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A hagyományos gazdálkodást, néprajzi definícióval „erdő
élést” az erdők készen adta javainak felhasználása, felélése 
jellemzi. Az erdő fő gazdasági jelentőségét nem mindig a 
kitermelhető fa, hanem egyes vidékenként - a mai erdészeti 
felfogás szerint - mellékhasználatokként kezelt, vagy már nem 
is hasznosítható erdei javak adják. Magyarországon 
mellékhaszonvételek, elsősorban a makkoltatás, az erdei 
legeltetés, a gubacsszedés, a kéreghántás, a hamuzsírégetés 
stb., míg az épület- és szerszámfaeladás haszna jelentéktelen 
volt. A hagyományos erdőgazdálkodást folytató területeken az 
erdőbirtokos erdeiből bevételhez csak a fent említett javak 
eladásával, bérbeadásával jutott, birtok- és jövedelem 
összeírásaiban is ezeket a tételeket szerepeltette, a 
„haszontalan” erdőket csak felsorolta. Az erdő más vidékeken a 
mezőgazdaság tartalékterületének számított, és elsősorban az 
állattartásban a szűkös legelők pótlására használták azonkívül, 
hogy a mezőgazdasági terület növelésére is lehetett irtani belőle 
darabokat. Jelentős szerepe volt a vadászatnak is, elsősorban a 
nagybirtokokon, de valószínűleg a parasztság körében is, bár 
hivatalosan (törvényesen) a jobbágyok számára tiltották a 
vadászatot.

Az országnak a szállítási lehetőségektől - a fő vízi utaktól - 
a nagyobb városoktól, fát használó ipartelepektől távol eső er

*Az 1995. november 28-ai szakosztályülésen elhangzott 
előadás szerkesztett változata.
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dős területem a fa jóformán eladhatatlan volt. Komoly, az 
örökös tartományokban lévőkhöz hasonló ipartelepeink amúgy 
sem voltak, csak kisebb földesúri vashámorok, üveghuták, 
salétromfözők stb. A helyi kereslet hiányzott, hiszen a 
parasztság az úrbéres törvények értelmében ingyen hozzájutott 
a szükséges épület- és tűzifához. A hagyományos 
erdőgazdálkodásban az erdőbirtokos elsősorban az 
erdőhasználat korlátozásával és az erdőterületek védelmével 
törődött. Ez sok esetben szigorú és részletes használati 
szabályok megalkotását jelentette, amelyeket erdőrendtartásnak 
neveztek.

A szabályozott erdőhasználat szellemében készült erdő
rendtartások, instrukciók hasznosak voltak, hiszen legtöbbjük 
az erdővédelmet szolgálta, bár nem tévesztették szem elől azt a 
tényt, hogy az erdőgazdaság célja elsősorban az erdőbirtokos 
vagyonának a növelése. Az erdővédelemmel foglalkozó pontok 
előírták, hogy a fakészlettel gondosan bánjanak, tiltották az 
indokolatlan fapazarlást és ezügyben szigorú megtorlást 
helyeztek kilátásba. Tiltották az élő fák indokolatlan kivágását, 
tüzelésre, faipari célokra, háziipar űzéséhez elsősorban a 
száraz, vagy dűlt fák felhasználását írták elő (mész- és 
szénégetés, pálinkafőzés).

A túlzottan igénybe vett területeken (városok határában, fát 
felhasználó ipari tevékenységnél) a természetes regenerálódás 
érdekében egyes erdőrészek használatát megtiltották, és 
kijelölték a kitermelhető vágásokat. (Ez a kijelölés 
természetesen rendszertelen volt, és nem azonos a 
vágásfordulós erdőművelési módszerrel.)

A fenti erdővédelem legalább olyan mértékben irányult az 
erdőbirtokos földesúr vagyonának a megőrzésére, mint az 
erdők állagának a biológiai szintentartására. A használati 
tilalmak elsősorban az anyagi hasznot is hozó épületfa- és 
makkoserdőkre vonatkoztak. A földesúr ugyanakkor óvta erdeit
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az idegenek és saját alattvalóinak kártételeitől, így például a 
fiatalosokban is tiltotta a káros erdei legeltetéseket.

Végső soron az emberi beavatkozás az erdővédelemre 
szorítkozott, az erdő felújulását, a faanyag regenerálódását a 
természetre hagyták.

A modem erdőgazdálkodásban az erdőélést felváltja az 
erdőművelés, a faanyag nyerését, a fatermesztést célzó 
tervszerű emberi tevékenység. A gazdasági életben az 
erdőgazdálkodás már mint önálló üzemág jelenik meg a 
mezőgazdaságon belül, elválva a földműveléstől és az 
állattartástól. Az erdőgazdálkodás fő célja pedig mint 
említettem - a fatermelés, az erdő más hasznosítási formáit 
ennek a célnak rendelik alá.

