, hogy az illető 22 évesnél idősebb ne 
legyen. Ha valaki nem közvetlenül az érettségi vizsga letétele 
után jelentkezik felvételre, ki kell mutatnia, hogy a közbeeső időt 
hol és mivel töltötte. A pénzügyi és kultuszminisztériumoknak 
jogukban áll a felveendő rendes hallgatók számát korlátozni és a 
felvételt bizonyos szigorúbb feltételekhez kötni.
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Az aschaffenburgi főiskolán az alap- és segédtudományók 
számára öt tanári állás van rendszeresítve (mathematika, fizika és 
geodézia, vegytan és ásványtan, növénytan, állattan). A hatodik ren
des tanár az erdészeti tudományok tanára, a ki a szervezet szerint 
egyszersmind igazgatója a főiskolának. A * szaktárgyak tanításá
nál közreműködik ezenkívül az egyik aschaffenburgi kir. erdő
hivatal főnöke, valamint az igazgató mellett alkalmazott tanársegéd 
is. A tanárok egyenlő ranguak az egyetemi tanárokkal.

A müncheni egyetemen az erdészet hat tanszék (1. állattan,. 
2. növénytan, 3. erdőmiveléstan és erdőhasználattan, 4. erdőren- 
dezéstan, erdő becsléstan, erdészeti földméréstan és útépítés, 5. erdő- 
értékszámitástan, erdészeti politika és adminisztráció, 6. talajtan és 
agrikulturchémia) által van képviselve, melyek az egyetem állam
gazdasági fakultásához tartoznak. Szoros kapcsolatban van az egye
temmel az öt osztályból álló erdészeti kísérleti állomás. A gyakor
latok egy részét itt tartják.

A rendes hallgatók számára előirt tanterv feltüntetése czéljából 
az aschaffenburgi főiskola és a müncheni egyetem külön tantervei; 
alapján áz alábbi kimutatást állítottam össze. (L. 12—13. 1.)**

A fenti vizsgaköteles tantárgyakon kívül mint nem kötelező tárgyak, 
szerepelnek még á müncheni tantervben: az agrikulturchémia, az erdészeti 
rovartan, az erdővédelem tan, a külföldi fafajok ismertetése. Ajánlatosnak mondja 
ez a tanterv továbbá az általános ismeretek bővítéséhez szükséges más tan
tárgyak hallgatását is. Sőt áz egyetem rendszabályai a többi hallgatókkal együtt 
az erdészeket is egyenesen kötelezik arra, hogy egyetemi tanulmányaik alatt 
néhány tantárgyat hallgassanak a filozófiai fakultás tárgyai közül is.

Vizsgarendszer. Az állami szolgálatba lépni kívánóktól — itt 
cSak azokról szólunk — Aschaffenburgban a második év végével. 
végső vizsgát (Absolutórialprüfung) követelnek azokból a vizsga- 
köteles tantárgyakból, amelyeket ott hallgattak. De akik körinyitenk 
akarnak magukon, az erre a vizsgára előirt tantárgyak közül azok
ból, amelyeket az első évben egész terjedelmükben hallgattak 
(fizika, szervetlen vegytan, vadászattan), már az első év végén le
tehetik a vizsgát s ennek áz előzetes vizsgának a tárgyaiból azután 
a második év végével nem kell vizsgázniok.

A végső vizsgát a hallgatók a tanári karból alakított hármas bizottságok 
előtt teszik le. A vizsga időtartama minden egyes tantárgyra nézve 15 perczben. 
van megszabva. A mathematikából a szóbeli vizsgát níegelőzőleg 2—3 héttel,

** E kiadványban: 82-83. oldal

80



•sorshúzás utján, választott 4—6 kérdésre terjedő írásbeli vizsgát is kell tennie 
mindenkinek. A többi tantárgyból a vizsga csak szóbeli, kivéve í  technikai 
rajzot, amelyből az illető hármas bizottság előtt egy próbarajzot kell elkészí
tenie a vizsgázónák.

Ha valaki az előirt 12 tantárgy (mathematika, fizika, geodézia, szervetlen 
vegytan, szerves vegytan, ásványtan és geológia, növénytan, álattan, erdészeti 
enciklopédia, erdészeti épitéstan, vadászattan, technikai rajz) közül legalább 
10-ből sikerrel állottá ki a vizsgát, végbizonyítványt kap s az esetleg hiányzó 
egy vagy két vizsgaeredményt később, pótlóvizsga utján szerezheti meg. 
Aki azonban kettőnél több tantárgyból nem állja ki a vizsgát, még egy évig 
Aschaffenburgban kell maradnia s ott újra kell hallgatnia nemcsak azokat a 
tárgyakat, amelyekből, megbukott, hanem azokat is, amelyekből 3-as osztályzatot 
kapott. (Osztályzatok: 1 =  nagyon jó, 2 =  jó, 3 — középszerű, 4 =  elégtelen.) 
Az olyan ismétlőt, aki a harmadik év végén sem tud felmutatni olyan ered
ményt, amelynek alapján — meglévén már a 10 vizsgaeredménye — meg
kaphatná a végbizonyítványt, egyszerűen törlik az állami szolgálatra előjegyzett 
hallgatók lajstromából.

Münchenben az állami szolgálatra előjegyzett hallgatók a 
negyedik év végén elméleti államvizsgát (Schlussprüfung) tesznek 
az e czélra a pénzügy- és kultuszminiszterek által kijelölt bizottság 
előtt, melynek elnöke valamely magasrangú államerdészeti tiszt
viselő, tagjai pedig egyetemi tanárok (szükség esetén műegyetemi 
tanárok is). ;

Az elméleti államvizsga szóbeli és nyilvános. Felöleli a fenti tanterv szel int 
az V— VIII. félévekre előirt tantárgyakat, vagyis összevonva 10 tantárgyat. 
Minden tantárgjra itt is 15 perczet számítanak. Osztályzatok: 1 =  nagyon jó, 
2 =  elégséges, 3 =  elégtelen. A vizsgán csak azt bocsátják át, aki feleleteivel a 
bizottság előtt minden kétséget kizáróleg beigazolta, hogy az állami szolgálat
ban be fog válni úgy elméleti mint gyakorlati tudásával. Aki a vizsgát nem 
állottá ki, annak ujabb egy, esetleg két évi egyetemi tanulás után az egész vizs
gát még kell' ismételnie. A bizottság külön határoz afelelt, vájjon az illetőnek 
a gyakorlatokat is meg kell-e ismételnie vagy sem. A vizsga másodszori meg
ismétlésének nincsen helye. Ha valaki indokolatlanul nem jelentkezik vizsgára 
a maga idejében, avagy attól visszalép, csak egy év leteltével bocsátják vizsgához.

Az elméleti államvizsgát három évi gyakorlat után a gyakorlati 
államvizsga követi.

A müncheni egyetemen szintén lehet doktorátust tenni az 
erdészeti tudományokból. Azokat, akik az erre vonatkozó szigorlatot 
kiállják, az államgazdasági tudományok doktorává avatják.

A téli félév Aschaffenburgban október 15-én kezdődik s husvét elolt 
íkét héttel végződik, Münchenben pedig október 20-tól márczius 15-ig tart.
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it. Az asohaffenbur gi erdészeti főiskola és müncheni egyetem tantervé.

Aschaffenburg München

T a n t á r g y a  k I. 11. III. IV. V. 1VI. VII. VIII. M e g j e g y z é s

X  félév (órák száma hetenként)

1. Alap- és segédtudom ányok. \x
1. Mennyiségtan (szögmértan, a felsőbb analízis

elemei, kúpszeletek)... ........................... .............. 4 • — — — .— — —
2. Az ábrázoló mértan elemei; az erdőbecslés . , . . , *

nél és útépítésnél előforduló köbőzési eljárások — • —.. 5 — • --  : — — A vizsgánál e- hármat egy 
tárgynak tekintik.j . Politikai számtan (különös tekintettel az erdő

érték- és nyereségszámitástanra) —' _______ — 2 -- v- — —
! 4. Kísérleti fizika (mechanika, akusztika, optika, 

hőtan és a meteorológia alapvonalai, magne-
t -m is és elektrom oság)________ ____ 5 — ‘ — -- — — .

5. Szervetlen vegytan.........  .... .... 4 3 — — -- — - — —
6. Szerves v e g y ta n .-__ — 3 — ■. --- — ___

7. Ásványtan ____  — — 2 i A vizsgánál a kettőt egy
8. Geológia................... ........ ......... .................. - __ —• — 2 . --  ■ — ■ — [ tárgynak tekintik.

Chémiai és ásványtani gyakorlatok _____.... ■■■UH' — (2) — — —
9. Növénytan I. rész (általános morphológia; az

anatómia és fiziológia alapvonalai) ................
Növénytan II. rész (növényrendszertan, külö
nös tekintettel az erdészeti szempontból fon
tos növényekre)_....................................... .. ...

3

4
Növénytan III. rész (a rendszertan folytatása) —• — 2 — — —
Növénytani gyakorlatok (főkép a fásnövények •) Ezenkivül külső gyakor
és erdei gyomnövények meghatározása)... — — — (2)*) — — — latok is tartatnak (óraszám

10. Állattan (különös tenkintettel a rovarokra é s ; nincs meghatározva).

11.

az erdészeti és vadászati szempontból fontos:
emlősökre és madarakra) ..................................
Erdészeti technikai rajz (helyszinrajzok, tér

4 3(2)*) 2(2)*) —• --- — — — •) Ezenkivül külső rovartani 
gyakorlatok is tartatnak.

képek, tervek rajzolása stb.) __ — (2) (2) (2) -- — — —
12. Növényanatómia és fiziológia.- _... “ • 4(3) — — — 1 Az államvizsgánál egy
13. Növénykórtan . . .  11 - — — — — 5(2>| — — j tárgynak tekintik a kettő



14. Talajtan li...................................
15. Klimatan és meteorológia — - ................ ........

— “7“
_

— 1 5(2)
4

— —
i = i

II Az államvizsgánál egy 
|) tárgynak tekintik a kettőt.

Előadási órák száma összesen > - 20 19 14 4 13 5
- 1

Egy félévre összevonva =  
=  hetenként 75 óra.

II. Technikai tárgyak,
16. Földméréstan _________ .............................. .
17. Erdészeti építéstan (erdei* utak és vasutak 

építése, az erdészeti gyakorlatban előforduló 
építkezések és vizépitészet, szintmérési és ut- 
tervezési gyakorlatok)

* 3 /

2

(3)

2(3)

— — . —

i

Előadási órák száma összesen ... — 5 2 — — - 1
Egy félévre összevonva =  

1 =  hetenként 7 óra.
IIL Jogi tárgyak.

18. Nemzetgazdaságtan .i. u— —
19. Pénzügytan ...  — ... .............— ..........
'JO. Jogi enciklopédia (tekintettel az erdészet

igényeire).- ._— ..............................

—
—

—
5

5

5
:

j Az államvizsgánál egy 
I tárgynak tekintik a kettőt.

Összesen ... — — U - 5 5 5 Egy félévre összevonva =  
=  hetenként 15 óra.

IV. Szorosabb értelemben vett szaktárgyak.
21. Erdészeti enciklopédia (különös tekintettel az 

erdőmivelésre és erdővédelemre)..........
22. Erdőmiveléstan ...................

3 2 2
6(3)
3(2)

(3)
6

23. Erdőbecsléstan___ _ . ................
24. Erdőhasználattan ........................................

— — — — — H
25. Erdőrendezéstan ......... .....................................
26. Erdőérték- és nyereségszámitástan______
27. Erdészeti politika ............................
28. Az erdészet és vadászat története . . . ____
29. Erdészeti adminisztr. (Forstverwaltungslehre) 1 

1 3 
2 1

•) és gyakorlatok.
*) » »

1 Az államvizsgánál a hármat 
J egy tárgynak tekintik.

Előadási órák száma összeseid— 3 2 2 — 9 6 13
5 ii

Egy félévre összevonva =  
= hetenként 40 óra.

V. Egyéb gyakorlati tárgyak.
30. Vadászattan és vadászati törvények 2 2 - h Egy félévre összevonva =  

|| = 4  óra.
A vizsgaköteles tárgyak heti előadási óráinak a 

száma összesen _... — ... 25 23 21 6 27 16 18 5 1
Egy félévre összevonva =  

=  141 óra.



Á  nyári félév Aschaffenburgban husvét után egy héttel kezdődik s végződik 
julius hó végén, mig Münchenben április 21-től julius hó végéig tart

Tandijak és vizsgadijak. Aschaffenburgban a rendes hallgatók 75 márka 
s a rendkívüliek 120 márka tandijat fizetnek évente; ezenkivül a nem kötelező 
tantárgyakért a heti órák számának megfelelőleg, óránként 4, illetve 6 márka 
tandíj fizetendő félévenként Tandijelengedés nincs. Münchenben — eltekintve 
egyes dijtalan előadásoktól — a tandíj helí előadási óránként 4 márka. Ez a dij 
kétszeresére emelhető az olyan tantárgyaknál, amelyeknek előadása írásbeli 
•dolgozatok kijavításával avagy kirándulásokkal van egybekötve. A vizsgadij 
Aschaffenburgban tantárgyanként 2 márka, Münchenben az egész elméleti 
államvizsgáért 26 márka.

A müncheni egyetemnek az 1908/9. év második felében összesen 74 erdész- 
‘hallgatója volt. Éhez közel áll a hallgatók száma Aschaffenburgban is.

Értesülésem szerint Bajorországban a felső erdészeti szak
oktatás fentebb ismertetett jelenlegi rendszerének lényeges módo
sítását s ezzel kapcsolatban az aschaffenburgi főiskolának Mün
chenbe leendő átvitelét s az itteni egyetembe való beolvasztását 
tervezik.

2. A giesseni egyetem.
A Hessen nagyherczegségben lévő’ giesseni egyetemen az 

erdészhallgatók csekély számához képest (az 1908/9. év második felé
ben az 1271 egyetemi hallgató közül mindössze csak 15 volt ar 
erdész) csupán 3 erdészeti tanszék -van szervezve, amelyek az 
egyetem bölcsészeti fakultásához tartoznak.
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A fölvétel érettségi bizonyítvány alapján történik. A hallga- 
óknak az egyetemen 7 félévet kell tölteniök, amiből 3 félév az 
alaptudmányokra, 4 félév a szaktárgyakra és egyéb tantárgyakra 
esik. Szigorúan megállapított, köteiező tanterv nincsen.

A vizsgaköteles tantárgyak hallgatására nézve a szaktanárok 
a következő sorrendet ajánják.

I. Az első három félévre:

1. A felsőbb mennyiségtan elemei (algebra, elemző siktnérlan, differenwiál- 
és integrálszámítás), 2. alsó geodézia, 3. fizika, 4. chémia (szerves és szervetlen), 
5. geológia és erdészeti talajtan, 6. általános és erdészeti növénytan, növény
fiziológia, 7. erdészeti klimatan, 8. általános és erdészeti álattan.

Ezekből a tantárgyak a harmadik félév végeztével alapvizsgát 
(Vorprüfung) kell tenniök a hallgatóknak.

