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SZEMELVÉNYEK A MAGYAR ERDÉSZETI OKTATÁS KEZDETEIHEZ

Mészáros Gyula

"Se-lmec Istened, Anyád 
Szeretőd,
Aki bántja, ellenséged."

A te l je s  magyar erdészeti ok ta tás, és ezen b e lü l a magyar e rdészeti fe lső o k 
tatás történetének még sok ré sz le te  nem k e rü lt  fe ldo lgozásra , i l l e t v e  köz lés

re .

Ezért ke ll örülni annak, hogy Dr. Majer Antal ny. tanszéki csoportvezető e- 
gyetemi tanár munkájaként rövidesen megjelenik az 1804-1816 közötti Kismarto
n i, herceg Eszterházy Miklós-féle erdészintézetnek történetéről készült ta 
nulmány is . Ebben a magyar erdészeti oktatás történetének egy újabb részéről 
lebbenti fe l a feledés fá ty lá t.

Szerencsésebb történetif országokban, ahol a háborúk viharai után több résza
dat maradt fenn, ezt könnyebben elvégezhették, i l le tv e  elvégezték.
Nekünk , magyar erdészeknek, akiknek apró darabkákból k e ll összeállítan i a 
a magyar erdészeti oktatás valódi szobrát, a legkisebb megtalált "szobortöre
déknek" is  örülnünk k e ll, hogy az összeállítandó mű teljesebb legyen, más
részt az idáig rossz helyre i lle s z te tt  darabot más helyre téve igazabb képet 
kapjunk erdészeti történetünk egy részéről, amelynek még rengeteg fe ltá ra tlan  
és ismeretlen részadata vár közlésre.

Lehetőséget kellene ta lá ln i, hogy a magyar erdészeti és isko la i történetírás 
egy bővebb összefoglalást is  közreadjon e témában, esetleg az oktatási nyelv
nek, valamint a szakképesítések, beosztási elnevezések múlt században meglé
vő zavarában is  jobban eligazítson.

Ehhez szeretnék én is  hozzájárulni néhány e lfe le jte t t  részadattal, hogy az 
erdészeti oktatás XIX. század e le j i  képe teljesebb legyen, bár tudom, hogy so
kak számára ezen adatok jó l ismertek.

Talán a magyar nyelvű - nyelvében él a nemzet - Selmeci Akadémiáról készült 
tudósítások közül az első Szentpéteri Imre 1816-ban Selmecen végzett "erdőbi- 
ró" írása , amelynek minden szava mához szól.
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"A Selymetzi K irá ly i Bánya Académiáról egy-két szó

Minden embernek kötelessége, a maga e re j it  annyira tö ké le tís ten i, a mennyi
re azt a környűállások és a Természet engedik, de minden Magyarnak, k iv á lt  
amái világban Törvényül szolgálhatna az (ha külömben Nemzetiségünket fe l a- 
karjuk ta rtan i) hogy a maga tehetségit, bár melly tsekélyek légyenek is  a- 
zok a Haza, és Honnijai hasznára ford ítsa, - Nem vagyok O lly igen magammal 
el hitetve, hogy ezen tárgyban, a mellybe fogni akarok, és a mellynek kez
detét e kevés sorokkal tészem, legjobb munkát készíteni reményleném" í r ja  
Szentpéteri, majd tovább fo ly ta tja :

"Minthogy azonban a Bányát fa nélkül mívelni lehetetlen, és mivel Elődeink u- 
nokájikra o lly  kevés figyelemmel valának, hogy már Magyar Hazánk több részei 
is  a fa szükség rettenetes következtetéseivel küszködnek, szeretett Fejedel
münk, Felséges I-ső Ferentz Királyunk, a Bányász Tudományokat az Erdeikkel 
összeve kaptsolta, ezen fényes és Hazánkban nem esmért Kathetrára 1809-ben 
meghíván Göttingai Professort, a Ceonsillárius Wilkéns Dávid Urat.

A Selymetzi Academiánál 6 Consiliarius Urak á lta l e következendő Tudományok 
taníttatnak, úgymint: physicai Cursusban az Algebra, Geometria, Trigonomet
r ia , Conica sectiók, Logica, púra Physica, Mechanica, H idrostatica, Hydrauli- 
ca, és Aerostatica.