A modem, a megtervezett erdőgazdaság jellemzői: az 
egyes fafajok legkedvezőbb biológiai érettségi korában 
végrehajtott véghasználat, az erdőállomány mesterséges, vagy 
irányított természetes felújítása (fafajtól, a termőhelyi- és 
terepviszonyoktól függően), az újulat tudatos gondozása, és a 
faállomány védelme érdekében a mellékhasználatok minimális 
szintre való visszaszorítása. Az egyik legnagyobb újítás és 
egyben a modem erdőgazdálkodás kritériuma, hogy a 
fatermesztés folyamatosságának a fenntartása okán az erdőket 
éves vágásokra osztották, amelyekben egymás után 
rendszeresen valósulhattak meg az egyes termelési 
folyamatok.3

Az erdőművelést tehát úgy fogták fel és gyakorolták, mint 
bármelyik mezőgazdasági kultúrát, amelynek megvannak a 
technológiai szabályai.

Az erdőművelés fent leírt jellemzői közül Magyarországon 
is tudták a fákat mesterséges úton nevelni (első említése a 13. 
század).4 Ismerték a modem erdőművelés más elemeit is, de 
mindezeket tömegesen nem alkalmazták, az ismeretek nem 
épültek be az általános erdőgazdálkodási gyakorlatba.
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A magyar erdőgazdálkodás alábbiakban felvázolt 
átalakulási folyamata térben és időben tág határok között 
valósult meg. 1769-ben például egyidőben megtalálható az 
országban az erdészeti szempontból európai viszonylatban is 
legmodernebben működő Hradek-likavai kamarai 
mintagazdaság, és az erdő értékeit semmibe vevő, 
rablógazdálkodást folytató erdőbirtok. Az erdőbirtokosok egy 
csoportját csak az 1879-ben kibocsátott erdőtörvény szigora 
bírta rá, hogy a modem tervszerű erdőgazdálkodásra, 
erdőművelésre átálljanak. Az átalakulás, amely a török 
kiűzésével egyidőben indult el, 1789-re fejeződött be.5

Az évszázados tapasztalatokon alapuló erdészeti ismeretek 
Európában a 18. század elejére sűrűsödtek szakirodalomban is 
megjelenő tudománnyá. Gyakorlati alkalmazásukat a Nyugat- 
Európában fellépő reális, vagy a fakereskedők által 
mesterségesen előidézett fahiánytól való félelem felgyorsította. 
Magyarországon ebben az időben csak lokális fahiány létezett, 
amelyet vagy a háborús helyzet, vagy a szállítási nehézségek 
okoztak.

A megtervezett modem erdőgazdálkodás gyakorlása már 
megkívánta bizonyos szaktárgyak tudását, amelyeket mintegy 
az erdészettudomány segédtudományainak tekinthetünk, és 
amelyek a 18. század közepére alakultak ki. Az erdőterület 
pontos felméréséhez, az erdőben egy adott területen található és 
kitermelhető famennyiség, az ún. fatömeg (fatérfogat) 
kiszámításához, matematikai, geometriai, térképészeti, fizikai 
és a speciális taxációs ismeretekre volt szükség. A fák 
vágásérettségének a megállapításához, a kérdéses területre 
készítendő vágásfordulók kijelöléséhez botanikai, földrajzi 
(domborzat, éghajlat), a megfelelő termőhelyi viszonyok 
megállapításához talajkémiai tudás kellett. (Az uraikozó 
szélirány figyelembevételénél természetesen a helyismeret 
segíthetett csak.) A faeladással és szállítással, egy üzem 
irányításával kapcsolatban azonban számviteli feladatok is
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jelentkeztek. Egy vezető erdésznek pedig át kellett látni az 
erdőgazdaság helyét az ország gazdaságában. Nem ártott, ha az 
erdőmester járatos volt a közgazdaságtanban, a közigaz
gatásban, a jogban és kamarai birtok esetén az udvari 
hivatalokban használatos ügymenetben. Ennek megfelelően 
alakultak Németországban a 18. század első felében a 
különböző iskolák: matematikai, kameralista, taxációs, 
botanikai stb., amelyek szereplőivel és vezéregyéniségeivel 
bőven foglalkozik a szakirodalom.6

Az erdőgazdálkodás színvonala az egyes 
közép-európai országokban

Magyarország erdőgazdálkodása, kis túlzással, évszázadokkal 
volt lemaradva az osztrák, a cseh és német erdőgazdálkodási 
gyakorlat mögött. A különbség, a lemaradás sokkal nagyobb 
volt, mint a mezőgazdaság más ágazataiban.