II. A IV -V II. félévekre:

í. Erdészeti enciklopédia (félévi tárgy, hetenként 4 óra), 2; az erdészet és 
vadászat története (félévi tárgy, hetenként 3 óra), 3. erdészeti földméréstan és 
gyakorlat (félévi tárgy, hetenként 3 óra előadás és egy délután gyakorlat),
4. technikai rajz (félévi tárgy, hetenként 2 óra), 5. erdőműveléstan (félévi tárgy, 
hetenként 8 óra előadás és egy délután gyakorlat), 6. erdővédelemtán (felöleli a 
rovartant is, egész évi tárgy, I. rész 5 óra, II. rész 4 óra hetenként), 7. erdő
használattan (félévi tárgy, hetenként 8 óra előadás és egy délután gyakorlat),
8. erdészeti iparműtan (félévi tárgy, hetenként 2 óra előadás és egy délután 
gyakorlat), 9. erdőbecsléstan (félévi tárgy, hetenként 4 óra előadás és egy délután 
gyakorlat), 10. erdőrendezéstan (egész évi tárgy, I. rész 4 óra előadás, II. rész
2 óra előadás és egy délután gyakorlat), 11. erdőérték- és nyereségszámitástan 
(félévi tárgy, hetenként 3 óra előadás és 1 óra gyakorlat), 12. erdei utak építése 
(félévi tárgy, hetenként 4 óra előadás és egy délután gyakorlat), 13. erdészeti 
adminisztráció (félévi tárgy, hetenként 2 óra), 14. erdészeti politika (félévi tárgy, 
hetenként 6 óra), 15. vadászat- és i.alászattan (félévi tárgy, hetenként 3 óra), 
16. nem^etgazdaságtan, 17. a pénzügytan alapvonalai, 18. jogi enciklopédia, külö
nös tekirttettel az erdészet igényeire, 19. mezőgazdaságtan, különös tekintettel a 
rétművelésre. (Az utolsó két tantárgy az első három félévben is hallgatható.)

Ezekből a tantárgyakból a hallgatók a hetedik félév leteltével 
úgynevezett szakvizsgát (Fachprüfung) tesznek.

A felsorolt vizsgaköteles tárgyakon kívül más tárgyak hallgatását is ajánlják 
a hallgatóknak. így például a szaktanárok által az 1907—1909. évekre kiadott 
órarendben »a fafajok leírása erdészeti szempontból* és »erdészeti nápikérdések" 
czimen is szerepelnek előadások. Ezenkivül kívánatosnak jelzik az erdészballga- 
tókra nézve az előadások látogatását sz általános ismeretek bővítéséhez szük
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séges más tárgyakból is, pl. a történelem, a földrajz, a filozófia és a jogtudo
mányok körébe tartozó tantárgyakból.

Minthogy — amint már fentebb ^említettük — a szaktárgyak 
számára csak három tanszék van rendszeresítve, ezeket a tárgya- 
kat, egy-kettő kivételével, csak minden második évben adják elő^ 
egyszerre két évfolyam számára. Az erdőműveléstanból és az erdő- 
használattanból minden évben tartanak gyakorlatokat azzal a czél- 
zattal, hogy azokon az összes évfolyamok hallgatói évente részt 
vegyenek s ekkép pótolják némileg a másutt, a főiskolai tanul
mányok megkezdése előtt szokásos előzetes gyakorlatot.

A gyakorlatokra hetenként két délutánt fordítanak. Azonkívül 
évente 8—14 napra terjedő nagyobb tanulmányi kirándulást is 
tesznek a hallgatók, valamelyik szaktanár vezetése alatt.

Az alapvizsgát a félévek elején, a szakvizsgát pedig karácsony és busvét 
előtt tartják. Mindkét vizsga valamennyi tárgyból Írásbeli és szóbeli. Ha valaki 
az írásbeli vizsgát négy tantárgyból nem állottá ki, szóbeli vizsgához nem bocsátják. 
Egy tárgyból való bukás a szóbeli vizsgán, az egész — vagyis úgy a szóbeli, 
mint az írásbeli — vizsga megismétlését vonja maga után, még pedig az illető 
vizsga összes tárgyaiból, kivéve, ha a vizsgálóbizottság egyhangúlag kimondja, 
hogy az ismétlés csak arra a tárgyra szoritkozhatik, amelyből a vizsgázó elég
telen osztályzatot kapott. Á vizsgát két ízben lehet megismételni, első ízben 
egy félév múlva, másodizben két éven belül, a vizsgálóbizottság által megálla
pítandó időben. További ismétlésnek nincsen helye.

Az állami szolgálatba készülő ifjaknál az egyetemi tanulmá
nyok elvégzését két évi gyakorlat és azutan az államvizsga letétele 
követi. A két évi gyakorlati időből fél évig a pénzügyminisztérium 
erdészeti osztályában, egy és fél évig pedig két főerdészségnél kell 
szolgálatot teljesitenie mindenkinek. Az államvizsga kiterjed az 
erdészeti tudományok minden ágára.

A giesseni egyetemen is meg lehet szerezni a doktori czimet 
az erdészeti tudományokból.

A téli félév október második felében kezdődik s márczius közepén végződik 
a nyári félév pedig április közepétől aug. sztus közepéig tart.

Tandijak és vizsgadijak. Tandíj — kivéve egyes díjtalan előadásokat — 
minden tantárgyból heti egy óráért 8 márka s a további órákért egyenként
3 márka. Ez ?. dij kétszeresére emelkedhetik az olyan tantárgyaknál, amelyeknek 
előadása a tanár részéről különös előkészületeket igényel avagy költséggel van 
egybekötve. Az alapvizsga dija 48 márka, a szakvizsgáé 42 márka. A doktori 
szigorlat költsége 325 márka.



A t egyetemmel itt is kapcsolatban' yán az erdészeti kísérteti 
állomás, melynek teendőit megfelelő segédszemélyzettel a három 
szaktanár végzi.

3. A Íiíbingái egyetem.
Vfairttemberg királyságban a magasabb erdészeti szakképzés 

a tübingai egyetemen történik. Az erdészeti tudományod számára 
itt is csak három tanszék van. szervezve, amelyek az egyetem 
államtudományi fakultásához tartoznak; A három tanszék közül 
kettőt rendes tanár lát el, a harmadiknak az ellátásával pedig egy 
főerdész van megbízva. Az egyetem keretében ilt is van erdészeti 
kísérleti állomás, amelyen a két szaktanár mellett két assizisztens 
végzi a teendőket.

A rendes hallgatók felvétele érétfségi bizonyítvány alapján 
történik. A reáliskolai érettségi bizonyítvány mellett a latinból is 
bizonyítványt kell felmutatni. Rendkívüli hallgatókul érettségi nél
külieket is felvesznek.

Az erdészhallgatók száma az 1908/9. év második felében 
Wlihdössze 35 volt.

Á tanfolyam itt is három és fél év. Szorosan megszabott 
tanrend itt sincsen. A kezeim között lévő tanterv és szabályzatok 
szerint a tananyag a következő tárgyakat öleli fel.

A) Alap- és segédtudományok,
’l. Mennyiségtan, 2. fizika és meteorológia, 3. vegytan, 4. növénytan, 

5. állattan, 6. geológia. (A kezeim között lévő tanterv részletesebb adatokat 
nem tartalmaz ezekre a tantárgyakra nézve.)

B) Technikai tárgyak.
1. Erdészeti földméréstan (félévi tárgy, hetenként 2 óra előadás,. 3 óra 

gyakorlat), 2. térképkészítés (félévi tárgy, hetenként 2 óra), 3. erdészeti szállítási 
eszközök (félévi tárgy, hetenként 3 óra).

Q  Jogi tárgyak.
1. Württembergi magánjog, különös tekintettel az erdészet szükségleteire 

(félévi tárgy, hetenként 3 óra), 2. büntető jog és bűnügyi eljárás (félévi tárgy,
, heten ként 2 óra), 3. nemzetgazdáságtan, 4. állam jog,

D) Szorosabb értelemben vett szaktárgyak. 
ht 1. Bevezetés az erdészeti tudományokba (félévi tárgy, hetenként 2 óra), 
2: erdővédelem tan (félévi tárgy, hetenként 3 óra), 3. erdőműveléstnnfégész évi 
tárgy, 1. rész hetenként 5 óra előadás és 3 óra gyakorlat, H. rész hetenként
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2 óra előadás és gyakorlatok), 4. erdőhaszflálattan (félévi tárgy, hetenként 5 óra),
5. eíjdőrendezéstan (felöleli az erdőbecsléstant is, egész évi tárgy,.I. r£sz heten
ként 3 óra előadás és 2 óra gyakorlat, II. rész hetenként. 4 óra előadás), 6. erdő
érték1 és nyereségszámitástan (félévi tárgy, hetenként 4- óra előadás és |  óra 
gyakorlat); 7. válogatott fejezetek az erdőrendezés- és értékszámitástanból (félévi 
tárgy, hetenként 1 óra), 8. az erdészet története (két félévi tárgy, hetenként 1 óra),.
9. wiirttembergi. erdészeti törvények és, erdészeti adminisztráczió (félévi járgy, 
hetenként 3 óra), 10. bevezetés a tudományos búvárkodásba (félévi tárgy, heten
ként 1—2 óra), 11. önálló kísérletek végzése az erdészeti kísérleti állomáson (félévi , 
iárgy, hetenként 3 óra), A felsorolt gyakorlatokon kiviil kirándulásokat és gya
korlatokat is tartanak a szaktárgyakból.

E) Egyéb gyakorlati tárgy.

1. Vadászattan. (félévi tárgy, hetenként 1 óra.)

A B)—E) alatti tantárgyak túlnyomó részét csak minden 
második évben adják elő, ugyancsak két évfolyam számára, úgy 
mint Oieszenben.

A vizsgákat illetőleg csak a wurttembergi állami szolgálatba 
lépő hallgatók vizsgáira nézve vannak adataim. Bár értesülésem 
szerint az erre vonatkozó 1895. évi szabályzatnak a módosítása 
van tervbe véve, czélszerünek látom e szabályzat főbb intézkedé
seit ismertetni. Ezek szerint az állami szolgálatra való előjegyzés 
feltételei közé tartozik itt is, hogy az illető hallgató katonai szol
gálatra alkalmas ép, egészséges testalkattal birjon. Az előjegyzett 
hallgatók á mathematikai és természettudományi tárgyakból (a 
második év vegén ?) alapvizsgát (Vorprüfung) s a hetedik félév 
végén elméleti államvizsgát (erstc Dienstprüfung) tesznek. Utóbbit 
megelőzőleg, a szünidők alatt, legkevesebb három hónapi gyakorlati 
szolgálatot kell teljesiteniök. Az elméleti államvizsgától számított 
két évi (annál, aki valamely okból a katonai szolgálat alól fel* 
mentetett három évi) gyakorlati szolgálat után következik a gyakorlati 
államvizsga (zweite Dienstprüfung).

Az alapvizsga kiterjed a fentebb A) alatt felsorolt tantárgyakra 
és a földméréstanra. Az elméleti államvizsga felöleli a szorosabb 
értelemben vett szaktárgyakat, a vadászattant és a jógi tárgyakat. 
A gyakorlati államvizsga tárgyai közé tartoznak az elméleti 
államvizsga összes tárgyai (főképen gyakorlati vonatkozásaikban) 
s ezenkivül a württembergi erdészeti, vadászati, pénzügyi törvé
nyek, erdőrendezési és számviteli utasítások.



Mindezeknek a vizsgáknak a leteiittéseért a pénzügyminisztériumhoz kell 
folyamodni. Az alapvizsgát és az elméleti államvizsgát félévenként, a gyakorlati 
államvizsgát évenként, esetleg — tudniillik, ha van elég jelentkező — szintén 
félévenként tartják. A vizsgálóbizottság a két első vizsgánál az illető tanárokból 
és a pénzügyminisztérium 4 kiküldöttjéből, a gyakorlati államvizsgánál pedig, 
melyet Stuttgartban kell letenni, a pénzügyminisztérium kebelében levő erdő
igazgatóság tisztviselőiből és más gyakorlati szakemberekből áll. Az alapvizsgá
nál a szaktanárok, bár nem tagjai a vizsgálóbizottságnak, szintén jogosítva 
vannak kérdéseket intézni a hallgatókhoz.

Mind a három vizsga írásbeli és szóbeli. A fősulyt az Írásbeli vizsgákra 
fektetik, melyek a két első vizsgánál 3—3 napig, a gyakorlati államvizsgánál 
négy napig tartanak. Az alapvizsgánál a mennyiségtanból 5, a fizika és meteoro
lógiából 3, a többi tantárgyból 2—2, vagyis összesen 18 írásbeli kérdést adnak 
fel. Az elméleti államvizsgánál az Írásbeli kérdések száma a szorsabb értelemben 
vett szaktárgyakból és a vadászattanból együttvéve 10, a nemzetgazdaságtanból 2, 
a többi jogi tantárgyból együttvéve 3. A gyakorlati államvizsgánál minden 
jelöltnek 18 Írásbeli kérdést kell megoldania s azonkívül még két nagyobb Írás
beli dolgozatot is kell készítenie az erdészeti tudományok köréből.

Az osztályzatot az egyes tantárgyakból az írásbeli dolgozatokra adott 
osztályzatok nyomán s a szóbeli feleletek figyelembevételével állapítják meg. 
A vizsga eredményét pedig az egyes tantárgyból nyert osztályzatokból hatá
rozzák meg. Az alapvizsgánál a mennyiségtanból nyert osztályzatot kétszeresen, 
a fizika és meteorológiából, valamint a növénytanból nyert osztályzatot másfélszere
sen s a többi tantárgyból kiérdemelt osztályzatot egyszeresen számítják. Az elméleti 
államvizsga végeredményének a megállapításánál az egyes tantárgyakból nyert 
osztályzatokat annyiszorosan veszik számításba, ahány volt az írásbeli kérdés 
az illető tantárgyból. Hasonló módon határozzák meg a gyakorlati államvizsga 
végeredményét is, azzal a különbséggel, hogy a nagyobb írásbeli dolgozatok itt 
kétszeres értékükkel esnek a mérlegbe.

Ahoz, hogy a jelölt a vizsgát sikerrel kiáltotta légyen, az egyes tan
tárgyakból nyert osztályzatok számbeli értékeinek az összege bizonyos meg
határozott számot kell hogy megüssön. Eszerint átbocsátható a vizsgán az olyan 
jelölt is, aki valamely tárgyból elégtelen osztályzatot kapott, ha a többi tan
tárgyból nyert jobb osztályzatai a gyenge osztályzatot ellensúlyozzák. Siker
telenség esetén mind a három vizsga csupán egyszer ismételhető meg és pedig 
egy év mulvá a nem sikerült vizsga után.

A doktori czim az erdészeti tudományokból a tübingai egye
temen is megszerezhető.

A téli félév október közepétől márczius közepéig, a nyári félév pedig 
április közepétől augusztus közepéig tart.

A tandíj félévenként heti óránként 3 márkáig terjedhet. Vizsgadijról a 
vizsgákra vonatkozó szabályzatban csak annyi említés van téve, hogy az alap
vizsgáért 25 márka dij fizetendő.

89



4. A karlsruhei technikai főiskola.

Báden nagyherczegségben a felső erdészeti szakoktatás szerve 
a karlsruhei technikai főiskola, amely hét szakosztálylyal (fakul
tással) bir, u. m. 1. általános, 2. építészi, 3. mérnöki, 4. gépészeti, 
5. elektrotechnikai, 6 chémiai, 7. erdészeti szakosztálylyal. Az 
erdészet tehát külön szakosztálylyal van képviselve. Az erdészeti 
szakosztályhoz 10 tanár tartozik, még pedig 4 rendes, 1 rend
kívüli, 3 magántanár és 2 megbízott előadó. Az alap- és segéd- 
tudományok egy részét más szakosztálybeli tanárok adják elő.

