
-  15 -

ADATOK A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TÖCÓSKERTI 
FAISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ

Dr. Kormos László

A Debreceni Református Kollégium ez évben ünnepli fennállásának 45o. 
évfordulóját. Emlékezéssel a nagymúltú intézmény történeti jelentőségére né
hány olyan adat mutat rá, mely a magyar erdészeti gazdálkodás kialakulá
sában is említésre méltó.

A botanika tanítás kezdetei

A Református Kollégium fífvészkertjének története ismert. Nagynevű bota
nikusainak eredményes munkálkodása fémjelzett: Diószegi Sámuel, Fazekas Mi
hály kollégiumi tanároknak a kollégiumi botanikuskert létrehozásában, folya
matos fejlesztésében végzett előremutató fáradozását a Magyar Flivészkönyv 
megjelenésének százados évfordulóján - 19o7 november 3-án - rendezett em
lékünnepélyen Somogyi Sándor szoborműveinek felavatásával örökítette meg az 
utókor. /Debreceni Református Tanítóképző Intézet Értesítője 19o7/8. 92-93/. 
Közismert a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének támogató maga
tartása a kert kialakításában és fenntartásában. A kerület már 1815-ben kez
deményezte a FÍlvészkert helyének kijelölését. /lo5.b/ 1815. sz. Egyházkerü
leti közgyűlési jegyzőkönyv határozata. Továbbiakban = E.ker.jkv./ A Városi 
Tanács segítette és a királyi kamara támogatta ügyüket. /E.ker.jkv.43/1986. 
sz./ A Kollégium tanárkara 1823 évben megkezdte a botanika tantervszerinti 
tanítását és 1836-tól Kerekes Ferenc professzor alapítványa a pénzügyi fede
zetet biztosította a botanikus kert fenntartásához és Vas Pál főkertész al
kalmazásával a várostól rendelkezésre bocsátott ún. "Pap tava" helyén, 1 
kát.hold 1825 négyszögölnyi területen folyamatosan folyhatott a botanika 
gyakorlati művelése is. É munka első mérhető eredményéről 185o. január 22- 
re Vas Pál és Török József által készített növényleltár tanúskodik. E lel
tárban erdőművelési nyomokat is felfedezhetünk. A 72o gazdászati és műipari,39o 
orvosi növény mellett 15o különféle kűlországi fa és cserje-féleséget vettek 
számba. Hazai körülmények között ez a tény jelentős alapot képez a fűvész - 
kerti munka további folyamatában és kiszélesítésében.
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Tócóskerti faiskola létesítésének indokai

Kevésbé ismert az, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület a kollé
giumi botanikai tanítás gyakorlati bevezetése után egy évtizedre - 1847. au
gusztus 15-én "a fanevelést kor és nemzet közérdeke egyaránt követelve" hatá
rozatában kimondta: "ezennel rendeltetik, hogy minden, ki tanítói hivatal
ra menendő lészen s ezeken kivűl a nemzeti iskolák növendékei is, főiskolai 
kertész Vas Pál által fanövelés mesterségére megtaníttassanak. Ezen rende
letnek foganatosítására Főtisztelendő Superintendens Úr Ő méltóságára bizat- 
ván" /E.ker.jkv. 2ol/1987. sz./.

A "fanövelés mesterségét" szorgalmazó tanítás elrendelését három ténye
ző indokolta: 1. a nemzeti érdek, melyet az 18o7. évi XXI. te. előírásának 
követelményire tekintettel az 1844, évi IX. te. az erdőkben tett károsítások 
miatt az erdők védelmében valamint a városok, községek, falvak gyümölcsfa 
kultúrájának terjesztése érdekében a Kollégium tanárkara és az egyházkerület 
elnöksége támogatott. 2. A Kollégium birtokain folyó erdőgazdálkodás biztosí
tása és felügyeletének ellátása. A Kollégiumnak ez az érdeke egybeesett a nem
zeti érdekkel.A Kollégiumnak ugyanis jelentős erdőbirtokai voltak. Közép - 
Szolnok megyében Érkőrösön az ún. Czunczi erdő lo köbölnyi területe 1831 óta 
képezte a Kollégium tulajdonát. Ismeretesek a haszonbérleti szerződések. Egy 
1843. november 28-án és egy 1844. november 1-én kötött szerződésnek erdőgon
dozásra vonatkozó pontjai az erdő határait pontosították, a határbirtokosok 
neveit megjelölték. A későbbi megállapodások pedig a Kollégium minden birto
kára nézve a fák gondozását, telepítését, gallyazását pontosan meghatározták. 
"Fát csonkítani, a koronát sérteni tilos. Gallyazás a fa magasságának feléig 
/a legalsó gallytól számítva/ a törzs növelése szempontjából okszerűen haj
tandó végre." /Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, továbbiakban 
TtREL, II.21.c.4./ További erdőbirtokok voltak még: A Tiszadadai földbirto
kon a Kálvinházai erdő és a tiszadob-büdi határban levő erdő 4 kát.hold 366 
négyszögölnyi területtel. Ebben az erdőben a századfordulón - a következetes 
erdőgazdálkodás eredményeként - 1936 akácfát, 816 növedékfát, 5o7 dísz és ha
szonfát és 385 gyümölcsfát vettek számba /TtREL II. 15. p. 21./ Ebesen három 
tagban, összesen 5 kát. hold 494. négyszögöl, a Szepesi erdő pedig 616 négy
szögöl területű volt. (

