
Bevezetés

Hóman és Szekfu1 szerint az első magyarországi diákok már a XIII. század elején
-  tehát másfél évszázaddal az első magyar egyetem (Pécs, 1367) alapítása előtt -  
megjelentek Bologna, Padova, Párizs egyetemein. Ezzel szemben a magyarországi 
erdészdiákok peregrinációja -  az eddig ismert adatok alapján -  csak a XIX. század 
elején indult meg. Ennek oka abban rejlik, hogy az erdészeti tudományok rend
szeres oktatása csak a XVIII. század utolsó évtizedeiben kezdődött meg. Addig az 
erdészeti szakszemélyzet kiképzése gyakorlati alapon történt. Az első erdészeti 
iskola, amelyben erdészeti ismereteket -  gyakorlati képzéssel egybekötve -  oktat
tak, az 1763-ban a Harz-hegység (Észak-Németország) Ilsenburg nevű városában 
nyílt meg. Az iskola magánalapítású volt és alapítójának, H. D. von Zanthier2 
(1717-1778) haláláig állt fent. A német nyelvterületeken (Ausztria, Németország 
stb.) a XVIII. század végéig még számos ilyen, ún. erdészeti mesteriskola (Meister- 
schule) alakult meg. Az erdészeti mesteriskolák keletkezésével majdnem egy 
időben az egyetemeken is megkezdődött az erdésztudományok oktatása. Ez leg
inkább az államtudományi kar keretében, az ún. kameralisták által történt. Lesenyi3 
írta egyik munkájában, hogy az „...erdészeti szaktudomány is sokat köszönhet a 
kameralistáknak, mert az eladdig szétszórt ismereteket is ők ... foglalták első ízben 
rendszerbe.” Ebben a művében azt is megemlíti, hogy amikor a Selmecbányái 
Bányászati Tanintézetet akadémiai rangra emelték, akkor Mária Terézia azt is 
elrendelte, hogy az . .akadémián az erdészeti kultúra tanítására is gondos figyelem 
fordítandó, mert arra a bányaművelésnek feltétlenül szüksége van.”

Ennek a ténynek az ismeretében megállapítható, hogy egy magyarországi felső- 
oktatási tanintézetben, a Selmecbányái Bányászati Akadémián majdnem egy időben 
a német egyetemekkel szintén megkezdődik az erdészeti tudományok oktatása. A 
németországi egyetemektől eltérően azonban a Selmecbányái Bányászati Akadé
mián ez még nem önálló, hanem a bányaművelési tanszék keretében történik. A 
XIX. század elején azonban Magyarországon is megérett a helyzet egy felsőoktatási 
erdészeti tanintézet megalapítására, amely -  mint köztudott -  1808-ban Selmec
bányán ment végbe. Ennyit röviden az erdészeti tudományok oktatásának kialaku
lásáról.

Amikor a magyarországi erdészdiákok peregrinációjának kutatását elkezdtem, 
tisztában voltam azzal, hogy e témakörnek teljes kiterjedésében való feldolgozása 
erőn felüli feladat volna. Ezért, mint már az Előszó bán is megemlítettem, kutatásom

1 Hóman Bálint-Szekfű Gyula: Magyar történet, I. k., 675 oldal. Bp., 1943. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda

2 Haséi, K.: Forstgeschichte -  Ein GrundriB für Studium und Praxis. 244 oldal. Hamburg, Berlin, 
Parey, 1985.

3 Lesenyi F.: Erdészeti szakművelődésünk és felsőbb erdészeti szakoktatásunk történelmi alapjai. 
58-59. oldal. Sopron, 1940.
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időbelileg csak 1919-ig terjedt, térbelileg pedig csak a német nyelvterület (Ausztria, 
Németország és Svájc) felsőoktatási erdészeti tanintézeteire szorítkozott. Ennek 
megokolása a következő:

1) Miért választottam az 1811-1919 közötti időszakot?
„Zöld peregrináció”-nk az 1811-es évben vette kezdetét. Ez az évszám 

azért jelenti a kezdetet, mert az ez idáig rendelkezésre álló források szerint a 
Magyarországról származó első erdészperegrinus a tatai Mayer János volt, 
aki 1811-ben kezdte meg tanulmányait a Purkersdorfí Erdészeti Tan
intézetben. Ezt 1813-ban befejezve elvégezte még a Purkersdorfból Maria- 
brunnba áthelyezett felsőfokú Erdészeti Tanintézet 1813-tól 1815-ig tartó 
kétéves tanfolyamát is (1. a hallgatók névsorát, sorszám 0 és 112).