A rendes hallgatók részére a tanfolyam négy évben van meg
állapítva. A főiskola 1909/10. évi „program"-ja szerint a vizsga- 
köteles tárgyakra vonatkozó normál tanterv a következő: (Lásd

• sic Jk  sk

76—77. lapon.)
Ez a tanterv tulajdonképen nem szigorúan kötelező. Tudni

illik a hallgatandó tárgyak és a gyakorlatok megválasztásában a 
hallgatók csak annyiban vannak korlátozva a fennálló szabályok 
szerint, hogy a tanárok megkövetelhetik, hogy a tárgyaik meg
értéséhez szükséges előkészítő tárgyakat előzetesen mindenki hall
gatta légyen.

Mint nem vizsgaköteles tárgyak föl vannak véve még a tantervbe: az álla
tok boncztana (2-ik félév, hetenként 2 óra), a leszármazási elmélet (1-ső és 2-ik 
félév, hetenként 2 óra), antropológia (4-ik félév, hetenként 1 óra), válogatott 
fejezetek >az antropológiából (5-ik félév, hetenként 1 óra), állattani laboratóriumi 
gyakorlat (egész éven át, az óraszám megjelölése nélkül), a rovarok életrajza 
(4-ik félév, hetenkint 1 óra), az agrikulturchémia alapvonalai (4-ik félév, hetenként 
1 óra), a hegyek keletkezése (4-ik félév, hetenként 2 óra), az időjóslás története 
és lényege (hetenként 1 óra), szabadkézi rajz (3-i!< félév, hetenként 2 óra), poli
tikai (1-ső félév, hetenként 2 óra), büntető jog (2-ik félév, hetenként 1 <ua), 
szocziális törvények (5-ik félév, hetenként 2 óra), szocziálpolilika (7-ik félév, heten
ként 1 óra), szocziálizmus (7-ik félév, hentenként 1 óra). Ks emellett alkalmuk 
nyilik a."hallgatóknak ismereteik bővítése czéljából még más irányú előadásokat 
is látogatni. Pl. az 1909/10. évi tantervben még a következő előadások is szere
pelnek : Shakespeare (téli félév, hetenként 2 óra). Rafael és Michel Angelo (téli 
télév, hetenként 2 óra), az ujabb iLodalom (nyári félév, hetenként 2 óra), Amerika 
története (nyári félév, hetenként 2 óra).

A gyakorlatokra s különösen az ezekkel kapcsolatos kirán
dulásokra sok időt fordítanak. Már az első éves hallgatókkal is 
— az erdészeti encziklopédia előadásával kapcsolatban — heten
ként egész napi kirándulásokat tesznek a közeli erdőkbe mindkét

*** E kiadványban: 91-92. oldal
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III. A karlsruh ei tech n ik a i fő isk o la  norm áltanterve.

.

T a n t á r g y a k

Órák száma hetenként az • *

M e g j e g y z é sI. II. III. IV. V. VI. VIL VIII.

f é 1 é v b e n

I. Alap- és segédtudom ányok.
1. A felső mennyiségtan elem ei..........
2. Ábrázoló mértan (Projectionslehre)
3. Technikai rajz (Plán- und Terrain- 

zeichnen)....................... .........
4. Kísérleti fizika I. és II. r é s z _____
5. A mechanika elemei
6. Meteorológia...............  ._  ...

| Általános vegytan
7. { Szerves v eg y ta n .-__. . . ______

1 Vegytani gyakorlat... __
8. Mineralógia.........................................
9. Geológia.... ................. ....... . . ___...

10. Talajtan... ................ ..........
11. Általános növénytan ... ..................
12. Erdészeti növénytan ......................
13. Növényrendszertan (Systematische 

Botanik) „  . . . _... _____
; Mikroszkopiái gyakorlatok................

14. Növénymeghatarozozás......................
15. Növény kórtan ....................
16. Erdei fák gombabetegségei
17. Állattan ..............................................
18. Erdészeti állattan (gerinczes állatok)
19. Erdészeti rovartan ......................
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1 Az alapvizsgánál a hármat egy tan-.
| tárgynak tekintik.

1 Az alapvizsgánál egy tantárgynak 
} tekintik a kettőt. •

Az alapvizsga tárgyai között »növény
tan" és „erdészeti növény tán és növény- 

' kórtan" szerepel. *

) A fővizsgánál egy tárgynak tekintik 
) a kettőt.

Előadási órák száma Összesen 18 16 15 12 — 4 , — — Egv télévre összevonva— lietenként 65 óra.

11. Technikai tárgyak .
20. Gyakorlati geometria (geodézia) ... — — 3 — — — — —

Geodéziai gyakorlat...................— — — (2) (2d.u) — — — —
21. Erdei utak építése ... _  . . . ____ — — — — 2(2) (3)!



22. Erdészeti magasépitéstan 1 - — - 1 l - l 1 - — 1 (2) - I I
**) A **)-gal jelöltek közül csak két szabadon 

választható tárgyból kell vizsgát tenni.
Előadási órák s/áma összesen_ í — — 3 i

— — 3 - l i | Összevonva hetenként 6 óra.

III. Jogi tantárgyak .
23. Nemzetgazdaságtan _  _____ 3 (1) (2)

c

24. Pénzügytan ........................................ — — — — — 3
25. Alkotmány-és közigazgatási jog ... — — 3 — — — .— ' — •*) L. fentebb.
26. Agrárpolitika, bánya- és kohóözem 1
27. Magánjog (Bürgerliches Recht) ... — — — — 3 — — ••) L. fentebb. ..

Előadási órák száma összesen — | — — 3 — 6 — - 4 Összevonva =  hetenként 13 óra.

IV. Szorosabb értelem ben vett  
szak tárgyak .

28. Erdészeti enciklopédia (és kirándu
lások) ............... 2(3) (3)

•

29. Erdővédelemtan........ .......... - 2*) — — •) És kirándulások.
30. Erdőmiveléstan . ..  . . . _ — — — — 3*) — — j *) Ezenkivül kirándulások is tartatnak.
31. Erdőhasználattan' ...............  — ... — — — — — — :1 A fővizsgánál a kettőt egy tárgynak
32. Erdészeti iparműtan. — — — — — 1 — — j.) tekintik.
33. Erdőbecsléstan_____ ._ — — — — 2(1) — — —. j
34. Erdőrendezéstan...............................

I Erdőértékszámitástan ................i
’ 1 Erdészeti nyereségszámitástan ... 

36. Erdészeti politika, adminisztráczió és 
statisztika...............................................

3 2
2

4

l(3 )! 
1 I

1 A fővizsgánál egy tárgynak tekintik
37. Az erdészet és vadászat története 1 — — — — --- — — 3 j a kettőt.
38. Erdészeti és vadászati törvények_ | — — — — — 2 — — |

Előadási órák száma összesen ji •> — — — 9 11 8 4 | Összevonva hetenként 34 óra.:

V. Egyéb gyak orla ti tárgyak . j
39. Vadászattan —. . ..

1

2 i **) L  fentebb.
40. Halászattan _ . . .” ___ _— ___ — — — — — . — 2 — |
41. M ezőgazdaságtan__ — — — — — 2 2 — — • • )  L. fentebb.. h
42. Rétmüvelés ................... ... | — — — — — 2 —  1 **) L. fentebb. . ,

Előadást órák száma összesen_|i “
_  1

i
1 _ — 2 4 4 —  | összevonva =  hetenként’ 10 óra.

A vizsgaköteles tárgyak heti előadási j 
óráinak a száma összesen

i " 

20 16 21 12 17 19 15
8

Egy félévre összevonva =  128 óra. 
Mivel a **)-gal jelöltek közül csak 2 tárgy 
kötelező, jnarad 12S — 9 =  119 óra (*íS lan-

II| tárgyból).



félévben, tehát a tárgy előadását követő nyári félévben is. A többi 
évfolyambeli hallgatókat a rendes szombati kirándulások mellett 
sfcámos nagyobb kirándulásokra is viszik. Azonkívül az egy hétre 
terjedő pünkösdi szünidőt is nagyobb tanulmányutak megtételére 
fordítják. Egyrészt éppen a gyakoriátok miatt, másrészt a vizs
gákra való készülés megkönnyítése kedvéért van bizonyára az 
is, hogy a vizsgaköteles tárgyak heti előadási óráinak a száma a 
negyedik félévben csak 12 s a nyolczadik félévben csak 10. Ily 
módon a gyakorlati kiképzés terén is szép eredményt érnek el. 
Nagy mértékben megkönnyíti a tanárok feladatát természetesen 
az a körülmény is, hogy a hallgatók száma nagyon csekély. (Az: 
1908/9. év második felében pl. a főiskola erdészhallgatóinak a 
száma mindössze 20 volt.)

A főiskola teljes elvégzésével az erdészhallgatók okleveles 
erdőmérnökök lesznek. Az oklevél elnyerése czéljából, éppúgy mint 
a többi szakok hallgatóinak, két részből álló vizsgát (Diplom- 
prüfung) kell letenniük. A vizsga első részét tevő alapvizsga 
(Vorprüfung) a negyedik félév leteltével, a második úgynevezett 
fővizsga (Hauptprüfung) pedig az alapvizsga letételétől számított 
ujabb négy félév letelte után válik esedékessé. Az alapvizsga előtt 
hat heti, a két vizsga között pedig legkevesebb nyolcz heti gyakor
latot kell teljesítenie minden hallgatónak (bizonyára a szünidők 
alatt) valamely főiskolai képzettséggel biró erdőtiszt mellett, úgy 
azonban, hogy az utóbbi nyolcz hétből négy hét az erdősítések 
idejére essék.

Úgy az alapvizsga, mint a fővizsga minden egyes tantárgy
ból vagy írásbeli és szóbeli, vagy csak szóbeli, aszerint, amint a 
vizsgáztató tanár kívánja. Mindkét vizsgához Írásban kell enge
délyt kérni ,s a folyamodványhoz bizonyos Írásbeli dolgozatokat 
(Studienarbeit) kell csatolni. A vizsgákat évente kétszer tartják, a 
félévek elején.

Az alapvizsga (Vorprüfung) tárgyai: 1. a felsőmennyiségtan 
elemei, 2. földméréstan és ábrázoló mértan, 3. fizika, beleértve az 
elemi mechanikát és meteorológiát is, 4. chémia, 5. mineralógia 
és geológia, 6. termőhelyismeret (talajtan), 7. növénytan, 8. erdé
szeti növénytan és növénykórtan, 9. állattan.

Ezt a vizsgát megelőzőleg, írásbeli dolgozatok nyújtandók
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be: 1. a technikai rajzból, 2. az ábrázoló mértanból; benyújtandó 
továbbá: 3. a chémiai, talajtani és növénytani laboratóriumokban 
végzett munkák leírása és egy jelentés a növénytani kirándulásokról..

A fővizsga (Hauptprüfung) tárgyai: 1. az erdőműveléstan, 
2. erdőhasználattan és iparműtan, 3. erdővédelemtan, 4. erdészeti 
állattan (rovarok, vadászati szempontból fontos állatok, halászattan), 
5. erdőrendezés- és bécsléstan, 6. erdőérték- és nyereségszámitás- 
tan, 7. erdészeti ut- és vizépitéstan (beleértve a vadpatakszabályo- 
zást is), 8. erdészeti politika, adminisztráció, beleértve az erdészet, 
történetét és az erdészeti statisztikát is, 9. nemzetgazdaságtan 
10. nemzetgazdasági politika és pénzügytan, 11. erdészeti és vadá
szati törvények, 12. és 13. két szabadon választható tárgy a követ
kezők közül: a) alkotmány- és közigazgatási jog, b) magánjog,. 
c) vadászattan, d) mezőgazdaságtan, különös tekintettel a rét
művelésre, e) a magasépítészet alapvonalai.

A fővizsga előtt a következő Írásbeli dolgozatokat kell beadni
1. legalább hat jelentést a nagyobb kirándulásokról; 2. a tanul
mányi erdő (ahol a hallgató a 14 heti gyakorlati szolgálatot telje
sítette?) gazdasági viszonyainak az ismertetését és az ott végzett 
fontosabb munkák leírását; 3. egy-egy Írásbeli dolgozatot az 
erdőműveléstani, az erdőhasználattani, az erdőbecsléstani, az erdő- 
rendezéslani és értékszámitástani és az erdészeti állattani gyakor
latokról; 4. egy útépítési tervet (külső felvétel, tervrajz, számítá
sok), továbbá egy fa- és egy kőhíd tervét.

Ezenkivül e vizsgát megelőzőleg egy tudományos dolgozatot 
(Diplomarbeit) is kell készileni a szorosabb értelemben vett szak- 
tudományok körébe tartozó valamely tárgyról.

Osztályzatok az egyes tantárgyakból mindkét vizsgánál (tizedesekben 
kifejezye) 0—2'9 =  elégtelen, 3—3'9 =  elégséges, 4 —4-9 — jó, 5 — 6 =  nagyon jó. 
Az egész vizsgára vonatkozó osztályzat megállapításánál az egyes tantárgyakból 
nyert eredmények átlagát veszik alapul. A vizsgálóbizottságnak jogában áll 
átbocsátani a vizsgán az olyan jelöltet is, aki valamely tantárgyból elégtelenre 
felelt ugyan, de viszont más tárgyból jó feleletet adott. Ha azonban valaki 
valamely tárgyból 0 jegyei kapott, feltétlenül elbukik, éppúgy mint abban az 
esetben, ha az egyes tárgyakból nyert osztályzatok átlaga 3-nál kevesebb. 
A fővizsga (Hauptprüfung) végeredményét magánál a vizsgánál elért átlagos 
eredménynek és a tudományos dolgozat minőségének egybevetéséből határozzák 
meg. Bukás esetén mindkét vizsgánál a vizsgálóbizottság állapítja meg a határ
időt, amikor a jelölt'a Vizsgát megismételheti, valamint azt is, hogy az ujabb-
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vizsga kiterjedjen-e az összes tantárgyakra avagy csupán azokra, amelyekből a 
vizsgát az illető első izben ki nem állottá. Ha valaki- az Ujabb vizsgánál is 
elbukik, csak miniszteri engedélylyel s csak akkor mehet harmadszor is vízgához, 
ha a' vizsgálóbizottság ezt egyhangúlag megengedhetőnek találja;'?" r?: ^

Á doktori fokozatot 1900 óta a *karlsruhei téchnikai;'főiskolán 
is el lehet érni. Éhez az erdőmérnöki oklevél megszerzése után 
még egy vizsga (Doktor-Ingenieurprüfung) letétele és természete
sen a szokásos doktori értekezés benyújtása szükséges. Akik e 
vizsgát kiállják, „mérnökdoktor" (Doktor-Ingenieur) czimet visel
hetnék.

A téli félév Karlsruheban október 1-től márczius 15-ig tart, a nyári félév 
pedig április 16-án kezdődik és julius 31-én végződik.

