
könnyebben tenyészthető. Különösen ajánlatos ez az eljárás nem 
eléggé sünien fejlődött bükk fiatalosokban. A vörösfenyő itt 
uralkodó fa marad, ha a termőhely igényeinek megfelel. A kiczczal 
szemben azonban többnyire a vörösfenyőnek kell háttérbe 
szorulnia, különösen akkor, ha nincs meg a kellő kor
különbség. 

Jegenyefenyővel ugy czélszerü a vörösfenyőt együtt tenyész
teni (csoportokban), mint a bükkel. 

Erdei fenyővel egyáltalában véve nem czélszerü együtt 
tenyészteni a vörösfenyőt, mert e két fanem mindig versenytárs 
marad, ellenben a tölgygyei való együtt tenyésztést meg kellene 
kísérelni, mert feltehető, hogy itt a vörösfenyő állandóan meg
marad uralkodónak. 

A vörösfenyő valamennyi fanem közt legjobban alkalmas 
a tultartásra és középerdőben felfának. Nem szenved a nap 
hevétől, sem a széltől, az aljfát nem károsítja beárnyalásával és 
ha egyszer uralomra jutott, igen kicsiny növőtérre van 
szüksége. (Folyt, köv.) 

Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város emlékirata 
az erdészeti főiskola áthelyezése tárgyában.*) 

Nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter ur! 
Az erdészeti főiskola áthelyezésének kérdését reánk nézve 

ismét aktuálissá tette az a memorandum, amelyet a bányászati 
és erdészeti főiskola erdőmérnöki szakosztályának tanári kara 1906 
november havában terjesztett Nagyméltóságod elé. 

Tekintve azt, hogy az ezen mozgalom alapjául szolgáló 
törekvés megvalósulása rendkívül súlyos csapást mérne erre az ős 
bányavárosra s nemzeti és kulturális szempontból annak egész 
vidékére is : Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város nemcsak 
önvédelmet gyakorol, de hazafias kötelességet is teljesít, amidőn 
jelen előterjesztésével a magas kormányhoz fordul azzal a tisz
teletteljes kéréssel, méltóztassék a várost attól a folytonos lidércz-
nyomástól, mely a kérdés hosszas napirenden tartása által a városra 
nehezedik és fejlődését megakasztja, megszabadítani s a folytonos 

*) L. a 300 és következő oldalakon közölt megjegyzéseket. Szerk. 



izgalmat okozó kérdést, mely a főiskola fejlesztését is károsan 
befolyásolja, a napirendről levenni. 

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy amikor országos érdek
ről van szó, a helyi érdekek kell, hogy háttérbe szoruljanak. 
De viszont kötelességünk, hogy akkor, amidőn városunk jövője 
veszélyeztetve van, anélkül, hogy ezt akár az országnak, akár 
a főiskolának érdeke megkívánná, fölemeljük szavunkat s kérjük 
a magas kormány segítségét. A jelen esetben ezt annál inkább 
tehetjük, mert szilárd a meggyőződésünk, amelyben minket az 
ország, de sőt az erdészeti szakkörök követelménye is*) támogat, 
hogy az erdészeti főiskolának Budapestre való áthelyezése sem 
a magyar nemzeti állam kiépítése, sem a magyar erdőgazdaság 
fejlesztése, sem az erdészeti szakoktatás szempontjából nem kívá
natos, de sőt ellenkezőleg hazánk és erdészeti szakunk érdeke 
azt követeli, hogy a főiskola ott fejlesztessék nagygyá és önállóvá, 

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy kérelmünk és állitásunk 
igazolására visszapillanthassunk a székhely-kérdés történetére. 

A tanári kar első sorban arra alapítja érvelését, melylyel az 
áthelyezés szükséges voltát bizonyítani akarja, hogy az erdészeti 
tanintézet első tanára, dr. Wilckens már 1309-ben, vagyis a tan
intézet megalapítása idején Selmeczbányát alkalmatlannak jelen
tette ki az erdészeti tanintézet létesítésére. Eltekintve attól, hogy 
Wilckens akkor érkezett Braunschweigból hazánkba, amelynek 
erdészeti viszonyait és erdeinek geográfiai elhelyezését egyáltalá
ban nem ismerte, az élet fényesen ráczáfolt nemcsak Wilckensre, 
hanem azóta is mindazokra, akik ebben az ügyben valaha hasonló 
kijelentést tettek. Országszerte ismeretes ugyanis, hogy a magyar 
erdészeti szakoktatás, egykori alárendelt és függő helyzete daczára 
oly magas színvonalra emelkedett e város falai között s oly sok 
kiváló és hírneves szakférfiút adott az országnak, hogy az erdé
szeti felsőbb tanintézetek között mondhatni a legtekintélyesebb 
helyet foglalja el s hogy a külföldi szaktudósok szervezetét, beren
dezését és fejlettségét igen kiválónak ismerik el. De nemcsak a 
főiskola emelkedett ily magas színvonalra, hanem fejlődésének és 
önállóságának rövid ideje daczára a magyar erdőgazdaság is, ami 

