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MA BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FELSŐOKTATÁS KIALAKULÁSA" CIMp 
KIÁLLÍTÁS A KÖZPONTI BÁNYÁSZATI MUZEUMBAN*

Dr. Hegyi Imre

Fiatal ember számára a régi idők irdatlan es belathatatlan messzeseg— 
be vesznek, - az idősebb ember számára közel jön a múlt. Megteheti tehát, 
hogy kutató szeme olyan dolgokat fürkésszen, amelyeknek körvonalai az o 
számára talán inkább fölsejlenek.

Engedjék meg, hogy a magyar erdészeti kultura születésének valószínű
síthető idejében és forrásvidékén körültekintsünk.

A honfoglaló magyarság mint a gazdasági élet iriinden ágazatát ismerő, 
de elsősorban mégis állattenyésztéssel és fejlődő tendenciájú földművelés
sel foglalkozó nép, először az ország belső sik- és dombvidékein: az Alföl
dön, Kisalföldön, Dunántúlon telepedett meg, tehát azokon a tájakon, ahol 
nyilt mezőségek árterekkel és ritkább, ligetes erdőkkel találkozott. A domb
vidékek tölgyesei még megfeleltek életformájának, csak a bükkösök és feny
vesek sötét rengetegeivel kezdődik számára az idegen arculatu táj.

Az ilyen erdős-hegyes vidékek alkotják majd a gyepün túli sávot, a 
gyepűelvét, azt a természetes védelmi övezetet, amelynek az a rendeltetése, 
hogy minden külső támadás ellen akadályul szolgáljon.Ezt a szerepét mint ne
hezen járható rengeteg - jól be is tölti.

A magyarságnak erre a gyepűelve-sávra történő beköltözése meglehető
sen korán, az állami berendezkedés cezúra nélküli folyamataként végbement, 
nemcsak a németséggel határos Alsó- és Felső-őrségben, hanem az erdélyi 
Székelyföldön s a XI. század folyamán már a Szepesség területén is, a tiz- 
lándzsások szervezetének kiépítésével.

A gyepűelve, mint minden, a nemzetségektől kezdetben birtokba nem vett 
terület, a magyar királyság korában az uralkodó birtokává válik.Ezeken a 
hatalmas erdős területeken - mint a Zólyomi erdő, a Beregi erdő, a Bihari 
erdő vagy Király erdeje, a Gömöri erdő, a Bakony erdeje stb. - speciális
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erdei közigazgatási szervezet alakul: az erdőóvók custodes silvarum vagy 
darócok /emlékanyagban ardó formaban fordul elő/ felig katonai rendje. Az 
ilyen önálló erdőóvó szervezet összefogó kerete volt az erdőispánság.

Az óvók, darócok rendje nem egyszerűen az erdők területét védte a bir- 
tokháboritóktól, hanem ügyelt a halas, pisztrángos vizek tisztaságára, a 
vadállományra, a tilalmassá tett erdőrészek mindennemű háboritatlanságára 
is. Kézenfekvő a feltevés, hogy nagyfokú, tapasztalati utón felhalmozott 
és tradicionálisan áthagyományozott természettudományos ismerettel is ren
delkeztek. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy ezek a falvak évszázado
kon keresztül fennállottak, féltékenyen ügyelve különállásukra és kivált
ságaikra .

ügy gondolom, ha a magyar erdészeti kultura bölcsőjét keressük, azt 
val/ihol az Árpád-kor századaiban lelhetjük fel nagy valószinűséggel. Ez a 
műveltség ugyanolyan módon szállhatott apáról fiúra, egyre gazdagodva nem
zedékről nemzedékre - gazdagitva a tapasztalat által, akárcsak az erdő fá
ja nélkül létezni nem tudó bányászat és kohászat ismeretanyaga.