A nemesfémbányászattal kapcsolatos kamarai erdő- 
gazdálkodás nem vehető figyelembe a magyar erdőgazdálkodás 
általános jellemzésénél. A Garam-menti bányavárosok vidéke 
az osztrák pénzverő- és bányakamarához tartozott és így az ott 
folytatott gyakorlatnak az országos fejlődésre semmi hatása 
sem volt.7

A térképészeti munkában, az erdőtérképeknél is érezhető a 
magyar elmaradás, az 1770-es években Magyarországon az 
első birtoktérképezési hullámnál tartottunk. A térképek célja 
még a művelési ágak egymástól való elválásának az ábrázolása, 
valamint az úrbérrendezés, a földesúri és a jobbágyi földek 
szétválasztásának a térbeni megjelenítése. Az első valódi 
erdőtérképek a vágásfordulók feltüntetésével nálunk az 1790-es 
években jelennek meg.8

Ausztriában nemcsak a fakitermelési technika volt fejlett, 
hanem az erdők regenerálódásáról való aktív gondoskodás is. A
18. század elején már megfelelő eredményességgel újították fel
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vetett fenyőmaggal a magashegységi fenyveseket. Fenyőerdők 
magvetéssel történő neveléséről, vagy ennek lehetőségéről már 
a 14. századból, Nümbergből is maradt fenn írásos emlék, de a 
módszer általános elteijedésének az ideje egyelőre ismeretlen.9

A 18. század elején a cseh tartományon belül 
Morvaországban és Sziléziában is vetették a gyűjtött 
fenyőmagvakat, például a Lobkovitz-birtokokon. Cseh
országban ekkor már tilos volt a mezőgazdasági köztesművelés
- holott nálunk még a 19. század első felében is így nevelték fel 
az újulatot - ,és a kivágott erdőrészt azonnal, még a vágás 
évében pótolták. Az éves fafelhasználásnak megfelelően az 
erdőket vágásfordulókra osztották, ügyelve a szélirányra is, 
hogy ne maradjanak nagyobb védetlen felületek. Az azonos 
állományú és fafajú erdőket ritkították. A parasztokat is 
megtanították arra, hogy a fenyőt öntözött földben vessék el, a 
tölgyet pedig inkább csemeteültetéssel újítsák fel.10

Német területen, ahol a lombos erdők domináltak, a késő 
középkor óta ismert, irányított természetes felújítás vált 
általánossá, vagyis az erdőt kiszálalták, hatalmas, széles 
emyőjű magfákat hagyva benne, amelyek árnyéka alatt 
védetten fejlődhetett az újulat. A 18. század elején azonban 
kezdtek mesterséges felújítással is kísérletezni.

A 18. század második felében és általában az európai 
erdőgazdálkodásban a forradalminak számító újítás nem a 
tűlevelű erdő újratermeléséhez kötődött, hanem a Közép- 
Európa fő fafaját alkotó lomboserdőkben, az értékes bükk- és 
tölgyerdőkben történt meg. Az újítás a következő volt. Nem 
érték be magfák hagyásával és természetes felújulással, hanem 
elővágást alkalmaztak, és kiszálalták a túl nagy fákat, amelyek 
zuhanásukkal és kihordásukkal a csemetékben kárt tennének. 
Ezután kivárnak egy jó makktermő évet, bár ennek eljöttét 
azért már tapasztalatból lehetett tudni (a makktermés akkor 
gyakoribb volt, ma jó, ha 6-8 év). A makktermés évében ismét 
fahasználatot alkalmaznak. A harmadik, már a csemeték
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megjelenését követő vágásnál válogatás után a fák felét 
meghagyják védő, árny ékadó fának és jó épületfának. 
Mindeközben a csemetéket évente is gyérítik. Hartig idejében -
1744., Mainz egy jól sikerült felújítási folyamat 12 évig 
tartott, akkor már erős a fiatal erdő.11

Az erdészeti igazgatás a szomszéd országokban

Az erdészet fellendülése Közép-Európában Nagy Frigyes és 
Mária Terézia uralkodásának idejére esett. Mindketten 
birodalmi szinten érvényes erdőrendtartásokat adtak ki. A 
komolyabb tevékenység és szervezés mindkét országban 1763 
után, a hétéves háború végeztével kezdődött.

Poroszországban korán megértették, hogy az 
erdőgazdálkodásra áldozni kell, mielőtt hasznot várnának 
belőle. Nagy Frigyes a berlini központi kormányzaton 
(Zentralverwaltung) belül erdészeti minisztériumot 
(Forstdepartmentet) állított fel, Forstminiszter irányítása alatt, 
és az erdészeti számadások vezetésére erdészeti főpénztárát is 
nyitottak. Nagy Frigyes kormányzati feladatnak tekintette 
ugyan az erdészetet, de valójában nemigen érdekelte, és így 
német területen nem volt egységes erdészeti elmélet, gyakorlat 
és oktatás, bár több oktatási intézetben a faiskola tangazdasági 
célokat szolgált. Az erdésztársadalmat is militarizálta, még a 
hétéves háború előtt létrehozta a vadász zászlóaljakat 
(Feldjágerkorp). A későbbiekben nehéz volt az erdész 
katonákat polgári foglalkozásukra visszaszoktatni.12

A Habsburg-birodalomban az erdőgazdálkodás irányítása 
sokkal széttagoltabb volt. A bécsi udvari fővadászmesteri 
hivatal vezetője rendszerint tekintélyes arisztokrata volt, 
közülük például a Liechtnstein hercegek felkészült elméleti és 
gyakorlati erdészeti szakemberek voltak, és csehországi 
erdőgazdálkodásuk európai szinten is élen járt. A
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fo vadászmesteri hivatal csak az udvar jelentéktelen területű, 
Bécs környéki vadászterületeire teijedt ki.

