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150 ÉVES JAVASLAT AZ ERDŐK ÁLLAMOSÍTÁSÁRA 
Dr. Hiller István

A második erdészprofesszor Selmecbányán
Keveset tudunk már /vagy még/ Rudolf Feistmantelről, H.D. 

Tíilckens első erdészprofesszorunk utódjáról a selmeci katedrán. 
Rudolf von Feistmantel lovag 1805. július 22-én született Ottak- 
ringben. Apja, Franz Feistmantel ügyvéd volt, akire kis földbir
tok is maradt. Rudolf humán iskolákat járt, majd egyetemi filo
zófiai tanulmányokat folytatott. 1827-ben elvégezte a Mariabrunni 
Erdészeti Tanintézetet is, kitüntetéssel. Öt évig alerdész Iíaders- 
dorfban és Allandban. Jó hire gyorsan eljutott az "erdészet ve
zérkarához" és a főerdőinester erdőhivatali mérnökként Bécsbe liÍv
ta. Wilckens és Iiöss professzorok halálával csaknem egyidejűleg 
ürült meg a professzori szék Selmecbányán és a Mariabrunni Erdé
szet- Természettani Tanszékén. A pályázók közül a válogató vizs
gát kitüntetéssel tette le. 1835-ben királyi határozattal kine
vezték a selmeci tanszékre. Megkapta a szokásos királyi bánya
tanácsosi cimet, majd hamarosan a Főkamaragrófi Hivatal /a leg
felsőbb ottani hatósag banya—, kohó— és erdő—ügyekben/ is tagjá
vá választotta. A hivatalos elnevezések is jól mutatják, liogy az 
erdészet akkoriban a bányászat teljes alárendeltségében A'It 
/bányatanácsos, a Bányaigazgatósági Tanács erdészeti előadója, 
stb./. Feistmantel Selmecen szerzett igazán tekintélyt magának 
és erdészetnek. Személyének és tanszékének hire hamarosan 
túlszárnyalta Magyarország határait. Ilirét, nevét, hallgatói is 
elvitték Európa minden részébe - ahonnan jöttek - és lelkesedtek
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érte. Amikor 1841 telén súlyosan megbetegedett, hallgatói éj- 
jel-nappal őrséget tartottak betegágyánál. 5 érte el. hogy a 
Solmeoi Bányászati Akadémiát Bányászati és Erdészeti Akadémiá
vá szervezték át./l846/ Számunkra ez volt, a legnagyobb tette. 
Legnagyobb terve és elképzelése azonban nem sikerült.
"Kelt Selmecbányán 1837 decemberében."

Ekkor irta merész tervét, emlékiratát, és azt "merészelte 
átadni Őfelségének" Ferdinánd császárnak. Cime ez volt: "Ein 
Vorschlag zűr zweckmássigen Einricht^ing des Österreichischen 
Forstwesens aus dem Jahre 1837", azaz "Javaslat az osztrák erdé
szet célszerű szervezetére 1837—ben. Irta Rudolf Feistmantel 
cs.k. Bányászati és Erdészeti Akadémián." /Sic!/ Úgy gondolom, 
hogy ©z a javaslat megérdemli, hogy legfontosabb részeit ismer
tessük, Magyarul ugyanis még meg sem jelent soha, németül is 
csak egyszer, éppen 50 évvel ezelőtt. Erre azonban majd vissza
térünk. /Szerintem hasznos volna az egész memorandumot is vala
hol közölni, de erre aligha látok lehetőséget,/

Az erdészet — irja a memorandum — fontos állami feladat.
"Ha. hiány van fában, akkor az drága, mert a kereslet nagyobb, 
mint a kinálat; a lakosság egy része, éspedig a szegényebb ré
sze kénytelen azt nélkülözni és a fahiány hátrányait viselni.
Ez pedig rossz, kis, egészségtelen lakásokat, rossz táplálékot, 
a goromba évszakban c s ókk ént munkalehetőséget és ezáltal az e— 
gészség, az erő, a kitartás, a kellő kereset hiányát, sőt a szel
lemi képzés hiányát is jelenti - tehát szellemi és fizikai eler
nyedést! Szemmel láthatóan negsinyli az ilyen viszonyokat a 
föid:::üvolés, mert hiányzik a fa a mezőgazdasági eszközükhöz, a
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kertészethez és a szőlőműveléshez, istállók, pajták, csűrök és 
©Gyökök készítéséhez. A trágyát részben tüzelőanyagként kell 
felhasználni, nem lehet mezőgazdasági mellékipart folytatni, a 
gyáripar eredendően lehetetlenné válik és az emberi fejlődés a 
legalsó fokon áll. Ugyancsak hiányzik a fa a bányászat és a ko
hászat számára, a tüzérség és a haditengerészet számára. Az 
ilyen bajtól azonban a forró égöv országai is szenvednek, mert 
sátrak vagy földkunyhók hideg lakás és hideg étel nem az egyet
len hátránya a fahiánynak.