*) Hogy ezt a város hogyan állithatja, valóban nem értjük. Szerk. 



legfényesebb bizonysága annak, hogy a főiskola jelenlegi szer
vezetében és elhelyezésében teljesen megfelel hivatásának. U&) M 

A prófétai tehetséggel felruházott Wilckens, különben éppen 
ugy, mint mindazok, akik ez ügyben kezdettől fogva egész a 
60-as évekig nyilatkoztak, sohasem nevezték meg azt a helyet, 
amely az erdészeti szakképzés czéljaira Selmeczbányánál alkalmasabb 
lenne. S aki ismeri az akkori viszonyokat hazánkban s tájékozva 
van az akkori osztrák centralisztikus törekvések felől, rögtön tisz
tában van azzal, mi volt ezeknek a nyilatkozatoknak és törekvések
nek nyíltan be nem vallott czélja. S ezeket ismerve, minden magyar 
erdész csak hálával tartozik Selmeczbányának, hogy az évtizedeken át 
tartó ellenkező törekvések daczára az erdészeti akadémia elvitelét 
megakadályozni tudta. 1858-ban, amidőn ezek a törekvések már 
nyíltan jelentkeztek s az abszolút kormány az erdészeti akadémiának 
Bécsbe való áthelyezését már elhatározta, Selmeczbánya közönsége 
a várost és a magyar erdészeti szakképzést fenyegető veszedelem 
elhárítására a trón zsámolyához járult; ekkor történt, hogy Fel
séges Urunk és Királyunk, akinek egyik dicsőségesen uralkodó 
őse, Mária Terézia vetette meg alapját Selmeczbányán az erdészeti 
akadémiának, azokkal a kegyelmes és a jelenre is kiható szavak
kal bocsátotta el a selmeczbányai küldöttséget, hogy az erdészeti 
akadémiának Selmeczről való elvitelét nem engedi meg.^J^^ 

A magyar alkotmány helyreállítása után az erdészeti főiskola 
fejlődése is rohamosan megindult. A magyar nyelvű oktatás meg
honosításával a magyar kormány jelentékenyen szaporította az 
erdészeti tanszékek és tanárok számát, felszabadította a bányászattal 
szemben alárendelt szerepéből s helyreállítva a bányászati és az 
erdészeti ágazat között a teljes paritást, az erdészetet speciális 
tudományszakjaira nézve a bányászattól teljesen függetlenítette 
s végül az erdészeti tanszékek befogadására 1892-ben diszes palotát 
emelt. Emellett jelentékenyen kibővítette a növénykerteket s min
den lehető áldozattal létesítette és megnagyobbította a kisiblyei 
tanerdejét, hogy lehetségessé tegye az elméleti dolgoknak gyakor
lati és szemléltető módon való bemutatását s erdőgazdasági kisér
letek végrehajtását. 

Eme nevezetes és korszakalkotó reformok életbeléptetésénél 
ugy a magas kormányt, mint az erdészeti szakköröket is ama 



törekvés vezérelte, hogy az akadémia Selmeczbányán maradjon, 
ahol fejlődésének őszes feltételei feltalálhatók. Az erdészeti szak
körök határozottan tiltakoztak az erdészeti akadémiának Selmecz-
bányáról való elvitele, valamint a németeket utánzó ama törekvés 
ellen, mely az erdészeti főiskolának az egyetemmel való összekap
csolását célozta.' Midőn az Országos Erdészeti Egyesület 1874-iki 
közgyűlése a kolozsvári és a budapesti egyetemeken az erdészeti 
szaktudomány szélesebb elterjedése végett egy-egy erdészeti tan
szék felállítását kérte a magas kormánytól, határozottan kijelentette, 
hogy a Selmecbányái akadémiának jelen helyén való meghagyását 
a speciális erdészeti szolgálatra hivatott szakemberek nevelésére 
föltétlenül szükségesnek tartja és azt „a felső vidéken, mint a 
magyar tudományosság és nemzetiség tűzhelyét és hű őrét Is 
fenntartani óhajtja". v)fouyyfr**. &b*«Mn ^chdc 

