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B e v e z e t é s

E tanulmány m egjelenésére az alkalmat az Országos Erdészeti 

Egyesület fennállásának 1966-ban bekövetkezett századik évfordulója adta.

Az Országos Erdészeti Egyesület Magyarország egyik legrégibb 

társadalm i egyesülete. Fontos szerepe volt az ország erdőgazdaságának 

kifejlesztésében, a mai hazai erdőlcultura megterem tésében. Működése 

gazdaság-politikai rendszerek láncolatán húzódik végig, mindenkor alkal

mazkodva egy-egy történelm i korszak gazdasági-társadalm i problémáihoz. 

Élete összefonódott a  magyar erdőgazdaság életével, igy története k icsi

ben az egész magyar erdőgazdaság utóbbi száz évének a története.

Az Egyesület vezetősége a száz éves történet m egírásával kívánt 

emléket állítani mindazoknak, akik az elmúlt évszázad alatt az Egyesület 

tagjai közé sorakozva dolgoztak a magyar erdészet felvirágoztatásán.

Ism ert szakírók, neves erdőgazdasági politikusok m ellett egyfor

mán részese  ennek a történetnek az a  sok ezer egyszerű egyesületi tag, 

akinek nevét nem jegyezte fel külön a történelem . Ők az igazi m egterem 

tői és formálói ennek a száz éves történetnek. Önzetlen, áldozatos, sokszor 

reménytelen munkásságukért ez utón kivánja kifejezésre juttatni megbecsü

lését és háláját az utókor.

Különböző kerekszámu évfordulók alkalmából m ár korábban is 

születtek visszaemlékezések az Egyesület történetéről. Ezek a munkák az 

egyes események időrendi elbeszélésére törekedtek. Jelen munka az eddigi

ektől eltérni kivánt annyiban, hogy az egyes események gazdasági-társadal

mi-politikai okainak fe ltárására  igyekezett helyezni a hangsúlyt. Az esem é

nyek kiválasztásánál és értékelésénél az irányelv a  társadalm i fejlődés 

gondolata volt, vagyis az, hogy az egyesületi élet egy-egy történése 

mennyiben szolgálta vagy airariályozta a  tá rs  a Ha Tini haladás ügyét.
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E szempont fényénél sok csillogónak tűnő esemény közönbössé halványult.

E törekvés eredményeként kellett az egyes korszakok tárgyalása során 

az általános gazdaságpolitikai helyzetet vázolni és az egyesületi esem é

nyeket e háttér mozgató erőivel kapcsolatba hozni.

Megnehezítette a munkát az a körülmény, hogy a magyar erdőgaz

daság kapitalista fejlődésének egységes, korszerű feldolgozása hiányzik.

A munka megírásánál felhasználásra került az Egyesület Erdészettörténe

ti Szakosztálya részérő l Kolossváry Szabolcsné, Dr. Ágfalvi Imre,

Dr. Csőre Pál és Dr. Reuter Camillo tárggyal kapcsolatos korábbi adat

gyűjtése az "Erdészeti Lapok” c. folyóirat 1862-1950. évfolyamai "Az 

Erdő" c. folyóirat 1952-1965. évfolyamai. Az általános gazdaság-törté

neti részek megírásához alapvető munkát jelentettek a budapesti Marx 

Károly Közgazdaságtudományi Egyetem "Magyar gazdaságtörténet" c. 

egyetemi jegyzetelnek kötetei (1957-1962. közötti különböző évszámu kia

dások Bach Zsigmond Pál, Berend T. Iván és Sándor Pál tollából). A téma 

iránt részletesebben érdeklődők e forrásokban találhatnak bőségesebb 

anyagot az Egyesület történetére vonatkozóan.

1866. december 9.

A helyszín: Pest, Üllői ut, az Országos Magyar Gazdasági 

Egylet "Köztelkén" álló épületének tanácsterm e. 43 főnyi kis gyülekezet, 

az emelvényen komoly férfiak ülnek az elnöki asztalnál.

A Magyar Erdészegylet rendkívüli közgyűlése ez. Az előadó,aki 

éppen beszél, középkorú, szakállas férfi: Díváid Adolf. Vékony, finom 

kissé sápadt arcá t most az Izgalom átheviti. Az Erdészegylet eddigi m ű

ködését vázolja.

. .  .Tizenöt évi fönnállása folytában az egyesület német-ajkú erdész- 

iskolák alapítása körül fáradozott s a tagok évi járulékaiból folyt eddigi

9899/Rné



Az E g y e s ü le t  e l s ő  p e c s é t j e



-  3 -

összes jövedelem legnagyobb részé t oly folyóirat fönntartására fordította, 

melyet a német irodalom sem fogadott el gyöngyének s mely annak belbe

csét és terjedelm ét legfeljehb annyival emelhette, amennyivel a  tenger 

színét egy-egy belébulló csöppecske képes.

Az alatt pedig az egyesület pénztárából az erdészeti magyar 

irodalom előm ozdítására de még egy árva garasocska sem került, sőt ha 

feladatomul tarthatnám a feledés fátyoléval letakart m últakról megem lé

kezni, még többet és még gyászosabbat kellene elmondanom.. . "

(Erdészeti Lapok, 1867.40.o .)

Javasolja beszédében az Egylet alapszabályainak gyökeres módo

sítását, elsősorban a  magyar erdészeti szakirodalom kifejlesztésének fe l

vételét és az Egylet székhelyének Pozsonyból azonnali Pestre való áthelye

zését, m ert " . .  .rem éljük, hogy idővel kormányunk is  állandóan sokkal 

közelebb leend Pesthez, mint Pozsonyhoz.. .  “ (Erdészeti Lapok,

1867. 4 3 .o .).

Beszédét a  jelenlévők nagy éljenzéssel fogadják. A hangulat 

egyébként is Izgalomtól fűtött, mindannyian tudatában vannak cseleke

detük jelentőségének. Nem kevesebbről van szó, mint a  magyarnak neve

zett, de osztrák szellemű Erdészegylet átszervezéséről, az önálló 

magyar Országos E rdészeti Egyesület m egterem téséről.

Az uj egyesület másnap, december 10-én tarto tt első rendes 

közgyűlése az Alapszabályzatot jóváhagyta.
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