Nézzük csak meg a magyarországi pusztákat, tekintsünk vé
gig az orosz sztyeppvidéken, hasonlítsuk össze a déli égtáj fa- 
szegény részeivel. A mezőgazdaság állattenyésztésből áll, a vá- 
x-osok és az állandó lakhelyek ritkábbá válnak vagy teljesen hi
ányoznak, az ipar megbénul és a lánc utolsó szemeként áll a no
mád, aki szegény igényekben, de szegény szellemben és szívben 
is!"

Feistmantel ezután végigtekinti az erdőgazdaságok helyze
tét az egyes európai országokban az akkori erdőgazdálkodás szem
pontjából és azt mondja, hogy igyekezni kell "a lehető legnagyobb 
és leghasználhatóbb fatömeget a lehető legkisebb területen elér
ni. !f Mivel a fa ITrendkivül nehézkes termék”, ezért az erdőket 
a nagy szállítási költségek elkerülése érdekében megfelelően 
kellene elosztani, hacsak nem állnak rendelkezésre előnyös vi- 

utak Az erdészeti tudomány az evidenciáig bebizonyította, 
hogy éppen azol: az erdők birtokolják a legnagyobb tőkeértéket 
ea naszonertokét, amelyek a legkisebb területen a legnagyobb 
iaaozamot adják és ezáltal a nemzeti vagyont a legjobban fej-
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lesstik."
"Non mindegy, hogy az erdőgazdaság számára milyen talajt 

bocsátanak rendelkezésre. Erdők sokkal gyöngébb talajon képesek 
fejlődni, mint a mezőgazdaság más ágainál lehetséges és az erdé
szet annál inkább kifizetődik, minél inkább a mezőgazdaság szá
mára nem megfelelő talajt adnak neki. Igen! Minden országnak 
van olyan talaja, amely minősége következtében egyedül az erdő
talajnak alkalmas és ezért feltétlen erdőtalajnak lehet nevezni. 
Ezekre kell az erdőket visszaszorítani; ugyanakkor ezt egész 
terjedelmében a fatermesztésre kellene használni még akkor is, 
ha több fát szolgáltatna, mint amennyire egyelőre szükség van és 
tokintet nélkül arra a körülményre, hogy az ilyen erdők tőke— 
és. hass ónért éke csupán alacsony, A nemzetgazdaság ugyanis az ál
lami földek lehető legjobb hasznosítását követeli meg, és jobb 
annak egyrészét alacsonyabb haszonnal használni, mint egyáltalán 
nem. Az esetleges fafölösleget azután a fában gazdag vidékek kö
zelében létesítendő fát felemésztő iparral lehet kiküszöbölni és 
ezáltal közvetve az ipart és az állam gazdagságát lehet fejlesz
teni, "

"Az erdők sokféle mellékhasznositást is biztosi tanaiéi ame
lyek részben nélkülözhetetlenek, részben pedig előnyösen hatnak 
a társas életre és a közlekedésre. Ezenfelül az erdők adják a 
kátrányt, a szurkot, a terpentinolajat és balzsamot, a cserző 
és ssinező anyagokat, a makkot, bizonyos gyümölcsösöket külön
féle .lassnalatra, a vadat, a hamut és még sok egyebet; — olyan 
dolgokat, amelyek egyenkénti részben csekély mivoltuk ellenére 
egészükben lényeges hatást mutatnak és milliókat forgatnak meg.
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Az erdők hatnak az országok egészségére, termékenységére 
és biztonságára is és ezáltal ismét hatással vannak az iparra 
és a nemzetgazdaságra.