A só- és bányakamarához tartozó javakat a pénz- és 
bányaügyi királyi kincstár kezelte (K.K. Hofkammer für Münz- 
und Bergwesen), amely mintegy bányászati minisztériumnak 
felelt meg. Az itt található erdőkből csak bányászati és 
kohászati célokra lehetett fát felhasználni.13

A cseh tartományokban az osztrák berendezkedéshez 
hasonló volt a kincstári erdők irányítása, de a cseh területeken 
hatalmas magánerdőbirtokok domináltak, kisebb volt a 
kincstári erdők aránya. A cseh kincstári birtokok élén a 
Gubemiumhoz kapcsolódó fovadászmesteri hivatal állt, amely
- a bécsihez hasonlóan - elsősorban udvari méltóság volt. A 
tényleges vezetés Frantisek Rang erdőmester, Kinsky gróf, a 
cseh fővadászmester szaktanácsadója kezében volt, aki fiatal 
korában Stuttgartban folytatott erdészeti tanulmányokat az 
1730-as években, ugyanis a stuttgarti egyetemhez botanikus 
kert is tartozott. A magánerdőbirtokok erdészeti 
berendezkedése és szervezete gyakran fejlettebb volt az 
államiakénál (Liechtenstein, Schwarzenberg, Lobkovitz).14

Magyarországon a magyar udvari kamara fennhatósága 
alól csak a nemesfémbányászathoz tartozó erdőket vették ki, 
ezeket az alsó-ausztriai pénzverő- és bányakamara irányította. 
A többi kincstári- és nagánuradalom felett nem állt semmilyen 
vezető erdészeti szerv. 1768 után a Liptóújvár-hradeki 
uradalom erdőprefektusa látta el a magyarországi kamarai 
erdőuradalmak szakmai felügyeletét is.15

Az erdőgazdálkodás átalakulásának folyamata

A Habsburg központi hatalom a tudományos eredményeket 
Magyarországon először a déli, kincstári kezelésben lévő 
területeken kényszerült kipróbálni a gyakorlatban is az 1740-es
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évek előtt. A teljesen elpusztított Határőrvidéken és a Temesi 
Bánság területén a fejlett erdőgazdálkodás bevezetését részben 
hadi érdekek követelték meg. A katonaság fával való ellátása 
országszerte nehézségekbe ütközött, itt azonban a sürgető 
fahiány radikális intézkedéseket követelt. A gazdálkodás 
megszervezését egy jónevű osztrák erdészeti szakember, 
Waldfortner irányította. A gyors és biztos eredmény érdekében 
a famagvakat a bécsi „officium silvarum”-ból hozatták, 
amelyet Franz Girsik vezetett. A gyors sikert a délvidéken a 
közvetlen katonai kormányzás is elősegítette, amelynek 
intézkedéseit és elgondolásait akkor ott semmi sem 
akadályozta, és így a semmiből a kor legfejlettebbnek számító 
erdőgazdálkodását indíthatták be. Az eredményeket és a 
tapasztalatokat a magyarországi modernizációs törekvéseknél 
később felhasználták, de a Határőrvidéken folytatott 
erdőművelésnek az országban a század elején még semmi 
hatása nem volt. Tőle alig száz kilométerrel északabbra, a volt 
hódoltsági területeken a magánföldesúri birtokokon a 
hagyományos erdőgazdálkodásnak még szabályozatlan, a török 
időket is megelőző formája dívott.16

A magyarországi erdőgazdálkodás átalakulása ugyanakkor 
nem szerves belső fejlődés eredménye. A modem 
erdőgazdálkodást az osztrák központi kormányzat felülről, a 
Mária Teréziára jelemző tapintattal, a példa erejében is bízva, a 
kamarai és kincstári birtokok közvetítésével igyekezett 
elterjeszteni.

A magyar erdőgazdálkodás szempontjából a magyarságot 
semmi hátrány nem érte, csak előny a Habsburg központi 
hatalom részéről. A fejlesztésre, a fontos intézkedésekre, az 
erdőrendtartás kiadására az örökös tartományokkal egyidőben 
került sor, abban az időben, amikor Közép-Európa más 
országaiban is megértek a feltételek a modem erdőgazdálkodás 
létrehozására.
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Morvaországban az egyik legjelentősebb magánuradalom, 
a Lichtenstein-birtokok erdőrendezését Kari Geusau báró, 
korának egyik leghíresebb erdészeti gyakorlati szakembere 
végezte. Mivel szakirodalmi munkásságot nem folytatott, 
tanulmányairól és ifjúkori erdészi pályájáról nincsenek 
adataink, és nem szerepel a szaklexikonokban sem. Nevét 
méltatlanul mellőzi a szakmai utókor, pedig tevékenysége 
meghatározó hatással volt az 1760-as években a korai 
modernizáció időszakában Közép-Európa erdészeti 
kultúrájára.17

Geusau bárónak a magyarországi kincstári és ezen 
keresztül az egész magyar erdőgazdálkodás modernizálásának 
felgyorsításában is jelentős szerep jutott, ő  végezte el 1767-ben 
az első magyar kamarai erdőuradalom, mintagazdaság 
berendezését és modernizációs tervének kidolgozását 
Liptóújváron.

