
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. 



akczeptálhat, legyenek azok bármennyire alapigazságok és szár
mazzanak akármennyire illetékes helyről. Ez magyarázza meg, 
hogy a város törvényhatósági bizottsága — amely az erdészeti 
főiskola áthelyezési kérdésének taglalásához az illetékességet főként 
abból a kétes értékű forrásból merítheti, hogy a főiskola már 
alapítása óta Selmeczbányán van és elvitele a városra nézve nagy 
veszteség — a kiváló szakemberekből alakult tanári karnak az 
Országos Erdészeti Egyesület hasonló értelmű határozataival egy
behangzó véleményét minden habozás nélkül, nemcsak megfonto
latlan és lehetetlen okvetlenkedésnek, de az erdészeti szakoktatásra, 
valamint a főiskolai fiatalságra és a magyar erdészetre, sőt a 
magyar állameszme kiépítésére nézve is kész veszedelmet hozó 
merényletnek kívánja minősítem. 

Az emlékiratnak ez a szinte csodás öntudatot és hozzáértést 
hirdető szárnyalása minden kétségen felül akkor is erősen imponált 
volna azoknak, akik magukévá tették, ha kizárólag a törvény
hatósági bizottság véleményét tolmácsolva mondja ki a tanárokra 
és az O. E. E.-re nézve egyaránt lesújtó (?) ítéletét. Az illeté
kesebb körökre való hatás szempontjából azonban a szerző ezt 

ugy látszik — nem tartotta elegendőnek, mert mindjárt az 
emlékirat elején sutba vágva a hangulatkeltésre alkalmatlannak 
mutatkozó igazságot, azzal a bebizonyithatlan, de egyébként 
igen nyomatékos állítással igyekszik a továbbiakat mások, külö
nösen pedig a miniszter előtt is hatásos alapra fektetni, hogy a 
város álláspontját „az ország, de sőt az erdészeti szakkörök köz
véleménye is támogat"-ja, még pedig olyan értelemben, 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" . . . stb. 

Ezzel a minden esetre merész, de igazságbeli gyöngeségénél 
fogva nem éppen követésre méltó állítással segít a törvényhatóság 
nehéz helyzetén és megadva további tónusához a hatásos hátteret 
is, egyben az Országos Erdészeti Egyesületnek a főiskola áthelye
zését sürgető, behatóan megokolt 1896. és 1905. évi határozatait, 
valamint a főiskolai tanári kar 1905. évi emlékiratát és az erdészeti 
főiskola áthelyezését kérő előterjesztését olybá tünteti fel, mintha 



azok a közvéleményt hamisan képviselnék, illetve meghamisított 
közvéleményt idéznének. Ezt eleinte csak az előbbi állítással 
demonstrálja, de hogy az igy még nem eléggé megtévesztő tény-
forditásnak hihetőbb formát adjon, később már attól sem riad 
vissza, hogy az O. E. E. idézett határozatait nyíltan is (de némi 
hátvéddel) a közvélemény hamis visszhangjának minősítse, ki
mondva, hogy „az nem az erdészeti szakkörök kívánságára 
történt, hanem a központból megindított és az ifjabb erdészeti 
tanárok által támogatott mozgalom következménye". 

Megelőzőleg azonban — mint láttuk — még gondoskodik 
néhány hatást igérő dekorációról, amelyek másnak, mint a kor
szerű haladást ellenző maradiaknak és az igazságérzettel párosult 
kegyeletet könnyen mellőző híveknek tényleg nem imponálhatnak 
ugyan, de a millieube tagadhatlanul jól beillenék. Ilyen a király 
Ő Felségének 1858-ban állítólag megtörtént és az emlékirat 
szerint „a jelenre is kiható" (?) nyilatkozata, mely nyilván a 
királyhoz és a kormányhoz van adresszálva, hogy amott kiegyen
lítendő számla, amitt pedig (és talán nálunk is) minden ellentétes 
törekvéssel szemben tilalomfa gyanánt szerepeljen. Ennek kiegé
szítője az a ráolvasás, amelyben az O. E. E. 1896. és 1905. évi 
határozataival szembeállítja ugyanezen egyesületnek 1874-ben, az 
akkori viszonyokhoz alkalmazkodva hozott - s ennélfogva az 
azoktól lényegesen különböző jelenre nehezen alkalmazható — 
határozatát. Hogy pedig ezen ráolvasás daczára se legyen csak 
a város a tanárok megczáfolója; ráadásul hivatkozik a Bányászati 
és Kohászati Egyesület (!) 1897. és 1905. évi határozataira is, 
amelyek az erdészeti főiskola székhelykérdését (önként érthetőleg) 
nem érintik ugyan, de mivel a kincstári bányák és kohók által 
biztosított specziális előnyök miatt, a bányászati és kohászati fő
iskola székhelye tekintetében (a város iránti erős rokonszenvvel) 
megalkusznak Selmeczbányával: ennélfogva kellő akarat mellett 
még egy kis erőszak segedelmével felhasználhatók arra a nem 
éppen hibanélküli következtetésre, hogy Selmeczbánya a szellemi 
és kulturális haladásnak kiválóan kedvező hely, ergo: a tanárok
nak ezzel ellenkező érvelései elfogultságból eredő „lehetetlen" 
kijelentések. E két közbevetett nagy (?) érv fölött áll a harmadik, 
mely az emlékiratnak a fentiekből alkotott bázisát — valószínűleg 



