
Hazai gazdasági és erdőszeti tanintézeteink 
ügye. 

Kivonat az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület f. é. Április 7-én tar

tott igazg. választmányi ülésének jegyzőkönyvéből. 

I. Lónyay Gábor alelnök ür mindenek előtt a nin. m. kir . H e l y 

tartó Tanács azon leiratának érdemleges tárgyalására hivta fel az ülés 

figyelmét, mely a dunántúli és felvidéki gazd. s erdőszeti tanintézet 

állítása ügyében intéztetelt ez Egyesülethez, s mely a felvidéki v i s zo 

nyokról szükséges adatok, és a keszthelyi tanintézet iránt a zalasomogy

inegyei gazd. egyesületek részéről megindított értekezletek eredményről 

kívánatos tájékozás megszerezhelése végett a jelenülésre halasztatolt. 

Felolvastatott ennélfogva a nm. m. kir . Helytartó Tanács f. ó. 

febr. 25-én 9300 sz. a. kelt következő leirata: 

„Megelégedéssel s méltánylással fogadta ezen királyi Helytartó 
Tanács az Egyesület f. é. jan. 28-ára kelt jelentésében a gazdasági 
iskolák rendezésére vonatkozó alapos javaslatát, s midőn ahhoz képest 
az ország künlönböző gazdasági vidékein — ugyanazok viszonyainak 
megfelelő öt gazdasági tanodának annak idején leendő felállítását az e 
téreni legfontosabb teendők sorába igtatja — ugy nem késik ez alka
lommal megtenni a kellő lépéseket, melyek által a már mostan létre 
hozható gazdasági tanodák minélelöbb megnyittathassanak. 

Erre nézve egyik gazdasági és erdészeti tanoda helyéül már az 
e részben a közelebbi időszak alatt is folij tárgyalások nyomán kitű
zött, s mostan az Egyesület által is indokoltan ajánlott Debreczen sz. 
kir. várost ezen kir. Helytartó Tanács mind helyzeténél, mind egyéb 
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minden ide rágó viszonyainál, s t czélra leli nemes ajánlatánál fogva 
legalkalmasabbnak találván, az erre nézve még szükséges előkészületek 
iránt megfelelölcg intézkedett. 

A másik tanoda székhelyéül alkalmasnak tetsző Székesfehérvár 
sz. kir. Város, és Készthely mezőváros mellett az Egyesület által felhozott 
okokat, ezen országos Főkormányszék mérlegbe vétvén, s mindazon segéd-
eszközökre figyelmezvén, melyek a mezei gazdaség gyakorlati tanulmá
nyozására mellőzhellenek, habár Sz. Fehérvár sz. kir. város és kivált 
vidékének virágzó gazdasági viszonyait, birtokosainak e téren kifejtett 
buzgalmát, a nemes város hazafiúi ajánlatait szívesen méltányolja; de 
tekintve: hogy a hajdan Keszthelyen virágzott nagyhirü és becsű Geor-
gicon, valamint az olt levő megyeudvar épületei, a nevezetes erdő-fü
vészkert, s az uradalom birtokosának hazafias készsége után remélhető 
terjedtebb gazdasági földiérnek a gyakorlati gazdaság tanulmányozására 
való használata — oly nyomatékosan szálának Keszthely mellett; s te^ 
hintve, hogy ezen mezőváros a dunátuli vidéknek inkább központján 
fekszik, — s a határában fekvő erdő az erdészeti tanulmányok előadá
sán kivül az erdészeti gyakorlatot s kiképzést is lehetővé, — az ottani 
szőlőmivelet pedig a napjainkban*annyit igérő szőlőtermelés és borászat 
körüli korszerű alapos beavatlatásl eszközölhetövé teszi; mindezeknél 
fogva a kir. Helytartó Tanács indittatva érzi magát az Egyesülelet 
bizalomteljeseu felhívni, hogy a zalamegyei fiók gazd. egyesülettel való 
viszonyainál fogva, a szóban forgó gazd. tanodéinak Keszthelyen 
leendő felállítására nézve szükséges tárgyalásokat mielőbb megindítván, 
s az ottani részről e czélra teendő ajánlatokat, s átengedendő helyi
ségeket figyelembe vévén — mind ezekhez képest ez ügyre vonatkozó 
jelentését, illetőleg tervezettel s költségvetéssel fölszerelt javaslatéit le
hető leghamarabb bemutatni szíveskedjék. 