Tandijak és vizsgadijak. A tandíj minden tantárgy után a heti órák 
száma szerint, óránként 3 márkában van megállapítva az előadásokért s 2 márká
ban a gyakorlatokért, úgy azonban, hogy a téli félévben legkevesebb 80 márka, 
a nyári félévben pedig legkevesebb 60 márka tandíjat kell fizetnie minden 
hallgatónak. Azonkívül laboratóriumi dijak is fizetendők. Az alapvizsga és á 
fővizsga dija külőn-külön 50 márka, ezenkivül az utolsó vizsga alkalmával 
benyújtandó tudományos dolgozat (Diplomarbeit) megbirálásáért szintén 50 inárka 
jár. A doktori szigorlat költsége 240 márka.

A főiskolára (az összes szakokra) érettségi bizonyítvány nyal 
nem birók is felvétetnek mint vendégek. Ezek számára ugyan
olyan tanterv van megállapítva, mint a rendes hallgatók részére 
s lényegében ezek is ugyanolyan vizsgákat (Fachprüfung) tesznek, 
mint a rendes hallgatók, de oklevél helyett egyszerű bizonyítványt 
kapnak s a mérnöki czim viselésére nincsenek jogosítva.

Akik inkább csak a szaktárgyakból óhajtanak kiképzést nyerni, 
három évi főiskolai tanulás után — az alapvizsga mellőzésével — 
tisztán a szaktárgyakból ugyneveze.t záróvizsgát (Schlussprüfung) 
tehetnek, amely lényegében az oklevél megszerzéséhez szükséges 
vizsga, második részének felel meg.

Állami szolgálatba Báden nagyherczegségben csak azok lép
hetnek, akik az erdőmérnöki oklevelet megszerezték. Ezeknek a 
mérnöki oklevél megszerzése és három évi gyakorlati szolgálat 
teljesitése űtán még államvizsgát is kell tenniök. A három évi 
gyakorlati szolgálat folyamán készítenie kell mindenkinek: 1. egy 
gazdasági tervet valamely legalább 100 hektár kiterjedésű erdőről,
2. egy útépítési tervet a hozzá tartozó költségvetéssel és 3. egy 
erdőérlékszámitástani dolgozatot. Az államvizsga letételéhez az
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ehgédéíyt; cáák azok kapják *' nt̂ jg/ áklk’ é három írásbeli dolgozatot 
bemutatták;' Maga/az államvizsga csekély eltéréssel ugyanazokat 
á 'tantárgyakat öléli fel,' airiélyekre a fővizsga kiterjedt. Az állami 
szolgálatba való előjegyzésért különben még a főiskolai tanulmá
nyok megkezdése. előtt kell folyamodni s ez alkalommal,egyebek 
között igazolni kell, hogy folyamodó 22 évesnél nem idősebb.s 
hogy’ erős téstalkáttal s jó látó- és hallóképességgel bir.

5. Az eberswaldei és miindeni erdészeti akadémiák.

Poroszországnak a felső erdészeti szakoktatás czéljaira két 
önálló erdészeti akadémiája van: az egyik Berlin közelében Ebers- 
walden, a másik Hannover tartományban Mündenben. A tan
folyam mindkét akadémián három év. Az állami szolgálatba lépők
nél ehhez járul az egyetemen töltendő negyedik év. Csekély elté
réssel a szervezet is hasonló a k .̂ helyen. Ennek daczára, hogy 
ismertetésem világosabb legyen, a két akadémiát külön fogom 
tárgyalni.

A) Az eberswaldei erdészeti akadémia.

A hallgatók kétfélék: rendesek és vendégek. A rendes hall
gatók közé tartoznak:

1. Akik porosz állami szolgálatba készülnek. Ezeknek a gim
náziumi, reálgimnáziumi avagy főreáliskolai érettségi vizsga leté
tele után az állami szolgálatra való előjegyzésért a földmivelésügyí 
miniszterhez kell folyamodniok. A folyamodás alkalmával egyebek 
között ki kell mutatniok: a) hogy a 22 éves életkort még el nem 
érték, b) hogy a katonai szolgálatra is teljesen alkalmas erős, 
egészséges testalkattal, jó látó- és hallóképességgel bírnak, c) hogy 
a szüleik, illetve saját maguk vagyoni helyzeténél fogva képesek 
lesznek magukat legalább is 12 éven át saját erejükből fentartani.
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Az állami szolgálatra történt előjegyzés után, még mielőtt az aka
démiára lépnének, hét hónapi gyakorlati szolgálatot kell teljesí
teniük valamelyik kir. főerdészségnél.*)

2. A magán- vagy községi szolgálatba lépni szándékozó azok 
a hallgatók, akik igényt tartanak arra, hogy az állami szolgálatba 
készülők számára előirt összes vizsgákat (tehát az államvizsgát is) 
letehessék. Ezek szintén meg kell hogy feleljenek az előbbi pont
ban felsorolt feltételeknek, azzal a különbséggel, hogy anyagi 
helyzetüket illetőleg elegendő annyit igazolniok, hogy akadémiai 
tanulmányaik alatt magukat fentartani képesek.

3. Azok a magánszolgálatra készülő hallgatók, akik nem 
tartanak igényt az imént jelzett, összes vizsgák letehetésére. 
Az ilyenek, ha egyébként megfelelő előképzettséget tudnak fel
mutatni, kivételesen érettségi bizonyítvány nélkül is felvehetők 
és felvételük máskülönben sincs szigorúbb feltételekhez kötve 
(így pl. az előzetes gyakorlatot nem követelik meg tőlük). Közülök 
azok, akiknek érettségi bizonyítványuk van, az állami szolgálatba 
lépőkre nézve előírtaktól némileg eltérő vizsgákat (Abgangs- 
prüfung) tehetnek, az érettségi nélküliek azonban vizsgához nfem 
bocsáttatnak.

Vendéghallgató gyanánt bárki felvehető érettségi nélkül is, 
ha máskülönben megfelelő előképzettséggel bir. A vendéghallga
tók szintén nem bocsáttatnak semmiféle vizsgához.

Az alábbiakban elsősorban az állami szolgálatba lépők ki
képzésére vonatkozó rendszerrel fogunk megismerkedni.

Amint már fentebb jeleztük, az állami szolgálatra előjegyzett 
hallgatóktól akadémiai tanulmányaik megkezdése előtt hét hónapi 
gyakorlati szolgálatot követelnek meg valamelyik porosz kir. fő
erdészségnél. Ennek az előzetes gyakorlatnak, mely vagy október 
hó 1-től április végéig, vagy márczius 1-től szeptember végéig 
terjed, az a czélja, hogy az illető fiatal emberek megismerkedjenek 
az erdővel s az erdőgazdaság körébe tartozó teendők mibenlétével;

*) Lásd erre nézve az E. L. 1903. évfolyamában (497. s. kőv. lapokon). 
Bund K.-tól megjetent ismertetést is. Megjegyzendő azonban, hogy az ott leirt 
rendszer az 1908. évben némi modósitást szenvedett. Közlő.

97



megismerjék a legfontosabb fafajokat s az erdőmivelés, a kihasz
nálás, az erdővédelem, a vadászat terén, nemkülönben a felmérési 
munkákban is megszerezzék az akadémiai előadások megértéséhez 
szükséges előismereteket. Tapasztalataikról és egész működésűkről 
a jelöltek napíót kötelesek vezetni. (Bővebben lásd az E. L. 1903. 
évf. 498. lapján.)

Akadémiai tanulmányaik felől felvilágosítást nyújt a részükre 
előirt alábbi tanterv. (Lásd 108—109. lapon.)****

Az előírt tantárgyakon kívül mint nem vizsgaköteles tárgyak elő
adatnak még: a fizika (l-ső félév, hetenként 2 óra), a talaj technológiája 
(3-ik félév, hetenként 1 óra), a mezőgazdaságtan (3.ik félév, hetenként 2 óra), rét
művelés és állattenyésztés (5-ik félév, hetenként 2 óra), halászattan (3-ik félév, 
hetenként 1 óra). Ezenkivül vadászati és lövészeti gyakorlatokat is tartanak.

A harmadik és a hatodik félévben az előadási órák száma 
feltűnően kevés. Ez bizonyára azért van, hogy az e félévek végén 
esedékes vizsgákhoz való előkészületekre annál több idejük jusson 
a hallgatóknak.

A felsorolt tantárgyakat nyolcz rendes tanár, három erdő
mester, egy magántanár és egy berlini egyetemi jogtanár adja elő.

A gyakorlatokra itt is nagy sulvt fektetnek. A külső gyakor
latokat rendszerint az akadémiához tartozó s közvetlenül Ebers
walde körül elterülő, összesen 18.737 hektár kiterjedésű tanul
mányi erdőben tartják, amelyet az akadémia igazgatójának alá
rendelt négy főerdész kezel. De emellett a hallgatók, együttesen 
a mündeni akadémia hallgatóival, évente egy 8—14 napra ter
jedő nagyobb tanulmányutat is tesznek a Németbirodalomban, 
felváltva eberwaldei és mündeni tanárok vezetése alatt.

Az állami szolgálatra készülő hallgatók a harmadik félév végé
vel alapvizsgát (Vorprüfung) s e vizsga után ujabb három félév 
leteltével szakvizsgát (Forstreferendarprüfung) tesznek. Mindkét 
vizsga letehetéseért a földmivelésügyi minisztériumhoz kell folya
modni.

Az alapvizsga tárgyai: 1. növénytan, 2. állattan, 3. mineralógia,
4. geológia és talajtan, 5. chémia, 6. meteorológia, 7. geodézia.

Ezt a vizsgát megelőzőleg minden jelöltnek fel kell mérnie valamely, leg- 
álább 20 hektár kiterjedésű területet, csatlakozással az országos háromszőgelési 
pontokhoz s az erről készített térképet, amelyen a magassági rétegvonalak is 
feltüntetendők, az összes felvételi és számítási adatokkal együtt be kell mutatnia.

**** E kiadványban: 100-101. oldal
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Be kell mutatni ezenkivül mindenkinek: egy általa rajzolt faállomány-és gazda
sági térképet valamely, legalább 300 hektárnyi területről; egy legalább 1 km 
hosszú vonalra vonatkozó lejtmérés eredményét a hozzátartozó felvételi adatokkal 
és számításokkal együtt; egy helyszíni felvételek alapján készített talajleirást; 
végül a gyakorlatokról készített írásbeli dolgozatokat.

A szakvizsga (Forstreferendarprüfung) a következő tantárgyakat 
öleli fel: 1. erdőműveléstan, 2 .erődvédelemtan, 3. erdőhasználattan 
és utépitéstan, 5. erőrendezés- és becsléstan, 5. erdőértékszámítástan, 
ő. az erdészet története, 7. jog (magánjog, büntetőjog stb., tekintettel 
az erdészet igényeire).

Az alapvizsga az akadémia tanáraiból és a földmivelésügyi 
miniszter kiküldöttjéből álló bizottság előtt, a szakvizsga pedig a 
földmivelésügyi miniszter által (bizonyára tanárokból és gyakorlati 
szakemberekből) alakított bizottság előtt teendő le. Mindkét vizsga 
Írásbeli és szóbeli. A második vizsga szóbeli részét részint a szobá
ban, részint az erdőben tartják meg.

Aki az alapvizsgán megbukik, ezt a vizsgát egy éven belül még egyszer 
megismételheti, kivéve, ha oly keveset tudott, hogy a bizottság emiatt az állam
erdészeti szolgálatra alkalmatlannak találja. Ebben az esetben a vizsga meg
ismétléséhez szükséges engedély a bizottság által megtagadható s természetesen 
az illető töröltetik az állami szolgálatra előjegyzett hallgatók sorából. A vizsga 
másodszori megismétlésének egyáltalában nincsen helye. Ugyanezek a szabályok 
állanak fenn a szakvizsga sikertelenségének esetére is.

Aki a szakvizsgát is sikerrel kiállotta, „Forstreíerendar" (erdő
gyakornok) czimet kap s mint ilyennek még valamelyik német- 
országi egyetemen két egymás után következő féléven át állam jogot, 
nemzetgazdaságtant, gazdasági politikát és pénzügytant kell hall
gatnia.

Az egyetemi tanulmányokat ujabb két évi gyakorlat követi. 
Ebből a két évből az erdőgyakornok hat hónapig (deczember ele
jétől május végéig) altiszti szolgálatot tartozik teljesíteni, öt hóna
pig a fő'érdészséget vezeti a főerdész felügyelete és felelőssége 
mellett, négy hónapig pedig érdemleges erdőrendezési munkálatokkal 
foglalkozik. Foglalkozásáról és tapasztalatairól naplót vezet. (Rész
letesebben lásd az E. L. 1903. évf. 500—502. lapjain.)

A két évi gyakorlat leteltével a gyakornokokat államvizsgá
hoz bocsátják, melyet a földmivelésügyi miniszter által kinevezett 
külön bizottság (Forst-Ober-Examinations-Kommission) előtt kell 
letenni.
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IV. Az eberswalde-i erdészeti akadémia tanterve (az akadémia 1908'9. évi értesítője nyomán).

T a n t á r g y a k

Órák száma hetenként az

M e g j e g y z é sI. II. III. IV. V. VI.

f é l é v b e n

I. Alap- és segédtudom ányok.
1. C hém ia_______  — — — — —
2. Növénytan — — .................. ........ ...........
3. A gombák jelentősége az erdőre nézve_
4. Meteorológia- . ........................
5. Mineralógia ... — — ...............
6. Geológia — --------------- — — -------- --
7. T alajtan_... — — — —........... -  —
8. Állattan: általános állattan — ____

gerinczes állatok ....................
gerincztelen állatok (kivéve a

rovarokat) — _— __ __
rovarok ...................

9. Az erdőre nézve káros állatok ______
Természettudományi kirándulások ___

4
5

2

1
2

2

(5)

2
4(3)
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II 
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1 
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1 
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1 
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1 1 1 1
> Az alapvizsga tárgyai.

Bitonyára kiegészítő rés e a< erdővédelemtannak.

Előadási órák száma összesen 16 14 4 — 1 — tgy  télévre összevonva =  hetenként 
35 óra.

II. Technikai tá rg y a k .
in  (Geodézia és térképrajzolás ___ _

t Geodéziai feladatok ___ __
11. Erdei utak építése — ............ ........ ...

— 4(3)*)
1 —

—

1

*) Hetenként egy délután külső gyakorlat. 
Az alapvizsga tárgya.
A szakvizsga tárgya.

Előadási órák száma összesen —
4  | 1 l _

— 1 Egy félévre összevonva =  hetenként 
6 óra.



12. Nemzetgazdaságtan..................... ............
13. Perjog (Prozeszrecht) ............... ......
14. Magánjog (BürgerH Recht)_. . . _____
15. Büntetőjog .......................... .................
16. Jogi repetitorium ______ __

III. Jogi tárgyak.

Összesen

IV. Szorosabb értelemben vett szak
tárgyak.

17. Bevezetés az erdészeti tudományokba _

I
A'z erdőműveléshez szükséges növény

fiziológiai isveretek....................... .. .....

Az erdei fák ismertetése érd. szempontból 
Erdőmüveléstan..._____ ~

19. Erdővédelemtan___
20. Erdőhasználattan — ..
21. Erdőbecsléstan............ ..  ~
22. Erdőrendezéstan _._ ..
23. Erdőértékszámitástan —
24. Az erdészet története .......25. Erdőkezelés (Forstverwaltung)
26. Erdészeti p o li tik a _______

Kirándulások...________

Előadási órák száma összesen

V. Egyéb gyakorlati tárgyak.
27. Vadászatlan .................... ...
A vizsgaköteles tantárgyak heti előadási órái

nak a száma összesen 16

-  1

1

75)

18 10

2
(5)

4
2
3

4 

2 

2
(5)

12

1

17

17

20

2(4)

(9)

Álllamvizsga tárgya. 

