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EGY ELFELEJTETT POLIHISZTOR 
GÁTY ISTVÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA*

Dr. Csőre Pál

Ki volt Gáty István?
Aki erre a kérdésre keresi a fe le le te t, az a mai irodalomból a lig  tud meg egy 
két adatot róla. Ha nevét például az Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikonban 
keressük, akkor csalódni fogunk, mert ez a viszonylag modern szaklexikon meg 
sem e m lít i.17 Pedig a múlt század első felében Gáty sokat te tt  a magyar gaz
dasági haladás és ezen belül is  az erdészet érdekében. Ezért úgy érzem, hogy 
a méltatlanul a feledés homályába hanyatlott érdemes szakember emlékének ta r
tozunk azzal, hogy felidézzük munkásságát, megadva a t isz te le te t égy sokolda
lú, a haladás ügyéért fáradhatatlanul küzdő hazafinak.

Gáty István 1780-ban született Huszton, ahol atyja református lelkész vo lt.
Az idősebb Gáty István27 is  sokoldalú egyéniség lehetett. Papi működésén k i
vül természettudományokkal is  foglalkozott. "A természet h is tó riá ja  . . . "  címíí 
munkája Pozsonyban először 1795-ben je len t meg. Megalapítója vo lt a magyar 
gyorsírási rendszernek. Az errő l szóló munkája Pesten lá to tt  napvilágot 1820- 
ban. Lelkes apostola vo lt a magyar nyelv művelésének, amit e tárgyban i r t  
munkái bizonyítanak.37

A mi Gáty Istvánunk Máramarosszigeten és Debrecenben végezte alsóbb isk o lá it, 
majd három évig retorikát tanult Ú-Szőnyben. Az első irodalmi munkája ebben 
az időben /1802/ je lent meg Budán: "A kótából való klavírozásnak mestersége... 
az abban gyönyörködök kedvéért" címen.47 1802-ben Pestre ment, beiratkozott 
az egyetemre és mérnöki, valamint jogi tanulmányokat kezdett. Ezeket dicsé
re tte l bevégezve, megkapta a mérnöki oklevelét és egyidejűleg feleskették 
táblai jegyzőnek.

Ilyen felkészültséggel helyezkedett e l gróf Eszterházy uradalmában Pápán mér
nöki beosztásba, 1808-ban. Már i t t  kezdett gazdasági kérdésekkel foglalkozni 
és az erdészeti ismeretekben is  képezte magát. A pápai évek során végzett mun
káinak legmaradandóbb müvei azok a folyamszabályozási tervek, amelyeket i t t  
készített, ille tő leg  amelyek készítésében egy mérnöki küldöttség tagjaként.

* Elhangzott az 1988. február 17-i szakosztály-ülésen.
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résztvett. Ennek a küldöttségnek feladata vo lt a Rába, a Rábca és a Marcal 
szabályozása. 1022-ben je lent meg "H idraulikai értekezések" című tanulmánya 
a Tudományos Gyűjteményben.

A Tudományos Gyűjteményben már 1020-ban napvilágot lá to tt  egy erdészeti munká
ja , "Az erdők régi és mostani á llapo tjá ró i" címmel. /X II. hónap, 691.1./ 1030- 
ban áthelyezték a ta ta i és gesztesi Eszterházy uradalomba, ahol először "e r
dei inzsenér" címen szerepelt, majd elnyerte a főerdőmesteri h iva ta lt. I t t  az 
un. "Praetorius asztal" helyett a szegtükröket vezette be a földmérésnél. Az 
e ljá rást 1035-ben publikálta "Földmérési legújabb rend- s műszer felfedezés" 
címen a(1űelenkor című folyóiratban. Ez az írása heves v itá t  vá lto tt ki a 
földmérési szakemberek körében, amely két évig tartó polémiában nyilvánu lt meg. 
A "gyakorlati földmérés tükrökkel" Pápa 1045. című munkája még megjelent, de a 
te ljes  "földmérés tudománya" már csak kéziratban maradt.

A múlt század harmincas éveiben ír ta  Cáty István mőveinek legnagyobb részét. 
Ezek sorában szerepeltek az "Erdőművelési értekezés" /1831./, "Az u rbariá lis  
Legelők kiadása Erdei tekintetből" /1032/, és "Erdei értekezés az U rbariá lis 
Legelők kiadása ügyében" /1033/, amelyek mind a Tudományos Gyűjtemény hasábja
in olvashatók. A vizszabályozási munkái közül a "Fenékzugók, mentőszer a kimo
sás ellen" című értekezés és Ismertetőben, a "Vizszabályozási eszméletek" ön
á lló  könyvként je lent meg /Pest, 1039./. Ebben az időben foglalkozott Gáty 
a dézsmák kérdésével is  - nyilván az 1036. évi törvénycikkek nyomán - amelyet 
az^Ismertető hasábjain megjelent három cikke je lez 1030-ban.
Irodalmi munkásságának elismerése képpen a Magyar Tudományos Akadémia 1836-ban 
levelező tagjává választotta.

Érdeklődése egyre jobban közgazdasági-pénzügyi kérdések fe lé  fordul. Fáy And
rással a pesti hazai első takarékpénztár tervezetén és fe lá llítá sá n  dolgozik. 
Fényes Elekkel pedig egy é le tb iz tos ítás i intézet te rve it kész íti elő hazai 
s ta tisz tika i adatok és külfö ld i példák alapján. Ebbeli munkásságának eredménye 
az "Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere" című tanulmánya, 
amely az Ismertetőben je lent meg 1040-ben, valamint a "Pénznek természete, 
annak a h ite l á lta l e lőá llítha tó  hatalma és a hitelbank" című irása, amelyet 
az Akadémia ki akart adni, de ezt a cenzúra megakadályozta /1042./.

Az erdészet terén e lé rt tudományos érdemi és irodalmi tevékenysége alapján az



Országos Magyar Gazdasági Egyesület az "Erdőszeti Szakosztály elnökévé vá
lasztotta /1848. június 2/.