1875-ben az erdészeti akadémia tanrendszerének megváltoz
tatása, vagy annak a tudományegyetemmel való egyesítése tárgyá
ban megtartott ankéten, melyre az erdészeti tanárokon kívül 
nevezetesebb szakemberek is meghivattak, Hoffmann Sándor erdő
tanácsosnak az volt írásbeli szakvéleménye, hogy „az erdészeti 
szakoktatás a selmeczi akadémián épp oly kitűnő lehet mint bár
mely egyetemen, ha az kellően van felszerelve". Illés Nándor 
főerdőtanácsos, akkor uradalmi erdőmester szerint pedig az aka
démiának Budapestre való áthelyezése „megadná annak a halálos 
döfést és bizonyára hazai erdészetünk is szenvedne általa". 
A benyújtott szakvélemények alapján az Orsz. Erdészeti Egyesület 
1875-iki közgyűlése egyhangú határozatával kimondotta, hogy r 

„az erdőakadémiának a tudományegyetemmel való egyesítését nem 1 2^ ^ 
ismeri szükségesnek, sőt kívánatosnak tartja, hogy az az erdőknek •'• 
minél közvetlenebb szomszédságában tartassék fenn "A Az erdészeti ó***. 
szakkörök eme nézetét elfogadva, a magas kormány Selmecz
bányán felépíttette az erdészeti tudományok uj és diszes csarnokát. 

Hogy az áthelyezés kérdése ennek daczára sem került le a 
napirendről, az nem az erdészeti szakkörök kívánságára történt, 
hanem a központból megindított és az ifjabb erdészeti tanárok y 
által támogatott mozgalom következménye.-* Ennek a folytonos 
mozgalomnak tulajdonitható, hogy az Orsz. Erdészeti Egyesület 
1896. és 1905-iki közgyűlése a főiskolának Selmeczbányáról való 



elvitele mellett nyilatkozott. E határozatokban azonban a súlypont 
nem annyira a főiskola áthelyezésére helyeztetett, amely csak 
másodrendű kérdés gyanánt szerepelt, hanem arra, hogy az 
erdészeti szakoktatás a bányászatitól teljesen függetlenittetvén és 
elválasztatván, az erdészeti szakképzést saját szükségleteihez képest 
berendezze és fejlessze. Hogy pedig ennek a jogos kívánságnak 
semmi sem áll útjában, mutatja az Országos Bányászati Egyesület 
1897. és 1905-iki határozata, hogy a két szakoktatás közössége 
mindkettőnek önálló, független és különleges igényeit is kielégítő 
fejlődése érdekében mielőbb megszüntetendő. Mig azonban az 
Erdészeti Egyesület és tanári kar minden baj kutforrását és a 
modern fejlődés minden képzelhető akadályát egyedül a főiskola 
jelenlegi székhelyében keresi, addig a Bányászati és Kohászati 
Egyesület a székhely kérdését nem tartja bolygatandónak és oly 
határozatot hozott, hogy a bányászati főiskola jelenlegi székhelyén 
maradjon és ott fejlesztessék ki esetleg második műegyetemmé. 

Ezt a nevezetes határozatot csak azért emiitettük fel, hogy 
ne önmagunk legyünk megczáfolói az erdészeti tanán kar ama 
megokolatlan s e város hazafias és aránylag magas intelligen-
cziával biró lakosságára nézve oly méltatlan nyilatkozatának, amely 
szerint „e város falai között megszűnik a jó izlés, lelohad a 
szellemi munkásság iránti szeretet s a fiatalságban erősödik az 
elparlagiasodás iránti haljam, akik azután szük látókörrel s igen 
hiányos kulturális érzékkel lépnek s z o l g á l a t b a . E z a lehetetlen 
kijelentés megadja a memorandumnak az elfogultság színezetét, 
mert ha e vádnak csak némi alapja is lenne, föl nem tételezhető, 
hogy a bányászati szakkörök továbbra is Selmeczbányát tartanák 
meg főiskolájuk székhelyéül. 