A Liptóújvár-hradeki kincstári erdők főfelügyelője Johan 
Xavér Girsik lett. Girsik személyére és esetleges tanulmányaira 
vonatkozóan kutatásaim során még semmilyen adatra nem 
bukkantam, és mivel polgári személy volt, még a nemesi 
almanachok sem adhattak útbaigazítást.

Girsik erdőfőfelügyelő dolga lett a többi magyar és 
kincstári erdészet szakmai felügyelete, amelyek működéséről 
rendszeresen jelentéseket kellett küldenie. Ugyanilyen fontos 
feladata volt még az erdészutánpótlás kinevelése, elsősorban a 
kincstári erdőgazdálkodás számára.18

A nagymúltú, feudális berendezkedésű kincstári 
erdőuradalmakat II. József alakította át a polgári közigazgatási 
elveknek megfelelő erdőgazdaságokká, hivatalokká, sőt újakat 
is létesített az ország belsejében, például az óbuda-visegrádi 
koronauradalomban Visegrád központtal. Ez utóbbi már nem 
állt semmilyen kapcsolatban a kamarai bányászattal. 
Berendezkedésük már a huszadik századi hivatalokkal szemben 
támasztott követelményeknek is megfelelt. A legnagyobb
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szervezeti és személyi átalakítás, felfejlesztés a máramarosi 
erdőuradalomban történt. Az uradalmak erdőgazdaságokká 
történő átszervezése 1785 körül következett be, az időpont 
megegyezett a Magyarországon általános bevezetett 
közigazgatási reform időpontjával. A vezetői állások betöltését 
szakértelemhez, vizsgához kötötték, és mindenképpen 
előnynek számított a hradeki végzettség vagy gyakorlat.

A 18. századi „civil” Magyarország erdőgazdálkodási 
gyakorlata nem volt egységes. A század első felében az 
erdészetpolitika attól függött, hogy az illető birtok a volt 
hódoltság, vagy a királyi Magyarország területén feküdt-e. A 
volt hódoltsági területeken az 1730-as évekig a gazdasági életre 
a korábbi földesúri allodiális gazdálkodás és birtokigazgatás 
helyreállítása, ill. megszervezése volt a jellemző. Ebben a 
folyamatban az erdők helyzetének a rendezése állt az utolsó 
helyen. A birtokosok megelégedtek a jogi allodizációval, az 
erdővédelmet elsősorban a vagyonvédelem és az idegenek a 
hódoltság alatt meghonosodott erdőhasználatának a 
kiküszöbölése jelentette.

A 18. század második felében, a modem erdőgazdálkodás 
csíráinak kialakulásakor az egyes birtokok erdőgazdálkodá
sának az alakulása attól függött, hogy annak célja a fatermelés, 
vagy pedig a mellékhasználatok kiaknázása volt-e (legeltetés, 
makkoltatás, hamuzsír stb.).Ezt a célt pedig egyrészt az urada
lom gazdaságföldrajzi elhelyezkedése határozta meg, vagyis 
volt-e fának feldolgozatlan, vagy feldolgozott (szén, mész, 
faeszközök, zsindely, faipari termékek stb.) formában piaca, és 
azt a piacot a kor egyetlen gazdaságos szállítási módján, vízi 
úton megközelíthette-e.

A másik, legalább ilyen fontos tényező a birtok 
tulajdonosának a kiléte volt. A tőkeerős nagybirtok erdei jobb 
helyzetben voltak, mint a kisebb birtokosoké, különösen a több 
birtokos által használt és a közbirtokossági erdők voltak olyan

13



leromlott állapotban, hogy Mária Terézia erdőrendtartása el is 
rendelte a közös tulajdonú erdők felosztását.

Az erdőgazdálkodás értékelése és maguknak a tanult 
erdészeknek a megbecsülése megmutatkozik egy birtok 
igazgatásában, gazdasági szervezetében és adminisztrációjában. 
A legtöbb nagybirtokon az erdőnek vagy nincs külön gazdája, 
vagy az erdőgazdálkodást nem az erdész képviseli a nagybirtok 
felső vezetésében. A Károlyi-birtokokon például a Gazdasági 
Bizottság dönt az erdészeti ügyekben, az erdőmestemek nincs 
beleszólása az erdőgazdálkodás irányításába, szerepe a 
végrehajtásra korlátozódik. Másutt uradalmi szinten a tiszttartó, 
kisebb uradalmakban a kasznár az erdészet irányítója, de 
előfordul, hogy a számtartó felügyel az erdőkre.19