As erdők megváltoztatják a kiimát, a klímával pedig az éra- 
bor ©gosssége szorosan összeftigg*11

"Végezetül minden kormány a nép legmelegebb háláját fogad
hatja, ha gondoskodik az általánosan élvezhető megszépítésről. 
Nyilvános parkok, emlékművek, nagyszerű épületek, művészeti ga
lériák minden nemzetet büszkeséggel és örömmel töltenek el, min
den szép és monumentális felemel, müvei és nemesit! Céltalan 
lenne hát erdőket, egyes fákat és facsoportokat a szépség és kel- 
lelemesség miatt megtartani?

Tehát az erdők sokféle védelmet nyújtanak, szolgálják az 
országok termékenységét, egészségét és kellemességét és ezért 
állami utón kell azokat megfelelő eszközökkel és célszerűen el
osztani, felnevelni és a körülményeknek megfelelően kezelni. 
Mindezeket a körülményeket azonban éppúgy, mint a fahiányt vagy 
fafölösleget nem képes az egyén és annak speciális érdeke elren
dezni, megszüntetni vagy létrehozni, hanem ezek a közösség ha
talmát igénylik és mindenkinek az előnyét veszik tekintetbe."

"Egész világrészek emelkednek fel és süllyednek le, amikor 
a természet jótékony hatását az erdők hiánya következtében elve
ssiti. Afrika sivataggá változott, Ázsia sztyeppé és Európa is 
erre a sorsra juthat. — Ahol a fa és a viz teljesen hiányzik, 
ott nem létesülnek települések és ahol a fa túl drága lesz, on
nan a lakosság kivándorol. Még a bajor és porosz Rajnavidék is 
bizonyltja ezt manapság. — Végezetül valószínűtlen—e, hogy Amo-
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rika egysser már nagy és hatalmas lett volna? — Városok nyomai
val találkozni az őserdő közepén és az indián nem v a d s á g o t ,  ha
nem elveszített műveltséget nrutat, — Az elnéptelenedett vidék 
a természetté lett, az ismét erdőket hozott létre, és ennek ré
vén jön létre az uj világ! - Ha tehát kultúránkat, jólétünket, 
iparunkat és civilizációnkat meg akarjuk őrizni, akkor erdőin
ket is kíméletesen kell kezelnünk; és mivel ez az előbbiek alap
ján az egyén által nem érhető: el, ezért az állam feladata, hogy 
amennyire csak lehetséges, a tulajdonában levő, a sürgős faigé- 
nyek kielégítését és a nemzeti ipar megélénlcitését, valamint 
as egészséget, kellemességet és biztonságot szolgáló és ehhez 
szükséges erdőket fenntartsa, ahol az szükséges, uj erdőket lé
tesítsen, ezeknek célszerű elhelyezkedéséről és elosztásáról 
gondoskodni igyekezzen, az összes természetes erdőterületet a 
lehetőségek szerint birtokba vegye, az erdőket a közjónak a lég- 
rnegfelelőbben kezelje, vagy legalábbis a magánerdészetet ennek 
megfelelően korlátozza, — Az elmondottakból tehát kellőképpen 
kiviláglik, hogy állami erdők eladása milyen ritkán helytálló, 
Amugyis egyetlen birtok és egyetlen ipar sem alkalmasabb az ál
lam szamára, mint az erdőgazdaság. Gondoljuk csak meg az üzem 
egyszerűségét, a spekuláció hiányát, a nagy tőke- és alacsony 
mxinlárnyereséget és azt a körülményt, hogy az erdészetnek kevés 
a kamata és ezáltal az állami erdőgazdaság révén kevesebbet vé
szit, Iia mégis kivételesen állami erdők eladásához is lehet fo
lyamodni, úgy mégis nagyon célszerű ezek cseréje, hogy az erdők 
jo elosztását és a feltétlen erdőterület birtoklását érjük el, 
Nemkevésbé lehetne állami javak eladásából, amelyből az erdők
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lei lennének zárva, alapot létesíteni, amelyet uj erdők telepí
tésére lehetne fordítani. - Ugyanúgy lehetne az erdőket az ál
lami erdőhatóság felügyelete mellett testületeknek és községek
nek alárendelni.w

"Mindezekből kétséget kizáróan adódik az állami erdőgazdál
kodás rendkivül szükséges létezése és a kormány szükséges befo
lyása az összes többi erdőre.