Részünkről nem is tartjuk szükségesnek, hogy e képtelen 
vád ellen védekezzünk, mert abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy ha egy főiskola, amelynek husz tagból álló tanári testülete 
van, Selmecbányán kivül, hazánk bármely kis községében volna 
elhelyezve, annak a községnek csakhamar az egész vidék szellemi 
góczpontjává kellene válnia. Pedig Selmeczbányán a főiskola tanári 
karát ebbeli működésében buzgón támogatja a kincstári bánya
igazgatóság nagyszámú tisztikarával, egy liczeum és egy gimnázium 
tekintélyes tanári karával és egy önálló törvényhatóság egész tiszti 



karával együtt. Ezzel a váddal szemben bátran és önérzetesen 
állíthatjuk, hogy a vidéki kisebb városok között éppen Selmecz
bánya dicsekedhetik leginkább lakosságának túlnyomó intelligen-
cziájával, kulturális helyzetével és intézményeivel, ami őt termé
szetszerűleg méltóvá teszi arra, hogy egy főiskola székhelye legyen. 
Lehetetlen hogy a szellemi élet pangásnak induljon ott, hol ennyi 
kulturális alkotás s tudományos intézet és egyesület nyújthat a 
hallgatóknak szellemi táplálékot. — (Te^K. V+Qfr>&Jc, — vwCú 

Az a körülmény, hogy az általános országos elszegényedés, 
különösen pedig ezüstbányászatának hanyatlása folytán a város 
jelenleg nehéz gazdasági helyzettel küzd, nem szállította alá a város 
ebbeli kulturális szinvonalat s biztos reményünk van, hogy gaz
dasági helyzetünk s különösen kedvezőtlen világforgalmi és köz
lekedési viszonyaink javulásával a nagy költségeket igénylő s a 
modern műveltség által megkívánt létesítményeket, amelyeket a 
főiskolai tanári kar a városban nélkülöz, lassan bár, de fokozatosan 
megteremtjük. 

Az erdészeti főiskola ennek a fejlődésnek megakasztásával a 
jelen viszonyok között végső romlásba döntené városunkat. Ezzel 
a veszedelemmel is megtudnánk azonban barátkozni, ha azt az 
állítólagos országos érdek megkövetelné, amely a főiskola áthelye
zésével a magyar erdészet fejlődéséhez fűződik. Kénytelenek vagyunk 
azonban határozott nyíltsággal kijelenteni, hogy az erdészeti szak-
oktatás fejlődése nem teszi szükségessé a főiskola áthelyezését, ó^-

Ha elfogulatlanul pillantunk vissza a magyar erdészeti szak
oktatás, tudomány és irodalom fejlődésére, amelyet még az elfogult 
biráló sem képes eltagadni, el kell ismernünk, hogy a főiskola 
a fejlődés és haladás ezen magas fokát városunk falai között érte 
el. Ezt elismerve, a főiskola még létező bajainak és hiányainak 
kutforrását ma sem szabad a városi viszonyokban, a főiskola szék
helyében keresni, hanem oly szervezeti, felszerelési, vagy más 
hiányokban, amelyek teljesen függetlenek a székhely kérdésétől. 
Ha az erdészeti főiskola teljes önállóságot akar, ennek elérése 
érdekében nem szükséges egy egész vidéket erkölcsi és anyagi 
megrázkódtatásnak kitenni s a főiskola áthelyezésével az állam 
háztartását is súlyosan és megokolatlanul megterhelni. Ezt a czélt 
sokkal egyszerűbben és sokkal biztosabban érheti el azáltal, ha 



nem szakad el attól a talajtól, ahol lételének és fejlődésének 
összes föltételei rendelkezésre állanak, hanem megmaradva az 
eddigi jónak bizonyult alapon, szervezetének megváltoztatásával, 
tanszékeinek szaporításával és modern berendezésével teljesen 
különválik a bányászati főiskolától s ettől függetlenül építi fel az 
erdészeti szakműveltség uj épületét. Senki sem lehet kétségben 
aziránt, hogy ez Selmeczbányán, ahol a főiskola fejlődésének 
egy évszázad alatt összegyűjtött eszközei rendelkezésre állanak, 
könnyebben és biztosan sikerülne és sokkal kevesebb megráz
kódtatással járna, mint másutt. Ha ez a különválás megtörténik, 
valóban nem áll semmi többé útjában annak, hogy az erdészeti 
tudomány és szakoktatás olyan fejlődést vegyen, mint amilyet a 
tanári kar a székhely-változtatástól vár. 