A legtöbb nagybirtokon, ahol a 18. század végén már 
vágásfordulós erdőgazdálkodást is folytattak, a munkálatok 
irányítását nem az erdészre, hanem az uradalmi mérnökre 
bízzák, akinek az erdők felmérése során - úgy vélik - elegendő 
tapasztalata van már, a részletekre vonatkozóan pedig kéznél 
van az erdőrendtartás. A Festetics- és a Balassa-birtokokon 
nincs is erdészeti vezető, az éves vágások kijelölését az 
uradalmi geometrák végzik, vagy távollétükben (Keszthely) 
praktikánsuk. Keszthelyen az uradalmi jogász kötelessége az 
erdőrendtartás kidolgozása is. Ezekben az uradalmakban 
erdészek csak az alsóbb rangú alkalmazottak (cselédek) között 
találhatók, például kerülők.2

II. József a kincstári erdőigazgatás reformját kiteijesztette a 
szerzetes rendek szekularizált birtokaira is, amelyeket elleptek 
az idegenből jött erdészek. A kamarai intézményekben tanult 
erdészekkel szemben megnyilvánuló átmeneti ellenszenv oka 
ez is lehetett.
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Az erdészképzés beindulása

Az eddigiekből kitűnik, hogy az 1760-as években, pontosabban 
1768-ban vált szükségessé, hogy Magyarországon is kineveljék 
a kamarai elképzeléseket, a modernizációt, az erdőgazdálkodás 
átalakítását végrehajtó szakembergárdát. A királynő 
elképzelései ismertek a szenei esetből: kamarai tisztek és 
alkalmazottak, tehát feltétlen lojalitású szülők gyermekei 
jöhettek elsősorban számításba, akik ráadásul rátermettek és jól 
képzettek is voltak. A szakirodalomból köztudott, hogy a 
szenei kollégiumban kitűnően végzett Fidler Jánost (a kassai 
harmincados fiát) és Schwarc Jánost (győri sóhivatal 
számvevőtisztjének fiát), mindketten 19 esztendősek, külföldi 
tanulmányútra ajánlják erdészeti ismeretek elsajátítása 
érdekében. A célország sajnos ismeretlen, a két magyar fiatal 
nevével a továbbiakban nem találkoztam sem a kamarai, sem a 
nagybirtok erdészeti vezetői között, az sem biztos, hogy a 
tanulmányút megvalósult. Úgy tűnik, hogy a királynő nálunk is 
az osztrák és a cseh erdészeti és bányászati területen már bevált 
praktikánsi rendszert részesítette előnyben. A praktikánsi 
rendszer átmenetet képez a céhmesteri középkori 
ismeretátadási módszer és a speciális szakintézményben történő 
oktatás között.21

Az állami praktikánsi rendszer lényegében az 1750-60-as 
évek terméke, és funkcióját csak addig töltötte be, amíg a 
hiányzó szakegyetemek meg nem jelentek, és az adott szakmát 
hivatalos egyetemi diplomát is adó felsőfokú oktatási 
intézményben el nem lehetett sajátítani. Magyarországon 
erdészetből 1808-9-ben, miután a Selmecbányái Bányászati 
Akadémián az erdészképzés a bányászattól elkülönül, történt ez 
meg. Csehországban a bányászatot 1762-től a prágai egyetem 
bányászati tanszékén, majd Magyarországon, Selmecbányán 
1770-től kezdve oktatták. Az erdészetet Németországban az 
1790-es évek végétől a híres egyetemeken, Ausztriában 1813-
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tói Máriabrunnban adták elő. Gyakornoka, praktikánsa minden 
erdőmestemek (Csehország) és minden jegyzett geometrának 
(magyarországi és osztrák területek) lehetett. Az itt eltöltött 
idő azonban nem jelentett semmiféle biztosítékot arra, hogy a 
gyakornok szakismereteit az állami intézmények automa
tikusan elismerik és vizsga után megfelelőnek tartják őt 
bármely vezetői poszt betöltéséhez.

A kiemelt szakemberképző praktikánsiskolák nem oktatási 
intézmények voltak, hanem az adott korszakban a szakma 
csúcsát jelentő termelőüzemek. Itt a más szaktárgyakban, 
tantárgyakban már előképzett gyakornokok a legkiválóbb 
szakemberektől sajátították el a még hiányzó gyakorlati és 
üzemvezetési ismereteket. Az erdészgyakomoktól 
megkívánták, hogy matematikában jártas, lehetőleg 
erdőtérképet rajzolni jól tudó geometra legyen, vagy 
közigazgatási, jogászi, gazdasági ismeretekkel és iskolával 
rendelkezzék. A térképrajzolás, a geometra képzettség 
különösen Magyarországon volt fontos, ahol a szakszerű 
erdőtérképezés még az erdőknek csak nagyon kis hányadánál 
következett be. A praktikánsokkal mindig a foerdész, a 
főbányamester foglalkozott, természetesen szokásos munkája 
mellett, és a gyakornokok is részt vettek a termelőmunkában. 
Hradeken többek közt a faiskola és az ültetendő famagvak 
gondozása volt a feladatuk, és az ellátás mellett még szerény 
fizetést is kaptak.22