A legtöbb, Íróként is tisztelt néuet erdész ősz ja azt a 
gondolatot és elegendő Hunde&hagent, Cottát, Hartigot emliteni, 
valamint különösen Hundeshagent, Seuttert, Heerfeldet, Lintzet, 
Wedelcindot, Fuldát, Papiust, Müllert, Morén de Jonnest, von den 
Brinkent és L:ég másokat, akik erről e. tárgyról kimeritően irtalc. 
A pénzügyi szakértőknek, közgazdászoknak és nemzetgazdászoknak 
is úgy:.néz a vélemén/e. "

Iiosszu fejtegetések után Feistmantel az alábbi, következte
tésekre jut: "A külön erdőtörvény és rendelkezések kiadása épp
oly sürgős és fontos, mint az állami erdőgazdálkoJás fennállása 
és a kormány befolyása az összes többi erdőre. Az előbbiek azon
ban semmi esetre sem jöhetnek létre megfelelő erdÓLZettechnikai 
ismeretek nélkül és állami erdőgazdaság létezése nélkül. A magán 
erdőgazdaságok vezetése sem fog megfelelni céljának, ha abban 
a legmagasabb hatóságban, amelynek hatáskörébe tartozik az erdé
szet felügyelete, nem ülnek a tanácsosok köpött erdészek. Ezt 
eléggé általánosan felismerték és éppen ezért a legtöbb európai 
államban külön erdészeti központi hivatalokat állítottak fel.1*

"Ausztriának azonban egyáltalán nincs központi erdőhivata— 
la, mivel annak erdészete részben az általános udvari kamara,
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részben a pénzverés! és bányaügyi udvari kamara, részben az ud
vari haditanács alá központosított anélkül, hogy ezek a hatósá
gok tanácsaikba erdészeket hajlandók lennének felvenni. Ez, ha 
szabad nyiltan megmondanom az oka annak, hogy Ausztria erdésze
te egészében véve miért annyira elmaradott. Hiányzik az a szerv, 
amelyik kitűnő technikai ismeretek mellett rendelkezne azzal a 
tekintéllyel és hatalommal, amely munkája révén az erdészet nagy 
fontosságát bizonyítani t̂ idná, amely az erdők igazgatását, a meg
felelő fejlődés, legmagasabb pontjára tudná vinni, amely képes 
lenne létrehozni egy minden tekintetben célszerű erdészlcépzést, 
a szakma számára meg tudna nyerni tehetséges embereket, elő tud- 
.nak készíteni egy bölcs erdészeti törvényt és mindenegyes szálat 
jól elrendezett harmonikus egésszé tudna összekötni. — Szomorú
an vagyok kénytelen bevallani, hogy kevés kivételtől eltekintve 
erdőgazdaságunkban a dolgok rosszul mennek és ennek oka az isme
retek hiánya, alapos egyénei" a, a megfelelő erdőtörvények 
hiánya, és a rendlcivül szétaprózott, a legkülönbözőbb, sokszor 
egymásnak ellentmondó elvek által vezetett igazgatóság. Hány 
kitűnő erdésszel rendelkezünk? — Miért elég Ausztria számára két 
nyilvános erdészeti tanintézet 12.000 négyzetmérföld területre 
és évente maximum 30 összesen kiképzett fiatal emberrel, amikor 
Németországban Ausztria nélkül 8.000 négyzetmérföldre több mint 
10 nagyon látogatott erdészeti tanintézet jut,"