Az erdészeti szakoktatás teljes függetlenitésének kérdése 
különben csak külső ürügynek látszik. A tanári karnak az a törek
vése ugyanis, hogy az erdészeti főiskolát az eddigi vélt gyámság 
alól felszabadítva, egy sokkal veszedelmesebb közösségbe hozzák 
a tervezett gazdasági egyetemmel, sehogysem egyeztethető össze 
a függetlenitésre irányuló törekvéssel. A bányászati akadémiával 

_való kapcsolat, jótékony hatása alatt az erdészeti szakoktatás a 
kezdet nehézségei daczára oly magas szinvonalat ért el, amely 
semmivel sem áll hátrább a külföldi erdészeti szakiskolák mögött. 
Az erdészeti szak hallgatói e közösség hatása alatt sokkal magasabb 
technikai kiképeztetésben részesültek, mint bármely külföldi erdészeti 
főiskola hallgatói s ennek következtében a magyar erdészeti szak, 
amelyet még ott is, ahol technikai főiskolával kapcsolatos (pl. 
Zürichben, Karlsruhéban), a gazdasági szakokhoz soroznak, sokkal 
közelebb áll a technikai szakokhoz, mint bárhol másutt. Teljes 
joggal és büszke önérzettel hivatkozhatott erre az Orsz. Erdészeti 
Egyesület, amidőn néhány évvel ezelőtt a mérnöki czim és gyakor
lat szabályozását czélzó törvényjavaslat hatását a már eredetileg 
belevont bányászat mellett az erdőmérnökre is kiterjeszteni akarta. 

Mit nyújtana ezzel szemben az erdészeti főiskolának a gazda
sági egyetemmel való kapcsolata? Általános tapasztalat az, hogy 
agrikulturális helyzetünk következtében az erdészetet a mezőgaz
dasággal szemben alsóbbrendű gazdasági ágazatnak tekintik s 
hogy ennek következtében minden nagyobb uradalomban a kisebb 



tudományos képzettséggel biró gazdatiszt van a vezetői, az erdész 
pedig az alárendelt állásban.' Ez a szűkebb keretű kép nagy 
általánosságban jellemzi, az országos felfogást is. Hogy ilyen 
körülmények között a gazdasági egyetemmel való kapcsolat az 
erdészeti szakoktatás önállósítását nem biztosítaná, bizonyítani nem 
szükséges. & ^ * r 

De ettől eltekintve is, nem habozunk kijelenteni, hogy az 
erdőmérnökre a gyakorlatban váró feladatok nem követelik az 
egyetemi, szigorúan tudományos képzést s hogy az erdész specziá-
lis kiképzése, amelyet az egyetem nyújtana, semmivel sem lenne 
jobb annál, amelyet egy kellően szervezett és a tudomány magas 
színvonalán álló erdészeti főiskola nyújt. Hiszen az erdészeti szak
osztály az uj egyetemnek is oly fakultását alkotná, amely a leg
kedvezőbb esetben a kultivált tudományok tárgya, terjedelme és 
intenzitása tekintetében csakis saját szükségleteihez képest rendez
kednék be, éppen úgy, mint ahogy akkor tenné, amidőn egészen 
függetlenül intézné sorsát. Hogy emellett az erdészet specziális 
érdekei az egyetemen, amely azokat csak másodsorban szolgálná, 
jobban érvényesülnének és biztosíttatnának, talán az egyetemmel 
való kapcsolat buzgó pártolói sem hiszik. 

Tekintve azt, hogy az oktatás sikere a megfelelő szervezeten 
és berendezésen kivül függ a tanári testület buzgalmától, szak
szeretetétől, lankadatlan tudományos búvárkodásától, valamint a 
hallgatók szorgalmától és. tudomány szeretetétől, meg vagyunk 
győződve, hogy az elméleti szakoktatás sikere szempontjából 
egészen mellékes a székhely kérdése. 1 Amidőn azonban ezt két
ségen kivül helyeztük, meg kell vizsgálnunk, vájjon szükséges-e 
az a gyakorlati oktatás szempontjából. < llcy, í/^tM ( 

Habár a tanári kar szerint a főiskolának főczélja az elméleti 
oktatás, mégsem lehet tagadni, hogy annak karöltve kell haladnia 
a gyakorlati kiképzéssel. Ami a festőnek vagy szobrásznak a régi 
Róma művészeti remekei, ami az építésznek az egyes monumen
tális alkotások, amelyeknek ismerete nélkül elméleti tudománya 
testet ölteni nem tud, az az erdésznek az erdő. Az erdő közeléből 
elvont szakember olyan, mint az üvegházi növény, amelyet a 
művészi kezelés felnevelhet ugyan külsőleg pompássá, diszlővé, 
a szabad természet fuvallatára azonban elveszti minden ékességét 



és értékét. Az erdő közelsége adja meg az elmélethez szükséges 
szemléltető oktatás lehetőségét, amelynek nagy fontosságát egyet
len szakember sem vonhatja kétségbe. 