Könnyű felismerni, hogy a XIII. századtól kezdve szinte párhuzamosan 
miért fordulnak elő' okleveles emlékeinkben az erdővel, illetve a bányászat
tal kapcsolatos adatok és a XVI. század derekán csak néhány év választja el 
a Miksa-féle erdőrendtartást - 1565 - az ugyancsak általa kiadott bányarend
tartástól - 1573. E Miksa-féle rendtartások nem csupán tilalmakat és korlá
tozásokat tartalmaznak, hanem előirásokat, utasitásokat, sőt útmutatásokat 
a helyes tevékenységre. Érvényességük több mint másfél évszázadig fennáll 
s előírásaik sok magánbirtokos, főur vagy törvényhatóság hasonló utasitá- 
sában felismerhetők. Mondhatjuk tehát, hogy ebben a korban - a XVI-XVII. 
században, de sok helyütt még a XVIII-ban is - nem az iskoláztatás, hanem a 
közigazgatás erein át kerül a közgazdaság vérkeringésébe az erdészeti kul
tura tényanyaga.

Sok ervet lehetne felsorakoztatni annak igazolására, hogy a bányászati 
és kohaszati ismeretek iskolai oktatása mellé kezdettől hozzávették az er
dészeti ismeretek átadását is. Ma már ugyanis tudjuk, hogy - legalábbis a 
koszén alkalmazasa előtt — bányászati és kohászati termelést célszerűen, nem 
lehetett űzni bizonyos fokú okszerű erdőgazdálkodás nélkül.

Oktatásának magasszintű rendszere - s vele párhuzamosan a bányászati
kohászati műveltségnek a rendszerezése is - akkor indul meg, amikor III. 
Károly 1735-ben megalapítja a selmeci bányatisztképző iskolát s vezetőjéül
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- igen élesszemű felismerésre vallóan - Mikoviny Sámuelt választják és neve
zik ki. A 35 éves mérnök, aki hazai és külföldi tanulmányai alapján polihisz
tornak mondható, bár elsősorban kora legkitűnőbb geodétája, - bizonyos, hogy 
a bányatiszti pályára készülő hallgatóit felkésziti az erdőgazdálkodás szük
séges és hasznos tudnivalóival is. Amikor pedig a jól bevált selmeci iskolát 
Mária Terézia akadémiai rangra emeli, a hozzá felterjesztett tervezetre sa- 
játkezűleg irt rezoluciója éppen az erdészeti oktatást szorgalmazza, mondván: 
"Ezt a javasolt tervet jóvá hagyom és a bizottság elnökének munkájáért kife
jezem különös megelégedésemet. Azonban az erdészeti kultura oktatására is 
gondos figyelemmel kell lenni, mivel ez a kultura a bányászat számára elen
gedhetetlenül szükséges.11 - 177o. április 2.

Az akkor már 38 év óta működő bányászati felsőoktatási intézménynek az 
erdőgazdálkodási ismeretátadási munkáját is minősiti Delius Kristóf Traugott 
selmeci professzornak "Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatába" 
/Anleitung zu dér Bergbaukunst...u.s.w./ cimű, 1773-ban Bécsben megjelent 
tankönyve. Célra függesztett tekintete előtt a bányászat és kohászat érde
keinek alárendelt erdőgazdálkodás körvonalai rajzolódnak ki.Azt mondja; "A 
bányászattal kapcsolatos egyik legjelentősebb kérdés az erdőgazdaság, erre 
a legnagyobb figyelmet kell forditani; ezért mindenképpen szükséges, hogy 
minden bányahivatal beosztottjai között az erdészethez értő szakemberek is 
legyenek. Nagy bányáknál külön erdőhivatal megszervezése célszerű. Ezt a rend
szert például az alsómagyarországi, a felsőmagyarországi bányáknál és a csá
szári örökös tartományok számos más bányájánál be is vezették. A bányák fa
fogyasztása általában igen nagy, ezért annál fontosabb, hogy a bányákhoz tar
tozó erdőségekkel jól gazdálkodjanak, mert fahiány következtében még a leg
jövedelmezőbb bánya is megszűnhet. Gondoskodni kell tehát arról, hogy az er
dőgazdaság szabályai szerint az erdőket kellő számú vágásra kerülő részre 
osszák. E vágásokat sorban évről-évre szabályszerűen és rendesen letarolják, 
szükséges, hogy a letarolt területen uj magot ültessenek, a facsemetéket kel
lőképpen megvédjék, a bányák erdeiből minden kecskét száműzzenek, az erdőká
rokat lehetőleg megakadályozzák és az ez ellen vétőket súlyosan megbüntes
sék. - Látjuk, hogy a racionális erdőgazdálkodásnak olyan fogalmai, mint 
üzemterv, tarvágás, mesterséges felujitás, az ujulat védelme, stb. ismert, tu
dott és gyakorolt dolgokként illeszkednek szervesen a tananyagba. "A bányák
ban a fa zömét fogyasztó ácsolási munka gondosságával, a kohókban a gazdasá
gos olvasztási eljárások bevezetesevel és a fölösleges faszénfogyasztás ki—