A szakvizsga tárgyai.

Egy félévre összevonva =  hetenként 
11 óra.

A szakvizsga tárgyai.

E Vét tárgy fel.állva, minden második évben 
adatik elő.

Az »erdökezelés" az államvizsga tárgya.
Államvizsga tárgya.

Egy félévre összevonva =  hetenként. 
33 óra.

Államvizsga tárgya.
Egy félévre összevonva =  hetenként 

86 óra.



Az államvizsgát is részint a szobában, részint az erdőben 
tartják meg (évente kétszer). Kiterjed: az erdészeti tudományok 
és általában az erdőgazdaság minden ágára, a köz- és magánjogra, 
a nemzetgazdaságtanra, a pénzügytanra, az erdészeti politikára, a 
szolgálati szervezelre, a számvitelre, a pénztárkezelésre s általában 
az erdészeti ügyvüel és a vadászat körébe tartozó tudnivalókra.

Aki az államvizsgát sikerrel kiáltotta, „Forstassessor" lesz 
addig, amig főerdészi álláshoz juthat. Sikertelenség esetén az állam
vizsga, a bizottság határozatához képest, 6—24 hónap múlva még 
egyszer (de csak egyszer) megismételhető.

Azok az érettségi bizonyitványnyal biró hallgatók, akik nem 
tartanak igényt az állami szolgálatba lépők részére előirt vizsgák 
letehetésére, csak alapvizsgát és szakvizsgát tehetnek (a harmadik, 
illetőleg a hatodik félév végén). Az alapvizsga (Vorprüfung) az 
állami szolgálatba lépők alapvizsgájától annyiban különbözik, hogy 
tárgyai között a jogi tárgyak nem szerepelnek, a szakvizsga ellen
ben az állami szolgálatba lépők szakvizsgájától csak nevében tér 
el, amennyiben ezt nem »Forstreferendarprüfung"-nak, hanem 
„ Hauptprüfung"-nak mondják.

Eberswaldeban a téli félév október 15-től márczius 20-ig, a nyári félév 
pedig április 10-től angusz'us 20-ig tart.

Tandijak és vizsgadijak. A tandíj félévenként 75 márka. Vendégek által 
minden tantárgy után 10 márka tandíj fizetendő. Külföldiek vagyis nem a 
németbirodalombeliek kétszeres tandijat fizetnek. A vizsgadij minden vizsgára 
nézve külön-külön 20 márkában van megállapítva.

A hallgatók szánta 50—70 között szokott lenni. Köztük sok az idegen, 
főleg az orosz.

Az akadémiával szoros kapcsolatban van az eberswaldei erdé
szeti kísérleti állomás, amelynek a különböző tudományágakra 
hat külön osztálya van.

B) A mündeni erdészeti akadémia.

A hallgatók felvételére nézve itt is ugyanazok a szabályok 
állanak fenn, mint az eberswaldei erdészeti akadémiánál.

A tanterv is — bár némileg eltérő beosztással — ugyan
azokat a tantárgyakat öleli fel, amelyeket az eberswaldei, azzal a 
különbséggel, hogy a „bevezetés az erdőgazdasági tudományokba"
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czimü tárgy hiányzik belőle s a nem vizsgaköteles tantárgyak 
száma kevesebb.

A tanitószemélyzet nyolcz rendes tanárból és két erdőmester
ből áll; azonkívül a jogot és a mezőgazdaságtant két göttingai 
egyetemi tanár adja elő, akik e czélból a közel lévő Göttingáix'l 
időnként átrándulnak Mündenbe.

A külső gyakorlatokat a szomszédos állami főerdészségekben 
tartják meg. Az évente szokásos nagyobb tanulmányutat a hall
gatók — amint láttuk — az eberswaldei hallgatókkal együttesen 
szokták megtenni.

Az állami szolgálatba készülő hallgatók kiképzésére s általá
ban a tanítási és vizsgarendszerre nézve általában itt is érvénye
sek azok a szabályok, amelyeket az eberswaldei akadémia ismer
tetésénél felsoroltam.

Ezek ismétlésébe természetesen nem bocsátkozom, de mint különlegességet 
megkell említenem a vizsgaeredmények megállapításánál követni szokott eljárást. 
A vizsgák alkalmával az osztályzatok az egyes tárgyakból a következők: I — nagyon 
jó, 11 =  jó, II—III =  meglehetős jó, III =  elégséges, IV =  elégtelen. A vizsga 
végeredményének a megállapításánál azonban ezek az osztályzatok nem egy
formán esnek a mérlegbe, hanem különbséget tesznek a szerintük fontos és 
kevésbbé fontos tárgyak között. (Éhez hasonló eljárást láttunk már a tübingai 
egyetemnél is.) így az alapvizsgánál, amig a növénytanból nyert osztályzatot 
négyszeres, az állattanból, talajtanból; geológiából és mineralógiábó! és a chémiából 
■nyert osztályzatokat pedig háromszoros értékükkel számítják, addig az osztály
zat a geodéziából csak kétszeres és a meteorológiából csak egyszeres értékével 
jön számításba. A szakvizsgánál a vizsgajegy az erdőműveléstanból, erdőhaszná- 
lattanból, eraőrendezéstanból négyszeresen, az erdővédelemtanból háromszorosan, 
a többi tárgyból pedig egyszeresen számit.

A szabályzat szerint, ha valaki őt elégtelen jegyet kapott (pl. az alapvizsgánál 
a háromszorosan számított chémiából és a kétszeresen számított geodéziából), a 
vizsgán nem bocsátható át. Következéskép az elégtelen osztályzat egy tárgyból 
még nem jelent bukást. Kivételt képez (nagyon helyesen!) az erdőműveléstan. 
Ha valaki ebből kap elégtelent, vizsgáját nem fogadják el. Bukás esetén a vizsgáló- 
bizottság dönt afelett, vájjon az illetőnek minden tárgyból meg kell-e ismételnie 
a vizsgát, avagy csak abból, illetve azokból a tárgyakból, amelyekből elégtelen 
osztályzatot kapott.

A félévek kezdetének és végének időpontjára, valamint a tanitási és vizsga
dijakra nézve ugyanazok az in tézked ik  állanak fenn itt is, amelyek az ebers- 
waldei akadémiánál.

A hallgatók száma 80 körül szokott lenni.
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Szászországnak Drezda közelében Tharandton levő hírneves 
erdészeti akadémiáján a tanfolyam szintén három év (az egyetemen 
töltött évvel együtt négy év). A hallgatók háromfélék, u. m. ren
desek (Studierenden), rendkívüliek (Hörer) és vendégek (Hospi- 
tanten).

A rendes hallgatók gimnáziumi, realgímnáziumi avagy főreál
iskolai érettségi bizonyítvány alapján vétetnek fel. Azoknak, akik 
állami szolgálatra vannak előjegyezve, ki kell mutatniok emellett, 
hogy az éretíségi után valamelyik németországi egyetemen két fél- 
éven át nemzetgazdaságtant, pénzügytant, közigazgatási és alkot
mányjogot hallgattak. (Az állami szolgálatra való előjegyzésért 
mindjárt az érettségi után a pénzügyminiszterhez kell folyamodni 
s a folyamodványhoz katonaorvos által kiállított orvosi bizonyít
ványt kell csatolni. Az előjegyzés korlátolt számban történik.) 
A községi avagy magánszolgálatra készülőktől (azoktól t. i , akik 
magasabb állásokat akarnak elérni) az előzetes egyetemi tanul
mányt nem követelik meg. De ezekre viszont az van kimondva, 
hogy akár az akadémiára menetelük előtt, akár itteni tanulmányaik 
elvégzése után valamely németországi, esetleg külföldi egyetemen 
avagy főiskolán ugyancsak egy évig az erdészeti alap- és segéd- 
tudományokat s illetőleg olyan tantárgyakat kötelesek hallgatni, 
amelyeknek majd a szolgálatban hasznát vehetik.

Rendkívüli hallgatók lehelnek: akik legalább 18 évesek s az 
egyéves önkéntesi jog elnyeréséhez szükséges előképzettséggel 
birnak. Ezektől tehát érettségi bizonyítványt nem követelnek, de 
viszont az ilyenek csak félévi vizsgákat tehetnek, alap- és szak
vizsgához ellenben nem bocsáttatnak s így oklevélhez sem jut
hatnak.

Vendég gyanánt egyes tárgyakat bárki hallgathat, ha a rendes 
avagy a rendkívüli hallgatóktól megkövetelt előképzettséggel bir. 
De mint vendégek beiratkozhatnak olyanok is, akiknél ez az elő
képzettség hiányzik, ha legalább 25 évesek és már erdészeti szol
gálatban voltak s szolgálatukról kitűnő bizonyítványt tudnak fel
mutatni. A vendégek az általuk hallgatott tantárgyakból szintén 
csak félévi vizsgákat tehetnek s természetesen szintén nem kap
hatnak oklevelet.

7. A tharandti erdészeti akadémia.
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A tanítás úgy van berendezve, hogy a hallgatók tanulmá
nyaikat az akadémián áprilisban kezdik meg. Az első (nyári) félév 
április közepétől augusztus közepéig, a második (téli) félév pedig 
október közepétől márczius közepéig tart.

A tanterv a következő: (Lásd 114—115. lapon.)*****
A tantervben ki nem mutatott nem vizsgaköteles tárgyak: az elemi 

mennyiségtan (2-ik félév, hetenként 2 óra), a közegészségtan (téli félév, heten
ként 2 óra), térképrajzolás (téli félév, hetenként 2 óra), mezőgazdaságtan 
(6-ik félév, hetenként 4 óra), trópusi növények (téli félév, hetenként 1 óra).

A külső gyakorlatok itt is nagy szerepet visznek. Az erdészeti 
földméréstanból pl. a gyakorlatokat mind a három évfolyamra 
kiterjesztik, holott a tárgyat magát csak a második évfolyam hall
gatja. A szaktárgyakból a külső gyakorlatokat a Tharandt körül 
elterülő kincstári erdőkben tartják, amelyekből 1236 hektár tanul
mányi erdőnek van kihasítva. Minden második évben augusztus 
hónapban 10—14 napra terjedő nagyobb tanulmányutat tesznek a 
hallgatókkal. A közbeeső években ugyanennyi időt tisztán iöld- 
méréstani külső gyakorlatokra fordítanak.

Az akadémia rendes tanárainak a száma tiz. Azonkívül a 
jogi tárgyak előadásával a tharandti törvényszék (Amtsgericht) 
mindenkori elnöke van megbízva, a közegészségtant egy orvos, 
a mezőgazdaságtant pedig egy arra hivatott mezőgazda adja elő. 
Újabban alkalmazást talál az akadémián a magántanári intézmény is.

Az állami szolgálatba lépő rendes hallgatóknak akadémiai 
anulmányaik közben a két nyári és egyik húsvéti szünidő alatt 
gyakorlati szolgálatot kell teljesiteniök a pénzügyminisztérium 
által megjelölt valamelyik kincstári erdőgondnokságnál s ezalatt 
naplót kell vezetniök. A magán- avagy községi szolgálatba lépő 
rendes hallgatók szintén kötelezve vannak ilyen gyakorlati szol
gálatra, de ez csak három hónapra terjed s akadémiai tanulmá
nyaik előtt is leróható, még pedig nem csupán az állami erdők 
kezelésénél, hanem bármely tudományosan képzett erdőtiszt veze
tése alatt lévő községi avagy magánerdőgazdaságnál is.

Ehhez a feltételhez van kötve az engedély megadása az oklevél, 
elnyeréséhez szükséges vizsgákhoz (Diplomprüfung). Ezek a vizs
gák két részből állanak, u. m. az alapvizsgából (Vorprüfung) és a 
szakvizsgából (Schluszprüfung). Mindkét vizsga minden tantárgy-

***** E kiadványban: 106-107. oldal
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V. A tharandti erdészeti akadémia 1909/10 évi tanterve.

T a n t á r g y a k
**

Órák száma hetenként az

M e g j e g y z é s
I. 1 II.

(nyári)| (téli)
III.

(nyári)
IV. 1 V. 

(téli) l(nyári)
VI.

(téli)
f é l é v b e n

I. Alap- és segédtudományok.
1. Infinitezimál számítás és gyakorlat
2. Kísérleti fizika . . . ____
3. M echanika____ . . . __ __ __ __
4. Meteorológia................. ............
c í Szervetlen vegytan... .......... ..........
5*\ Szerves .  ........... .............
6. Általános növénytan: I. rész: mor

fológia és rendszertan___ __ __
II. rész: anatómia és fiziológia_

7. Erdészeti növénytan........... .. ._
8. Növénykórfan ........................ .....
9. Általános á lla tta n ... ..... ................

10. Erdészeti állattan: gerinczesek _
ro v aro k___

11. Ásvány- és kőzettan ___ __ __
12. Geológia . . . ...................... ....... .....
13. Erdészeti talajtan és termőhelyismeret
14. Térképrajzolás ........ ..... ..

4

3

3*)

72)

4
4

73)

3(2)

! • )

40 )

72)

3

3(5)

4 Í n

2

2

~4*>
(2)

3

372)

2*)

72) 3
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

•) hetenként egy délután kirándulás 
vagy növénymeghatározás.

*) és kirándulások.
| *) és kirándulások.

•) és kirándulások.
*) és kirándulások.

Előadási órák száma összesen_ 10 18 12 8 8 — Egy félévre, összevonva =  hetenkint 
56 óra.

II. Technikai tárgyak.
15. Erdészeti földméréstan... ___
16. Erdei utak építése _________

**) — 4*)
2

*) —
*) és hetenként egy nap gyakorlat.

••) hetenként egy délután kisebb felmérési 
gyakorlatok.

Összesen — -  | 4 2 — _|| Egy félévre összevonva =  hetenként
!! 6 óra.



III. Jogi tárgyak.
17. Nemzetgazdaságtan___ __ ___...
18. Jog

— 3 — — —
4

ÖsszesenV ---------- —--■—
— 3 — — — 4 Egy félévre összevonva =  hetenként 

7 óra.
**

IV. Szorosabb értelemben vett szak
tárgyak.

19. Bevezetés az erdészeti tudományokba
20. Erdőmüveléstan... ______
21. Erdővédelemtan____ — .................
22. Erdőhasználattan _. . . ..... ...........
23. Erdőbecsléstan és erdőértékszámi- 

tástan. (Forstmathematik.)..............
24. Erdőmivelési jövedelmezési számí

tások. (Statik des Waldbaues.)—
25. Erdőrendezéstan____
26. Erdőkezelés____
27. Erdészeti po litika .................
28. Az erdészet története ..............
29. Chémiai technológia — — ...

>

4’) 1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1

m
i

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i

3

3

4*)

3*)

4*)

4*)
2
1
3
2
2

•) és hetenként két délelőtt gyakorlat. 
*) szombatonként gyakorlat

•) szombatonként gyakorlat

•) és egy délután gyakorlat

*) Gyakorlatokkal és kirándulásokkal 
a gyárakba.

Előadási órák száma összesen_ 4 — — 10 11 10 Egy félévre összevonva =  hetenként 
35 óra.

