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K i v o n a t 
Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület 

f. v. september 5-kén tartott igasg. választmányi ülésének 
j e g y z ö k ö n y v é b ő l . 

A nm. m. kir. Helytarló Tanácstól érkezett leiratok között nagy 
figyelmmel vette az igazg. választmány a gazdasági és erdészeti kö
zéptanodák állítására vonatkozót, mellyben ki van emelve, hogy 0 cs. 
kir. apóst. Felsége még az 1858-ik évi május 9-én kelt legmagasabb 
elhatározásával megszüntetvén a budai vár felépítéséhez elrendelt pót
lékok beszedését, ezeknek egy nagy részét, t. i. 240,000 forintot a 
mezei és erdöszeti gazdaság emelésére, nevezetesen e szakbeli tanodák
ra , alapítványokra, ösztöndíjakra, és a budai mintaszölökertre legke
gyelmesebben engedélyezni méltóztatott. Felemlitletik továbbá, misze
rint Albrecht föherczeg ö fensége mint akkoron Magyarország kormány
zója, még ezen legkegyelmesebb elhatározás leérkezése előtt, azon esz
métől vezéreltetve, hogy Magyarország anyagi jobblétének emelését és 
felvirágoztatását a föld- és erdömivelésben behozandó javítások által 
lehelne legsikeresebben előmozdítani tárgyalásokat indított meg az iránt, 
váljon és hol volna czélszerü, gazdasági és erdöszeti iskolákat állítani, 
s melyek volnának azon módok, melyek által ezen intézeteknek az or
szágra való jótékony hatása várható lenne? Ezen tárgyalások nyomán 
a javaslatok végeredménye oda központosult, hogy ámbár tekintve az 
ország külön vidékein tényleg létező s egymástól különböző gazdasági 
viszonyokat öt gazdasági középtanodának felállítása volna szükséges, 
miután azonban az ezek felállításához kellő pénzerő nem léteznék, min
denek elölt csak két ily iskola volna létesítendő, t. i. Székesfehérvárott 
és Kecskeméten. 

Ezen tárgyalások a közbejött politikai viszonyoknál fogva meg
szakadván, a gazdasági iskolák ügye most a nm. m. kir. Helytartó Ta
nácsnál újból előtérbe jutott, s egy udv. rendelettel ismételve kijelen
tetett, miszerint az ország mezei gazdaságának emelése és gyarapítá
sára, két uj gazdasági szakiskolának az 1857-ik évi legfelsőbb hatá-
rozványokkal elrendelt felállítása által, 0 Felsége legmagasb szándéká
nak mielőbbi valósítása eszközlendö levén a nm. m. kir. Helytartó Ta
nács, különösen a Magyar Gazdasági Egyesületet meghallgatván, a gaz-
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dasági és erdőszeli tanodák, valamint az erdészeti tudományoknak a 
Selmeczi bányaakademián magyarul leendő előadása tárgyában ujabb ta
nácskozást tartva részletes jelentést tegyen. 

Mely kegyelmes udvari rendeletnél, de saját meggyőződésénél 
fogva is, a nm. in. kir. Helytartó Tanács ily, hazánkat közel érdeklő 
fontos közgazdasági kérdések megfejtését, a M. Gazd. Egyesületnek, 
mint ezen érdekek képviselésére különösen hivatott hazai intézetnek 
minden alkalommal tapasztalt szakavatott nézetei által legbiztosabban 
vélvén eszközölhelőnek, felhívja az Egyesületet, hogy a gazdasági és 
erdöszeti tanodák ügyét alaposan és körülményesen tárgyaltatván, vé
leményes jelenlését terjeszsze fel az iránt: 

a) melyek volnának a tervezett s illetőleg engedélyezett gazdasági 
iskolák felállítására a legalkalmasabb helyek, tekintettel az e 
részben már történt tárgyalások eredményeire, s az illető váro
sok által e fontos czélból felajánlót segélyekre. 

h) Melyik állomáson volna a gazdasági iskolával az erdőszeti is
kola összeköthető. 

ti) Mimódon lennének ezen iskolák felszerelendők, s mily tanterv
vel ellátandók, 

d) Mily költségekkel lehetne ezen iskolákat felállítani s fentarlani, 
különösen pedig mily fizetésekkel volnának a tanítók ellátandók. 
Az igazg. választmány teljes készséggel járult a nm. m. kir. 

Ilelytarló Tanács által hazaíiui erélylyel felkarolt gazdasági oktatás ügyé
nek, a vonatkozott országos alapon állítandó iskolák által is lehelő 
fejlesztéséhez, s a magas felhíváshoz képest a szándékban álló iskolák 
í-zervezése iránt a kitűzött pontokra tüzetes vélemény és javaslat kidol
gozására egy külön bizottmányt nevezett ki, melynek tagjául — Ko-
rizmics László alelnök úr elölülése mellett —t. Benkő Dániel, Divald 
Adolf, Érltövy Adolf, Gönczy Pál, Hideghéthy Antal, Kovács Gyula, 
n. Lónyay Menyhért, nm. Majlálh György ö exc., Peterdy Gábor, mell. 
Somssich Pál, t. Sporzon Pál, Szendrey Ignácz, n. Trefort Ágoston és 
t. Vágner Károly urak kérettek fel. 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: Vágner Károly. 
Főmunkatárs: Divald Adolf. 

Selmecz, 1862. Nyomatott LORBER FERENCZ-nél. 