Kutatásom időbeli felső határaként azért az 1919-es évet választottam, 
mert a trianoni békediktátum aláírásával (1920. 06. 04.) a történelmi Magyar- 
ország megszűnt létezni. Mivel a vizsgált témát az egész időszakra nézve 
egységesen, a történelmi Magyarország területére vonatkoztatva szándékoz
tam feldolgozni, azért a kutatást az 1919-es évvel zártam.

2) Peregrinációs kutatásom térbelileg miért csak a német nyelvterületre terjedt 
ki?

Mint ismeretes, a mai értelemben vett modem, tartamos, többcélú erdő- 
gazdálkodás alapjait a XVIII. század második felében és a XIX. század első 
évtizedeiben az akkori Német és Osztrák Birodalom területén rakták le. 
Továbbá a magyar erdészettörténetből ismert az is, hogy a magyar erdészeti 
tudományok kialakulására és fejlődésére -  különösen a XIX. században -  
a legnagyobb befolyást a német erdészeti tudomány gyakorolta. így tehát 
természetes, hogy a XIX. század elején meginduló „zöld peregrináció”-nk az 
előbb említett országok erdészeti tanintézetei felé irányult. Sőt, azt lehet mon
dani, hogy az egész XIX. században ez az irányzat volt az uralkodó.

Ehhez a tényhez hozzájárult az is, hogy a XIX. század elején az előbb 
említetteken kívül más országok még nem rendelkeztek felsőoktatási erdé
szeti tanintézettel. így például Franciaországban 1824-ben, Spanyolország
ban 1848-ban, Svájcban 1855-ben, Olaszországban 1869-ben alapították 
meg az első felsőoktatási erdészeti tanintézetet.

A magyar erdészettörténet irodalmában eddig még nem találtam utalást 
arra, hogya a XIX. században a német nyelvterületeken kívül más nyelvű 
országok erdészeti tanintézeteibe is be lettek volna magyarországi erdész
diákok iratkozva. Ha mégis, számuk elenyésző lehetett.

Ezek voltak tehát az okok, amiért kutatásomat térbelileg csak a német 
nyelvű országok felsőoktatási erdészeti tanintézeteire terjesztettem ki.

Azért, hogy a magyarországi erdészdiákok peregrinációjáról mind időbelileg, 
mind térbelileg átfogó képet kapjunk, a hallgatók ilyen irányú adatait az 1. táblá
zatban foglaltam össze.



A német, az osztrák és a svájci erdészeti tanintézetek látogatottsága, 
időszakokra csoportosítva a peregrinusok első beiratkozása és származása 

(haza, országrész szerint) alapján

1. táblázat

Tanintézet
1811-1849. 1850-1867. 1868-1919. Mind-

összesenBánát Erdély Horvát Magyar Összesen Bánát Erdély Horvát M agyar Összesen Bánát Erdély Horvát Magyar Összesen

Mariabrunn 5 9 15 64 93 14 28 15 52 109 2 4 - 9 15 217

Bécs - - - - - - - - - - 2 59 133 153 347 347

Achaffenburg - - - - - - - - - - - - - 4 4 4

Eberswalde - - - - - - - - - - - - - 2 2 2

Eisenach - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 3

Giessen - 1 - - 1 - - - - - - - - 2 2 3

Hohenheim - - - 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 3 5

Karlsruhe - - - 1 1 - 2 - - 2 - 2 - - 2 5

München - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 5 2 7 14 16

Tharandt - - - - - - 3 - 9 12 - 9 4 16 29 41

Tübingen - - - - - - 1 - - 1 - - 3 2 5 6

Zürich - - - - - - - - 2 2 - - 1 3 4 6

Összesen 5 11 15 66 97 14 35 15 64 128 4 84 142 200 430 655
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Az 1. táblázatban a kutatott peregrináció száznyolc évét (1811-1919) a peregri
nusok első beiratkozása alapján három időszakra osztottam fel. Az időszakok az 
akkori történelmi Magyarország politikai, gazdasági és társadalmi állapotának és 
helyzetének próbálnak időbeli keretet adni.