Nem „a gyakorlati apróbb fogásokról van itt szó", hanem 
arról, hogy a tanulónak módjában legyen az elméleti s elvont 
dolgokat felfogni és ugy megérteni, hogy kifejlődhessék benne a 
természetes szakszerű felfogás, amelynek segélyével az elméletnek 
a gyakorlatban való alkalmazásához nyer biztos segédeszközt, sőt 
nélkülözhetetlen alapot. Enélkül az erdész lehet jó matematikus, 
vagy technikus, ismerheti a gombák vagy baczillusok szaporodá
sának szövevényes titkait, de jó szakember mégsem lehet soha, 
már pedig a fősuly első sorban erre fektetendő. 

A gyakorlati kiképzés szempontjából Budapest annyira hát
térbe szorul és az oda való áthelyezés hazánk jól felfogott gazda
sági érdekeire nézve is oly nagy hátránynyal járna, hogy azt a 
dolog természetszerüségénél fogva további indokolással kifejteni 
nem is tartjuk szükségesnek s e szempontból egy néhány fontosabb 
tényre óhajtunk még kiterjeszkedni. 

Magyarország erdőségeinek nagy tömege a középhegységgel 
biró területeken fekszik. Selmeczbánya domborulati és éghajlati 
viszonyainál fogva a nagy átlagnak a legjobban megfelel és 
növénytenyésztés szempontjából is a legalkalmasabb hely. Az 
üzemi teendőkkel járó, az erdőtenyésztés, becslés, használat és ren
dezés körébe tartozó dolgok jórészt- itt helyben s közvetlenül 
mutathatók be a hallgatóknak, mert erre a czélra egyrészt a 
10,000 kat. holdnyi városi erdők, másrészt a közeli kincstári, vagy 
Kóburg herczegi erdőbirtokok állanak rendelkezésükre, ahol még 
egy-egy modernül berendezett gőzfűrész-telep is található. A nagyobb 
szabású erdészeti berendezések és kihasználások bemutatása a 
közelfekvő garamvölgyi kincstári erdőkben, jóformán 24 óra alatt 
eszközölhető. A gyakorlati kiképzésnek mind e kimeríthetetlen 
tárházával szemben mit nyújt Budapest? Az áthelyezés gyakorlati 
érvéül a homokkötésen kivül egyebet egyetlen szakember sem 
tudott felhozni, már pedig az egész erdőgazdaságnak ez az ága 
az erdőnevelésnek oly csekély részét képezi, hogy e fontos kér
désnél számba sem jöhet. És, hogy a gyakorlati kiképzésre nézve 
az áthelyezést támogatók közül a homokkötésnél több indokot 



felhozni senki sem tudott, fényesen igazolja azt, hogy a székhely
kérdés folytonos hangoztatása és felszínen tartása lehet ugyan. 
divatos és modern, de a gyakorlati szakoktatásra föltétlenül 
hátrányos. 

Az erdészeti főiskola rendelkezésére áll továbbá az 500 kat. 
hold kiterjedésű kisiblyei tanulmányi erdő, amelyet erdészetünk 
nagy jelesei oly nagy gonddal és költséggel rendeztek be és a 
gyakorlati oktatás czéljaira átalakítottak. Ez az erdő, amelyben 
naponkint tartatnak különféle gyakorlatok, ha már szűknek bizo
nyulna, a tőszomszédságában fekvő kincstári erdőből tetszés szerint 
kiegészíthető. Ugyanezt a czélt szolgálja a tökéletesség magas 
fokára emelt botanikus kertünk, amelynek területe 7 kat. holdat 
meghalad s amelynek nagy értékét és becsét a magas kormány 
is elismerte, amidőn 1897-ben az uj akadémia létesítésekor kimon
dotta, hogy az építkezés czéljaira abból egy talpalatnyit sem enged 
elfoglalni, tekintettel annak az erdészeti oktatásra vonatkozó nagy 
becsére és értékére. 

Legáltalánosabb elv szerint is az erdészeti főiskolát ott kellene 
létesíteni, ahol a gyakorlati kiképzésre a legtöbb alkalom és tér 
nyilik. A fakereskedelmi szempontra való hivatkozás, melylyel a 
Budapestre való áthelyezés hasznát akarják kimutatni, nem állja 
meg helyét, mert az az erdőgazdaságnak csak egy ágazatát képezi 
és semmi sem állja útját annak, hogy a fakereskedelem ismerte
tésére itt Selmeczen egy uj tanszék létesíttessék. 