Nem menti fe l éttő l a Bányász nevendéket más Academiáknak tanú bizonysága, 
minthogy mind ezen elő adott Tudományok, különösen a Montanisticumra a lk a l
maztatva a Selymetzi Academia számára vannak kidolgozva, és e m ellett egy kü
lönösen mestertől rajzolni tanulnak, nem különben hetenként szoktatóul a Bá
nyákba rendeltetnek. Ezen esztendő végével a két rendbeli Nevendék tzéljok 
szerint e l válnak, az Erdeiek Conciliarius Wilkens Úr a la tt  2 esztendeig ta r 
tó Cursusokat kezdik e l, a Bányász hivatalokat kivánók pedig a Chemia tanu
láshoz kezdenek. - Az Erdei Practicánsok ezen fő tudományokban oktattatnak, 
úgymint a Botanicában, földmérésben, az erdő betsültetésében (Taxation) a fa 
természetes és mesterséges neveltetésében, és használtatásában, az Erdei 
rendtartásokban, számadásokban, szén és mészégetésben, és egyéb ezen tárgynak 
tökélletes esméretéhez szükséges tudományokban és foglalatosságokban, a melly 
utóbbiakban különösen is  az Institutum 2 Erdő Districtusaiban gyakoroltat-
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Szerttpéteri más írásában magáról a következőket ír ja :
"Minthogy a Selmetzi K irá ly i Erdőintézetben végezvén, a németországi erdőmű
velési tanulmányok tanulását ott és azóta is  mint erdőbíró és utóbb bánya
tisz t, mindég fával lévén dolgom."37

Megelőzőleg már Gáthy István 1820-ban47 számol be az ország népének a Magyar- 
országon lévő erdészeti tanintézetekről. Gáthyt én elsősorban erdésznek ta r
tom, mivel gróf Eszterházy uradalom főerdőmesteri hivatalának vezetője vo lt, 
s ő maga is  így ír ja  alá 1846-ban az írását "ta ta i urad. főmérnök és főer
dész". Személyében a magyar erdészet egyik e lfe le jte t t ,  de jelentős tagját 
tisztelhetjük, egy baja vo lt, hogy "reformer magyar ember vo lt" .

1803-ban a Pesti egyetemen mérnöki Inntitutum Geometricum és jogi tanfolyamot 
bevégezvén k ir . táblai jegyzőnek esküdött fe l.
1808-ban a gróf Eszterházy pápai uradalmában mérnök le t t .  I t t  már mint erdész 
is dolgozott. Terveket készített a Rába, Rábca, Marqal folyók szabályozásáról 
is . Fáy Andrással együtt dolgozott a pesti hazai takarékpénztár tervezetén és 
fe lá llításán , Fényes Elekkel pedig é le tb iz tos ítás i intézet előtervezetén. 
1035-ben az addig használatos, szinte kizárólagos mérőasztal helyett behozza 
a "szegtükröket" a magyar geodéziába.
írásai főleg erdészeti tárgyúak, de a malomépítéstől, Budapest árvíz e llen i 
megóvásától az elmúlt év karácsonyon reprint kiadásban megjelentett a "A Kó- 
tából való klavirozás mestersége" címíj munkájáig széles skálára terjednek 
k i. Minket erdészeket mégib erdészeti írása i miatt k e ll,  hogy a munkásság!.ér
dekeljen*. Ö í r t  egy önálló magyar nyelvű^erdészeti munkát is , sajnos csak ké
ziratban, "Erdészet a haza szükségeihez alkalmazva" címmel 1841-ben, 3 kötet
ben.

A Magyar Gazdasági Egyesület Erdészeti Szakosztályának alap ító ja  és elnöke 
vo lt, ebben a beosztásban terjesztette az ország közönsége elé 1846zban az 
első magyar erdőpolitikai alapelveket. Ö volt az első erdész, aki a Magyar 
Tudományos Akadémiának tagja lehetett.