Közben a már idős Gáty úgy látsz ik  még mindig v á lla lt  földmérési munkát, mert
1849-ben gr.Eszterházy Miklós elengedi az aszárc határ felmérésére fe lve tt  
700 váltó fo rin t visszafizetését neki, noha ezt a munkát már nem tudta befe- 
fejezni ^

Az élénk-eszü, mindig tevékeny Gátynak az 50-es években már nem jelentek meg 
cikkei. 1859. szeptember 24-én halt meg Tatán.

Ahhoz, hogy Gáty István munkásságát megfelelően méltatni tudjuk, vessünk egy 
futó p illan tást először a magyar erdők és erdőgazdálkodás korabeli állapotára. 
Magyarország és Erdély erdő területe a XIX. század első felében - egykori 
osztrák s ta tisz tik a i adatok alapján- mintegy 12 m illió  kh vo lt. Ebben nincs 
benne Horvátország, amelynek erdőterületét 1,3 m illió  kh-ban adják meg /ami 
azonban túlságosan alacsonynak tűnik/. Horvátország nélkül számított területen
1850-körüli években 20-23 m illió  m3-re becsült famennyiséget termeltek k i é- 
vente.^7 Ha ezt összevetjük a század végén az egész ország mintegy 16 m illió  
kh erdőterületének 27-28 m illió  m3-es fahozamával^7, akkor úgy tűnik, mintha 
normális, a növendéket a lig  meghaladó mennyiséget termeltek volna ki akkoriban. 
Ez azonban koránt sem volt így. Az ország összes erdejéből több mint 1 m illió  
kh-t őserdőnek ta rt F.Fuchs 1861-ben megjelent munkája. Ha azonban azoknak az 
erdőknek a terü letét akarjuk felbecsülni, amelyek nem voltak fe ltá rva  a vasút
építést megelőző időkben, akkor lényegesen nagyobb számot k e ll gondolnunk. így 
tehát még ha el is  fogadnánk ezeket az adatokat, az épületfa és a tűz i
fa kitermelése az ország erdeinek csak bizonyos hányadán történt, a többi te 
rületen - ami bizonyosan meghaladta az őserdők em lített, becsült mértékét - a 
kiöregedett fák a helyszínen pusztultak e l.

A fa külkereskedelmi forgalomban csak igen szerény keretek közt vett részt, 
Zömmel csak Bécsbe szállítottunk nagyrészt csupán tűz ifá t és Ausztriából 
hoztunk be szálfát, valamint fürészárút. 1839-1846 évek átlagában a k iv ite l  
535 ezer forin t vo lt, a behozatal 362 ezerről 496 ezerre emelkedett /átlagosan 
454 ezer Ft vo lt/87. A fa értékesítése a rossz útviszonyok és az erdőfeltárás 
elmaradottsága miatt csak a helyi szükségletek kielégítésére szorítkozott. A- 
hol feleslegben volt fa, nem tudtak vele mit kezdeni. Gyakran a hamuzsír^főzés
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vo lt  az egyetlen olyan fe lhaszná lás , amelynek terméke tá vo lsá g i é r té k e s íté s 
re k e rü lt . K iv é te lt  je le n te tte k  azok az erdők, amelyek a viz i-utakhoz közel ^  
vo ltak , mert ezeken tö rtén t je lentősebb mennyiségű s z á l l í t á s  évszázadok óta.  
Egyébként az erdők hasznosításában sok fe lé  még mindig nem a faanyag já ts z o tta  
a legfőbb szerepet. Egyes fö ldb irtokosok a vadászati lehetőségek m iatt é r té 
kelték  e rde ike t. Az erde i le g e lte té s  pedig á lta lán o s  v o lt ,  mert az á l l a t t a r 
tás enélkül nagyon nehéz helyzetbe k e rü lt  vo lna.

Az Alföldön fahiány v o lt ,  amelyen az előző évszázad során t e t t  erdősítések  sem 
sokat vá lto z ta tta k . M ivel az országban az utak á lla p o ta , a m egfelelő s z á l l í t ó 
eszközök hiánya m iatt a fában bővelkedő he lyek rő l a fah iánnya l küzködő tá jak ra  
elegendő mennyiséget s z á l l í t a n i  nem le h e te t t ,  csak az erdők te rü letének  és 
termőképességének r velése s e g íth e te tt  a kedvezőtlen helyzeten .

Az erdők területe közben állandóan csökkent. Mivel az erdőt nem sokra becsül
ték, hasznosabbnak tűnt, ha annak k iirtásáva l mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területet szereznek. Érdeke volt ez a jobbágynak, földesúrnak egyaránt. Erdő
művelésre csak kevés helyen fordítottak gondot. A legkényelmesebb üzemmód a 
sárjerdő-gazdálkodás vo lt. Arra azonban már nem gondoltak, hogy a többszöri 
sarjaztatás után az erdők fatermő képessége romlik és a rövid vágásfordulók 
később nagyon megbosszulják magukat. Nem is  szólva az un. csöpéte vagy törpe- 
erdőkről, amelyek csak vesszőnek, karónak való anyagot adtak.

A fakitermelések sok helyen teljesen rendszertelenek voltak. A jobbágyok f a i 
zása csupán a mennyiség szempontjából vo lt korlátozva. Az épületfának való 
törzseket ott termelték k i, ahol a legjobban elérhető v o lt .107 Szerencsére 
akadtak kivételek is . Néhány földesuron kívül elsősorban az állami erdőbirto
kokra utalok, amelyeken már ebben az időben is  korszerű gazdálkodást fo ly ta t
tak. 1817-ben három erdőfelügyelőség gondozása a la tt  több mint két m illió  kh. 
/1,220 ezer ha/ erdő á l lo t t .117