a változatosság kedvéért — erdészeti szakoktatásunk első tanárának 
erkölcsi kivégzésével erősiti. Az áldozat Wilckens, akit azért a 
cselekedetéért, hogy az erdészeti szakoktatás első szervezésekor 
Selmeczbányát erdészeti tanintézet létesítésére alkalmatlan helynek 
véleményezte és erről a véleményről (a fennmaradt iratok tanu-
sága szerint) az akkori cs. kir. kamaragrófság kedvéért sem tett 
le : csupán abból indulva, hogy braunschweigi volt, az osztrák 
czentralisztikus törekvések vak eszköze gyanánt tüntet fel, aki a mai 
tanárok által is osztott véleményét nem tudományos meggyőző
désből adta, hanem azért, hogy Bécsnek kedveskedjék. 

Ilyen módon készített alapon áll a város emlékirata. Ami tanul
ságot ebből az alapból lehet meríteni, az mindenkire nézve jó, 
sőt a beavatatlanoknak szükséges vezetőül szolgálhat az emlékirat 
további részeiben is, amelyek természetesen oda konkludálnak, 
hogy sem a tanári karnak, sem az O. E. E.-nek nincs igaza, 
amikor az erdészeti főiskolának Selmeczbányáról való elvitelét 
sürgeti, mert Selmeczbánya ugy az elméleti, mint a gyakorlati 
szakoktatás, amind pedig a szellemi és kulturális művelődés 
szempontjából megfelelő hely, csak időt kell neki adni, hogy 
a főiskolához hozzáfejlődjék s a tanárokat több felemelő képes
séggel és hozzá teszszük —- talán a várost és környékét is 
holmi pótlásokkal kell ellátni. 

Hogy az emlékirat részint az erdészet ügyeivel nem foglal
kozó Bányászati és Kohászati Egyesület határozatainak leleményes 
felhasználásával, részint minden ellentmondáson felülemelkedni 
látszó kijelentéseivel miként jut Selmeczbányára nézve annyira 
kedvező következtetésekhez, annak közelebbi taglalását e helyen 
egészen meddő dolognak véljük. Más álláspontot, mint amelyet 
az emlékirat elfoglal, a maga érdekeivel küzdő város nem fog 
akczeptálni soha; a magyar erdészetnek pedig ebben a kérdésben 
megvan a köz és illetőleg a szak érdekeinek figyelembe vételével, 
minden más czélzat nélkül kiforrott nézete, mely O. E. E.-ünk 
határozataiban, 10 évi időközzel már két izben nyilt kifejezésre is 
jutott és semmi okát vagy czélját nem látjuk annak, hogy a maga 
érdekeiért küzdő emlékiratával szemben itt akár az O. E. E. hatá
rozatainak megokolását, akár a tanárok előterjesztését védelmünkbe 
vegyük. 



Az emlékirat alapvető részére azonban szükségesnek tartottuk 
kiterjeszkedni, egyfelől azért, hogy az emlékirat jellegét a nem 
szakemberek is jobban átláthassák, másfelől azért, hogy két dologra 
további észrevételeinket is megtehessük. F.zek egyike az az O. E. 
E.-re vonatkozó vád, a másik pedig a Wilckens megbélyegzése. 
Egyebek ellen — bár lehetne — nem teszünk kifogást, mert 
felfogás dolga, hogy a város a maga érdekeinek megvédésére 
mit lát hasznosnak és egy olyan emlékirattól, amely ebben az 
országos fontosságú kérdésben egy város érdekeiért küzd, nem 
lehet éppen zokon venni, ha tárgyilagossága nem kifogástalan s 
a hatás fokozására is törekszik. Ámde az ellen, hogy a város a 
maga érdekei kedvéért ugy a főiskolai tanárokat, mint Országos 
Erdészeti Egyesületünket is ezélzatosan hamis világításba igyekez
zék állítani és egyesületünket az azt alkotó szakemberek közvéle
ményének tudatosan hamis tolmácsa gyanánt tüntesse fel, a leg
határozottabb visszautasítással tiltakozunk. 

És a Wilckens emléke iránt táplált kegyeletes érzésünk 
parancsából tiltakozunk az ő tiszteletreméltó nevét sértő leplezett 
vád ellen is, mely a Wilckens tudományos munkásságát, érdemeit 
és jellemét ismerők előtt annyival visszatetszőbb lehet, mert éppen 
azoktól ered, akik saját érdekeik védelmében alkalmas érvek 
helyett oly fennen és sokszor hivatkoznak a régiek iránti kegyeletre. 

Akik ilyen eszközökkel is küzdenek, azok az általuk védel
mezni vélt ügyet védelem helyett támadják, mert olyan bizonyí
tékot adnak a város ellen, amelyek védekezésük érveinek bizonyos 
csoportját már önmagukban véve is megdöntik. Szinte azt mond
hatnók tehát: küzdjenek igy továbbra is és a siker annál bizto
sabban — a mienk lesz. 