Mielőtt azonban ezen gazd. iskola székhelye felett végleges meg
állapodás jönne létre, nem mellőzheti ezen országos főkormányszék 
kiterjeszteni figyelmét a haza azon nagy vidékére-, mely úgy a talaj, 
mint a fekvés, és kivált az égalj mostohább viszonyainál fogva a gazda
sági téren is hátrább maradván, ez okból is az ottani állapotokhoz 



képest szükségképen követendő gazdálkodási: módot terjesztő gazd. tano
dára mindenek felett lenne szüksége. Bizalomteljeseu hívja fel ennél 
fogva ezen királyi Helytartó Tanács az Egyesületet, hogy behaló tanács
kozás alá vévén a most emiitett fontos körülményt, s kellőleg megbí
rálván az okokat, melyek egy — a kárpátaljai felvidék gazdasági 
rendszerének okszerű átalakítását oly igen kívánatossá teszik — i nyi
latkoztassa ki becses véleményét az iránt, hogy az 0 cs. s apóst. kir. 
Felsége által legkegyelmesebben engedélyezett alapösszeg határai között, 
milyen belterjü gazd. tanoda, s különösen a felföldnek e czélra, me
lyik alkalmas mezővárosában vagy (italában egy oly helyen lentié fel
állítható, hol különösen a fenyő erdők mivelésének gyakorlati tanul
mányozására is kellő tér nyílnék, az ottani tanítási rendszer s költ
ségvetés iránti nézeteit is kifejezvén. 

A királyi Helytartó Tanács azon reményét fejezi ki, hogy a 
Keszthelyt felállítható gazd. tanoda iránt az ottvidéki birtokosok közt 
oly meleg leend az érdekeltség, — oly jelentékeny és szívélyes az ál
dozat készség, hogy az országos alapból e czélokra fordítható segély-
zési összeg elégséges leend arra miszerint ugyanazon alkalommal egy
szersmind a kárpátaljai felföld részére — ha netalán kisebb belterjü 
gazd. tanodának felállítása annál inkább lehetővé válik, minél erősebben 
meg van ezen királyi Helytartó Tanács győződve a felől, hogy az ezen 
fontos ügy állal oly közelről érdekelt egyházi és világi főbirtokos urak 
s vagyonosabb községek az Egyesület által ezen széindékok felől mie
lőbb értesülve s bizalomteljesen felkérve, nem késendenek hazafias a-
júnlataik által ezen nagy horderejű óhajtásnak sikert eszközleni. 

Nagy és sürgető szükségüekké vált ügyeknél az idő — jelenté
keny tényezőt képez, s e téren megnyerése az időnek, nyeresége az ügy
nek. E nézet kétségkívül elég indok leend arra, hogy az Egyesület 
szokott hazafias buzgalmával karolván fel az ügyet, a reá bízott fela
datokban, ha szükséges, az illető vidékekre is kihüldendő ügy buzgó 
közegei által oly gyorsan sziveskedend eljárni, hogy még f. é. április 
hó végén bemutathatja eredménytrljes jelentéséi, melynek alapján a to
vábbi'kormányszéki intézkedések azonnali megléteié lehetőre váljék. -



E leir»tlHÍ kapcsolatban felolvastatott Ja nkovirh László a so-

mogymegyei , és Oszterhueber József a zalamegyei gazdasági egye

sület elnökeinek aláírásával, a gazdasági tanintézetek ügyében e két 

egyesület részéről kiküldött 'bizottmány tanácskozmánya eredményéről, 

az orsz. Magyar Gazd. Egyesülethez intézett következő értesítés, i l l e 

tőleg felhívás: 