Kétségtelen, hogy a rendszeres, üzemterv szerin ti gazdálkodás egyes uradalmak
ban már a század elején megkezdődött. így p l. a ta ta i és gesztesi Eszterházy 
uradalmakban. Diósgyőrben 1815-től voltak erdőgazdasági üzemtervek.127 A pász
tói erdőket - az 1822 évi káptalani ülés rendeletére - negyven vágásra osztot
ták. A Hanságban a rendszeres erdőgazdálkodás a XIX. század középén kezdő
dött. i4/
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A törvényhozás először 1790-ben foglalkozott az erdőpusztítások megakadályo
zásával /1790. évi 57.te ./. Már ez a törvény felhatalmazta a vármegyéket, hogy 
szükség esetén zárlat alkalmazásával is  akadályozzák meg az erdők pusztítását. 
Az 1807. évi 20.te. a futóhomok á lta l okozott károk e lhárításáva l, a 21. te. 
pedig az erdők fenntartásával kapcsolatos teendőket rendelt e l. Az előbbi a 
homokos területek erdősítésének elősegítését célzó intézkedéseket hozott, az 
utóbbi viszont a már korábban lehetővé te tt zárlat elrendelésének és a zárla t 
a la tt á lló  erdőkben a gazdálkodás módjának szabályozásával foglalkozott. Ezek 
a törvények azonban nem voltak elégségesek ahhoz, hogy az erdőkben a rendsze
res, a növendéket figyelembevevő gazdálkodást b iztosítan i lehessen. Sem megfe
lelő felügyelet, sem a törvény megsértésének szankcionálása nem vo lt meg. Az 
erdők sorsáért aggodó, az erdőgazdálkodást ismerő szakemberek szomorúan látták, 
hogy ezen a téren továbbra is  nagy bajok vannak.

A megfelelő erdőgazdálkodás biztosítására az Udvari Kamara 1609-ben négy fő- 
erdőfelügyelőség fe lá llítá sá ra  adott u tasítást. Ezeknek a feladata az állami 
kezelés a la tt á lló  erdők felügyelete l e t t . 1'*7 A többi erdők, vagyis a magán
birtokok és közbirtokosságok felügyeletét a törvényhozás a vármegyékre bízta. 
I t t  azonban a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyzet hiánya a hatékony 
ellenőrzést nagyon megnehezítette.167 A korabeli irodalomban az 1820-es évek
ben kezdenek ménjelenni a figyelmeztető hangok az erdők helyzetének tartha
tatlan voltáról és ajavaslatok arró l, hogyan lehetne a gondokon segíten i. E- 
lőször a Tudományos Gyűjtemény, később 1841-től elsősorban a Magyar Gazda ha
sábjain láttak napvilágot ezekkel a kérdésekkel foglalkozó cikkek.177 I t t  már 
Gáty Istvánt az élenjárók között ta lá ljuk . A Tudományos Gyűjtemény 1820. évi
12. kötetében jelenik meg "Az erdők régi és mostani á llap o tjá ró i, pusztulása 
okairól és hogy miképen lehetne különösen a községek és magános személyek kö
zös erdei pusztulásainak e le it  venni?" című írása. Ebben Gáty az erdészettör- 
tenet jó ismerőjének bizonyul, mert az ókortól kezdve sok történeti példát hoz 
fe l az erdők jelentőségére. De kitűnik írásából, hogy a hazai viszonyokat is  
éberen fig y e li. Már i t t  rámutat arra, hogy a bajok okai nem utolsó sorban a 
képzett szakemberek hiányában keresendők. Figyelmeztet az általánosan e lte r 
jedt sarjerdőgazdálkodás veszélyeire. A tölgy, cser és bükk erdők magról nem 
újulnak fe l, mert a makkot feleszik a sertések, a folytonos sarjaztatás ered- 
menyekent a tuskó termőképessége erősen romlik. A sarjhajtásokat pedig az e r
dei legeltntések veszélyeztetik.



90

"Miből lesz hát erdő - teszi fe l a kérdést - az erdő helyébe? ha sarjadni 
megszűnt... Tudni ke ll hát az erdei Gazdának, hogy ez vagy amaz erdő vagy an
nak valamely része magról termett-é? vagy sarju erdő? - ha az utolsó, hányszor 
vágódott le már? Tudni k e ll milyen erdőben vagynak a' Törsökök? mint egy meny
nyi ide jűek?..." Végül le ír ja  az erdő fenntartás legfontosabb e lve it  és azzal 
zárja fejtegetéseit, hogy ma már az erdészeti tanok magyar nyelven is  hozzá
férhetők.187 1031-ben jelentkezik ismét Gáty István "Erdőművelési értekezés" 
című eszmefuttatásaival a Tudományos Gyűjtemény hasábjain. "Semmi sints a' 
földbirtokosnak hazánkban kezei között mellyet kevésbé esmérne, mint az erdő
ket; - ír ja  - s így semmi sints, a' mit kevesebb huzamos haszonnal mívelne, 
mint e z t . . . "  K ife j t i ,  hogy az addigi törvények nem adnak elegendő alapot az 
erdők megóvására, még kevésbé az azokban folytatandó szakszerű gazdálkodásra.
A bajok másik okát a szakértelem hiányában lá t ja . A legjobb törvények sem fog
nak érvényesülni addig, "mig az erdei tudomány vagy közönségesen nem tanítita- 
tik , vagy az Inzsenér, vagy Doctor, ezen tudományok kitanulására nem szorít- 
tatnak... ezek adhatnának jó plánumokat a' birtokos Uraknak is  erdeik legna
gyobb huzamos használására, erdőket betsülhetnének, regulázhatnának;.. tudo
mányukkal az egész Országnak, mind különösen a' birtokos Uraknak nagy haszno
kat tehetnének." Ám a földbirtokosok külföldön tanult erdészeket és vadászokat 
alkalmaznak, de "a külfö ld i subjectumoknak csak salakját kapja meg hazánk; a 
mindennapi tapasztalás m utatja... a.legjobb fö ld e t... fenyőfával szemetelik bé 
hol a legdrágább gubats tölgyfa is  a legnagyobb foganattal megteremne. De a ' 
külföldről bészakadt erdő mesterek, vadászok, hazájókban mást nem látván, i t t  
is  csak azt kívánják szaporítani."

