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Az OEE megalakulása után 40 évre egymást gyorsan 
követően alakulnak meg az ország egyes tájainak erdészeti 
egyesületei. Ezek területein jelentkezett helyi szakmai 
problémák megvitatásán kívül az erdőgazdálkodást érintő 
országos kérdésekben is állást foglaltak, amik a legtöbb esetben 
az OEE álláspontjával megegyeztek, beadványaikkal, 
felterjesztéseikkel azokat megerősítették.

Ezek a vidéki erdészeti egyesületek jóváhagyott 
alapszabállyal és ennek alapján választott vezetőséggel 
rendelkeztek: elnök, alelnök, titkár, pénztámok, számvizsgáló 
és választmány. Az egyesületek elnökei vagy a régiókban 
kiemelkedő gazdálkodást folytató erdőbirtokos, vagy nagy 
szakmai tekintéllyel rendelkező erdőtisztek voltak.

Evenként egy-egy tanulmányúttal összekötött 
közgyűlést és a szükségnek megfelelő választmányi 
üléseket tartottak. A tanulmányutak egy-egy erdőbirtokos 
erdőgazdaságában kerültek megrendezésre, ahol szakmai 
véleményeket cseréltek. Két egyesület saját szaklapot is 
megjelentetett.

Az integer Magyarország vidéki erdészeti egyesületei

Az ezeréves határokon belül csaknem minden régióban közel 
egyidőben alakultak meg a táji erdészeti egyesületek. Elsőként
1905. április 3-án Miskolcon 14 alapító és 131 rendes taggal
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alakult meg, amely a „Borsod-Gömör-Heves megyék Erdészeti 
Egyesülete” nevet vette fel. A tagfelvételt a következő módon 
szabályozta: tag lehetett „a magyar honosságú erdőbirokosokon 
kívül minden magyar testület és jogi személy, aki az 
erdőgazdálkodás iránt érdeklődik, az egyesületet támogatni 
kívánja, akit az igazgató választmány befogad” Az alapító 
tagok egyszer s mindenkorra 150 K-t, a rendes tagok legalább 3 
évre évi 6 K tagdíjat vállaltak. 1901-ben az egyesület a 
„Magyar Erdész” címmel hivatalos lapot indított, amely 1914- 
ig rendszeresen megjelent. Ugyancsak a háború kitöréséig 
évente megszervezték a tanulmányi kirándulásokkal 
összekapcsolt közgyűléseiket.

Egy évre az első vidéki egyesület megalakulása után,
1906. április 22-én 21 alapító és 154 rendes tag abban a 
meggyőződésben, hogy a vadászat az erdészettől elválasztha
tatlan, a Kaposvárott összehívott közgyűlésen jelentette be a 
„Baranya-Somogy-Tolna megyei Erdészeti és Vadászati 
Egyesület’’-ük megalakulását. Az alapszabályuk szerint az 
egyesület tagjai „Olyan feddhetetlen és kellő műveltségű 
magyar állampolgárok lehetnek, akik az erdészeti 
tanulmányokkal, az erdőgazdasággal vagy az erdészeti iparban, 
továbbá a vadászattal és a vadtenyésztéssel foglalkoznak, vagy 
ezeket pártolásra méltatván a kitűzött cél érdekében támogatni 
kívánják az egyesületet.” Az első világháború kitöréséig nyolc 
közgyűlés alkalmával három vármegye nyolc erdőbirtokosa 
ismertette erdőgazdálkodását és vendégelte meg a közgyűlés 
résztvevőit. A háború folyamán közgyűlést nem tartottak.

