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Az Országos Erdészeti Egyesület 1866. december 9-i 
megalakítása egy hosszabb folyamat végállomása és egy újnak 
a kezdete volt.

A XIX. század közepére létrejött, kialakult a hazai 
erdészeti szakmai értelmiség - ennek létszámát gyarapították a 
német, cseh, morva nyelvterületről származó alkalmazottak - és 
a műszaki-gazdasági értelmiségi csoport már sajátos érdekek és 
igények hordozója volt: szakmai társadalmi életet, szaksajtót, 
szakmai érdekképviseletet, érdekvédelmet igényelt. Ilyen 
igények vezettek el az összefogás, a társulás, az 
egyesületalapítás gondolatához.

A Széchenyi István által 1825-ben alapított Pesti 
Ló futtató Társaság - amelynek a lótenyésztés fejlesztése volt a 
célja egy évtized alatt már a mezőgazdaság egészének 
fejlesztését tekintette céljának, ezért 1835-ben a Magyar 
Gazdasági Egyesület nevet vette fel, s ennek az egyesületnek 
alakult meg 1842-ben az Erdészeti Szakosztálya. Ezen idő alatt 
az erdőgazdaságnak és a ráépülő fafeldolgozó iparnak sajátos 
ökológiai és ökonómiai adottságai szerint működő önálló 
gazdasági ággá kellett válnia, amely már sem a bányászatnak, 
sem a mezőgazdaságnak nem mellék üzemága. Saját szellemi
anyagi infrastruktúrával és az ezen nyugvó társadalmi felépít
ménnyel rendelkezett, és már igényelt önálló szakmai egyesü
letet is. Ahogy mondani szokás: a XIX. század közepén a 
„levegőben lógott” az önálló erdészeti egyesület alapítása. A 
történelem azonban közbeszólt. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc elbukása egy időre levett a napirendről minden
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olyan törekvést, amely egy erős, független, szabad Magyar- 
ország megteremtését szolgálta volna így ennek az 
egyesületalapításnak az ügyét is.

Ahogy korábban említettem, az erdészeti szakmai 
értelmiség kettős rétegződésű volt: a hazaiak és a német, cseh, 
morva nyelvterületről betelepültek. Valószínűsíthető, hogy az 
utóbbi szakemberek kezdeményezték - mert a Bach-korszakban 
mások nem is igen kezdeményezhették az erdészegyesület 
alapítását. Ennek eredménye jeles dátum a magyar 
erdészettörténetben: 1851. június 30-án Esztergomban 
megalakult az első magyarországi erdészeti egyesület, az 
Ungarischer Forstverein.
(Csak alapszabályminta, a hivatalos nyelv német, a székhely 
Pozsony, német nyelvű szakfolyóirat, ami 1862-től két nyelvű). 
A végleges alapszabályt Bach Sándor belügyminiszter 1856- 
ban hagyta jóvá.

Az Ungarischer Forstverein az évek folyamán 
bármennyire is rendszeres, alapos és hasznos tevékenységet 
fejtett ki, és bár számos magyar szakember is tagja volt, 
mégsem volt képes érzelmileg mély, életerős gyökeret engedni 
a magyar erdészeti közélet talajába. A tagság magyar része 
egyre inkább elfordult ettől az egyesülettől és kereste az 
egyesületi társulás hozzá érzelmileg is közelálló, valóban 
magyarnak tartott megoldását. Annál is inkább mert az 
Ungarischer Forstverein 1852-től az osztrák birodalom 
erdészeti egyesület egyik tagegyesületeként folytatta 
tevékenységét.

Ahogy 1860-tól megindult az a politikai folyamat, 
amely végül is 1867-ben a kiegyezéshez vezetett, az 
egyesület életében is forrongás indult.