Gáty István a 30-es években a legeltetés kérdésével foglalkozott legtöbbet. A 
témát természetesen az erdők fenntartása szemszögéből v izsgálja . Ezért í r ja ,  
hogy "lég terhesebb azonban és legszövevényesebb az u rbariá lis  legelők külön 
kiadása o lly  helyeken' holott gyepmező nints vagy kevés van, és a legeltetés 
fenn á lló  erdőkben történik; Illy e n  helyen a mezei gazdát az Erdésszel mege3yCíz- 
/fc'eqjni igen nehéz dolog. Nehéz ez az elő- és utó tilosok m iatt, mert minden 
évben más erdőrészt kellene k i je lö ln i . Ugyanazt az erdőrészt mindig lege lte tn i 
pedig az erdő tönkretételét je lentené... Nem lehet le ír n i,  mitsoda akadállyára 
légyen a jobbágyi legeltetés az erdő mívelésének; i t t  az alattomos tsatangolók 
a legszebb vágásokat rágatják le , o tt a pásztor gyermekek vetnek tüzet, i t t  a 
marha tsapás száraztja ki ezer számra a legszebb f ia ta lo s t . . . "  Végeredményben 
arra a következtetésre ju t, hogy az úrbéri legeltetést terü let kiadásával meg
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kell váltani. Ezt - mint tudjuk - négy év múlva a törvény valóban el is  ren-
/ 19/delte. /Az úrbéres legelők elkülönítéséről; az 1836. évi VI. te. 3.§-a/.

A dézsma kérdésében 1838-ban megjelent értekezéseiben megnyilvánul Gáty he
lyes gazdasági felismerése arró l, hogy milyen nagy gátlója a haladásnak az ér
dektelenség. A jobbágy nem gazdája annak a földnek amit megművel. "A jobbágy 
hasznának maximumát ott ta lá lja , ha egy mérős vetésről 6, legfeljebb 7 keresz
tet arat, kevesebb munkával és kö ltséggel... Aki kezén levő jószággal szaba-%
dón nem rendelkezik... o lly  kedvetlen és o lly  lomha modorhoz szokik... ezek 
miatt sem képes birtokának hasznait szaporítani.20' 7 Gáty felism erte, milyen 
nagy hajtóerő az egyéni haszonszerzés és hogy ez a gazdasági fejlődés legfőbb 
mozgatója. Erről így í r  az Ismertető hasábjain 1840-ben:"A nyereség o lly  nagy 
ösztön, hogy ez talán az emberi természet lényegéhez tartozik. Nem bűnös haj
lam ez, csak határát tú l ne hágja: sőt szükséges az ipar és szorgalom e lő á l l í 
tására. De ki is  kivánhatna szorgalmat, megerőltető fáradságot, gondot 's né l
külözést haszon nélkül? csak összetett kezekkel, tá to tt sz á jja l, dologtalanul 
ne kivánjunk nyereséghez ju tn i: ésszel és szorgalommal ezekre törekedni mindig 
becsület."217

A Magyar Gazdasági Egyesületben 1042. június 2-án alakult meg az erdészeti 
22/szakosztály. A megalakulásnál ott vo lt Gáty István is , aki az első ülés a l 

kalmával olvasta fe l "Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövendője" c ím ű  e lő 
adását, amelyet aztán a Magyar Gazda hasábjain is  közzétettek. Ka*cskovics La
jos titoknok, az erdészeti szakosztály jegyzője á lta l a lá ír t  e lőterjesztés vá
zolja a magyar erdőgazdaság helyzetét és problémáit. Utóbbiakat öt pontban 
foglalva adja elő.

- az erdészet ügyének nem ismerése,
- erdészeti szakirodalom hiánya,
- nincs magyar erdészeti szakiskola,
- idegenből hozott, nem kellően képzett szakemberek alkalmazása,
- az erdőtörvények hiányosságai.

Ezek a bajok gyökerei, amelyeknek következménye az erdők siralmas állapota, az 
erdőművelés hiánya, stb.

Ezek lényegében a Gáty és más szakemberek /Hubény József, Greiner Lajos, Jánik 
Ferenc és még néhány erdész/ á lta l már korábban hangoztatott problémák, ame
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lyekkel kapcsolatos első teendőkre az újonnan megalakult szakosztály rögtön 
javaslatokat is  te tt . Addig is  amíg az uj erdészeti szakiskolák alapítása meg
valósul, ki ke ll adni és terjesztésükről gondoskodni, azt a néhány magyar 
nyelven í r t  munkát, amelyek rendelkezésre állanak. Ilyenek Gáty, Hubényi és 
Wittmann értekezései /utóbbit előbb még magyarra k e ll fo rd ítan i/ , amelyeket 
olcsó áron ke ll az érdekeltek rendelkezésére bocsátani. Javasolják az úrbéri 
legeltetés és faizás elkülönítését, vagy utóbbi helyett meghatározott mennyi
ségű fa kiadását; a fásítások elősegítését fe lv ilágosítás  utján is ;  a faü lte 
tések kárositóinak szigorú megbüntetését; az erdők tú lzott elaprózásának tö r
vényhozási utón megakadályozását; az erdőgazdálkodás ellenőrzésenek megszigo
rításá t.

Ezen az ülésen felh ívták a jelenlevők figyelmét Gáty István találmányára, ame
lyet ott be is  mutattak. Ez a "famérő /Dendrometer/, melly czélszerü szerkeze
te mellett azon tekintetből is  ajánlatos, hogy zsebben minden alkalmatlanság 
nélkül hordozható." Az érdeklődők megrendelhetik magánál Gátynál, ta ta i ci- 
mén.23/