Ugyancsak kilencven évvel ezelőtt, 1906. december 13- 
án alakult meg Erdély egyetlen erdészeti egyesülete, az „Arad- 
Temes-Déva-Lugosvidéki Erdészeti Egyesület" három alapító 
és 108 rendes taggal Aradon. Ennél az egyesületnél ki kell 
emelni az erdőgazdálkodással kapcsolatos - ma is elfogadott - 
szakmai véleményüket éspedig azt, hogy
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- az erdők fennmaradását legjobban az államkincstári
kezelés biztosítja, továbbá, hogy
- a magánerdőbirtokoknál jogosnak tartották az állami
beavatkozást és irányítást.
A rendszeres egyesületi életet az első világháború 

leállította, 1919-ben Erdély román megszállásakor az új 
hatalom az egyesületet feloszlatta.

Hasonló volt a sorsa az 1910. évi január 14-én Lőcsén 
megalakult „Szepesvármegyei Erdészeti Egyesület ”-nek, 16 
alapító és 87 rendes taggal. Az alapító tagok 100 K-val, a 
rendes tagok évi 3 K tagdíjjal járultak hozzá az egyesület 
működéséhez. Ez a Felvidék egyetlen aktívan működő 
erdészeti egyesülete volt. Négy év után a világháború miatt 
megszűnt, az egyesületi élet többé nem aktivizálódhatott, mert 
a Felvidék cseh megszállása miatt 1919-ben az egyesület magát 
feloszlatta.

A Felvidéknek volt még egy, az 1906-ban Pozsonyban 
mindössze 40 taggal megalakult erdészeti egyesülete. Ez az 
„Eszaknyugatmagy(írországi Erdészeti Egyesület” Pozsony, 
Nyitra és Trencsén vármegyék földbirtokosait és erdészeit 
fogta volna össze. Megalakulásán kívül működéséről semmit 
sem sikerült megtudni. Ez azonban bizonyos: az 1919-es 
Erdészeti Zsebnaptár az erdészeti egyesületek között nem 
tárgyalja.

Ezeknek az erdészeti egyesületeknek fő célkitűzése az 
egyes erdőbirtokokban folyó erdőgazdálkodás megismertetése 
és színvonalának emelése volt. Ezt a közgyűlésekkel együtt 
tartott erdőbejárásokkal összekapcsolt szakmai vitákkal 
segítették.

Fontos feladatuknak tartották azt is, hogy az erdőgaz
dálkodás országos kérdéseihez, az erdészeti politikához 
hozzászólhassanak, arról véleményt nyilváníthassanak. így 
kívánatosnak tartották
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- az erdőingatlanok eldarabolásának tilalmát;
- az erdei legeltetés megszüntetésének törvényes 

rendezését;
- a hegyvidéki erdők területi csökkenésének 

megállapítását
az árvízveszély csökkentése végett;

- az alföldfásítás megindítását;
- a kopárfásítások végrehajtásához anyagi fedezet 

biztosítását;
- a vadászati törvény revízióját;
- vadértékesítő szövetkezet megalakítását;
- az orvvadászat megakadályozására hatásosabb 

szankciókat.
A vidéki erdészeti egyesületek legtöbbje szoros 

kapcsolatot tartott fenn egymással és az OEE-vel, 
közgyűléseikre képviselőiket rendszerint elküldték, ami az 
álláspontok közös kialakítását segítette elő.

A vidéki erdészeti egyesületek az első világháború után

A legértékesebb erdeink elvesztésével együtt járt az OEE 
tagságának csökkenése is. Az egyesületi élet lebénult, 
tevékenysége mindössze a fővárosra és annak környékére 
korlátozódott. A magyar nemzetgazdaság az összeomlás előtt 
állt. A mind jobban gyorsuló pénzromlást és a nemzetgazdaság 
hanyatlását gr. Bethlen István valóban szakértő kormánya a 
békekötés után 4 évre, 1924-re nyugati kölcsönnel és a 
gazdagok egyszeri alapos megadóztatásával (vagyonváltsággal) 
megállította. E mellett a másik fő cél volt a belső rend 
biztosítása. Ezért a nagyobb városokban azt tette, hogy az 
államrendőrséget a szükségnek megfelelően megerősítette, a 
falvak és a tanyák rendjét a csendőrség felállításával
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biztosította, kiknek segítségével sikerült az illegális 
fakitermeléseket a minimálisra leszorítani.