Az Ungarischer Forstverein vezetősége 1862-től a 
jelentkező igényeket kielégítendő - magyarosabbra igyekezett 
szabni a kereteket:- új nevet, a „Magyar Erdészegylet” nevet 

vették fel;
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- az alapszabály és a folyóirat is két nyelvű 
lett: német és magyar;

- a vezetésbe igyekeztek alkalmas és ma is 
elfogadható személyeket bevonni (1863- 
ban itt lett Wagner Károly választmányi 
tag).

Mindez azonban már késő volt, mert időközben 
kialakult az ellentábor, megindult a magyar szervezkedés. 
Először - mint a politikában annyiszor - az irodalom ürügye és 
égisze alatt.

A selmeczi Bányászati és Erdészeti Akadémia két 
németes nevű, de ízig-vérig magyar érzelmű segédtanár 
Divald Adolf és Wagner Károly került a mozgalom élére 
azzal, hogy meghirdették: magyar nyelvű, önálló erdészeti 
folyóiratot kívánnak indítani. A szándékból tett lett, és 1862- 
ben megjelent az „Erdészeti Lapok” (mely mindmáig él és 
virul), amely a magyar erdészeti mozgalom zászlaja.

Nem csoda, hogy a Helytartótanács nem engedélyezte 
az Erdészegylet számára, hogy e fontos döntések 
meghozatalára hivatott 1862. évi közgyűlésnek a mozgalom 
tűzfészke, Selmec adjon otthont. Ehelyett a politikailag 
megbízhatóbb Gödöllőre terelték azt. Wagnert és Divaldot 
pedig eltávolították az Akadémiáról. Időközben viszont a 
küzdőtérre lépett Bedő Albert, aki 1864-ben kitüntetéssel 
végezte az Akadémiát. Magyarságérzete szinte fanatikus, 
ugyanakkor okos, energikus, agilis, és gyorsan felzárkózott 
Wagner és Divald oldalára.

Königgrátz-ben, 1866. július 3-án a Habsburg- 
monarchia megrendítő csapást szenvedett el a poroszoktól. Ez 
meggyorsította a kiegyezéshez vezető utat (1867. május 29.) 
Ezt a politikai légkört használta ki a Divald-Wagner-Bedő 
„hármasfogat”, nyílt konfrontációt vállalt: a meglévő szervezeti 
keretek felhasználásával csendes forradalmat hajtott végre.
1866. december 9-én, amikor is új alapszabály elfogadásával
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(amit Ferenc József 1867. június 6-án, megkoronázása előtt, 
magyarul hagyott jóvá) megalakul az Országos Erdészeti 
Egyesület. A székhely Pozsonyból visszakerült Pestre. Az 
alapszabály magyar nyelvű, és angol példára depolitizálta az 
egyesületi életet:
Új vezetőség alakul: 
elnök: gr. Keglenich Béla;
első alelnök: gr. Pálffy István marad, aki megértéssel figyelte 
az Ungarischer Forstverein magyarosítását, 
második alelnök: Wagner Károly;
titkár: Bedő Albert. Ez a tisztség nem választott poszt, hanem 
alkalmazotti beosztás volt.
A 12 tagú választmány tagja lett Divald Adolf.
A korai történetből még két dátumot emelek ki: Az OEE 1873- 
ban megvásárolta a két lapalapítótól, Wagner Károlytól és 
Divald Adolftól az „Erdészeti Lapok”-at, gondoskodott - a mai 
napig a megjelentetéséről, majd az egyesület lendületesen 
vetette magát az erdőtörvény megalkotásának küzdelmébe. 
Hosszú évek munkája után végül is sikerült tető alá hozni. Az 
1879. évi XXXI. te. megalkotása jórészt Wagner Károly 
alelnök személyes érdeme, aki 1876-tól az OEE első alelnöke. 
Sajnos ő maga nem érhette meg műve beteljesedését, mert egy 
hirtelen támadt gégeödéma váratlan gyorsasággal elragadta őt 
az élők sorából. Helyébe lépett azonban fiatal harcostársa, 
Bedő Albert, aki valóra váltotta a törvényhozók elképzeléseit.
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