Tekintetes Egyesület! Hazánk mezei gazdaságának minél értel-
mesb kezek által leendő kezelése tagadhatlanul biztosítékot nyújt nem
zeti közvagyonosodásunk gyarapodására: s az értelmes kezek képezte-
tése, valamint a magasb gazdasági értelemnek szélesebb körre való 
kiterjesztése, bizonyára legbiztosb alapja ama biztosítéknak. Ezen igaz
ságot minden, a mezei gazdasággal úgy, mint a nemzet és államgazdá-
szattal foglalkozó hazánkfiai régen átlátták, és sóvárogva várták, azon 
pillanatot, melyben Magyarország mezei gazdaságának emeléséért orszá
gos lépések fognak tétetni. 

Mily meglepő és örvendetes volt a hír, mely szerint tudtul ada
tott a legfelsőbb akarat, melynek erejénél fogva gazdaképző intézetek 
felállítása kegyesen elrendeltetett — azt tolmácsolni felesleg; örvendett 
ennek minden honpolgári kebel, látván előre egy uj aerát mezei gazda
ságunk fölött; de mennyivel nagyobb az öröme Zala-és Somogymegyé-
nek, midőn későbben az országos egyesület felterjesztését olvasván, 
benne Keszthely említtetik fel, mint legalkalmasabb pont egyik intézet 
ide helyezésére. 

Nem lesznek idegenek a Tekintetes Egyesület előtt azon lépések, 
melyek i8ti\-ik évben már Zala és Somogy gazdasági egyesületei által 
tétettek, a végre, hogy a régi Georgicon helyén Keszthelyen ismét felé
lesztéssel a gazdasági iskola. 

Sok el nem hárítható akadályok függővé tevék e kérdést, s as 
akkor e végre rendezett bizottmány jobb időkre halasztotta a kivitelt, 
megelégelvén egy vinczellérképezdének magán erőkön leendő felállítását, 
mely ma már életnek örvend. 

E jobb időket Zala és Somogy gazdasági egyesületei most már 
megjöttnek reménylik. és siettek igazgató választmányaik kebeléből oly 



bizottmányt kinevezni, melynek feladata legyen: minden czélszerü lépé
seket s intézkedéseket megtenni, melyeknél fogva Keszthely valóban 
rövid idő alatt egy gazdasági és földmives iskolának örvendhessen. 

Nevezett két gazdasági egyesület ebbeli határozatának kifolyása 
lön ez év martius 4-én tartott tanácskozmányunk, melyben elhatároz
tatott, a Tekintetes Egyesülethez, mint országos anya-testülethez haza
fiúi tiszteletteljes kérésünket benyújtani. 

Hogy minél előbb eredményhez lehessen jutni, föld és pénz 
a két fő tényező; és ha a bizottmány erélyes működésében pártolva le
szen, remény lehet mindkettőnek kellő mérvbeni megszerezhetéséhez. 

A Tekintetes Egyesületet is tehát ez érdemben segítségre kérjük 
fel, meglévén előre is győződve arról, miként a Tekintetes Egyesület, 
mely Keszthelynek előnyt adni bölcs belátása szerint el nem mulasztotta 
hazafias kérésünket pártfogásába venni szíves leend. 

Keszthelyen azon helyzetben vagyunk, hogy birván minden elő
nyökkel, mehjekkel e hely földrajzi, egészségi és gazdasági tekintetben 
csak bírhat, egyedül a föld az, melyet — ha a, pénzből bármily nagy 
összeg lenne rendelkezésünkre — nem tudnánk megszerezni; mivel a 
birtok itt egyedül mgos. gróf Festetics Tasziló uré, ki ilyet el nem ad; 
nem marad tehát egyéb, mint bérleni, s mivel ezt is csak a mgos gróf-
tói lehet, s mivel a felállítandó intézet most már országos ügy, a bi
zottmány teljes tisztelettel kéri fel a Tekintetes Egyesületet, lenne szi
ves a mgos gróf tábornok urat az ország nevében felkérni, hogy nagy 
kiterjedésű birtokának akár mely majorját engedné át haszonbérbe, 
minden berendezés nélkül. Ha ő méltóságától a szükséges 
területet megnyertük, úgy a bizottmány azon reményt képes előre is 
nyújthatni, mely szerint a bérbirtok évi bére, valamint az épületek 
helyreállítása a nm. magyar kir. Helytartó Tanács közbenjárulásával, 
Zala és Somogy megyék által fedezve lesznek, s a Keszthelyen ala
pítandó dunántúli kerületre szánt intézet alig fogna a tervezett öss&eg 
felébe kerülni. 