Az új határokon belül maradt két vidéki erdészeti 
egyesület közül először a Borsod-Gömör-Heves megyék 
Erdészeti Egyesülete talált magára. Már 1921-ben összehívott 
egy választmányi ülést, amelynek egyetlen célja volt, hogy 
Károlyi Mihályt, akit az ország tönkretevőjének tekintettek, 
tagjai közül törölje. A rendszeres egyesületi élet csak az 1925- 
ben összehívott közgyűléssel kezdődött. Minthogy az új 
országhatár-megállapítás ennél az egyesületnél is 
területvesztést okozott, az egyesület neve már nem fedte a 
tényleges helyzetet, a közgyűlés az egyesület nevét az új 
helyzetnek megfelelő, „Tiszajobbparti megyék Erdészeti 
Egyesület”-re változtatta. Székhelye továbbra is Miskolc 
maradt. Elnöke br. Waldbott Kelemen, az OEE későbbi elnöke 
lett.

A másik, az új határokon belül maradt, ugyancsak 
területvesztes egyesület a „Baranya-Somogy-Tolnamegyei 
Erdészeti és Vadászati Egyesület” volt. Az egyesületi élet az 
1925 májusában Kaposvárra összehívott közgyűléssel indult 
meg, amelyre Zala vármegye erdőbirtokosai és erdőtisztjei is 
meghívást kaptak. A közgyűlés kimondotta a régi egyesület 
megszűnését, és ezentúl már a négy vármegye területét magába 
foglaló „Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület” nevet 
vette fel. Az egyesület központja 1934-ig Kaposvár, ettől 
kezdve Pécs lett.

Az erősen erdőművelési szemléletű egyesület kiemelten 
foglalkozott a tölgy és a bükk természetes felújításával, a tölgy 
sarjerdők szálerdőkké való átalakításával, a sziklakopárok 
erdősítésével, amelyek mind a régió erdőgazdálkodásának 
legégetőbb problémáit jelentették.

Ugyancsak 1925-ben, a megcsonkított ország harmadik 
erdős régiójában, 5 vármegye: Sopron, Győr, Vas, Komárom és 
Veszprém erdőbirtokosaival és erdőtisztjeivel Győrött 22

207



alapító és 192 taggal egy új szakmai egyesület: a 
„Felsödunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület” alakult. 
Ezzel az ország valamennyi erdős területén Budapest 
környékének (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrád és Fejér 
vármegyék) kivételével megalakultak és működtek helyi 
erdészeti egyesületek. Ez egyike volt a legaktívabb erdészeti 
egyesületeknek, mert munkájába a soproni Erdőmémöki 
Főiskola tanári kara is bekapcsolódott. Az egyesület hivatalos 
lapja, a rövid életű (1930-1931) „Erdőgazdasági Szemle”, 
negyedévenként jelent meg, jórészt a soproni főiskola 
tanárainak tanulmányaival (Sébor, Fehér, Modrovich, Bokor 
tanulmányaival találkoz- hatunk bennük).

A vidéki egyesületek a Csonka-Magyarország 
megváltozott erdészeti viszonyaiból adódó kihívásokkal 
találkoztak. Ezekkel kapcsolatban kérték:

- az OEE közbenjárását a hazai tűzifa kedvezményes 
vasúti szállításának biztosítására;
- a román tűzifaimport azonnali leállítását;
- a főhatóság segítségét, hogy a pénzügyminiszter az 
erdősítésekben a fagy által okozott súlyos károk miatt 
részükre adócsökkentést biztosítson;
- a vadkártérítésnek a törvényhozás útján történő 
szabályozását;több ízben tárgyalták az 
erdőtörvénytervezetet;
- kívánatosnak tartották az OEE-vel való szorosabb 
együtt működést.
A kari összetartásnak szép példáját mutatta az 1929. évi 

balatonfüredi - a Tiszajobbparti megyék Erdészeti Egyesülete 
által kezdeményezett - közös vándorgyűlés, amelyen a három 
erdészeti egyesület, külön-külön megtartott közgyűlése után, az 
erdőtörvény-tervezettel kapcsolatos közös vitát tartottak és 
egységes álláspontot foglaltak el és terjesztettek fel.