A főiskola erdészeti tanári kara minden tiltakozása ellenére is, 
a sorok között elismervén a gyakorlati kiképzés fontosságát és 
indokaiknak ez irányban való nagy gyengeségét, azt a nagy hát
rányt, amely a főiskolának Budapestre való áthelyezéséből az _ 
erdészeti szakképzésre háramlik, a vidékre való gyakori utazgatás 
által akarja némileg ellensúlyozni, nem látván be, hogy az már 
költségesebb volta miatt sem lenne keresztülvihető. Köztudomású 
ugyanis, hogy az évenként többször rendezett gyakorlati tanul
mányutakra alig egy néhány hallgató szokott jelentkezni; az ösztön
dijasokon kivül, akikre ez kötelező, úgyszólván senki. Ennek oka 
nem a hallgatóság buzgalmának és érdeklődésének hiányában, 
hanem szerény anyagi helyzetében rejlik. Miként képzelhető el tehát, 
hogy a czélzott „gyakori" vidéki kirándulásokon, melyek hosszabb 



időt és nagyobb költséget is igényelnek az „összes" hallgatóság 
részt vegyen; ha pedig ez, mint egyetlen mentő eszköz, keresztül 
nem vihető, ugy a hallgatóság gyakorlati kiképzése nemcsak hiányos, 
de örökké pótolhatlan marad. 

Megengedjük, hogy a gyakorlati oktatás szempontjából vannak 
hazánkban alkalmas városok, de akárhová is helyeztessék át a 
főiskola, az arra fordítandó több milliós költség daczára is csak 
egy, a kezdet nehézségeivel küzdő, talajából erőszakosan kiszakított, 
minden történeti tradicziót és hagyományt nélkülöző fejletlen 
intézményt nyernénk vele, amely csak hosszú idő multán és csak 
ujabb tetemes költségekkel érné el azt a szinvonalat, melyet 
főiskolánk a mai napon Selmeczbányán elfoglal. 

Ha végre a tanuló ifjúság szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 
megengedjük, hogy az Budapesten inkább sajátíthatja el a raffinál-
tabb izlést, a nagyobb fokú társadalmi simaságot, evvel együtt 
azonban karöltve is járna az elpuhultság, meglanyhulna a szabad 
természet és az erdő iránti szeretet s mindennek az lenne a követ
kezménye, hogy viharedzett, a hely és idő minden viszontag
ságaival megküzdeni tudó erdész helyett előállana a „szalonerdész", 
akinek legfőbb igyekezete az lenne, hogy a nagyvárosi élet bűvös 
és vonzó légkörében megmaradhasson. 

Ha a tanári kar azt tapasztalja, hogy itt Selmeczen az ifjúság 
társadalmi életében, — amely ennyire kifejlődve, sehol másutt, 
ahol főiskolák vannak, fel nem található, — stagnálás mutatkozik, 
a kis város szűkebb határai között amúgy is egymásra lévén utalva, 
emelje magához a hallgatóságot, s azt folyton buzdítva, bátorítva, 
adja meg neki akár tudományos felolvasások, akár irodalmi 
estélyek, stb. rendezése álíal a módot arra, hogy szakszeretete 
minél inkább kifejlődhessék s önművelődésre való hajlandósága 
felébresztenék. 

Az is közismert tény, hogy a főiskolai hallgatók legnagyobb 
része szerény anyagi viszonyok között élő szülők gyermeke, akiket 
első sorban sújtana a nagyvárosi élet drágasága; ezt a drágaságot 
éppen elviselhetlenné tennék a tervezett gyakori kirándulások 
költségei. De miként a tanári kar önművelődésének és tudományos 
munkálkodásának a székhelytől függetlennek kell lennie, épp igy 
a tanuló ifjúság szakszeretete, buzgósága és szorgalma fokozására 
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nem tartjuk szükségesnek, hanem ellenkezőleg károsnak a nagy
városi élet zaját s idegeket kimeritő és uton-utfélen kínálkozó 
élvezeteit, / á ^ ' w w e ^ l ^Jr^r. 

Végül engedje meg Nagyméltóságod, hogy a magas kormány 
programmjának azon üdvös és helyes pontjára hivatkozzunk, 
melylyel a hatalmas állami szervezet működésével is az egységes 
magyar nemzeti állam kiépítését, valamint egyes kulturális intéz
mények deczentralizácziója által főleg az exponáltabb vidékek oly 
megerősítését tűzte ki feladatául, hogy azok a nemzeti előrehala
dás biztos révét és góczpontját képezzék. Csak egy pillantást kell 
vetnünk Selmeczbánya földrajzi fekvésére, a városnak és vidékének 
faji jellegére és előttünk áll az a megdönthetetlen igazság, hogy 
Selmeczet a főiskolától megfosztani nem szabad. Szakszempontból 
talán képezhette vita tárgyát e kérdés, a nemzeti eszme, a magya
rosodás és a magyar nemzeti állam kiépítése szempontjából ellen
ben e kérdésnek még csak taglalásába sem lehet bocsátkozni. 