V. Egyéb gyakorlati tárgyak.
30. Vadászattan ........... ........ 2

Összesen ... — — — 2 — —

A v:zsgaköteles tantárgyak heti előadási 
óninak a száma összesen 14 21 16 22 19 14

Egy félévre összevonva =  hetenként 
106 óra.



ból szóbeli avagy írásbeli és szóbeli aszerint, amint az illető 
vizsgáztató tanár kívánja.

Az alapvizsga a harmadik félév végén teendő le a tanári karból 
alakított bizottságok előtt* mindazokból a kötelező tantárgyakból, 
amelyek a tanterv szerint a három első félévben adatnak elő.

Osztályzatok az egyes tantárgyakból: 0 — elégtelen, 1 =  alig elégséges, 
2 =  elégséges, 3 — jó, 4 =  nagyon jó, 5 =  kitűnő. A vizsgát a jelölt sikerrel 
csak akkor állottá ki, ha az egyes tárgyakból nyert osztályzatok átlagos ered
ménye legalább is «elégséges". Ilyen átlagos eredmény mellett átbocsátható a 
jelölt a vizsgán még akkor is, ha valamely (de csak egyetlen) tárgyból elég
telent kapott. Ebben az esetben azonban a tanári kar (Professoren kollégium) 
kedvezőtlenül is dönthet s a jelöltet a vizsga megismétlésére kötelezheti vagy 
az összes tantárgyakból, vagy legalább azokból, amelyekből „nagyon jó*-nál 
gyengébb eredménynyel vizsgázott. A vizsga egy évnél hamarább nem ismé
telhető meg, s ha valaki azt első izben ki nem állja, egy évet vészit.

A szakvizsga (Schlussprüfung) letételére az alapvizsga sikeres 
letétele után három félév múlva, rendes körülmények között tehát 
a hatodik félév végén kerül a sor. Kiterjed mindazokra a köte
lező tantárgyakra, amelyek a tanterv szerint a 4—6. félévek tan
anyagába fel vannak véve s az állami szolgálatba lépőknél ezen
kivül az egyetemen hallgatott négy kötelező tantárgyra is. Ezzel 
a vizsgával kapcsolatban a jelöltnek egy nagyobb írásbeli dolgo
zatot (Diplomarbeit) is kell készítenie, amelynek tárgyát a jelölt
— az illető szaktanár hozzájárulásával — maga választja. Magához 
a vizsgához csak azokat bocsátják, akiknek a dolgozata megüti 
a mértéket.

Egyebekben erre a vizsgára is állanak azok a szabályok, amelyek az alap
vizsgánál irányadók, azzal a különbséggel azonban, hogy aki a legfontosabb 
szaktárgyak valamelyikéből (erdőrendezéstan, erdőmiveléstan, erdőhasználattan, 
erdőbecslés- és értékszámitástan) elégtelen osztályzatot kap, annak a vizsgáját 
semmi körülmények között sem fogadják el.

A tharandti akadémián félévi vizsgákat is tartanak a rend
kívüli hallgatók és a vendégek számára. Jelentkezhetnek ezekre 
a vizsgákra a rendes hallgatók is, de az itt nyert osztályzatot az 
oklevél elnyeréséhez szükséges vizsgáknál nem tudják be. Félévi 
vizsgák tehetők a nem kötelező tantárgyakból is.

Az állami szolgálatba lépő hallgatók a szakvizsga letétele 
után az akadémián nyert oklevél birtokában még három évi szol
gálatot (Vorbereitungdienst) teljesítenek »Forstreferendar" czim-
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mel s azután még államvizsgát tesznek. A--három évből-két évet 
valamely kincstári erdőgondnokságnál; egy évet pedig a Drezdá
ban levő központi erdőrendezőség szolgálatában töltének. Gyakor
lati kiképzésükre ezalatt az idő alatt nagy gondot kell forditaniok 
úgy az illető erdőgondnokoknak, valamint az erdőrendezőség 
főnökének.

Az államvizsgát (Anstellungsprüfung für den höheren Staafsforstdienst) 
évente egyszer — május vagy junius hónapban — tartják Tharandtban. A vizs
gáló bizottságot a pénzügyminiszter nevezi ki tanárokból és magasabb állam- 
erdéízeti tisztviselőkből. A vizsga letehetéseért folyamodók mindenikének a 
vizsgálóbizottság egy-egy Írásbeli feladatot küld, melyet a jelölteknek otthon 
kell megoldaniok (Hausarbeit). Az Írásbeli dolgozatokat a vizsgálóbizottság tagjai 
mindannyian megbírálják s osztályzatot adnak be róluk zárt borítékban. Az 
engedélyt a vizsgához csak azok kapják meg, akiknek a dolgozataikra nyert 
osztályzatok átlagosa legalább „elégséges".

Maga a vizsga kiterjed az erdészeti tudományok és az erdőgazdaság min
den ágára s Írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli részét a szobában és az 
erdőben tartják meg, tigy vélekedvén, hogy csakis az erdőben lehet jól megítélni, 
vájjon bir-e a jelölt a szükséges gyakorlati ismeretekkel vagy sem. A fősulyt 
ugyanis a gyakorlati ismeretekre fektetik, bár megkövetelik, hogy a jelölt elméleti 
ismereteiről is bizonyságot tegyen. Aki a vizsgát ki nem állottá, azt egy, leg
feljebb két év múlva egyszer megismételheti; de másodszori bukás után vizsg;üioz 
többé már nem bocsátják. A vizsga sikeres letétele után a .,Forstreferendar«-bóI 
„Forstassessor" lesz.

A községi avagy a magánszolgálatban magasabb állást elérni 
óhajtó végzett hallgatók szintén letehetik az állami szolgálatban 
lévők részére előirt államvizsgát. Tőlük is megkövetelik a három 
évi gyakorlatot az oklevél megszerzése után, de ezt a három évet 
szakképzett erdőtiszt vezetése alatt lévő községi vagy magánerdő
gazdaságoknál is tölthetik.

Tandijak és vizsgadijak. A rendes és rendkívüli hallgatók félévenként 75 
márkát, a.Vendégek pedig minden tárgyért heti óránként 3 márkát fizetnek tandíj 
fejében. Az oklevél elnyeréséhez szükséges alap- és szakvizsgáért dij nem jár, a 
félévi vizsgákért is csak a vendégek fizetnek és pedig tantárgyanként 3 márkát. 
A külföldiek (nem németbirodalombeliek) 2/s-dal többet fizetnek úgy tandij, mint 
vizsgadij fejében. Az államvizsga dija az állami szolgálatba lépőkre nézve 120, 
a községi avagy magánszolgálatra készülőkre nézve pedig 200 márkában van 
megállapítva.

A tharandti erdészeti akadémiát a legutóbbi nyári félévben 48 námetbiro- 
dalombeli és 44 külföldi, vagyis összesen 92 hallgató látogatta. Ebből volt:
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rendes hallgató 48 (és pedig 13 állami szolgálatra előjegyzett, 8 más német- 
birodalombeli és 27 külföldi hallgató), rendkívüli hallgató 28 (17 németbiro- 
dalombeli és 11 külföldi), 16 vendég (10 németbirodalombeli és 6 külföldi).

Kapcsolatban az edészeti akadémiával Tharandtban is van 
erdészeti kísérleti állomás abból a czélból, hogy a tanárok tudo
mányos és gyakorlati szakkérdések megoldására irányuló kísér
leteket végezhessenek. Vezetője az akadémia mindenkori rektora.

8. Az eisenachi erdészeti akadémia.

Az eisenachi erdészeti akadémiának a hivatása szakképzett 
erdőtiszteket nevelni Szász-Weimar nagyherczegség és a szom
szédos thüringiai államok részére. Amint a kezeim között lévő 
hézagos adatokból kiveszem, csak 1905-ben emeltetett akadémiai 
rangra, azelőtt egyszerű erdészeti tanintézet volt. A fősulyt itt a 
kezelési szolgálathoz szükséges gyakorlati kiképzésre fektetik.

A tanfolyam csak két év. A felvétel az állami szolgálatra 
készülő hallgatóknál az erre nézve fennálló külön rendelkezések
hez van kötve, a többinél ellenben csupán „megfelelő", vagyis 
legalább annyi előképzettséghez, amennyi a Németbirodalomban 
az egyéves önkéntesi jog elnyeréséhez szükséges. Emellett bizo
nyos (?) előzetes gyakorlatot is megkövetelnek minden hallgató
tól. Úgyszintén megkívánják a felvitelt kérő hallgatóktól annak 
az igazolását is; hogy tanulmányaik idejére a megélhetésükhöz 
szükséges anyagi eszközökkel rendelkeznek.

Az akadémia igazgatója az eisenachi központi erdőrendezőség 
mindenkori főnöke (jelenleg dr. Stoetzer országos főerdőmester). 
A szaktárgyakat az igazgató és az erdőrendezőségnél alkalmazott 
két másik szakember adja elő. A természettudományok és a mathe- 
matikai tárgyak-, előadásával az eisenachi reálgimnázium két tanára, 
a jog előadásával pedig egy törvényszéki biró van megbízva.

Tantárgyak:
Az első évben: általános és erdészeti növénytan, ásvány- és 

földtan, állattan, vegytan, fizika és meteorológia, talajtan, mathe
matika (trigmometria, testmértan, az elemző mértan elemei), föld
méréstan és térképrajzolás, bevezetés az erdészeti tudományokba. 
(Összesen 9 tantárgy.)
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A második évben: erdőrendezés- és becsléstan, erdőművelés
tan, erdővédelemtan, erdőhasználattan, erdőérték- és nyereség- 
számitástan, erdészeti utépitéstan, erdészeti politika (Staatsforst- 
wisenschaft), erdőkezelés, az erdészet története, nemzetgazdaságtan, 
pénzügytan, nemzetgazdasági politika, jogi enciklopédia, az erdész 
részére szükséges jogi ismeretek. (Összesen 14 tantárgy.)

A külső gyakorlatokat az Eisenach környékén lévő nagyher- 
czegségi erdőkben szokták megtartani, de emellett távolabbi 
erdőkbe is tesznek kirándulásokat A többek között nagy súlyt 
fektetnek az utépitéstanra, amennyiben egy eredeti felvételeken 
alapuló útépítési tervet dolgoztatnak ki a hallgatókkal.

Az akadémiai tanulmányok sikeres elvégzéséhez minden hall
gató részéről az összes tantárgyakra kiterjedő elméleti államvizsga 
(Entlassungsprüfung) letétele szükséges. Ez a vizsga tulajdonképen 
két részből áll, amennyiben az első évre előirt tárgyakból az első, 
a második évre előírtakból pedig a második év végén vizsgálják 
meg a hallgatókat. Az eredményt azonban e két részletben meg
tartott vizsga összes tantárgyaiból nyert osztályzatok alapján álla
pítják meg. E vizsgán csak azokat bocsátják át, akik a „fontosabb" 
tantárgyak egyikéből sem kaptak elégtelen osztályzatot.

A nagyherczegségi állami szolgálatra előjegyzett hallgatók 
ezenkivül minden félév végén írásbeli'vizsgát tesznek az illető félév 
folyamán hallgatott tánanyagból. A többi hallgatók közül csak azok 
vannak érre kötelezve, akik tandíjelengedésre tartanak igényt.

Az elméleti államvizsga letétele után Szász-Weimar nagyher
czegségben és a szomszédos thüringiai államokban az állami szol
gálatba lépőknek még bizonyos (?) időre terjedő gyakorlat után 
a második (gyakorlati) államvizsgát is le kell tenniők.

Áz állami szolgálatba lépő hallgatók 75 márka, a többiek 100 márka tan
dijat fizetnek félévenként. A vizsgákért dijat senkinek sem kell fizetni.

Mini az akadémia rendszabályainak egyik érdekes intézkedését fel kell 
említenem, hogy a könnyelmű adósságcsinálás az illető hallgatónak az akadé
miáról való elbocsátását vonhatja maga után.

Ili. Svájcz.
Svájczban a magasabb erdészeti szakképzésről a zürichi mű

egyetemen gondoskodnak. Az erdészet itt 1908 őszéig a mező- 
és erdőgazdasági osztályhoz tartozott, az 1908/9. évvel életbe lépett
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uj szervezet szerint azonban- ma már önálló szakosztálylyal van 
képviselve. A tanfolyam 1908. év előtt 3 év volt, azóta 3lh  év.

A felvétel a zürichi műegyetemre vagy érettségi bizonyítvány, 
vagy pedig — érettségi hiánya esetén — felvételi vizsga alapján 
történik, mely- utóbbi az általános ismereteket felölelő tantárgyakra 
(irodalomtörténet, természettudományok stb.), továbbá a mathe- 
matikára, ábrázoló mértanra, fizikára, chémiára s a rajzra terjed. 
Érettebb korú férfiaknak, akik a gyakorlat terén már eddig is 
eredményes tevékenységet fejtettek ki, a felvételi vizsgát kivéte
lesen elengedik.

A tananyag felől az erdészeti szakosztály alábbi normál tan
terve nyújt tájékozást: (Lásd 122—123. lapon.) ******

Ebben a normál tantervbén is gondoskodva van arról, hogy 
a belső és külső gyakorlatok és kirándulások megtartására sok 
idő jusson, valamint hogy a vizsgákra való készüléshez elegendő 
szabad idejük legyen a hallgatóknak.

A tantárgyak hallgatásának a sorrendje egyébként a hallgatók 
belátására van bizva. Azzal a megszorítással azonban, hogy bizo
nyos tantárgyak hallgatását csak azoknak engedik meg, akik az 
e tárgyak megértéséhez szükséges alaptudományokat már hall
gatták s a gyakorlatokhoz az ilyen tárgyakból csak azokat bocsátják, 
akik azt, hogy az alaptudományokból a szükséges előismeretekkel 
bírnak, igazolni tudják akár az ezekből a tárgyakból letett alap
vizsgáról szóló bizonyitványnyal, akár külön e célra szolgáló fél
évi vizsgák (Semesterprüfungen) utján. Ezenkivül alkalmazkodni 
kell a hallgatóknak a rendszabályok oly értelmű intézkedéséhez 
is, amely szerint minden rendes hallgató köteles minden félévben 
legalább egy tantárgyat hallgatni a műegyetem általános szak
osztályának (filozófia, államtudományok, .mathematika és természet- 
tudományok) a tárgyaiból.

A szorosabb értelemben vett szaktárgyak számára a zürichi 
műegyetemen három erdészeti tanszék: van szervezve, a többi tár
gyakat más szakosztályhoz tartozó tanárok adják elő s illetve 
ezeket az erdészek más szakosztálybeli hallgatókkal közösen hall
gatják.

Az oklevél elnyerése, czéljából a hallgatóknak két alapvizsgát 
‘és egy záróvizsgát, helyesebben szakvizsgát kell tenniök az illetékes

****** E kiadványban: 114-115. oldal
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tanárokból álló bizottság előtt. Alapvizsgákat évente kétszer (a fél
évek elején), szakvizsgákat pedig évente egyszer tartanak.

Az első alapvizsga (erste Vordiplomprüfung) a harmadik 
félév elején tehető le s legfeljebb az ötödik félév elejéig halaszt
ható. Tárgyai: 1. a felső mennyiségtan, 2,. az általános növénytan 
és növényfiziológia, 3. erdészeti növénytan I. és II. rész, 4. állat
tan, 5. szervetlen vegytan, 6. meteorológia és klimatológia.