Gáthy tanulmányában a következőket í r ja :
"Ezenn felséges Intézettől (I.Ferenc rendelete - M.Gy.) nyerte ősz tán Lététét 
a Schelmetzi k irá ly i bányász akadémiába, és későbben Máramarosba Szigeten 
fe lá l l í to t t  erdei tudós Cathédra is , hol az esztendei taeg vizsgáltatás Mts.
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Consiliarius és Adminisztrátor Gerzon Úr protectioja a la tt , a jelenlévők tel- 
lyes meg elégedésekkel éppen mostanába ta rta to tt. És midőn édes Hazánk Thes- 
saurariussa, és a F.K. Magyar Camarának Praessesse Székhelyi Gróf Majláth Jó 
zsef Ő Excellentziája, mint közönségesen a Tudományoknak és szelid mestersé
geknek, úgy ezenn ujjabb erdei Intézeteknek is  hív barátja, Maecenássa, buzgó 
oltalma a la tt megyen ezen em lített Status erdeinek mívelése, és jövendőre va
ló gyarapítása, méltán hálát adhat édes nemzetünk a magyarok Istenének, k i 
támasztott kebelébe idején álhatatos jó Szivü. Királyához és Hazájához egy
formán hiv, gyökeres és hatalmas Hazafiat, és adott mellé oly segédet, k i az 
Isoptul - fogva a Tzédrusig minden plántát esmér, és Édes Hazánk hasznára k í 
ván nevelni, gyarapítani, - bátorságba léven ez eránt, hogy valaha a Status 
erdei ezeknek fe l vigyázások, és bölts ut mutatások a la tt  e l ne pusztulhas
son" .. .

Majd írását így fo ly ta tja : " . . .  mint, azt a Karánsebesi erdői Institutum a 
Bánátba, Herczeg Eszterházié - hol több Professorok tanitanák - Sz.Mártonba 
(Kismarton - M.Gy.) Gróf Festetitsé Keszthelyen nyilván bizonyítják.
Ki nem tudja a mi vidékünkön, hogy Mts. Gróf Károlyi Ház Tutora Gróf Waldste- 
in, a múlt esztendőkbe minden Uradalmit ezen Grófi Házak, tapasztalt idege
nekkel tö ltö tte  meg, kik á lta l tulajdon tapasztalásom szerént, a leghelyesebb 
erdő vágásokat és Intézeteket té tette . H lyen nyomos, és már rég folyamatba 
lévő, erdő Intézetekről esmeretesek tú l a Dunán a Gróf Eszterházy, innen a 
Tiszán lévő kerületben pedig a Gróf Schönborn Dominiumai is . Ezekből úgy lá t 
szik, hogy Édes Hazánk az erdők mivelésébe is  nem marad hátra, és egyedül 
tsak a közös és községek erdei maradnak árván, s úgy szólván minden pártfogás 
nélkül."

Tehát Gáthy szerint Dr.Majer Antal prof. á lta l ismertetett iskolákon k ivül 
Máramarosszigeten, Karánsebesen, Gróf Károlyi uradalmainak intézeteiben és a 
Gróf Schönborn uradalmakban (Kárpátalja) is  vo lt erdészeti oktatás valamilyen 
fokon. Ezen iskolákon kivül még megemlítendő az 1017-ben a Nagyszebeni erdé
szeti iskola fe lá llítá s á ró l szóló rendelet, amely Erdély e részében is  bizto
sította az erdészeti oktatást.’’7

1846-ban Gáthy "Észrevételek a magyar Gazdasági Egyesület Erdőszeti Szakosz
tályának nezetei s java lla tára  a magyarországi erdők fenntartása irán t" című 
munkájában már kritikusabban í r  a selmeci akadémiáról, német szelleméről,



82

akár csak Sz e n tp é te r i.67 "A Németföldi adatokkal c é l t  é rn i nem fogunk s így 
a selmeci tanodával sem, m elly semmi más, mint a német erdészetnek a viz- 
hangja. Nekünk hazai, vagy magyar erdőszetet k e l l  teremtenünk."

Ja v a s la to t  tesz újabb e rdészeti isko lák  f e lá l l í t á s á r a  i s :  "Midőn az erdőket 
kezelő, bár erdészeti oskolákban egy két év a la t t  k iképzett vadászok így bű
vészkednek, azon csudálkozni nem le h e t, mert a természettan és matematika, 
melly né lkü l erdészeti tudomány nem lé te z h e t, egy két évek a l a t t  meg nem ta 

nulható" .
Javasolja erdőszeti oskolák fe lá l lítá s á t  különösen o lly  helyeken, hol " a 
nagyobb erdőbirtokos m ellett, s nem a jóslatok után keze li". A tervezett Kas
sa i, Lugosi, Huszti, Pozsgai erdészeti iskolák mellé, "Tatát is  sorolni ja-

R/vasija " az ország belsejében uralkodó cser tölgy erdők érdekében.