A praktikánsvezetők félévente jelentést adtak a királynőnek 
a tanulók szakmai és emberi előmeneteléről, és a 
vizsgáztatásról is ők gondoskodtak, hiszen az innen kikerülők 
felsőfokú végzettséget kaptak. (Ez utóbbit azért érdemes 
hangsúlyozni, mert például Csehországban a 
magánnagybirtokon, Krumau = Krumlov, valamint német 
területen a magánerdész-iskolákban középszintű képzés is 
folyt.) Ilyen körülmények között érthető, hogy évente általában 
három új gyakornokot tudtak csak felvenni.
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Ausztriában többek között a salzkammerguti kincstári 
sóbányászatnak alárendelt erdőhivatal vezetője, bizonyos 
Primersperger fóerdőmester keze alatt találkoztam legkorábban 
erdészpraktikánsokkal. (Primersperger vezetése alatt még 
három erdőmester és a többi szokásos, beosztott erdészeti 
alkalmazott is dolgozott.) 1770-ben jelentik a bécsi pénzverő- 
és bányakamarának, hogy örvendetesen nőtt az 
erdészpraktikánsok száma, holott 1745-ben egyetlen új 
hallgatójuk sem volt. A magyar kincstári erdőgazdaságoknak, 
közülük is elsősorban a máramarosi erdőuradalomnak szoros 
kapcsolata volt Gmundennel, és rendszeresen küldtek ki 
magyar fiatalokat oda tapasztalatcserére, mégis magyar 
hallgató nevével nem találkoztam, csak gmundeni 
gyakornokéval. Magyarországon például Franz Walcon 
gmundeni Waldmeisterpraktikans járt nálunk 1768-ban.23

Hasonló volt a praktikánsképzés a cseh Joachimstahlban, 
ahol az 1714-ben alapított bányatisztképző intézet az 1750-es 
évekre már nem elégítette ki az igényeket. A bécsi központ 
1753-bah értesíti a csehországi főbányamesteri és pénzverő 
hivatalt, hogy két bányatisztet küldenek a joachimstahli, kettőt 
a pribrami ércbányákhoz, akik ott praktikánsként dolgozva 
tanulják ki a szakmát gyakorlatban is, tehát ők már állásban 
lévő kamarai alkalmazottak voltak. Szakmai vezetőjük báró 
Mitrowsky főbányamester lesz. Ez a rend még 1760-ban is 
működött. Selmecbányán nyitáskor megjelennek a cseh és 
osztrák bányászhallgatók többen, mint a magyarok, köztük a 
két Primersperger fiú (névrokonság ?) Gmundenből.24

1768-ban már megérkezett Liptóújvárra az első három 
praktikám. Nevüket érdemes megjegyezni, részben mert ők 
voltak az elsők, másrészt egyiküknek még jelentős szerepe lesz 
a magyar erdészeti oktatásban.

Pacsovszky Lipót. 1769-ben Girsik Jánosnak a pozsonyi 
magyar kamarához írt jelentése szerint még ott tanult, a 
későbbiekben nem találkoztam vele. (A Hradeken végzett
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praktikánsok általában vezető erdészeti beosztást kaptak. A II. 
József által 1786-ban frissen felállított új erdőhivatalok közül 
az Óbuda-visegrádi és a diósgyőri erdőhivatalok első 
erdőmestere lett a Hradeken végzett Malarcsik József, valamint 
Szentgyörgyi István.)25

Feyér Ferenc. Iskoláit befejezve Galíciába küldték 
tanulmányútra még 1770-ben. Onnan hazatérve először az aradi 
uradalomban lett erdőtiszt (nem Waldmeister, Waldoffizier), 
ahol elvégezte kerülete erdeinek vágásokra történő beosztását. 
1773-ban a Máramarosszigethez tartozó Kőrösmezői 
erdőkerület tisztje, közel a galíciai határhoz. 1774-ben kérvényt 
írt a pozsonyi kamarához, amelyben kérte, hogy helyezzék 
vissza Hradekra, ahol az erdőtiszti állást is elfogadná, mert ő 
Máramaroson is be szeretné vezetni ugyan az új, Hradeken 
tanult erdőművelést, de úgy érzi, még nem tud eleget, nem elég 
jártas a szakmában. (Valószínűleg nem érezte jól magát 
munkahelyén.) Kérvényét elutasították, és maga Kollowrath 
küldte őt Galíciába, hogy ott a sandomiri főerdőmesteri állást 
foglalja el, tehát vissza nem engedték, de magas beosztással 
kárpótolták. A Galíciába való végleges költözéshez, korabeli 
szokások szerint, 200 Ft költözési térítést is kapott az udvari 
kancelláriától.26

Franz Xavér Viszner von Morgenstern. 1768-ban 
katona, a Kadétakadémián tervezetet írt az erdőtérképezésről. 
Még 1768-ban kéri felvételét a kamarai geometrák közé 
(vizsgája tehát van), mert a rezervált kamarai erdők 
térképezésén akar dolgozni. A munkához az erdőművelésben is 
jártas kíván lenni, ezért 1769-ben már praktikám Hradeken, 
ahol 6 évet töltött tanulóként, 5 évet mérnökként. Közben az ott 
felállított új gépi furészmalom mellett is dolgozik, mint 
számvevő. 1781-1783 között Máramaros valamelyik 
kerületében teljesített szolgálatot, majd Aradon, Zomboron és 
Nagyváradon volt erdőmester. 1792-ben elérte, hogy az 
országban másodikként (Girsik mellett) erdőprefektussá