3. Harmadik tényezője volt a Tócóskerti faiskola felállításának az az 
országos mozgalom, mely a gazdasági oktatás keretében igyekezett bevonni az 
erdő és gyümölcs termesztés tanításának kiszélesítését. Az 186o-as években
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a nemzet előhaladásának érdekében a magyarnyelvű gazdasági tanintézetek fel
á l l í t á s a  vált időszerűvé. Ezeket Debrecenbe és Keszthelyre kívánták telepíte
ni. Keszthelyen már az erdészeti magyar nyelvű oktatásra is gondoltak s ar
ról a Debreceni Kollégiumot is értesítették a beiskolázás miatt. /Hortobágy, 
1865. szeptember 24. IV. évf. 39. sz.: A keszthelyi országos gazdászatis er
dészeti tanintézet./ A debreceni országos gazdászati tanintézet szintén ez 
időszakban nyitotta meg kapuit. A református kollégiumi botanikus és kartésze- 
ti oktatás ekkor egybefonódott a gazdászati tanintézettel, A kollégium taní
tóképzős növendékeit gazdasági ismeretekre a gazdászati tanintézet tanárai 
is tanították. A református tanítóképző intézet önálló intézményként 1869-7o. 
iskolai évben külön tanári kar vezetése alatt kezdte meg működését. A gyakor
lati tanítás kiszélesedése nyomán szükségessé vált a Fűvészkert mellett egy 
faiskola létesítése. Erre 1876-ban került sor. "Hogy intézetünk növendékei a 
gyakorlat terén alkalmazhassak ismereteiket, melyeket a kertészet és gyümölcs
fa nemesítés köréből az országos gazdászati tanintézetben szereztek: e célra 
a főiskola tóczóskerti gyümölcsöse szolgál, melyet a főiskolai tekintetes gaz
dasági választmány a tanítóképezdei növendékeinek mivelése alá bocsátott." 
/Értesítmény a reformátusok debreceni főiskolájában a gimnázium és tanítóké- 
pezdéről. Továbbiakban = Ért. 1876-77. 46./ A tócóskerti faiskola felügyele
tét Somogyi Pál tanár látta él, a gyakorlati képzést pedig Rózsa Sándor kol
légiumi háznagy vezette egy ideig " nagy szorgalommal és kitűnő szakértelem
mel, minden díjazás nélkül."

A tócóskerti faiskola a Kollégium és a gazdasági tanintézet közös használa
tában

A tócóskerti faiskola 189o-re a kollégiumi tanítóképzőintézet és gazda
sági tanintézet közös gyakorlati nevelésének helye lett. Korabeli tájékozta
tó így örökítette meg: "a főiskolai fűvészkert, valamint a tóczóskerti fa
iskola közös használása és kezelésére nézve tárgyalások indultak meg a kir. 
gazdasági tanintézet és a debreceni főiskola illető hatóságai között. E tár
gyalások a múlt évben be nem fejeztethetvén, a tóczóskerti faiskola, még a 
folyó évben is Rózsa Sándor vezetése alatt maradt. Jövőre azonban e faiskola 
a fuvészkerttel együtt a kir. gazdasági tanintézet és a főiskola közös hasz
nálatába megy át, ha a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter úr 
hozzájárul azon egyesség pontjaihoz, melyeket a főtiszteletű tiszántúli ev. 
ref.egyházkerület folyó évi május hó 21-23. napjain tartott közgyűlése 192.
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számú határozatában elfogadott.
Az egyesség pontjai ezek:
1. A fűvészkert és a tóczóskerti faiskola, melyek jelenleg is a főisko

la telekkönyvi tulajdonát képezik, jövőre is a főiskola tulajdonában marad
nak épületeikkel, kerítéseikkel, az épületekben és kertekben levő és leendő 
beruházásokkal és felszerelésekkel együtt. Ezen indokból köteles a főiskola 
az első berendezési költséget a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisz
tériumhoz is beterjeszteni költségelőirányzat szerint 922 forint erejéig fe
dezni, az épületeket és kerítéseket jó karba helyezni, illetőleg helyeztetni.