A XIX. század elejének másik nagy erdésze, Janik Ferenc szintén hasonló gon- ■ 
dolatokat v a ll,  mint Gáthy: "talán lég is  legelőször: szükséges lenne Hazánk
ban legalább egy Erdészeti nevelő Intézetnek fe lá llítá s a : mellyben az Erdész- 
tudomány a maga egész kiterjedésében, Anyai nyelvünkön taníttatnék. Ezen in 
tézetnek, Hazánk azon részén helyheztetve lenni kellenék: ahol nem tsak ha- 
rasztos, de szálkás levelű, s különféle fekvésű Erdők is  ta lá ltatnak: mint p.
o. Selymetz Bányán, hol a k irá ly i Erdészeti nevelő intézethez egész Pagonyok 
tartoznak, mellyekben a tanulók a különféle Erdőkkel való bánást, haszonvéte
lek nemeit, s neveléseket in praxi láthatják.*^

Addig is  a következő javaslatot teszi Jánik: "Két hárorn esztendő nem nagy i- 
dő, melly a la tt  nemzeti Erdészeti nevelő intézetünk nem létében is  - ha ja 
vaslatom Hazánk Atyái e lő tt a sikereltetésre méltónak, vagy szükségesnek ta 
láltatnék: akár minden Vármegyéből egy arra termett, s alkalmatos If jú  ki még 
is  a német nyelvben mennyire annyira járatos, s a Philosophieus Cursust jó 
végezte - Selymetz Bányára, az ott lévő igen derék k irá ly i Erdész - intézet
be küldettetvén: onnan a meg-kivántató Erdész-tudományokba elegendőképpen be
avatkozva térne visszá megyéjébe."97

Szentpéterin, Gáthyn kivül még a Magyar Erdészeti Egylet 1866-os Közgyűlésén 
Barta B'-la felszólalásában közli, hogy a "germanizált selmeczi erdészakadémi- 
ának 1852. év körül az összes erdészeti tudományokra egyetlen egy tanára 
vo lt ."  Az akadémia hallgatói azonban jó magyarok voltak, a német tanulmá-
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nyi nyelv ellenére, errő l az 1848-49-es szabadságharcban fo ly ta to tt tettük é- 
kesen beszél

A magyar nyelvű erdészeti irodalom hiányát Gáthy már 1820-ban is  fe lve te tte  
írásában, amikor igy í r :  "T.Pethe és Nagy Váthi Urak után édes hazánk erdei 
Musái is  magyarul szóllanának már a Magyarhoz. így bizonyára a' magános b ir 
tokos is  a' Jobbággyal, bé vennék és megtanulnák az ő maguk és maradékok 
javára szolgáló erdői princípiumokat!*117
Pedig már megelőzőleg 1791-ben Nagyváthy Az erdőkről, Pethe Ferenc 1808-13 
Az erdőművelésről í r t  hosszabb fejezetet.

Gáthy inagá 6-8 terjedelmes szakcikket í r t  magyarul. Megismertette Hartig és 
Cotta módszereit a magyar olvasóval. Hangsúlyozza műveiben az erdőrendezés 
szükségét. Fatümeg táblát is  szerkeszt "v iz i próbái á lta l kikeresvén egy ha
sáb vagy dorong hány cubik láb fatümeg légyen". Szakmai v itá t  fo ly ta t a szin
tén magyarul iró  Jánikkal, akinek a reformkorban 5 pikke je len t meg magyarul.

Végezetül, de nem utolsósorban szóljunk a keszthelyi "h ires intézetekről". 
Szintén idézzük Szentpéteri "erdőbíró úr" írását 1830-ból:
"Magyarországon az erdőkkel többnyire a gazdaságbeli tisztek parancsolnak. 
Távol legyen tőlem ezen k ivá lt  újabb időkben a keszthelyi és óvári (ujabb 
hely - M.Gy.) híres intézetekben tudományos kimivelést nyert/tisz tv ise lő  u- 
raktól minden erdő-tudománybéli ismereteket megtagadni, de bizonyos az, hogy 
a földművelő gazda tsak mindig mostohája az erdőnek." /
Ezek szerint Keszthely mellett Mosonmagyaróváron is  fo lyhatott erdészeti ok
tatás, még a "t isz tv ise lő  uraknak" is .