"Ennek nincs más oka, mint hogy Ausztriában még mindig ke
véssé ismerték fel az erdészet fontosságát, mert a legfelső i- 
rányitó hatóságok nem rendelkeznek elegendő kiképzett technikai 
előadóval és tanácsosaik a pénzverési és bányászati udvari Ica—
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maránál alkalmazottakat kivéve, akik az erdőgazdaságot a selme- 
ci Akadémián mellékstudiumként képesek voltak elsajátítani, az 
egyetemeken még enciklopédikus ismereteket sem voltak képesek 
az erdészetről szerezni; - mert éppen emiatt túl kevés jelentő
séget fektetnek az erdőkre és az erdőhivatalnokokra, sőt állami 
erdőket adnak el nyilvánvalóan hátrányosan, az erdőhivatalnokok 
fizetése túl alacsony és a müveit és tehetséges fiatalság tekin
télyesebb hivatalokat részesit előnyben. — Még a betöltésre ke
rülő erdészeti professzori állások pályázatainál is hiányoznak 
egyideje az egyéniségek és noha azzal hizelgelc magamnak, hogy 
állásomat tisztességgel töltöm be, mégis nyiltan bevallom, hogy 
Németország erdőhivatalnokai között százával vannak, akik éppen- 
annyit vagy többet tudnak és teljesítenének, mint én, — Egy er
désznek Ausztriában csak 200-400 forint a fizetése, Bécs köze
lében 600 forint; - mig egy erdész Németországban 6-700 tallért 
vagyis 900—1000 ft egyenértékű pénzt keres az ezen felüli niás 
mellékjövedelem nélkül. Ámde a német erdők a művelés magas fo
kán is állnak és jelentős jövedelmet adnak,"

rnEn minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy a bányászaka- 
domikuso^. közül azokat, akik képességeik alapján kiválót Ígér
nék, megnyerjem az erdeszeti szak számára* Nem lehet tagadni, 
hogy egyen kiváló fiatalok talalliatók az erdószgyakornokok kö— 
zött is# Ámde a jóakaratot nagyon gyakran megbénítják a feltor— 
nyosuló akadályok és amit ezen az utón el lehet érni, az a kívá
natoshoz képest csak csekély és későn ható* — Ha viszont a jó 
lentről jön, akkor az nó és fejlődik és nemes gyümölcsöt terem!

Magyarország erdófelügyelője a királyi magyar udvari kama—
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rától függ és egyetlen erdőhatóság sem dönt a munkájáról. Er
dély főerdőmestero a kincstár alá tartozik, amely szintén nem 
rendelkezik erdészetileg képzett taggal."

"Miként lehet ilyen körülmények között jór várni? — Amit 
az egyik felépít, azt a másik megint lerombolja; a legmagasabb 
hatóság tanácsosai — ezt tisztességüket és tudásukat nem kiseb
bítve mondom — kénytelenek az alárendelt hivatalok megítélése 
és folyamodványai a.lapján Ítélni és cselekedni. Egy jószágigas— 
gatóság erdészeti előadóját a többi tanácsos nagyon gyakran le
szavazza és egy bányászati főhivatal erdészeti előadóját a bá
nyatanácsosok kötik meg. Bíróság és politikai hatóságok nem áll
nak kölcsönhatásban magasabb erdőtechnikai hivatalokkal és en
nek következménye, hpgy egyáltalán nincs megfelelő erdőgazdál
kodás a közületeknél sem, a magánosoknál sem, vagyis olyan erdő
gazdálkodás, amely a közjónak megfelelne, valamint pótolna egy 
lehetőleg tökéletes erdőtörvénykezést."

"Nagyon gyakran az a vélemény, hogy Ausztriának nincs elég 
állami erdeje ahhoz, hogy egy technikai igazgatósági hatóság 
szükséges lenne. Ámde azok közül, akik ezt mondják, senki sê i 
nézett utána, hogy emklcorák is ezek az erdők. Vettem magamnak a 
fáradságot, hogy kimutatást készítsek az osztrák államok összes 
erdeiről és ezt a kimutatást kinyomattam erdészeti tuc’ouiányos 
tankönyvemben, amelyet ehhez a tanulmányhoz is fellmszriáltam. 
Eszerint egyedül az állami erdők 995 négyzetmérföld területet 
foglalnak el. Ez egy akkora felület, amely egy egész királysá
got alkothatna es sokmilliós értéket képvisel. Tehát as állami 
erdők önmagukban mar* szükségessé tennének egy erdészeti központot,"
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"Ebből világosan és megcáfolhatatlanul következik annak 
szükségessége, hogy az osztrák államokban egy erdészeti közpon
ti hivatalt fel kell állítani!"
"Bár csak hazámnak valóban hasznára lehetnék. . .n

Feistmantel ezután javasolja, hogy a mindenkori főudvari 
és tartományi fővadászmestert jelöljék ki az erdészeti udvari 
'araara elnökének, ámde Magyarországnak és Erdélynek különleges 
státust adjanak,

"Valamennyi állami erdőt az erdészeti udvari kamara alá kel
lene rendelni,"

"Az egyes erdőhivatalok megszervezése, a megfelelő erdőtör
vényok előkészítése, a kommunális és magánerdőkre kifejtett hatás
- egyszóval mindaz, amit egy jó állami erdőigazgatás megkövetel, 
a szóbanforgó kamara feladata lenne.