2. Mindkét kertet az ev. ref. főiskola és a kir. gazdasági tanintézet 
egyenlő jogokkal használja.

3. A kir. gazdasági tanintézet részéről az állam egyesség alapján megha
tározott évi összeggel járul, mely a mellékelt és már a nagyméltóságú m.kir./földmivelésügyi minisztériumhoz is előre felterjesztett költségvetésben az 
első négy évben évenként 1845 frt-ra, de már az ötödik évben a reményelhető 
32o frt faiskolai bevétel levonásával 1526 frt-ra van téve.

4.A főiskola részéről szintén egyesség alapján 5oo frt. évi összeg ada
tik. Minthogy pedig a füvészkertnek a főiskolai pénztárban kezelt tőkéje az 
1-ső szám alatt említett első berendezési költségek által megcsonkíttatik,az 
eczímen igénybevett tőke-összeg a főiskolai pénztár által ezen 5oo frt. évi 
összegből négy évi egyenlő részletekben visszatérítendő. Ugyanilyen módon 
fognak teljesittetni azon kiadások, amelyek úgy a kertészlakok, mint a növény
házak jó karban helyezésére, a jövőben javítására, esetleg újból építésére 
szükségesek lesznek.

5. Mindkét kert jövedelme az ev. ref. főiskola pénztárába folyt be: ott 
külön kezeltetik s a kertek kezelésére és fejlesztésére fordíttatik.

6. A kerteket egy hat tagból álló fuvészkerti bizottság kezeli, mely el
nökét a főiskolai gazdasági tanács választja, másod elnöke a kir. gazdasági 
tanintézet igazgatója, két tagj&iá kir. gazdasági tanintézet tanárkara, ket
tőjét pedig a főiskolai tanárok közös gyűlése választja.

7. Az összes bevételek és kiadások a főiskolai pénztárnok által kezel
tetnek, aki az évi számadást két példányban készíti el. Ezen számadás a fíl- 
vészkerti bizottság által megvizsgáltatván, egyik példány a nagyméltóságú m. 
kir. földmivelésügyi minisztériumhoz, másik a gazdasági tanácshoz s annak fe
lülvizsgálata után a főtisztelétű egyházkerületi közgyűléshez terj£-i.ítctiJrfel.

8 . A két kert kezelésére egy főkertész s mindenik kertben egy-egy kerti 
szolga alkalmaztatik. A főkertészt pályázat Atján a fuvészkerti bizottság vá
lasztja, a kerti szolgákat is az fogadja fel: működésük s maguk viselete fe



lett az őrködik s ha akár működésük, akár maguk viselete ellen kifogás lenne, 
az bocsátja el.

9 . Ha a kir. gazdasági tanintézetben szükséges lenne és az okleveles fő- 
kertész a kertészet tanítására a fuvészkerti bizottság által képesnek is Ítél
tetik, hetenként 2 órai tanításra is alkalmazható.

10. Ezen egyesség a nagyméltóságú földmivelésügyi minisztérium és a ti
szántúli főtiszteletű ev. ref. egyházkerületi közgyűlés megerősítése után 
lép életbe, amikor a fuvészkerti bizottság megalakíttatik s működését megkez
di .

11. Ha a czélba vett közös használat akár a kir. gazdasági tanintézetre, 
akár az ev. ref. főiskolára nézve célszerűnek nem bizonyulna: jogában áll 
bármelyik szerződő félnek két évi előzetes felmondás útján ezen szerződést 
felbontani." /Ért. 189o/91, 49-51./

A szerződés 1892. február 1-én életbe lépett. / TtREL II. 14.b.l II.1. 
c.lo, 143o. sz. I.l.c.loo. Igazgatói naplóban 1892. ápr.22./
A közös használatba került gyakorló kerteknek első főkertésze Heykál Ede 
volt. Működését 1892 októberben kezdte meg s húsz esztendeig országos hirű 
eredményeket ért el a növényfajok gyűjtése, fák nemesítése, a kertészeti rnin- 
ka felvirágoztatása terén. Nevéhez fűződik az 1899. évi első debreceni nagy
szabású kertészeti kiállítás megrendezése. Saját kézzel írt önéletrajza Le
véltárunk értékes darabja. /TtREL II. 28. c.2./

A tócóskerti faiskolában folyó gyakorlati tanítás erdészeti vonatkozásai

Erdőgazdálkodási célú kertészeti gyakorlatok a kollégiumi tanítókép
zőben a tócóskerti faiskola használatba vételével kezdődtek.