Hogy nemcsak az uradalom számára képeztek erdészvezetőket Keszthelyen, az b i
zonyítja a Nagy Oomokos Imre kutatása137, aki fe ltá r ta , hogy az 1810-es évek
ben Keszthelyen tanuló és végző Tannenberg György kamarai erdőmester é le ttö r
ténetét, aki vezető beosztásban dolgozott az ország különböző terü lete in . A 
sors kegyetlensége, hogy az ő unokájának, Réz Géza rektornak k e lle tt  a legne
hezebb lépést megtennie a magyar erdészeti oktatás tekintetében 1919-ben, a- 
mikor Selmecből Sopronba k e lle tt  menekíteni a fő isko lát, miután "ez az út se
hová se vezet -et. E néhány példán is  látható, hogy sok fe ltá ra tlan  terü lete 
van még a magyar erdészeti oktatás történetének. Azt csak egy.lépéssel előre 
vinni Szentpéteri szavaival: "Minden ember kötelessége..."



84

IRODALOMJEGYZÉK

1 / SZENTPÉTERI I . :  A Selymetzi K irá ly i Bánya Akadémiáról egy két y^ó. Tu
dományos Gyűjtemény 1824. 1. kötet 50-54.

2 .1  SZENTPÉTERI I . :  A Selymetzi K irá ly i Bánya Akadémiáról egy két szó. Tu
dományos Gyűjtemény 1824. 1. kötet 50-54.

3 / SZENTPÉTERI I . :  Erdőművelést tárgyazó értekezés. Tudományos Gyűjtemény
1830. 2. kötet 49.

4./ GÁTHY I . :  Az erdők régi és mostani á llap o tjá ró i. Pusztulásának okairól 
és hogy miképpen lehetne különösen a községek és magános személyek kö
zös erdei Pusztulásainak e le it  venni? Tudományos Gyűjtemény 1820. X I I .  
kötet 74-76.

5./ TAGÁNYI K.: Az erdélyi udvari kancellária rendelete a fő kormányszékhez 
a nagy-szebeni erdészeti iskola fe lá llítá s á ró l.  Magyar Erdészeti Okle
véltár 3. kötet 295-296.

6./ GÁTHY I . :  Észrevételek a Magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztá
lyának nézetei és javatalára a magyarországi erdők fenntartása irán t. 
Magyar Gazda 1846. 1194.

7./ GÁTHY I . :  Észrevételek a Magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztá
lyának nézetei és javatalára a magyarországi erdők fenntartása irán t. 
Magyar Gazda 1846. 1207.

8./ GÁTHY I . :  Észrevételek a Magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztá
lyának nézetei és javatalára a magyarországi erdők fenntartása irán t. 
Magyar Gazda 1846. 1195.

9./ JÁNIK F .: A' Hnnni Erdei-gazdaság rajza. Tudományos Gyűjtemény 5. kötet
1831. 104-105.

10./ TAGÁNYI K.: Jelentés a magyar erdészeti egyletnek 1865. év szeptember 
18-án Bázinban ta rto tt utóbbi közgyűlése óta történt ügyvezetésről. Er
dészeti Oklevéltár 3. kötet 697.

11./ GÁTHY I . :  Az erdők régi és mostani á llapo tjá ró l. Pusztulásának okairól 
és hogy miképpen lehetne különösen a községek és magános személyek közös 
erdei Pusztulásainak e le it  venni? Tudományos Gyűjtemény 1820. X II*  kötet 
80.

12./ SZENTPÉTERI I . :  Erdőművelést tárgyazó értekezés. Tudományos Gyűjtemény 
1830. 2. kötet 49.

13./ NAGY DOMOKOS I . :  Tannenberg György XIX. századi kamarai erdőmester pálya
képe c. előadás az 0EE Erdészettörténeti Szakosztályának 1988. február 
17-i ülésén. (A tanulmányt lásd ugyanebben a kö te tb e n /