Különös, de a mi álláspontunkra igen kedvező jelenség, hogy 
az erdészeti tanári kar izoláltan állván elvi és nemzeti szempont
ból is a főiskolának a fővárosba való áthelyezésével, tulajdonképpen 
szembe helyezkedik az országos közvéleménynyel, amely mind 
határozottabban és erélyesebben követeli, hogy a Budapesten már 
létező főiskolák is lehetőleg a vidékre szétosztassanak, nehogy a 
fővárosi túltengés a vidéki jogos kulturális érdekeit megsemmi
sítse, ahol azonkívül a tanuló ifjúság, illetve a tanulás egészséges 
fejlődése helyett a züllés és pusztulás üt tanyát. 

A selmeczi főiskola a felvidéken a magyar nemzeti haladás 
és művelődés erős vára, amely magát a várost is kulturális gócz-
ponttá tette. Az akadémia magyarrá tétele óta lefolyt négy évtized 
alatt a város lakosságának megmagyarosodása terén is oly ered
ményekre hivatkozhatunk, amelyek elvitázhatatlan nevezetességet 
és fontosságot adnak e városnak a nemzeti eszmék meggyöke-
resitése és tovább fejlesztése szempontjából. 

Mindezeknek tiszteletteljes előterjesztése után Selmecz- és 
Bélabánya szab. kir. város törvényhatósága a mai napon megtar
tott közgyűlésének határozata értelmében azon alázatos kérelmet 
terjeszti Nagyméltóságod elé, hogy: 

az erdészeti főiskolának az erdészeti szakoktatásra nézve szük-



ségtelen sőt egyenesen káros, az állam háztartás megokolatlan és 
tetemes megterheltetésével járó, valamint a magyar nemzeti állam 
erősítésére is mérhetetlen veszélyt rejtő, áthelyezést czélzó törek
véseket és az erre vonatkozó mindennemű mozgalmat figyelmen 
kivül hagyván, kegyesen elrendelni méltóztassék, hogy a főiskolán, 
jelenlegi székhelyének megtartása mellett létesíttesenek mindazon 
reformok, modern építkezések és berendezések, amelyek az erdé
szeti szakoktatás jövőbeli fejlődését biztosítani vannak hivatva. 

Megjegyzések Selmeez- és Bélabánya szab. királyi 
városnak az erdészeti főiskola áthelyezéséről szóló 

emlékiratára. 
A fenti emlékiratot a város kívánságára közöltük egész ter

jedelmében, ugy amint annak idején az erdészeti főiskola tanárainak 
ugyanezen tárgyban szintén a földmivelésügyi miniszterhez intézett 
előterjesztésével tettük.*) Egész őszinteséggel ki kell azonban 
jelentenünk, hogy az egyforma elbánás részünkről nem jelenti 
azt, mintha az erdészeti főiskola áthelyezési kérdésében a város 
emlékiratának a tanárok előterjesztéséhez hasonló értéket tulaj
donítanánk. Erre bizonyára a város sem számított, mert nagyon 
világos dolog, hogy ebben a kérdésben a városi törvényhatósági 
bizottság és az erd. tanári testület illetékessége és véleményének 
a tárgyilagosság szempontjából mérlegelt értéke között a város 

-hátrányára lényeges különbség van. 
>k£_ A város emlékirata — bármennyire hangoztatja is a köz 

érdekeit — természeténél fogva minden kétségen felül nem a 
közérdek, hanem a helyi érdekek szolgálatából ered. Feladata az, 
hogy a főiskolának a városra nézve érzékeny veszteséget ered
ményezhető áthelyezését megakadályozza. Gondolatmenetének, 
állításainak és csekély számban levő bizonyított érveinek czélja 
tehát nyilván nem a közérdeknek megfelelő tárgyilagos igazság 
keresésére, hanem az önvédelemre összpontosul s ennélfogva olyan 
érveket, amelyeket a főiskola elvitelét támogatják, természetesen 
nem akczeptál, sőt feladatának veszélyeztetése nélkül nem is 

*) Lásd az Erdészeti Lapok 1906. évi X I I . füzetében. 