A fűvészkert eredeti célkitűzését - mely a magyarországi növény-fajok 
hiánytalan megőrzése volt, - kiszélesítették a hazai gyümölcs és erdei fák 
fennmaradásának ápolására is. Már 1892-ben - Heykál Ede szolgálatba lépése 
után - a tócóskerti faiskola számára 2oo drb. erdei fát szereztek be /TtREL
1.1.a.32. Eker. jkv. 9/1892./ 1893-ban 19o fajta anyafát telepítetted /TtREL
1.1.a.33. Eker. 4/1984. sz./

A Kollégium birtokait nyilvántartó leltár-lapon a 4841. hrsz, alatt 
szereplő tócóskerti faiskola területe 3 kát. hold 422 négyszögöl volt. A 
nyilvántartáson feljegyezték - a századforduló idején-, hogy a faiskolában 
hat táblában neveltek erdei fákat, tujafenyőket. A fenyő, a szilfa,a tölgy
fa és a tujacsemete nevelésére külön táblát is biztosítottak. Adataink szá
mot adnak arról,hogy a gyümölcsfa művelést a növendékre saját maguk végez
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ték. A jelentkező növendékek részére szétosztották a faiskolában levő gyimöl 
esőst, hogy "amit a gazdasági intézetben láttak és hallottak "azt azonnal be 
is gyakorolhassák". Ezért minden két két növendéknek 1 ár és 9o négyzetméter 
föld adatott át, melyen egy sor /hat db./ termő gyümölcsfa van és hozzá 11 

méter hosszú szőllősor tartozik. Úgy a földet, mint a fákat a növendékek ma
guk mivélik és pedig saját hasznukra."

1877-78 iskolai évben a faiskolában mintegy 6oo mandula, 14oo alma,15o- 
2oo körte, 4o mahaleb- /meggy/, 2oo szilva csemete található. A csemete-iskola 
mellett volt a magiskola, ahol lo hat méternyi mandulasor, 4 ugyanolyan hosz-
szú almasor és körülbelül 15 négyzetméter sajmeggy vetés volt. /Ért. 1878-79.

222-23/. A magról keltetett fák helye a magonc-iskola 1887 őszén 67o m -nyi 
területet foglalt el. Kellő gondoskodással ügyeltek a vadon nőtt fákra is, me
lyeket a vadonciskolába telepítve nemesítési alanynak használtak fel.

1877-1878 évben a növendékek a következő munkákat is elvégezték: "alvó 
szemre benemesítették a faiskola mandulacsemetéit mintegy 6oo darabot, a mag
iskolából a faiskolába ültettek át körülbelül 16oo menő alma- és szilvacseme
tét. A magiskolában részint hasitékoltással, részint párosítással benemesitet- 
tek 4o sajmeggyet, elültettek 25 pándi meggyet és 22 vadcsemetét." Az alvó- 
szemzés, hasíték oltás és párosítás mellett megtanulták a lapozást és a héj 
alá nemesítést is. Emellett gondjuk volt az oltványok és termőfák szakszerű 
gondozására, a fabetegségek gyógyítására, valamint az aljnövényzet ápolására.
A tócóskerti faiskola aljnövényzetét többnyire zöldségfélék tették ki. Az er
dei aljnövényzet fenntartása inkább a flivészkertben folyt. A tócóskerti fa
iskolában a századfordulón mintegy 3ooo növényfajtát gondoztak, az üvegházban 
pedig kb. 5oo fajtát. A fűvészkert hazai flórája 1893-ban 14o8 számontartott 
növényfajtából állt.

A tócóskerti gyakorlati nevelés kiterjedt az erdővel összefüggő mellék
foglalkozásokra is, melyek között jelentős volt a selymészet és a méhészet.
A tócóskerti munkálatok 1893/94. iskolai évi beszámolójából kitűnik, hogy a 
kertészet gyakorlásának előremozdítása érdekében a kertészetet tanuló diákok 
előtt a tócóskert nyitvatartását szorgalmazták s benne néhány kaptárral mé
hest is kivántak berendezni.