Az első időszak 1811-től 1849-ig tart, amely magában foglalja a napoleoni 
háborúk után megerősödött abszolisztikus uralmat, de a „reformkor”-t is. Azt a kort, 
amelyet nagy költőnk, Arany János Széchenyi emlékezete c. versében így jellemzett:

,,S lön új idő, -  a régi visszaesőkként -  
Reményben gazdag, tettben szapora:
A »kisded makk« merész sudárba szökkent:
Ifjú! Ez a kor: »Széchenyi kora«.

Ez az időszak a „zöld diákok” peregrinációjának a kezdete volt. Nemcsak az 
erdész-, hanem a gazdászdiákoké is. Ebben az időszakban vált Hohenheim a 
gazdászdiákok Mekkájává. Ez alatt az időszak alatt kilencvenhét erdészdiák volt 
peregrinációban. Ugyanezen időszak alatt háromszáznyolcvan erdészdiák volt 
beiratkozva a Selmecbányái Akadémián (ebből hatvan külföldi volt).

A második időszak -  1850-1867 -  a szabadságharc leverésétől a kiegyezésig 
tart. A szabadságharc leverése után létrejött ún. „Bach-korszak” mind politikailag, 
mind gazdaságilag mélypontra vitte az ország életét. Az ebből való kilábolás csak a 
kiegyezés után következett be.

Ezen időszak alatt százhuszonnyolc erdészdiák volt peregrinációban és négy
százötvennégy erdészdiák volt beiratkozva Selmecbányán (ebből száztizennégy 
külföldi). Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban négyszázhatvannyolc magyar
országi erdészdiák (414 -  114 + 128) közül 27,3% = (128 468) külföldön tanult, 
és a legtöbbje ott is végzett. Ezen időszak alatt a Mariabrunni Erdészeti Akadémián 
előfordult olyan évfolyam is, hogy harminc hallgatóból tizenhárom (= 43,3%) ma
gyarországi származású volt. Ahhoz, hogy ebben az időszakban a peregrinusok 
száma (évi átlag) az első időszakhoz viszonyítva 2,6-ról (= 98 : 38) 7,1-re (= 128 : 18) 
emelkedett, valószínűleg hozzájárult az is, hogy azok a diákok, akik ezt megenged
hették maguknak, az akkor nyomasztó magyarországi politikai viszonyok miatt 
inkább a külföldi tanulást választották, mint a hazait.

A harmadik időszak (1868-1919) a kiegyezéstől a történelmi Magyarország 
megszűnéséig tart. Ezt az időszakot a kapitalizmus kialakulása, a nemzetiségi moz
galmak fokozódása és a polgárosodás folyamatának a megerősödése jellemzi. 
Ekkor négyszázharminc volt a peregrinusok száma. Ebben az időszakban meg
kezdődik az osztrák erdészeti tanintézeteken kívül más külföldi erdészeti taninté
zetek fokozottabb látogatása is. A peregrinusok évi átlagszáma 8,3 (= 430 52). 
Ugyanezen időszak alatt Selmecbányán kb. 2100 erdészhallgató volt beiratkozva. 
(A szám azért becsült, mert 1868-tól 1896-ig Vadas4 után, 1896-tól 1918-ig pedig

4 Vadas J.: A Selmecbányái m. kir. erdőakadémia története és ismertetője (1. az erdészhallgatók név
sorát!). Budapest, 1896. Pátria R. T.
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Rácz5 után állapítottam meg a hallgatók létszámát. Mivel azonban Vadas a hall
gatók névsorának összeállításánál a beiratkozást vette alapul, Rácz pedig a tény
leges végzést, így az utóbbinak az adataihoz a nem végzettek becsült számát is 
hozzá kellett adnom.)