Ezekhez járul még ama kedvező körülmény, mely szerint bizo
nyosan remélni lehet, hogy a vinczellér-képezdét alapító részvény* 
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társulat, már fennálló intézetét berendezésétel együtt áladandja a 
Végre, hogy ez a földmives iskolával egyesillessék, mi ismét oly előny, 
mely sehol fel nem található. 

A bizottmány tehát imént előadott hazafiúi kéréséhez még azon 
kérését is csatolja, méltóztassék a Tekintetes országos Egyesületnek a 
dunántúli kerületre szánt intézet ügyét, egy rövid ideig függőben hagy
ni , és véglegesen a helyiség iránt nem határozni; a bizottmány rö
vid időn munkálatát bevégezte, s akkor az érdekelt két egyesület biz
tos számokra alapított kötelező ajánlatával fog a Tekintetes Egyesület 
előtt megjelenni. 

Mely tiszteletteljes hazafiúi kérésünk után, magunkat s vidé
künknek e fontos ügyét, a Tekintetes országos Egyesület kitűnő becses 
figyelmébe és pálifogásába ajánlván, maradtunk hazafiúi őszinte tisz
telettel stb. stb." 

FelolvastHtotl végül Rimaszombat városa képviselőinek az E g y e 

sülethez intézel következő leve le : 

„Tekintetes Országos Gazdasági Egyesület! Midőn a t. Egye
sület azon törekvéséről, hogy a különböző földveyyületü felső Magyar
ország számára is állitassék országos gazdasági iskola — értesültünk: 
örömmel ragadtuk meg ez alkalmat a Tekintetes Egyesület törekvését 
tehetségünkhez képest hazafiúi készséggel elősegíteni. 

Sietünk a Tekintetes Egyesületet a tekintetben hozott határoza
tunkról értesíteni, egyszersmind a Tekintetes Egyesület e hó 7-ik nap
ján tartandó gyűlésére megbízottunkat s városunk ügyvédét, tek. Dap-
sy urat a végből kiküldeni: hogy ő a Tekintetes Egyesületnek a netán 
szükséglendő bővebb felvilágosításokat azonnal megadhassa. 

Városunk elhatározta, hogy kész az építendő gazdasági iskolá
nak illő helyiséget kimutatni, s azt az intézetnek ingyen felajánlani, 
kész anyagban a maga által égettetni szokott tégla egy részét ingyen 
adni; kész a mintagazdasághoz szükséges föld és erdőbirtokot jutá
nyos haszonbér mellett az intézetnek örök időkre biztosítani; szóval 
mind azt, mi tőle telik, az intézet fölsegélésére megajánlani; e mellett 
a szomszéd birtokosoktól és helységek lakosaitól nyert biztosításnál 



fogva, reménységét fejezheti ki városunk az iránt, mikép ök az iskola 
kiépítéséhez részint az anyagok kiállításában, részint az anyagok be-
fuvarozásában teljes készséggel meghozandják azon áldozatot, melyet 
a haza minden hü polgárától méltán megvár. 