Az ülésen elhangzott előadásából megállapíthatjuk, hogy - az indulatos termé
szetű Gáty nem habozott a kora társadalmi eszméivel is  szembeszállni, ha az 
erdők érdekéről vo lt szó; Ilyen módon érvel: " . . .  legelsőbbenis az értelmet 
ke ll e 1 részben fe lv ilá g o s íta n i... mert míg a hazafiaknak fogalmuk az erdősé
gekről nincs, addig jó törvényeket nem várhatunk; sőt ha ugyan a mai haladók 
túlzó szellem a' jobbágyot még vissza élésében is  pártoln i országos nagy t e t t 
nek h isz i, v a llja , kü rtö li, ügy... az erdőségek még szomorúbb sorsra juthatna^ 
ha meggondoljuk, hogy amaz erőlködő haladók, maximum döngetők, kik a' tónust 
adják, a' jobbágyok erdei kártékonyságát... még jobban törvényesíthetik, i- 
lyesmit mint jó hazafiak soha sem teendők, ha az erdészetről csak némi csekély 
fogalmuk leend." / I t t  a szerkesztőség is  megjegyzi, hogy a hallgatóság tetszé
sével sem találkoztak Gáty indulatos mondatai, és a szerkesztőség is  "keresz
tet vet vala azokra, ha a' harcias jellemü gyakorlati erdész hivatalos buzgó- 
ságának sokszor nem minden oknélküli kitörését a ' méltányosság fátyolán ke
resztül nézni nem tanulta volna"/.247

Az erdőknek az úrbéri terhektől való mentesítésében azonban Gáty felfogása 
kortársainak véleményével találkozott. A jobbágyok kártalan ítását egy pár hold 
föld évi hasznának fizetésével javaso lja , amely a faizás mértékéhez igazodna.
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Megváltás címén fát adni, azonban nem volna célszerű, - s i t t  Gáty megint az 
erdőt f é l t i !  - mert úgy vé li - a földbirtokost ez az erdőművelés tekintetében 
érdekeltelenné tenné és ez ismét csak az erdők pusztulásához vezetne.

A Magyar Gazdasági Egyesület 1845-ben előterjesztést te tt  a Helytartótanács
hoz ez erdészeti ügyek felkarolása és esetleg az erdők ügyének az országgyu-

25/lés elé terjesztésére. A kedvező válaszra az Egyesület nem késlekedett,
mert a Magyar Gazdában már 1846 nyarán megjelent "az erdészeti szakosztály

26/nézetei ’s java lla ta  a' magyarországi erdők fenntartásáró l." Az indoklással 
e llá to tt törvényjavaslat 33 §-ból á l l  és Fényes Elek, mint a szakosztály ak
kori jegyzője alá írásával készült. A tervezethez többen Írásb e li hozzászólást 
nyújtottak be, köztük Gáty is . Az erdőknek az egész ország szempontjából és 
nemcsak a faanyag biztosítása, hanem méginkábbb környezeti hatásai miatt f e l 
becsülhetetlen értéke következtében az állam nemcsak az erdőirtások megakadá
lyozását és a kopárok beerdősítését ír ja  elő, hanem kötelezi az erdőtulajdo
nosokat megfelelően képzett szakember alkalmazása á lta l szakszerű erdőgazdál
kodásra. Ezeken az alapelveken azonban nagy v ita  támadt. A hozzászólók egyik 
része mindezt helyeselte, mert - mint azt Jánik Ferenc észrevételeiben megfo
galmazta - az erdőkezelést "az önkény szabad martalékának átengedni nem le 
het, s így azt a közállomány befolyásának és óvatos intézkedéseinek alá ren- 

27/delni szükséges". Még határozottabban fogalmaz Farkas Ferenc, amikor azt 
ír ja ,  hogy az államnak joga és kötelessége "az erdőirtástó l a tulajdonost e l 
t i l ta n i,  az erdőkezelésbe törvényhozás utján befolyni, annak célszerű^kezelé
se módját meghatározni, s ott ahol erdő nincs, de e tekintetből szükséges vo l
na, erdőhiányt utak, rétek, legelők s szántóföldek körülültetésével póto ltat
n i, vagy erdőültetésre a lakosokat sz o rítan i."2®7

Az ezzel ellenkező álláspontnak gróf AndrásyGyörgy adott hangot. Szerinte az 
állam csak annyiban avatkozhat be az erdőhasználatba, amennyiben nem sé rt i a 
"tulajdoni jogot". így joga van azt b iztosítan i, hogy azok az erdők, amelyek 
mezőgazdaságilag hasznavehetetlen területen állnak, k i ne irtassanak, továb
bá, hogy erdők pótlásáról, ha a tulajdonos elmulasztja, gondoskodjék. De már 
a művelési tervbe beavatkozni, az esetleges túlhasználás e llen  - ha azt a tu
lajdonos kipótolja - fe llépn i , ebbe beleavatkozni az államnak nincs joga.297

Érdekes, hogy Gáty, aki mindig a szakszerű erdőgazdálkodás m ellett tö rt lánd
zsát, a nyilvános erdő b iztosítási hivatalok fe lá l l í t á s á t  h e ly te len ít i. "Az
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.illami beavatkozás bürokratikus nyug, helyesebb a hazafias buzgalomra, a fold 
izeretetére és a magán vállalkozási kedvre támaszkodni". Az állami biztos mű
ködését csak a kötött forgalmú birtokokra nézve /kamarai, k in cstári, papi, 
bányászati, határőrzői, k irá ly i városi, szabad községi, majorátus! erdőségek/ 
ta rtja  hasznosnak. Egyidejűleg javasolja magyar erdészeti fo lyó ira t megindí
tását, hogy legyen tere a magyar szakirodalomnak. Hubény, Greiner, Feistman- 
te l könyvei csak a német erdészeti irodalmon alapulnak, a hazai viszonyokat 
nem veszik tekintetbe.