A második alapvizsga (zweite Vordiplomprüfung) letehető 
az ötödik félév elején s nem halasztható tovább mint két évig 
az első alapvizsga letételétől számítva. Felöleli: 1. a fizikát, 2. az 
általános geológiát és a kőzettant, 3. a szerves vegytant és agri- 
kulturchémiát, 4. a nemzetgazdaságtant.

A szakvizsga (Schlussdiplompriifung) a hetedik félév végével 
válik esedékessé. Tárgyai: 1. a földméréstan, 2. a viz-és utépités- 
tan, 3. az erdővédelemtan, 4. az erdészeti politika és adminisz- 
tráczió, 5. az erdőműveléstan, 6. az erdőbecsléstan, 7. az erdő
használattan, 8. az erdőrendezéstan, 9. a jog. Ezzel a vizsgával 
kapcsolatban minden jelöltnek két Írásbeli dolgozatot (Diplom- 
arbeit) kell elkészítenie. Nevezetesen az utolsó félév folyamán a 
szaktanár által kijelölt valamely erdőről gazdasági tervet kell 
készítenie s ezenkivül a szakosztály tanárai által az erdészeti tudo
mányok köréből feladott valamely kérdésről értekezést kell írnia.

Sikertelenség esetén mindhárom vizsga egyszer ismételhető meg, és pedig 
az alapvizsga egy félév, esetleg egy egész év múlva s a szakvizsga abban az 
esetben, ha a benyújtott Írásbeli dolgozatok megütik a mértéket, egy félév múlva, 
különben pedig csak egy év múlva. A vizsgák végeredményének a megállapítá
sánál az egyes tárgyakból nyert osztályzatok egyszeresen, az írásbeli dolgozatok
ból nyert osztályzatok ellenben (a szakvizsgánál) kétszeres értékükkel jönnek 
számításba.

A zürichi egyetemen szintén el lehet nyerni a doktori foko
zatot az erdészeti tudományokból mindazoknak, akik az oklevél 
megszerzése után tanúságot tesznek az erdészeti tudományok 
önálló művelésére való képességükről. A doktori fokozat elnyerése 
a szokásos doklori értekezés benyújtásához és egy szóbeli szigorlat 
letételéhez van kötve. Erre a szigorlatra az oklevél megszerzésétől 
számított egy év leteltével lehet jelentkezni.

Azoknak, akik az állam vagy valamelyik kanton szolgálatiba 
kívánnak lépni, a műegyetem elvégzése s az oklevél elnyerése
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VI. A zürichi műegyetem erdészeti szakosztályának normál tantérré.

T a n t á r g y a k

órák száma az

M e g j e g y z é sI. II. III. IV.
v - l

|v i . VII.

f é l é v b e n .

I. Alap- és segédtudom ányok.
1. Felső mennyiségtan — ______ ... _
2. Szervetlen vegytan
3. Szerves » ................................

Bevezetés a chémiai laborator. munkákba
4. Agrikulturchémia ... — _
5. F izika-------... ................................. ...
6. Mechanika____ ________ __ __ _____
7. Technikai rajz és szám‘tások - ......... ..
8. Általános növénytan................................
9. Erdészeti növénytan I. és II. ré sz .-

10. Növényfiziológia ............ .. ....... . __
11. Növénykórtan...... ...........— __

Mikros’kopiai gyakorlatok_...
12. Általános állattan... ____
13. Erdészeti állattan............................. . .

Növénytani, állattani, geológiai kiránd.
14. Meteorológia és klimatológia _ ... ...
15. Általános geológia ......... ..... ..... ...
I6 í Kőzettan......... ............................ ...

* i Kőzetek meghatározása 
17. Svájcz geológiája... ..................................
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A III. félévben is hallgatható.

Előadási órák száma összesen ... 24 22 4 — 3 — — Egy félévre összevonva =  hetenként 53 óra.

II. Technikai tárgyak.
18. Földméréstan (Vermessungskunde)— — — — 6(10) -- _ _
19. Földművek és utak építése (Érd- und

Strassenbau) ............................. ........ ... — — — — 3(2) — —
20. Vadpatakszabályozás .......................... — — — — 4(6) —
21. Híd- és vizépitéstan.......................... ... 3(3) — *) A hallgatók ezalatt sátrakban

Erdészeti épitéstani és mérési gyakorlatok 3 hét*) — tanyáznak kint a helyszínén.
Előadási órák száma összesen | — — — 6 3 7 — 1 Egy félévre öss* evonva =  hetenként 16 óra.



III. Jogi tárgyak.
22. Nemzetgazdaságtan... ..........................
23. Pénzügytan . . . ......... ..... ........... ...........
24. Jog .................... ........... .............. .. ...........

11 
i

— 3(1)

3
2(1)

4

i 
i 

i i 
i 

i

i

Előadási órák száma összesen_ _ 3 3 6 __ 1 Egy félévre összevonva =  hetenként
| 12 óra.

IV. Szorosabb értelemben vett szak
tárgyak.

/  Erdőmüveléstan I. rész........................
’ 1 * II. rész (válogatott fej.)

_ — 5(8) 2(4) __
— -- 1 (9) _

26. Erdővédelemtan ................................ — _ _ — 3 _
27. Erdőhasználattan és iparm űtan...__ — _ _ _

J}(8)
_ _

28. Erdőrendezéstan.......................... ........... — -- — — (8) _
29. Erdőbecsléstan (Methoden dér Holz-

ertrags- und Zuwachsberechnungen) — -- — 3(4) -- -- —
30. Erdőértékszámitástan____ . _ ______ 2(1)
31. Erdészeti politika és adminisztráczió ... 5(2)

Előadást órák száma összesen ___ 5 5 12 _ 7 1 Egy félévre összevonva =  hetenként
I 29 óra.

V. Egyéb gyakorlati tárgyak.
32. A mezőgazdaságtan alapvonalai, különös

tekintettel a havasgazdaságra............... 2

A kötelező tantárgyak heti előadási óráinak 
a száma összesen..._ ____ __ 24 22 12 14 24 7 9

Egy félévre összevonva =  hetenként 
112 óra.

Nem kötelező tárgyak.
Állattani gyakorlatok................................ (2)
Rovartan .......................... — — 2 — — —
Az erdészet története— ____ 1
Halászattan ____ __ ... _____ 2



után egy évig gyakorlati szolgálatot kell teljesiteniök valamelyik 
arra alkalmas svájczi erdőgondnokságnál s azután gyakorlati állam
vizsgát (praktische Prüfung) kell tenniök.

A gyakorlati szolgálatra való beosztásért a svájczi főerdőfelügyelőhőz, mint 
a vizsgálóbizottság elnökéhez kell folyamodni. A gyakorlati év alatt a jelöltek 
ténykedésükről és tapasztalataikról naplót vezetnek. Az illető erdőgondnokokat 
a jelöltek érdekében kifejtett fáradozásaikért az állam díjazásban részesíti.

Minden jelölt köteles az államvizsgát megelőzőleg valamely, legalább 80 
hektárnyi erdőterületről üzemtervet avagy üzemátvízsgálási munkálatot készíteni 
s azt a vizsgálóbizottság elnökéhez benyújtani. Maga az államvizsga kiterjed: 
a benyújtott üzemtervre, illetőleg üzemátvízsgálási munkálatra, az erdészeti föld
méréstan és az erdészeti épitéstan gyakorlati részére s ezenkivül, ha a vizsgáló- 
bizottság szükségesnek látja, az erdőgazdaság más ágaira is, igy az erdőhasználat- 
tanra és az erdőgazdasági ügyvitelre. A szobabeli vizsgát az erdőben folytatják 
abból a czélból, hogy a jelöltek gyakorlati ismeretei felől helyesebb Ítéletet 
alkothassanak.

A zürichi műegyetemen a téli félév október 7-től márczius 26-ig, a nyári 
félév pedig április 19-től julius végéig tart.

Tandíj: évente 200 frank. A rendkívüli hallgatók heti óránként egy félévre 
6 frankot fizetnek. A tandíj mellett külön dijak fizetendők a laboratóriumi gya
korlatokért. Vizsgadijak: az első és második alapvizsgáért 25—25 frank, a szak
vizsgáért 50 frank s a doktori szigorlatért 250 frank. A gyakorlati államvizsga 
dija 25 frank.

Az erdészhallgatók száma az 1908/9. évben mindössze 40 volt.

A műegyetemmel némi kapcsolatban van a nagyszabású 
zürichi erdészeti kísérleti állomás.

IV. Magyarország.
A selmeczbányai főiskolánkon jelenleg fennálló rendszer, leg

alább főbb vonásaiban, bizonyára mindnyájunk előtt ismeretes, 
egyfelől a főiskolának közkézen forgó tanulmányrendjéből és rend
szabályaiból, valamint az Erdészeti Zsebnaptárban foglalt erre 
vonatkozó adatokból, másfelől Bund K.-nak az E. L. 1904. évi 
X. füzetében „A felső erdészeti szakoktatás reformja" czirn alatt 
megjelent közleményéből. Mindazonáltal, hogy bárki is könnyű
szerrel. összehasonlíthassa a fentebb ismertetett külföldi főiskolákon 
fennálló rendszerrel, lássuk röviden a mi rendszerünket is.

Négy (erdőmérnöki, bányamérnöki, fémkohómérnöki és vas
kohómérnöki) szakosztályból álló főiskolánkra a rendes hallgatók 
felvétele gimnáziumi avagy reáliskolai érettségi bizonyítvány alapján
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történik. Egyes tantárgyakat a főiskolai tanács engedélyének kiké
rése mellett mint vendégek érettségi bizonyitványnyal nem birók 
is hallgathatnak, az ilyenek azonban vizsgához nem bocsáttatnak. 
A tanfolyam 1904 ősze óta négy év. A főiskola erdőmérnöki szak
osztályának jelenleg érvényben lévő tanterve a következő: (Lásd 
126—127. lapon.) *******

A tantervben kimutatott összes tantárgyak kötelező vizsga 
tárgyai. Nem vizsgakotelesi tantárgyak a főiskolán ezidőszerint 
egyáltalában nem adatna!? elő. A felsorolt 40 tantárgy közül 
11 -et az erdőmérnökök a bánya- és kohómérnökökkel együtt 
hallgatnak. Az egyes félévekben hallgatandó tantárgyakat a hall
gatók tulajdonképen szabadon választhatják, azzal a megszorítással, 
hogy nem iratkozhatnak be olyan tantárgy második részére, 
amelynek első részét még nem hallgatták s hogy hetenként 
26-nál több és 14-nél kevesebb előadási órát nem vállalhatnak. 
Mindamellett érdekükben áll a hallgatóknak, hogy a fenti tan 
tervhez alkalmazkodjanak.

A gyakorlati tárgyakból, valamint az elméleti tárgyak egy 
részéből is, a tantervbe felvett gyakorlatok keretében, illetve azokon 
kívül kirándulások is tartatnak. Emellett az erdőhasználattan és 
erdészeti iparműtan és az erdészeti szállítási eszközök és berende
zések hallgatói évente 8 napra terjedő, az erdőmiveléstan és az 
erdőrendezéstan hallgatói évente 3 napra terjedő nagyobb kirándu
lást is tesznek tanáraikkal (többnyire a Selmeczbányához közelebb 
fekvő kincstári erdőkbe). A IV. éves erdőmérnökhallgatók pedig 
évente egy 14 napos tanulmányutra mennek a szaktanárok veze
tése alatt az ország különböző vidékeire s újabban külföldre is. 
Ezek a nagyobb kirándulások azonban csak az ösztöndijasokra 
nézve kötelezők.

,Á hallgatók minden tantárgyból külön félévi vizsgát tartoz
nak tenni. Összevont vizsgák a főiskolán nincsenek.

A rendes félévi vizsgák a félévek végén (február és julius hónapokban) tar
tatnak. Aki valamely tantárgyból a félévi vizsgát ki nem állja, avagy azon meg 
nem jelenik, az illető tantárgyból két izben tehet pótlóvizsgálatot, még pedig 
aszerint, amint a tantárgy az első avagy a második félévre előirt tárgyak közé 
tartozik, a második félév végén és október elején, illetőleg október elején és már
cius elején. Ha valaki valamely- tantárgyból ezeknek a határidőknek a leteltével 
sem bir vizsgaeredményt felmutatni, az illető tantárgyat újból hallgatni tartozik.

******* E kiadványban: 118-119. oldal
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VII. A selmeezbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdészeti szakosztályának t&nterve.

T a n t á r g y a k

Órák száma hetenként az

M eg  j e g y  z é sI. | II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

f é l é v b e n

I. Alap- és segédtudom ányok.
1. Mennyiségtan I. rész ............ _
2. Ábrázoló mértan «I: rész . . . _

Konstruktív rajz I. rész ____ ...
3. Technikai rajz I. és II. rész
4. Chémia I. és II. r é s z ...  .........
5. Fizika............ ........ . . . _____
6. Mechanika ......... .................... -  ._
7. Növénytan I. és II. rész — — ...
8. NÖvénykórtan ................................
9. Fák anatómiája és fiziológiája... ...

10. Erdészeti álattan... — ... — ...
11. Általános geológia........................
12. Talajtan _  _  ...  ._
13. KHmatan................................... ........
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Erdészek és bányászok közösen hallgatják.
» *  a tt n

Tulajdonképen nem egyéb, mint gyakorlat az 
ábrázoló mértanból. Szintén közös tárgy. 

Közös tárgy.

Közös tárgy. Csak a bőtant és fény tant öleli fel. 

K fe it áttold ásványok 4a k S ittik . A i n r U n d .  

•

14. Agrikulturfizika és c h é m i a ____

Előadási órák száma összesen 18 11 12 7 1 2 2 —
Egy félévre összevonva =  hetenként 

53 óra.

11. Technikai tá rg y a k .
15. Gyakorlati elektrotechnika... —
16. Erdészeti géptan ....................  _
17. Erdészeti főldméréstan I. és II. rész
18. I£özépitéstan I. és II. rész... __
19. Ut- és vasutépitéstan ... ._
20. Víz- és hídépítés tan___ __ _____
21. Erdészeti szállítási eszközök és be

rendezések I. és II. r é s z ____ _
22. Vad patakszabály o z á s ... .................
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Előadási órák száma összesen_ — — 7 3 7 6 3 7 Egy félévre összevonva =  hetenként 
33 óra.



III. Jogi tá rg y a k .
23. Nemzetgazdaságtan......... .................
24. Magán-, kereskedelmi és váltójog...
25. Közigazgatási jog ............ ........—
26. Erdészeti törvények és gyakorlati 

közigazgatás......................................

3

t

4
— 3 — —

4

Közős tárgy. Felöleli a pénzügytant és pénz
ügyjogot is.

— n Közös tárgy.

Az érd. törvények tulajdonképen a IV. csoportba 
tartoznak, de e tárgy sok általánosabb jellegű.

— II törvényt is felölel.

Összesen ... 3 4 — 3 — — 4 11 Egy félévre összevonva =  hetenként 
|| 14 óra.

IV. Szorosabb értelem ben v e tt 
szak tá rg y ak .

27. Erdővédelemtan _ _ ... ..... .................
28. Erdőmüveléstan................................
29. Erdőhasználattan és erdészeti ipar- 

műtan I. és II. rész . . . ___
30. Erdőbecsléstan ..........................
31. Erdőrendezéstan I. és II. rész___
32. Erdőértékszáinítástan .....................
33. Érd. statisztika és adminisztráczió
34. Erdészeti kísérletek..........................
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Előadási órák száma összesen ... — — — 5 10 9 8 4 Egy félévre összevonva =  hetenként 

36 óra.