Midőn közgyűlésünk e határozatáról a Tekintetes Egyesületet 
értesíteni sietünk és szerencséltetünk, meg vagyunk győződve e felöl, 
hogy a felső Magyarország számára oly annyira szükséges országos 
gazdasági iskola helyéül városunkat fogja a Tekintetes Egyesület ki
jelölni, mit midőn kérünk, tisztelettel vagyunk az 1863 év április hó 
első napján tartott közgyűlésünkből a Tekintetes Egyesületnek alázatt s 
szolgái Rimaszombat város képviselői s ezek nevében; id. Ecsegly 
József polgármester, Újhelyi jegyző. „ 

A z igáiig, választmány a nm. m. kir. Helytartó Tanács leirata 
tartalmának fonalán: 

1) Örömmel vette tudomásul a zala-sornogymegyei gazd, egye
sületek buzgó érdekeltségét a Keszthelyen állíttatni óhajtott gazdasági 
tanintézet iránt, s az ez ügyben kiküldött bizottmány megkereséséhez 
képest az országos Gazdasági Egyesület részéről teljes készséggel 
nyújt a valósítás sikeresitésére segédkezet az állal, hogy a tervezett 
tanintézet gyakorlati gazdaságához szükséges földtér megnyerhetésó 
végett az egyesület nevében felkéri a Keszthelyi uradalom hazafiúi 
érzelmű tulajdonosát, mélt. gróf Festetics Tasziló tábornok urat, úgy
szintén köztiszteletben álló testvéréi, gróf Festetics György űr ö mél
tóságát; e megkereső levelek személyes átadásával — az ügy fejlődé
sének siettetése tekintetéből — az igazg. választmányi tagok közül m. 
gr. Festetics Ágoston és Ifi. gr . Szapáry Anta l urakat bízván meg. — 
Különben az igazg. választmány értesíteni fogja a za la-somogymegyCi 
gazd. Egyesületeket e lépésről, s jelentést teend egyszersmind a nm. 
in, k i r . Helytarló Tanácshoz is az ügy jelen állásáról, hogy annak l o -
vább fejlesz'ésére szokott hazafias buzgalma szerint magas közbenjárá
sával szintén hatni kegyeskedjék, 

A mi pedig: 
2) a felső magyarországi gazdasági tanintézet helyének kijelö

lését i l l e t i , az igazg választmány hálás elismeréssel értesült a nm. m. 
k i r . Helytartó Tanács ez érdembeni gondoskodásáról, mert valóban 
tekintve a kárpátok hegylánczolatának Mármaroslól Pozsonyig való 
kiterjedését, az igazg. választmány űgy van meggyőződve, hogy hazánk 
ezen fontos s nagy kiterjedésű részének elléro helyi viszonyaihoz 



képest "voltaképen legalább 2—3 gazdasági s erdőszeti taninlézetra 
volna szüksége, miért is annál jobban megfontolandónak véli, hogy — 
jelen körülmények szerint csak egy i ly tanintézet felállítására lehetvén 
reménység — ennek helye minél alkalmasabban választassék meg. 
Epen ez okból örömmel látta az igazg. választmány a felvidéki gazd. 
tatiintézet helye iránt versenyző buzgalmat, midőn e czélra egy rész
ről hírlapi felszólalás folytán Sárosmegyében Eperjes városa emeltetik 
k i , más részről az ülésen jelen voltak közül Lónyay Menyhért ur a 
Szepességet, Ivánka Imre űr pegig Selmeczet ajánlja az Egyesület 
figyelmébe. A Szepesség mellett az ottani hazafias érzelmű s egyaránt 
jeles iparos és földinivelö lakosságra történt hivatkozás; Selmeczet i l l e 
tőleg ismét, az ottan már fennálló bányász-erdészeti akadémia s %% e 
város töszomszéds igában fekvő Szentantali majorság előnyössége hoza
tott f e l , melyet birtokosától, berezeg Coburg ö fenségétől talán s ike
rülhetne az intézet számára megnyerni. Szóba jött Trencsénmegye is, 
főt Gömörböl, a Kárpál hegylánezolatnak mintegy központjából, Rima
szombat városa lelkes képviselői, az Egyesülethez intézet levelükben, 
S «z ülésre személyesen megjelent küldöttjük, t. Dapsy Vi lmos űr állal 
szóval i s , átalában formulázott igen szép ajánlattal nyilatkoztatják ki 
egy gazdasági és erdőszeti tanintézet állítására hozzájárulásukat. 