Ha a Szerző számára ismeretlen okokból, amelyet ő alantas 
allásaban nem képes átlátni, nem lehetne úgy dönteni, hogy az 
éremvorési és bányászati udvari kamara főhatósága alól a bánya
erdőket nem lehet kivenni, akkor talán az lenne a legjobb, ha 
ugy járnának el, mint Baden nagyhercegségben, és az összes álla
mi erdő valamint a bányaerdők igazgatását ugyanannak a hatóság— 
na-*, rendelnék alá, tehat az oremverési és bányászati udvari ka— 
maróból egyúttal erdészeti udvari kamarát is csinálnának és rá 
biznák az összes állami erdőt.

leivel az előbbi hatóságnál úgyis alkalmazva vannak jogi elő
adók, és saját főkönyvvezetés áll fenn, ezért elegendő lenne csu
pán a szükséges és fent megjelölt 5 erdészeti előadót alkalmazni« 

"íme nem mérvadó nézeteim! - Nem szólítottak fel, hogy el
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mondjam ezeket, ámde hivatali esküm kényszerit arra, hogy meg
győződésemnek legmagasabb helyen hangot adjak. Amit mondottam, 
azzal nem sértettem meg senkit, hiszen mindenki osupán legjobb 
tudása és lelkiismerete szerint cselekedhet és éppen ezért ta
lán az én nézeteim sem helyesek. Azonban állandó szemrehányást 
tennék magamnak, ha az erdészet proí'essz óraként közéleti állá
somat nem használtam volna fel, hogy a legmagasabb helynek a 
figyelmét az elmondottakra fel ne hivjam. Ha hibáztam volna, 
úgy cselekedetemet mentse a jóakarat! Bár csak hazámnak valóban 
hasznára lehetnék, - a belém helyezett bizalomra érdemesnek bi- 
zonyulnék és nemcsak hivatali kötelességeimnek, hanem azon ma
gasabb elkötelezettségeknek, amelyek megkövetelik, hogy minden 
erőnket a közjó érdekében feláldozzuk, eleget tudjak tenni!
Selmecbánya, 1837 december Feistmantel m.p."

"Úgy találom, hog-y- ezt a mindenesetre jóindulatú javaslatot nem 
használom fel."

Feistmantel nagy horderejű javaslata három évvel később, 
1840-ben a fenti mondattal kei'ült vissza a császártól szerzőjé
hez "a legmagasabb elintézéssel". A válasz lesújtó volt. Maga 
körül bizalmatlanságot érezhetett és mint jó közgazdász is, 
megérezte a közeledő politikai viharokat. Betegnek érezte magát 
nyalci bántalinalcról is panaszkodott. "Csőstől jött minden."
1847-ben felmentését és a német tartományokba való visszahelye
zését kérte. Az udvar fin’om fintoraként "rendkívüli szolgálat— 
tetőire" rendelték Bécsbo az ottani "Pénz— és Bányaügyi Kaiuax'á— 
ba". Nem kapott tehat önálló erdészeti beosztást, ÍOgész eddigi 
életét az önálló állami ex-dészeti szervezetnek szentelte, most
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egy fennálló bányászati hivatal beosztottja lett.
Életének további szakasza - amely szerves része a magyar 

erdéssettörténetnek - ugyancsak megérdemelne egy tanulmányt, 
mint ahogy -unokájának Oskar Feistmantel irása is, amelyből a 
fentieket meritettem. Ennek oime és megjelenési helye:
"Ein Vorschlag zűr zwechmassigen Einrichtung des österreichischen 
Forstwesens aus dem Jahre 1837." Von einem Pionier des öster
reichischen Forstwesens, dem Ministerialrat Rudolf R.v. Feist— 
mantel, /Mit zwei Bildern./
Bearbeitet als Beitrag zűr österreichischen Forstgeschichte und 
zűr Erkenntnis des ¥ertes unserer ¥álder für die Volksgemeinschaft 
von Ing. Oskar Feistmantal."