V. Egyéb g y ak o rla ti tá rg y ak .
35. Halászattan ....................
36. Vadászat- és fegyvertan . . . _...

Lövészcti gyakorlatok... ...........  ...
37. Mező- és legelőgazdaságtan .........
38. Gyümölcsfatenyésztéstan — .........
39. Számviteltan....................... ....... ...
40. Közegészségtan — ... — ...............
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•) Hetenként egy nap. 

Közös tárgy.
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Előadási órák száma összesen .. 1 — 2 — — 2 1 3 5 Egy félévre összevonva =* hetenként 
13 óra.

Heti előadási órák száma összesen_!l 21 ! 17 19 18 20 18 20 16 Egy félévre összevonva =  hetenként 
149 óra.



Aki az ismételten hallgatott tantárgyból a rendes vizsgálaton nem szerez kielé
gítő osztályzatot, a főiskoláról elbocsáttatik. Az összes vizsgák nyilvánosak és 
szóbeliek. Osztályzatok: „jeles", *jó" és „elégséges1*.

A főiskola sikeres elvégzését követő két évi gyakorlatot és 
az ezután következő államvizsgálatot illetőleg utalok az Erdészeti 
Zsebnaptárban közölt erdészeti államvizsgái szabályzatra.

A hallgatók a főiskolán tandíjat nem fizetnek. Vizsgadij a rendes vizsgá
latokért szintén nem jár, csupán a pótlóvizsgálatokért kell Vizsgánként 10 K 
dijat fizetni.

A téli félév október 6-tól február végéig s a nyári félév március 6-tól 
julius végéig tart.

Nincs szándékomban ezen a helyen messzemenő részletes 
összehasonlítást tenni a felső erdészeti szakképzésnek nálunk és 
a fentebb ismertetett külföldi főiskolákon fennálló s egymástól oly
annyira eltérő rendszerei között. Túlságos hosszúra nyúlnék ezzel 
amúgy is eléggé terjedelmes ismertetésem. Ezért megelégszem 
azzal, hogy az alábbi kimutatásban a tantárgyak előadási óráinak 
a száma tekintetében összehasonlítom egymással az egyes főisko
lák tanterveit (kivéve a mündenit, amely úgyszólván teljesen 
megegyezik az eberswaldeival és az eisenachit, amely csak két 
évet ölel fel) s azután rámutatok a mi rendszerünk és a többi 
rendszer között mutatkozó néhány feltűnőbb különbségre. (Lásd 
130—131. lapon.) ********

Hogy a tantárgyak előadására fordított időt s ezáltal a tan
tárgyak terjedelmét össze lehessen mérni, az egyes tantervekben 
kimutatott heti előadási órák számát itt egy félévre vontam össze 
s úgy mutattam ki, mintha minden egyes tantárgy egész terje
delmében egy-egy félév alatt adatnék elő. Továbbá tekintettel 
arra, hogy az egyes tantervekben szereplő tantárgyak külön-külön 
nem mind fedik egymást, a fenti kimutatásban számos tantárgyat 
csoportosítva tüntettem ki. Az összehasonlítás még igy sem nyug
szik egészen biztos alapon, mivel az egy czim alatt feltüntetett 
tantárgyak anyaga sem mozog minden főiskolánál ugyanazok 
között a határok között. így például a növénytan néhol felöleli a 
másutt az erdőműveléstan avagy az erdővédelemtanhoz tartozó 
tananyag egy részét is. Néhol az erdővédelem körébe tartozó 
ismeretek javarészét az állattanban tárgyalják Bizonytalan sok helyt 
a határvonal az erdőrendezéstan és az erdőbecsléstan között is stb.

******** E kiadványban: 122-123. oldal
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Mindamellett megállapíthatók a fenti összehasonlításból a 
többek között a következők:

1. Hogy a vizsgaköteles tantárgyak előadási óráinak a száma 
nálunk a legnagyobb. Nagyobb mint a négyéves tanfolyammal 
biró bécsi, aschaffenburg-müncheni és karlsruhei főiskoláknál, de 
nagyobb azoknál az óraszámoknál is, amelyek a többi főiskolá
nál kijönnek, ha az ezekre nézve kimutatott óraszámokat a tan
folyam időtartama arányában nagyobbitjuk meg.

2. Az alap- és segédtudományok előadására fordított idő 
aránya (36°/o) az összes előadási órákéhoz számítva nálunk a leg
kisebb. De viszont nálunk a legkedvezőtlenebb az arány a szoro
sabb értelemben vett szaktárgyaknál is, amelyek előadási óráinak 
a száma mindössze csak 24° o-át teszi az összes előadási órák 
számának. A különbség főképen a technikai tárgyak javára esik, 
melyek sehol sincsenek oly nagy óraszámmal képviselve, mint 
a mi főiskoláinkon. Részben indokolja ezt az a körülmény, hogy 
nálunk az erdész működési körében nagy szerep jut a technikai 
munkáknak. Ha talán nem is sokkal nagyobb mint Ausztriában 
avagy Svájczban, de jóval nagyobb mint a Németbirodalomban, 
ahol a fa kiszállítása az erdőből legtöbbnyire csak tengelyen 
történik s a vizen való szállítás ma már úgyszólván a ritkaságok 
közé tartozik s ahol a legtöbb államban az erdőkről is a kataszter, 
illetőleg más hasonló állami hatóságok által készített pontos és 
olyan részletes térképek állanak rendelkezésre, amelyeken a tag
határvonalak is mind fel vannak tüntetve. De másfelől a technikai 
tárgyak előadási óráinak olyan nagy száma a bányászattal való 
közösségre vezethető vissza. Mihelyt ez megszűnnék, az építészeti 
tárgyak megfelelőbben volnánakcsoportosithatók s az azok előadására 
fordított idő a szaktárgyak előnyére, rövidebbre volna szabható.

3. Amig a vegytan a legnagyobb, addig a nagy gyakorlati fontos
sággal biró termőhelyismeret (Staiidortslehre) fogalma alá von
ható tantárgyak a legkisebb óraszámmal a mi főiskolánk tantervében 
szerepelnek. Épp úgy az erdőmiveléstan előadására szánt idő sincs 
sehol olyan szűkre szabva, mint nálunk, kivéve Tharandtot, ahol
— talán mert Szászországban a tarvágásos rendszer van általánr 'an 
elterjedve — még kevesebb időt fordítanak erre a kiválóan fontos 
szaktárgyra, mint minálunk.
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122 VIII. összehasonlítás.
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Megjegyzés

heti előadási órák száma egy félévre összevonva
I. Alap- és segéd- , 

tudom ányok.
Mennyiségtan ......... ...........
Ábrázoló mértan ___ ...
Vegytan . . . ... ........... ...........
Fizika és mechanika ____
N övénytan________ __
Állattan... ..... . . ....................
Geológia, talajtan, klimatan 
slb. (Standortslehre) _

8
4

11
6

12
3

9

4
7
9

i n
12

nem kőtelező 

18

10
5

10
10
18
9

13

?

?
7
?
p

?

?

?
?
?
?

?

4
2
8

15
13
11

12

6
nem kötelező 

11 
8

10

8

~6
7

11
9

15

5

8
7

14
6

13

•) Ide van számítva a 
grafosztatika Is.

Összesen_| 53(36o/o) 61 (430/0) 75(530/o) ? ? 65(51o/o) 35 (41o/o) 56 (520/o) 53 (47%)
II. Teehnikai tá rg y a k .

G ép tan ----------- ------------ 5*) 3 _. ___ _ r _ __ •) Az elektrotechnikával
Földméréstan ... ............ 7 8 3 3 2 3 5 4 5

együtt

Építészeti tárgyak (beleértve
a szállítási eszközöket és a
vad patakszabályozást is ) ... 21 9 4 4 3 3 1 2 10

összesen_ 33(22<>/o) 20 (140/o) 7(50/o) 7 5 6(5°/o) 6 (70/0) 6 (60/0) 16 (140/0)
III. Jog i tá rg y a k .

Nemzetgazdaságtan és pénz
ügytan ... ------- 3 8 10 ? ? 6 4 3 5Egyéb jogi tárgyak ......... 11 11 5 ? ? 7 7 4 7

Összesen ... 14(90/o) 19 (140/o) 15(11%) ? ?
1

13(10%) 11(130/0)*) 7(70/0)*) 1 2 (llo/o) •) Ehhez jönnek még az 
egyetemen hallgatandó

tárgyak.
IV. Szorosabb érte lem 
ben v e tt szak tá rg y ak .

Bevezetés az érd. tudomá
nyokba (érd. enciklopédia) — nem kőtelező 7 4 2 2 1 4 _

j Erdő véd elem tan... 3 7 •) 9 3 2 3 3 3 •) Az állattan és növény
tanba foglalva.



Erdőm üveléstan_. . . __ __1
Erdőhasználattan és iparmű tan 
Erdőbecsléstan ... — ...
Erdőrendezéstan . . . ------
Erdőérté kszámi tás tan ____
Erdészeti statisztika.......... .
Erdészeti adminisztráczió_j
Az erdészet története ... ._
Erdészeti politika ---------
Érd. keresKedelmi ismeretek 
Érd. és vadászati törvények |

5
9
5
8
3

}_■

~)

8
9
4
6
3

nem kötelezd 
csak a hallga
tás kötelező 
nem köíelező

V 9

3
Mint kűlö

6
6
3
4
4

a
3
5

n tárgy nem

8
10
4
6
3

2
3
6

szerep

7
5

I 7
4

3
1

►el.

6
5
2
5
3

7

2

9
3
1
6
3

1
2
4

Mint kül(

3
8

}“

3
2
2

>n tárgy nem

8
4
3
4 
2

*)

5

szerepel.

•) Az érd. politikával 
együtt adják elő.

•) A jogi tárgyak között.
Összesen ... || 36(24°/o) 40 (29°/o) 40(28°/o) 55 32 34 (26°/ü) 33 (38%)| 35 (33%) 29 (26%)

V. Egyéb gyakorlati jl 
tárgyak. V

Halászattan . . . ------ ... 1
Vadászattan.......... -  ........ 3
Mezőgazdaságtan (beleértve 
a legelőgazdaságot és a 
gyümölcsratenyésztést is)... 5

Számvitel...........................  2
Közegészségtan (első segély- 
nyújtás baleseteknél)........|| 2

csak a hal Iga • 
tás kötelező

nem kötelező 
9 w

9 9

4 } 3

?

1
2
2

6

nem kötelező 
1

nem kötelező

1 _
2

nem kötelező 

[nem kötelező

2

Összesen ... || 13 (9°/o) -- 4 (3°/o) ? 1 10 (8V) 1 (l°/o) 2 (2%) 2 (20/o)

A vizsgaköteles tantárgyak 
heti előadási óráinak száma 
Összesen — jl49 140 141 — - 128*) 86 106 112 1

1
A tanfolyam 

3i/i év. j

•) A fakultatív tárgyak
kal együtt.

A tanfolyam csak 3 év. 
Ehhez számítandó még 

1 egyetemi év.

1
A vizsgaköteles tantárgyak | 
száma ~~ . -  !j 39*) 29 30 38**) 27 30 32 1

• )Az  „érd. kísérletek* 
nincs ideszámítva.

••) A fakultatív tárgyak
ból csak kettő van ide* 

számítva.

Megjegyzés. E kimutatásban csak a vizsgaköteles tantárgyak óraszáma van kimutatva. A kérdőjelek azt jelentik, hogy 
az ille‘6 tárgy a fanrendben a vizsgaköteles tárgyak közé tartozik, óraszáma azonban nem volt kimutatható. A zárójelbe 
foglalt %-ok az órák számának a végösszegben kitüntetett összes óraszámokhoz való viszonyát mutatják.



4. A szorosabb értelemben vett szaktárgyak közé csak nálunk 
és Zürichben nincsen felvéve a „bevezetés az erdészeti tudo
mányokba" czimü tárgy, amely hivatva van a hallgatóknak mindjárt 
főiskolai tanulmányaik kezdetén általános tájékozást nyújtani az 
erdőgazdaság lényege felől.

5. A nálunk különösen nagy fontossággal biró erdészeti poli
tika szintén még csak egy főiskola (a tübingeni egyetem) tanter
véből hiányzik a mi főiskolánkén kivül.

6. Tantervűnk eme hiánya daczára a vizsgaköteles tantárgyak 
száma (39) nálunk a legnagyobb. (Ebben a tekintetben egyébiránt 
felülmúljuk az összes hazai főiskolai szakokat, mert pl. a jogászok
nál 18, az orvosoknál 23, a mérnököknél 17—23, az állatorvosoknál 
22, az bányászoknál és kohászoknál 29—32 a vizsgaköteles tantár
gyaknak a száma.)

Tovább is folytathatnám a tantervek összehasonlítását, de 
amint már jeleztem, nem akarok e helyen aprólékosabb részletekbe 
bocsátkozni. Rá kell mutatnom azonban még a mi tanítási rend
szerünk és az ismertetésem keretébe felvett külföldi főiskolákon 
fennálló rendszerek között mutatkozó néhány lényeges különbségre.

a) Ilyen különbség pl. az, hogy a mi főiskolánk úgyszólván az 
egyedüli, amelyen nem vizsgaköteles tantárgyak nem adatnak elő, vagy 
jobban mondva, amelyen az előadott tárgyak mind vizsgakötelesek.

b) A nálunk fennálló félévi és tantárgyanként való kötelező 
vizsgák rendszere, eltekintve a nem állami szolgálatra készülő hall
gatóknál itt-ott szokásos efajta vizsgáktól, másutt sehol sem talál 
alkalmazást, kivéve a bécsi gazdasági főiskolát. De itt is csak néhány- 
olyan tantárgyból van félévi vizsga előírva, amelyek nem tartoz
nak az államvizsgák valamelyikének tantárgyai közé. (Nem egyezik 
a vizsgarendszer a mienkkel hazai többi főiskolánk egyikén sem).

cf A mienken kivül egyetlen olyan főiskola sincs a jelen köz
leményben ismertetettek között, ahol a hallgatók tandijat ne fizet
nének. És kivéve az eisenachi és a tharandti erdészeti akadémiákat, 
a hallgatók mindenütt kötelezve vannak vizsgálati dijak fizetésére 
is, csak nálunk nem, ahol csupán a pótló vizsgákért jár dij. (Hazai 
többi főiskolánkon, hozzájuk számítva a gazdasági akadémiákat is, 
mindenütt fizetnek a hallgatók tandijat és vizsgálati dijakat.)
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Felső erdészeti szakoktatásunk ügye az akadémiának 1904-ben 
a mai főiskolává történt átszervezésével s ezzel kapcsolatban a 
tanfolyamnak 3 évről 4 évre történt felemelésével kétségtelmül 
nagy lépéssel haladt előre. Korántsem vagyunk azonban még ott, 
hogy tanítási rendszerünk fejlesztéséről akár csak arra az időre is 
lemondhatnánk, amíg a főiskolánk székhelyének a kérdése dűlőre 
jut. Ennél a fejlesztésnél nézetem szerint nem mellőzhetjük a többek 
között azokat a kérdéseket sem, amelyeket a fenti összehasonlításnál 
röviden érintettem.
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