A hazafiúi részvét és érdekeltség ezen nyilvánulásait, mint meg
annyi örvendetes jelenség gyanánt vette az igazg. választmány a f e lv i 
déki gazd. tanintézet mielőbbi életbelépésére; az intézet minél alkalma
sabb helyiségének megválasztatására azonban szabad tért óhajtván 
hagyni, ez úttal a következőkben állapodolt m e g ; 

a) Rimaszombat városa lelkes képviselőinek, valamint az ülés 
szine elölt küldöttjének, t. Dapsy Vilmos urnák szóval kifejezte, űgy 
külön levélben is ki fogja fejezni az Egyesület hazafiúi meleg köszö
netet azon példás áldozatkészségért, melvlyel a felvidéki gazdasági 
oktatásra oly szükséges tanintézet felállítását, önkényt, minden felszó
lítás nélkül, tisztán a honpolgári kötelesség érzetétől vezéreltelve lehe
tővé tenni ajánlkoznak. Hogy azonban e hazafiúi ajánlkozást az Egye
sület, a felvidékre tervezett gazd. tanintézet helyének végleges meg
határozásánál teljes érdeme szerint a nm. m. kir. Helytartó Tanács e-
lött érvényesíthesse, kebeléből és tagjai közül m. gróf Serényi László 
és t. Peterdy Gábor urakat felkéri és megbízza a végeit , hogy a hely 
sziliére menve, s Rimaszombat városa elöljárói- és képviselőivel érte
kezve , kellő figyelemmel a felvidéki gazdaságok kisebb terjedelmére 
és a fenyves erdöszet ottani fontosságára, kimerítő tudomást, illetőleg: 
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egyezkedési alapokat szerezzenek a tanintézet száméra szánt földlér 
minőségéről, s a tett ajánlat részletes foganatosításának tüzetes fölté
teleiről. 

l>) A z igazg. választmány az Egyesület részéről lépéseket fog 
tenni annak megtudása iránt, váljon a Szeutantali gazdaságot Selmecz 
mellett mily föllételek alatt lehelne herczeg Coburg ö fenségétől a 
6zándéklolt gazd. tanintézet számára megnyerni? A többi, javaslatba 
hozott helyekre nézve pedig, miután ezeket illetőleg az Egyesület még 
most senkivel nem léphet egyenes érintkezésbe, az illetők részéről a 
netán teendő ajánlatokat bevárja. 

c) Mindezekről értesíteni fogja az Egyesület a nm. m. kir . H e l y 
tarló Tanácsot azon tiszteletteljes kérelem kijelentése mellei t , hogy a 
megkezdett értekezletek befejezésére április végéig számítani nem l e 
hetvén, méltóztassék a felvidéki tanintézet helyiségének végleges ki je
lölésére a határidőt meghosszabbítani. 

A hazai erdők megóvása tekintetéből kiadott 
Helytartó Tanácsi rendeletek. 

Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület f. é. april 7-én tartott igaz. 
választmányi ülésének jegyzőkönyvéből. 

X . Felolvastatott a nm. rn. k i r . Helytartó Tanácsnak, a hazai e r 
dők megóvására kiadott rendeletek kíséretében az Egyesülethez inté
zet következő le i ra ta : 

„Ezen kir . Helytartótanács szükségesnek tartván, hogy a köz 
gazdászai szakot érdeklő országos intézkedéseiről ezen Egyesület mint 
a hazai gazdasági érdekek központi közlege folyvást kellőleg értesülve 
s ez állal saját körében azoknak társulali téren is leendő sikeresilésére 
képesítve légyen, valamint eddigelé is az ide vágó intézmények tudo
mására lőnek juttatva, ügy ez alkalommal i s , az erdők épségben tar
tása és puszlilási merényletek ellenébeni megóvatása végett a törvény
hatóságokhoz ra. é. 17591, 70658. és f. é. 4743 sz. a. kibocsátott i n -