\

Az erdészeti tudományokat kezdetlegeseknek tek in ti, mégis javaso lja , hogy Kas
sa, Lúgos, és Pozsega mellett "áz ország belsejében uralkodó tölgy- és cser 
erdők érdekében" Tatán is  alapítsanak erdész isko lát. I t t  ugyanis "az erdé
szeti tanár a legtöbb tapasztalások közlésének örvendhetne: Mivel i t t  már az 
erdőségek 39 évek elforgása a la tt , erdőszeti rendszer szerint kezeltetvén, a 
birtokos roppant adatok mennyiségével b i r . " 307

A Magyar Gazdasági Egyesület álláspontja a legvitatottabb kérdésben, vagyis az 
állami beavatkozás ügyében Andrásjyék nézeteit fogadta e l. Kimondta az erdésze
t i  törvényalkotás három alapelvét, amelyek közül rögtön az első így hangzik: 
"1. A törvényhozás vagy a közállomány a magánbirtokosok erdőkezelésébe soha 
nem avatkozik." /gr. Károlyi Gy. - gr. Andráss/Gy• - Török I . :  A M.Gazd. Egyesü
let'véleménye a ’ hazai erdők állapotjának javítására szolgáló eszközökről./

Gáty a ta ta i uradalom erdőgazdálkodásának továbbfejlesztése érdekében sokat 
munkálkodott. Ennek során igyekezett a faanyag elszámolások terén rendet te 
remteni. "Semmi sem adhat a számadások dolgában nagyobb zavarodást - í r ja  1830 
-bán - mint külön-külön féle mértékek, ha azoknak egymáshoz való Érdemei hatá
rozatlanok.... Az Erdei Hivatalnak számadási két fő tekintetből vezettetnek; 
um. Gazdasági és Erdei Tekintetből... azért alázatos ja v a lla t ja  az a ló l i r a t 
nak, hogy az Erdei Systhéma Számadásait az Er̂ dê ,, Gazdasági Számadásoktól egé
szén szükséges lészen e l választani. Melly csak lígy eshetik meg ha a' termé
szeti és taxatiós ölfa mennyiségek egymáshoz való arányai, tökélletesen meg
határozhatnak..." I t t  egy táblázat következik, amelyből megállapítható hány 
"vágásbéli, g rátis , vagy depóbéli ö l" fe le l meg egy "taxatiós" ölnek. Táblá
zataiban az öleket köblábakra is  átszámítja és így megteremti a tömör köbtar
talom egységes ki ámításának lehetőségét. /Korábban ugyanis csak az "ö l"-et 
ismerték, mint a tűzifa mértékegységét, amelyet azonban néha az épületfa meny-



nyiségének hozzávetőleges meghatározására is  használtak/.

Gáty ismeri a német szerzők, így különösen Hartig erdészeti munkáit, azon
ban tanításaikat nem másolja minden k rit ik a  né lkü l. Erdészeti tanaiban nem 
veszi át a német kifejezésket, sőt nem is  azok magyar fo rd ítása it alkalmaz
za, hanem sajátos magyar kifejezésekkel akar uj terminológiát a lap ítan i. "A- 
mint a' Vágások háromfélék - ír ja  - u.m. Avas Erdei vágások, Alant eredei
Vágások és Csöpéte Vágások, úgy a mívelés és gondviselés is  háromféle, mely-

32/lyekkel azokat jó állapotban helyeztetni szükséges."

A magyar erdészeti kifejezések tekintetében nézeteltérései támadtak Jánik 
Ferenccel és ekkor az indulatosságáról ismert Gáty így fakadt k i : " . . .  ilyen  
félszeges bírálásnak bűnébe esett Jánik ur a' Tudományos Gyűjtemény IX . kö
tetében az Értekezőnek ellen közre botsátott irományában. Ha Jánik ur tsak 
az Értekezőnek tsekély személyét piszkolja, egy oldalassággal vádolja; ezt 
ő elnyögé vala: de midőn szerett Hazája e lő tt o lly  színnel kormolja mintha ö 
ostobaságból annak sok károkat készítene, mikor Jánik ur hibás fe lv é te le i
vel, az Erdei U rbariá lis legelők kiadását nehezíti és ez á lta l az édes Haza 
boldogságán tipródik, ezért meg k e ll Jánik urnák lako ln ia ." 337

Gáty Istvánban egy sokoldalúan képzett, szorgamas, de sokszor indulatos em
bert ismerhettünk meg, aki .életének legnagyobb részében hazafias érzelmektől 
áthatva és a magyar erdők szeretetétől hajtva sokat te tt  a reformkori Ma
gyarország gazdasági és muvelődésbeli haladásáért.

IRODALOMJEGYZÉK

1./ Gáty Istvánnal kapcsolatban sok hibás adatot találunk. A Tudományos 
Gyűjtemény 1820. évi 12. kötetében Gáty Károly névvel je len t meg "Az er
dők régi és mostani á llapo tjá ró i" címíí értekezése. Neve ezzel kapcsolat
ban így is  került bele a bibliográfiákba. Szinnyei J . :  Magyar irók é le 
te és munkái I I I .  kötetében "A malmokról" és "A képírás története" című 
cikkek is  neki vanriak tulajdonítva, holott, ezeket Gáty János ír ta ;  stb.

2./ A Gáty név háromféle képen szerepel: Gáti, Gáty és Gáthy.
3./ Például: "A magyar hyelvnek a magyar hazában való szükséges vo ltá t tá r 

gyazó hazafiui elmélkedések". Bécs, 1780.
4./ Reprint kiadásban megjelent Bp. 1987.
5./ Magyar Országos Levéltár COL) P. 212-V. 147.
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6./ ULNDA Gy.: 2371.1.
7./ BEDÖ A.: 279.1.
ü./ ECHART F .: 12.1. Eckhart nem em líti meg, hogy Magyarországról v ittek  ki 

hajóépítésre alkalmas faanyagot Angliába ebben az időben /RU8NER H.:
1964.311.1./, és tölgy dongafát Franciaországba /BROSSELIN A.: 117-118.
1./. Utóbbit már a X V III. század végén is .

9./ így volt ez nemcsak nálunk, p l. a Garam mentén, hanem más országokban is . 
Nagy Péter 1701-ben megtiltotta a Moszkva fe lé  vezető folyók mentén 30 
verszt szélességben az erdők irtá sá t. /BUCHHOLZ E .: 29.1./

10./ A kortársak nem egyszer. írnak a magyar erdők szomorú á llapotáró l. Az erre 
vonatkozó kép megrajzolásánál többek között VERNER S ., HRABOVSZKY 0 ., JÁ
NIK F ., KLING J . ,  GREINER L. és nem utolsó sorban GÁTY István értekezése
iből merítettem.