Ha ennek a „zöld peregrináció”-nak a történetét vizsgáljuk, akkor a következő 
sajátosságok állapíthatók meg:

1) A peregrinusok jelentős része már Selmecbányán is folytatott erdészeti tanul
mányokat.

2) A peregrinusok között többen voltak olyanok is, akik hosszabb-rövidebb 
időre 2-3 németországi erdészeti tanintézetbe is beiratkoztak, vagy az erdé
szetin kívül más tanulmányokat is folytattak. Ezért a peregrinusok száma 
valóban kisebb, mint az 1. táblázatban kimutatott össz-szám.

3) Az a tény, hogy több német oktatási nyelvű erdészeti tanintézet rövidebb 
tanulmányi időt írt elő, mint a Selmecbányái Akadémia (mint pl. az Aschaf- 
fenburgi Erdészeti Főiskola, az Eisenachi Erdészeti Akadémia, a Mariabrunni 
Erdészeti Akadémia = két év) hozzájárult ahhoz, hogy a magyarországi 
erdészdiákok közül sokan inkább ezekbe a tanintézetekbe iratkoztak be és ott 
is végeztek, semmint Selmecbányán. Különösen vonatkozott ez a Maria
brunni és a Tharandti Erdészeti Akadémiára.

4) A peregrinusok túlnyomó része nem a számos németországi, hanem az 
egyetlen osztrák felsőoktatási erdészeti tanintézetbe (1813-tól 1875-ig Maria
brunni Erdészeti Akadémia és 1875-től a Bécsi Mezőgazdasági Főiskola) 
iratkozott be.

Amint az 1. táblázatból kivehető, a tárgyalt időszak hatszázötvenöt diák
jából ötszázhatvannégy (= 86,1%) Ausztriába ment peregrinációba.

Ennek okai valószínűleg a következők voltak:
a) Bécs közelsége, ami az akkori közlekedési viszonyok mellett jelentős 

tényező volt
b) Az abszolutisztikus rendszerben a külföldi -  az Osztrák Monarchián 

kívüli -  egyetemre járás korlátozása
c) A Mariabrunnban végzetteknek egészen a kiegyezésig nagyobb esélye 

volt állami szolgálatban elhelyezkedni, mint a selmecbányaiaknak.
A 4. pontba foglalt megállapítások volt társországunk, Horvát-Szlavó- 

niára is érvényesek, mert az onnan származó százhetvenkét diákból százhat
vanhárom (= 94,8%) szintén csak az orsztrák tanintézeteket látogatta. A hor
vát nemzetiségű erdészdiákok viszonylag nagy számban való részvétele a 
peregrinácóban és elenyésző számuk Selmecbányán arra enged következ

5 Rácz J.-né: Az 1879-1918 között Selmecbányán végzett (bizonyítványukat záradékoltatott) erdészek 
névsora. Erdészettörténeti Közlemények, XXVIII. Budapest, 1996. 115-159. oldal.
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tetni, hogy bizonyos okokból (nacionalizmus?) kifolyólag a külföldi erdé
szeti tanintézetekben való tanulást és végzést a Selmecbányái tanintézettel 
szemben előnyben részesítették.

5) Szociális-anyagi tényezőként megemlítendő még az is, hogy a peregriná
cióban való részvételt csak jómódú családok fiai engedhették meg maguk
nak. Már csak azért is, mert a létfenntartási költségekhez -  amelyek jóval 
nagyobbak voltak, mint Magyarországon -  hozzájárult még a tandíj és a vizs
gadíj is (ezeket Selmecbányán nem kellett fizetni).

Végül feltehető a kérdés: mit jelentett ez a „zöld peregrináció” a magyar erdé
szeti tudomány kialakulása és a magyar erdőgazdaság fejlődése szempontjából?

Kétségtelen, hogy azok a peregriációs erdészdiákok, akik közül később többen a 
tudományos pályát választották, nagymértékben hozzájárultak a magyar erdészeti 
tudomány fejlesztéséhez. De azok is, akik állami vagy magánbirtoki szolgálatban a 
gyakorlati pályafutást választották, egyes esetekben szintén sokat tettek a magyar 
erdőgazdaság előbbre vitelében. Ezek közül egy párnak a rövid életrajzát külön 
fejezetben adtam közre.
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