-lo6-

küszöbölésével, végül a faszénégetés előnyösebb és kiadósabb végzésével arra 
kell törekedni,hogy ezzel az értékes üzemanyaggal a leggondosabban bánjanak 
és az erdők kimélésével a faellátást lehetőleg örök időkre biztosítsák.M 
/Talán még nem ismerte fel vagy nem bizott benne, hogy a föld méhéből háma- 
rosan előkerülő fekete kőzet hosszú időre tápot ad a bányászati-kohászati 
iskoláztatásnak és energiaforrást az iparnak.../

Az értékes érckincs fokozatos elvékonyodása következtében a kohászat 
méretei is szerényebb mutatók közé szorultak s a koszen is reszt kért a fem- 
termelésből, mentesítve a régi hőenergiaforrást, a fát. Ugyanakkor a mező
gazdasági termelés, főleg az ekés szemtermelés kezdődő konjunktúrája - pá
rosulva a népesség szaporodásával — uj nyomassal nehezedett az erdőterület
re. A hadviselés tűzfegyverei is egyre több puskaport fogyasztottak s az 
újonnan tért hóditó gyapjuszövő ipar tisztitó eljárásai oly méretekben paza
rolták a hamuzsirt, a fa égési végtermékét, hogy evek alatt falúhatarnyi te
rületek váltak kopasz hegyoldalakká.

I. Ferenc volt az, aki legfelülről láthatta ezeket a folyamatokat, s 
felismerve a változtatás szükségességét, megszületett benne az elhatározás, 
hogy az öntörvényű erdészeti oktatásnak felsőfokú intézményt alapítson a 
Selmecbányái Bányászati és Kohászati Akadémián, 18o8-ban.

Ezzel a magyar bányászati kultura közel 25o éves, szervezett oktatásá
nak gyakorlatán belül az erdészeti műveltség tanítása is helyet kapott, de 
öntörvényű, autonóm intézményi formáját 175 évvel ezelőtt nyerte el. Ez el
ső formája, az Erdészeti Tanintézet ugyancsak az akkori Bányászati és Kohá
szati Akadémia szerkezetébe tartozott, azonban már önálló intézetként, de 
még mindig német oktatási nyelvvel. Kiállításunk az erdészeti oktatás és in
tézet kialakulását és fejlődését addig a fordulópontig kiséri nyomon és pró
bálja bemutatni, amikor az egész Akadémia magyar nyelvű intézménnyé válik - 
1867-ig.

Jelen kiállítás nem egyszerűen, egy közművelődési intézmény, a Központi 
Bányászati Muzeum soros feladatainak egyik megvalósítása. Olyan felsőokta
tási intézmény létrejöttének és 175 éves társadalmi méretű szerepének a meg
létére hivja fel a figyelmet, amely a magyar iskoláztatás legszebb megvaló
sulásai közé tartozik.