11./ TAGÁNYI K.: I I I .  291.1. /Ebben Erdély adatai nem szerepelnek/.
12./ SZILAS G .: 144-145.1.
13./ NAGY 0.1.: 187.1.
14./ BALSAY L . : 424.1.
15./ TAGÁNYI K .: I I I . 14.1.
16./ A rendszeres, üzemterv szerinti gazdálkodás a német államokban a X V III. 

század második felében kezdődött. Franciaországban C0LBERT már egészen 
modern eszméket érvényesített az 1669. évi erdőtörvényben.

17./ A magyarországi erdők sanyarú voltára a "Mezei Gazdák Barátja" címíí fo
lyóiratban BULLA is  fe lh ívta  a figyelmet 1824-ben.

18./ Gáty i t t  téved. Másutt ő is  arró l panaszkodik, hogy nincs magyar nyelvű 
szakirodalom.

19./ Gáty azonban tisztában van a legeltetés óriás i fontosságával és ebben a 
kérdésben hajlandó engedményekre is . Ezt ír ja :  " . . .a z  erdei térnek csak 
egy hatod részét tilth attyák  meg / t . i .  a németeknél/ a leg e lte té s tő l... 
Nekünk Magyaroknak pedig azon k e ll iparkodnunk, hogy ha lehet 1/6 se le 
gyen a' legeltetés ellen tilosban, különben az erdőt míveljük, de a me
zőt, szántó földet és a Baromtartást, és ezzel Hazánk boldogságát is  
pusztíthatjuk."

20./ Dézsmás földeken a nagyobb termés lehetetlen. /Ismertető, 1838. 3571.1./
21./ Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere. /Ismertető 1840.

415.1./
22./ Magyar Gazda 1842. 49.sz. 767.h.
23./ U.o. 772.h.



24./ U.o. 1046. 74.
25./ TAGÁNYI K.: I I I .  512. 1.
26./ Magyar Gazda 1046. 55. 007.
27./ U.a. 1046. 06. 1309.
20./ U.a. 1046. 90. 1454.
29./ U.a. 1046. 09. 1437.
30./ U.a. 1046. 74. Gáty fejtegetéseiben mindig exaktságra törekszik. Ezzel 

á l l  összefüggésben a sok matematikai képlet, számítások, számadatok 
használata. "A föld termékenységének tudománya" című értekezését a kö
vetkezőkkel zárja: "így ezen hónapos iromány több füzeteiben közölt 
földelosztás tudományának igazságában senki, k i azt megérthette, nem ké 
telkedik, kezes arra az előadásnak tisz ta  mathematikai vo lta ."

31./ U.a. 1046. 94-95.
32:/ 01. - P. 211. X I I I .  107.
33./ Tud. Gyűjt. 1033. márc. 42.1.

A SZÖVEGBEN HIVATKOZOTT IRODALOM

ANDRÁSSY Gy.: Észrevételek a Magyar Gazdasági Egyesület erdőszeti törvényja
vaslatára. /Magyar Gazda 1046. 09.sz./
BALSAY L. - HALUPA L. - KOMJÁTHY F .: Adatok a hansági erdők történetéhez. 
/In: Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. Bp., 1900./
BEDÖ A.: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi le írása . Bp., 
10B5.
BENDA Gy.: S ta tisz tika i adatok a magyar mezőgazdasági történethez 1767-1067. 
Számok és történelem KSH Dokum.Szóig. l ,k .  Bp., 1973.
BULLA.: Az okosan elrendelt erdei Gazdaság tudományának rövid fog la la tja . 
/Mezei Gazdák Barátja 1024. I.darab Nro. 15./
ECKHART F .: A magyar közgazdaság száz éve 1041-1941. Bp., 1941. Erdészeti va 
dászati, fa ipari lexikon. Bp., 1964.
FARKAS F .: Nézetek az erdőszeti törvényjavaslatról /Magyar Gazda 1046.90.sz. 
FUCHS F .: Ungarns Urwálder. Pest, 1061.
GREINER L .: Biztosítva vannak-e erdeink a mostani törvény á lta l visszaélések 
és pusztítások e llen? /Magyar Gazda 1045. 65.sz./
HRABOVSZKY D.: Néhány levelek Balatonról és Balaton mellyékről. /Tud. Gyűjt. 
1027. 10.sz./
HUBÉNY J . :  A honi erdők mostoha á llapo tjá ró i. /Magyar Gazda 1042. 53.sz./
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JÁNIK F.: Függelék jegyzetek a Magyar Gazdasági Egyesület szakosztályának 
a magyarországi erdők rendtartásáróli nézetére s javallatára. /Magyar Gaz
da 1046. 06.sz./
KÁROLYI Gy. - ANDRÁSSY Gy. - TÖRÖK I.: A Magyar Gazdasági Egyesület vélemé
nye a hazai erdők állapotjának javítására szolgáló eszközükről. /Magyar Gaz
da 1046. 94-95.sz./
KLING 3.: Kifejtése a honi csererdők okszerű kezelés alapjának. /Magyar Gaz
da 1044. 9.sz./
LIEBICH.: Mit kell Magyarhonnak erdőségeire nézve tenni? /Magyar Gazda 1044.
9.sz./
Migyar Gazdasági Egyesület. Az erdészeti szakosztály jelentése. /Magyar Gazda 
1842.49.sz./
A magyar Gazdasági Egyesület erdészeti szakosztályának nézetei s javallatja 
a magyarországi erdők fenntartásáról. /Magyar Gazda 1046. 55.sz./
NAGY D.I.: A zirci apátság erdészetének szervezete és működési alapelvei az 
első világháborúig. /10O4-1914/ /In: Az erdőgazdálkodás története./
SZILAS G. - K0L0SVÁRY Sz.-né.: A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodá
sa.
SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái III.k. 0p., 1094.
TAGÁNYI K.: Magyar erdészeti oklevéltár III. k. Bp., 1096.
VERI JER S.: Korszerű figyelmeztetés az erdők veszedelmére s közelgő romlására. 
/Magyar Gazda 1043. 41.sz./
WITTMAN A.: Általános nézetek az erdészetről s gyakorlati útmutatás a facse
meték ültetésére. /Magyar Gazda 1042. 57.sz./