Az erdészeti egyesületek háború utáni megalakulását az 
OEE nem fogadta örömmel, mert bennük az egységes erdészeti
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fellépés veszélyeztetését látta. Ezért megkísérelte a vidéki 
egyesületekkel történő szorosabb kapcsolat kiépítését, amit 
ezek elutasítottak, mert az ajánlat elfogadása esetén 
önállóságuk elvesztését látták. Mindezek ellenére a vidéki 
erdészeti egyesületek és az OEE kapcsolata általában megfelelő 
volt. Mindössze egy rövid ideig tartó, de kemény ellentét 
jelentkezett az OEE és a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati 
Egyesület között, amit a hazai tűzifaértékesítés módja váltott 
ki. Ennek következtében az OEE által patronált Faforgalmi Rt. 
felszámolás alá került.

A második világháború évei (1939-1945) alatt az 
egyesületi élet csaknem teljesen leállt. Mindössze a 
Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület hívott össze 
1943-ban egy közgyűlést, amelyen már csak húszán vettek 
részt.

Az 1945-ös év az erdők életében is jelentős fordulatot 
jelentett. Az erdők államosításával a régi tulajdoni viszonyok 
megszűntek, így a helyi erdészeti egeysületek létjogosultsága is 
megszűnt, önmaguktól feloszlottak.

Az OEÉ-n kívüli országos erdészeti egyesületek

A történelmi Magyarország egykori társországában, Horvát- 
Szlavónországban, az erdészeti érdekeket az OEE-től független 
52 alapító és 1135 pártoló tagú Horvátországi Erdészeti 
Egyesület képviselte. Hivatalos lapja a ma is még azonos 
címen megjelenő Sumárski List volt. Kapcsolata az OEE-vel 
szakmailag jó volt.

Az erdészeti altiszteknek sokáig nem volt 
érdekképviseleti szerve. Az OEE azonban szükségét látta, hogy 
az erdészeti segédszolgálatot végzők munkájukhoz szakmai 
segítséget kapjanak, egyúttal egymás életkörülményeivel is 
megismerkedjenek. Ezeket a célokat az 1907-ben megindított
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„Az Erdő” című szaklap szolgálta. Ennek szerkesztősége a 
Temesvár-Vadászerdei Erdőőri Szakiskolában volt. Az újság „a 
kisebb erdők kezelői, erdészeti altisztek és erdőőrök és vadőrök 
részére” készült.

Az erdészeti segédszolgálatot végzők részére a szakmai 
érdekképviseleti egyesület csak 1927-ben alakult meg „Magyar 
Erdészeti és Vadászati Segédtisztek és Altisztek Országos 
Szövetsége” névvel (MEASZ). Ez 1928-ban a jobban hangzó 
„Magyar Erdészeti, Vadászati Műszaki Segédszemélyzet 
Országos Egyesülete” (MEVME) nevet vette fel. Hivatalos 
lapja továbbra is „Az Erdő” maradt. Taglétszáma 1942-ben 
1260 fő volt. A háború után ez az egyesület is megszűnt, 
tagjainak jó része az OEE tagságához kapcsolódott.

Mind a vidéki erdészeti egyesületek, mind az erdészeti 
műszaki segédszemélyzet egyesületének szerepét az 1949-1953 
közötti rémuralom bukása után megalakult OEE helyi 
csoportjai folytatják, így az erdészet, az erdőgazdálkodás helyi 
problémáinak megvitatása az OEE patronálása alatt történik.
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