A fövészkerti gyakorló terület és a tócóskerti faiskola a tanítóképzés 
hasznos műhelye volt a tananyag eredményes elsajátításához. A tócóskert a 
fanövelés mesterségétől" eljutott a gyümölcsfa kertészet, a szőllészet, a 
konyhakertészet a méhészet elsajátításának tudományáig. Az első részletes szé
leskörűen kidolgozott tananyag 1893/94 iskolai évről maradt fenn. /ért.1893/94 
3o-34/.
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Az első világháború kezdetéig 1815-16. iskolai évig a tócóskert tanítás cél
jára történő hasznosítása nyomán követhető. Ma is érdemes példaadására fel
figyelni .

Hevkál I.Ede főkertész önéletrajza
/ Sajátkezű Írással a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárában./

1844-ben márczius 25-én születtem Prágában; /apám építőmester volt./ is
kolai kiképzést szinte Prágában elemi- és reáliskolában nyertem; úgyszintén 
prágai kertészeti iskolában. Gyakorlati kertészeti kiképzésemet mint gyakor
nok nyertem szinte ott herczeg Lobkovitz híres udvari kertészetben.

Ennek után mind kertészsegéd működtem herczeg Solm Reifferscheidt hí
res kertészetben Raitz-ban /Morvaország/, továbbá Herczeg Dietrichstein ker
tészetében is és cs. kir. udvari várkertben Wien-ben /Bécsben/.

Itt lettem megbízva 1863-ban a cs. és kir. népkert /Volksgarten/ új át
alakítással, mert ezen kert a régi bástyák betemetése által nagyobbltva lett. 
Ezen nagy munkák 1864-ben befejeztem, és kezeltem cs. és kir. várkertben a 
legelső részletet a nagy üvegháznak, /télikertnek./

1867-ben kaptam meghívást a Gróf Esterházy Pál híres, nagykiterjedésű 
kert vezetésére mint főkertész, ahol 2o évig mint olyan működtem.

Ezen az új állásban részt vettem gyakran a nagyobb bel és külföldi ker
tészeti kiállításokon mind kiállító, részint mint bíráló bizottsági tag, és 
kiállításaim lettek rendesen legnagyobb érmekkel kitüntetve, /többi közt 
1873-ban Wieni világ kiállításon, hol 2 db. érdemérmet /Verdienstmedaillet/ 
nyertem./

Főkertészi működésem alatt több szak- és tudományos egyesületeknek tag
ja lettem; /ezek közt csak említem: Wiener Gartenban Gesellschaft.Deutsche 
Pomologen Véréin; Orsz. magy. Kertészeti Egyesület, melynek alapítója is vol
tam, és mindig mint választmányi és bizottsági tagja; Kir. magy. Természet- 
tudományi Társulat; Méhészeti Egyesület; Frauendorfi kertészeti Egyesület; 
stb. Továbbá a pápai Kertészeti Egyesület alelnöke; Pápa és pápavidéki cso
port kiállításnak elnöke /1885 Budapesti nagy orsz. kiállításon./ és Pápa 
város képviselőtestület tagja.

1892 októberben elfoglaltam a mostani állásomat mint főiskolai fuvész- 
kert főkertésze; pedig örömmel, mert megnyílt a téren, a botanikai tudomá
nyokkal, növények gyűjtéssel és tanulmányozással foglalkozni; mire mindig 
nagy vágyom volt.
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Itt az első munkám volt az egész fuvészkertet átalakítani, hogy mai kor
nak feleljen meg, a mit sikerült is, mert 2o évi működésem alatt ezekre voltak 
a növényfajok /üvegházi és szabadföldi/ gyűjtése és kezelése, daczára hogy ke
vés fentartási összeg volt rendelkezésemre.

1899-ben az első decemberi igazi nagyszabású kertészeti kiállításnak és 
19o7-ben szinte itt rendezett Chrysantheum kiállításnak mint végrehajtóbizott
ság elnöke működtem.

/U.i. megjegyzem, hogy már Pápán megszereztem magamnak és családomnak 
magyar honpolgárságát, /ugyanis életem legnagyobb részét itt a szeretett új 
hazámba éltem/. Szinte megjegyzem, hogy kiállításokon nagyobb díjakat nyertem 
az általam előállított újdonságokért./
/TtREL n .  28.c.2./