GÁTY ISTVÁN JELENTŐSEBB MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
Erdészeti munkák
Az erdők régi és mostani állapotjárói /Tud. Gyújt. 1020. 12.69./
Erdőmivelési értekezés /Tud. Gyűjt. 1031. 3.1./
Az úrbariális Legelők kiadása Erdei tekintetből /Tud. Gyújt. 1032.3.23./
Az erdőségek jövendője az úrbéri törvények után /Társalkodó, 1040.30.sz./ 
Hazai erdészetünk múltja, jelene és jövendője /Magyar Gazda, 1042.1265./ 
Észrevételek az 0MGE erdészeti szakosztályának nézetei és javallatára a ma
gyarországi erdők fenntartásáról /Magyar Gazda 1046. 55., ill. 74./
Erdészet a haza jelen szükségeihez alkalmazva, három kötet. /1041. kézirat/
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Hidrológiai munkák
Hidraulikai értekezések /Tud. Gyújt. 1822. V./
Fenékzúgók, mentőszer a kimosás ellen /Ismertető, 1838./
Vizszabályozási eszméletek. Pest, 1839.
Budapestnek árvíz elleni megóvásáról, Pest,- 1845.
A Rába, Rábca és a Marcal szabályozása - kiadatlan.

Földmérési munkák
Földmérési legújabb rend- s műszer felfedezés /Jelenkor, 1835./
Gyakorlati földmérés tükrökkel. Pápa 1845.
Távmércső, vagy a földmérői hosszak láncz nélkül, diptrikai utón pontosabb 
meghatározásainak rendszere. /Ismertető, 1840. II. 217./
Földmérés tudomány /két kötet/ - kiadatlan.

Mezőgazdasággal kapcsolatos munkák
A föld termékenységének tudománya /Mezei Gazda 1832. 11.201./
Birkaúsztató /Mezei Gazda 1832. III.251./
A gazdasági földek elosztásának tudománya /Mezei Gazda 1832. II. több folyt./ 
A téli etetés és almozás tudománya /Mezei Gazda 1832. IV. 14./
Egy 125 holdas tagosított birtok gazdasági rendszerének és hasznainak előle- 
ges felvetése /Gazdasági Lapok, 1850./
A gazdasági gépek szüksége és az úrbéri váltság /Gazdasági Lapok, 1850./ 

Közgazdasági munkák
Adósságok tőzsérutoni törlesztésének jogszerű rendszere /Ismertető 1840,415./ 
Pénznek természete, annak a hitel által előállítható hatalma és a hitelbank. 
1842. - kiadatlan.

Egyéb munkák
A Kabola Polyánai Savanyu Viz /Tud. Gyűjt. 1823. VII.39./
A kótából való klavirozás mestersége ... Buda, 1802.
A régi Magyar Mértékek esmérete /Tud. Gyíljt. 1833. VI. 99./
A dézsmák galyibái a mezei gazdaságban /Ismertető, 1838. 547./
A természetben vett dézsmák megszámolható kárai /Ismertető, 1838. 603./
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NÉHÁNY EGYÉB, JELENTŐSEBB CIKK TÁRGYUNKKAL KAPCSOLATBAN

BEDŐ A.: Az erdőhasználat fejlődése és jelenlegi állapota a magyar államban. 
/EL. 1886. 273./
Az élőfák és erdők történeti és státusgazdászati tekintetben. Sz.n. /Magyar 
Gazda 1846. 48.sz./
FÉNYES E.: Magyarország statisztikája. Pest, 1842-1043.
G ..ÍJA;Az erdészet kérdései a Magyar Gazda hasábjain /E. 1962. 410./ 
HERFURTH J.: Törpeerdő növelése általános átváltoztatásáról középerdőire 
/Magyar Gazda 1047. l.sz./
JÜRASZEK J.: Korirat a magyarországi erdők silány állapotáról. Pest, 1846.
KAÁN K.: Az MTA és az erdőgazdasági tudományok. Bp., 1928.
NÁDOR I.: Tessedik Sámuel szerepe az Alföld fásításában /E.1960. okt. 380./ 
NAGY L.: A magyar erdők száz éve /Eg. 1948. 5-6. 5-10.1./

NÉHÁNY CIKK A KÜLFÖLDI IRODALOMBÓL A KOR ERDŐGAZDÁLKODÁSÁVAL
KAPCSOLATBAN

BR0SSELIN, A.: Geschichte dér französischen Holzeinfuhren aus Mittel- und Os- 
teuropa. Forst und Jagdgeschichte Mitteleuropas, Wien, 1982. 115.
BUCHH0LZ,C.: Az orosz erdő- és fagazdálkodás történetéből. /Fordítás OMgK. 
1962./
EDLIN,H.L.: Forestry in Great Britain. London, 1964. ^
GROSSMANN,H.: Eisenbahn und Schweizer Wald vor 100 Jahren. /Zschr. Agrargesch 
1966.2.198./
HAFNER,F.: Die Waldverhahtnisse in dér Steiermark von 1810. bis zum Erlass 
des österreichischen Reichsforstgesetzes von 1852. /U.o. 191./
MANTEL,K.: Aufgaben und Bedeutung von Wald und Forstwirtschaft in... dér 
forstlichen Entwicklurigsstufen. Freiburg 1961.
PACHER,J.: Ökonomisch-forstpolitischen Ideen in dér deutschen forstlichen Li- 
teratur dér zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. /Alig.Forst- und Jagdztg, 
1980. 9.157./
RUBNERtH.: Englands Bedeutung für die europaische Forstgéschichte /Forstliche 
Hochschulwoche. Freiburg i.Br. 1964./
RUBNERtH.: Erfolge und Niederlagen dér colbertistischen Forstwirtschaft 
/1661-1789./. /Archiv f. Forstwesen 1966. 10.1041./
RUBNER,H.: Forstgeschichte im Zeitalter dér Industriellen Revolution. /Schrif- 
ten zűr Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 8.- 1967./