18



nevezzék ki, volt főnökével azonos fizetéssel. Ezek után nem 
csoda, hogy 1795-ben, Girsik János halála után őt nevezték ki 
az ország első erdészévé, a liptóújvári uradalom vezetőjévé. 
1795 után Viszner von Morgenstem neve Tagányi jóvoltából 
már ismert a magyar szakirodalomban. A praktikánsképzést 
meghagyva (a praktikánsok száma hatra növekedett) 
erdészgyerekek számára általános iskolát, majd a többi közép
európai országhoz hasonlóan, az uradalomban a középfokú 

.erdészeti képzést is bevezette. (A volt német mesteriskolák 
zöme ekkor már középfokú tanintézet.) Mindent megtett, hogy 
az első magyar erdészakadémiát itt hozzák létre, de 
Selmecbánya adottságaival Liptóújvár nem tudott versenyre 
kelni.27

Az 1780-as évekre 20-30, Hradeken tanult erdészből álló 
kincstári szakembergárda nevelődött ki. őket találjuk a 
jelentősebb koronabirtokok erdészeteinek élén, valamint a 
bányakamarák erdőgazdaságainak vezetésében. Elnevezésük 
erdőmester (Waldmeister).28

Az alsóbb beosztású erdészek (kerülők) is széles hazai és 
nemzetközi tapasztalatokra tettek szert, mialatt néhány évet 
dolgoztak a nagyobb erdőbirtokokon. Csehországi konduit- 
listákon (Lobkowitz-birtok) találkozhatunk magyar 
nagybirtokot, vagy kamarai szolgálatot megjárt erdészekkel, 
kerülőkkel, és viszont - a magyar nagybirtokokon feltűnően sok 
cseh nevű erdészt és vadászt alkalmaztak.29

Az 1790-es években Temesváron is beindult a praktikáns- 
képzés. Az egyes kincstári erdőuradalmak rangsora az 
álláshelyek elnyeréséért folytatott versengés alapján a 
következő volt: Hradek-likavai, Bácsi, Máramarosi 
koronauradalom.30

A központi kormányzat által megvalósított erdészeti 
szakemberképzés az igényeknek csak egy kis hányadát 
elégíthette ki, még az állami munkák elvégzésére sem volt 
elegendő. A Selmecbányái Bányászati Akadémia mellé 1808-

19



bán felállított Erdészeti Intézet kezdetben évente 3-4, 
kifejezetten erdész képzettségű és végzettségű hallgatót 
bocsátott ki.31 Már korábban, a 18. század második felében 
megindult a kincstári birtokok felmérése, rajtuk az 
erdőrendtartás előírásainak a megvalósítása, a vágásfordulós 
erdőgazdálkodás megkezdése. A világi birtokokon is 
elkezdődött az erdőbirtokok feltérképezése, az úrbérrendezések 
végrehajtása. Ezek az igények létrehozták az erdész 
szakemberré válásnak egy másik formáját, és megteremtették a 
mérnökből átképzett erdészek, vagyis erdészeti feladatokat 
ellátó mérnökök táborát. Közülük nem egy a magyar erdészet 
kiemelkedő, ismert személyiségévé vált, például: Böhm, Denk, 
Makk Domokos, Gáthy István. Az erdésszé átképzett 
mérnökök legtöbbje a bécsi hadmérnöki, majd mérnöki 
akadémián a Nagyszombai Egyetemen, külföldi egyetemeken, 
majd később a pesti Institutum Geometricum-ban végzett. A 
mérnök-erdészeket a világi és egyházi nagybirtok, valamint a 
városok erdőgazdálkodásában foglalkoztatták szívesebben, 
előnyben részesítve őket minden államilag képzett, még a 
Selmecbányái Erdészeti Intézetben végzett erdőmesterekkel 
szemben is. (A hazai nagybirtokosok a gazdászatban dolgozó 
vezető alkalmazottak esetében is jobban bíztak a saját 
uradalmaikban nevelkedett, a „szamárlétra” minden 
lépcsőfokát megjárt uradalmi tisztekben, mint a mezőgazdasági 
szakoktatásban tanultakban.) A kétféle alapképzéssel induló 
erdész szakembergárda a 19. század első évtizedeiben olvad 
össze, amikor a Selmeci Erdészeti Intézet is több hallgatót 
bocsát ki. 1813-ban a Bécs melletti Máriabrunnban is 
megalakult a Erdészakadémia, a hasoncélú németországi 
intézetekkel egyidőben. Mindenesetre a 19. század közepétől 
Magyarországon tevékenykedő és a mai erdészetkultúrát 
megalapozó nagy erdésznemzedék (Divald, Wagner, Bedő) 
hazai intézetben, az 1846-ban önálló Erdészakadémiává váló 
Selmeci Akadémián végzett.32
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