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I.

Az Országos Erdészeti Egyesület megalakulásának 

történelmi előzményei.

A politikai helyzet a XIX, század közepén.

A virágzó magyar középkort és nemzeti önállóságot derékbatörő 

150 éves török uralm át a kialakuló középeurópai Habsburg-birodalom be

folyása váltotta fel Magyarországon. A nagyhatalmi terveket szövő 

Habsburg-uralom a legyengült Magyarországot minden tekintetben ur alma 

alá hajtotta és nemzeti önállóságát lényegileg megszüntette. Ez volt a 

társadalm i fejlődés megrekedésének, a középkori feudális viszonyok kon- 

rválásának legfontosabb oka.

A? országot azonban az osztrák elnyomás nem tudta légm entesei 

elzárni a világtól és ezért - habár Nyugat-ILurópához képest egy félévszá

zados dőeltolódással - de a XIX. század elején a gazdasági-társadalmi fej

lődés hazánkban is újra megindult. Kezdett kibontakozni a gyenge hazai ka

pitalizmus és nyomában a társadalm i problémákat uj formában falvető 

munkásosztály.

A magyarság politikai érzékét, éber szabadságvágyát a hosszú 

idegen uralom nem volt képes elsorvasztani. Kezdetben az önálló magyar 

.nemzeti irodalom létrehozásáért megindított reform -mozgalom élesztette 

fel a maga frissességében a nemzeti önállóság gondolatát. Ez azután gyor

san áthelyeződött valódi, társadalm i- politikai alapjaira.

A XIX. század közepére az ország a robbanásig túlfűtött kazán

hoz volt hasonló, melyet a társadalm i és gazdasági fejlődés szükségsze

rűségének felism erése, a kibontakozni, a feudális megkötöttségektől 

szabadulni akaró magyar kapitalizmus erői és a nemzeti függetlenség kivi-
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▼ásának Ugye hevített. A polgári átalakulás vágya az egész korabeli m a

gyar társadalm at áthatotta.

Európa az 1840-es évektől kezdve forradalmi válság felé haladt.

A nyugati államokban a  fennálló rendszerek keretei szűknek bizonyultak 

az ipari fejlődéssel megjelenő uj erők: az ipari burzsoázia és a munkás

osztály szám ára. Kelet- és Közép-Európában a megmerevedett feudaliz

mus állott a term előerők útjában. E rre  az ellentétekre szaggatott 

Európára 1845-ben évekig tartó  éhínség zudult, 1847-ben pedig gazdasá

gi válság következett. A társadalm i, gazdasági és kormányzati válság 

talaján 1848-ban a forradalmak sorozata zudult végig Európán és hazánk - 

bán is kirobbantotta a polgári forradalm at. A forradalom ra kettős feladat 

hárult: a társadalm i átalakítás m ellett a nemzeti függetlenség kivívását 

is el kellett volna végeznie.

Az eredmény ism eretes: az európaszerte felülkerekedő reakció 

a m agára m aradt magyar forradalm at is elfojtotta.

Azokat a problémákat azonban, melyeket az 1848-as forradal

mak felvetettek, csak ideig-óráig lehetett elodázni. A történelm i fejlődés 

fő irányvonalát felism erni nem akaró Bach-korszak az osztrák birodalom 

elerőtlenedéséhez vezetett. A nyugateurópai terveit m ár korábban elejteni 

kényszerülő Ausztria ezen idő alatt állandó rázkódtatásnak volt kitéve 

és 1859-66 kOzött Itáliai és németországi hatalmi helyzetét is elvesztette. 

Ha nagyhatalmi helyzetét és tőkés fejlődésének viszonylag gyors lehetősé

gét meg kívánta tartani, nem m aradt más hátra, mint utolsó jelentékeny 

alárendeltjét, Magyarországot egyezkedéssel a  maga oldalán megőrizni, 

így jött lé tre  az 1867 évi úgynevezett kiegyezés, mely Magyarországot 

továbbra is a soknemzetiségű Habsburgblrodalom keretein belül tarto tta .
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Mint látható, a magyarság szorult helyzetének bizonyos mérvű 

tágítását az általános európai helyzet alakulása tette lehetővé, term észete

sen nem nélkülözve a nemzeti erők belső erőfeszítéseit sem.

A magyar társadalm i -gazdasági élet fejlődése eddig is és ezután 

is csak a roppant nagybirtokok fennállása és az Ausztriától való állami 

függőség által szabott korlátok között mehetett végbe. Ez a két körülmény 

a magyar gazdasági és politikai fejlődésnek egészen sajátságos jelleget 

adott.

A magyar erdőgazdaság helyzete a XIX. század közepén.

A magyar erdők pusztítása tulajdonképpen m ár a középkor végén 

megkezdődött és újkori történelmünk gyakori háborúskodásai következté

ben a XVm. század második harmadára m ár igen előrehaladott volt.

A kapitalista fejlődés megindulása ezt a kedveződen alaphelyzetet nem javí

totta, hanem ellenkezőleg, minden eddiginél nagyobb pusztítást okozott.

A fára, mint fontos nyersanyagforrásra az ipar és a mezőgazdaság tőkés 

kifejlesztésének egyre nagyobb szüksége volt.

A bányászat és kohászat, a nagy építési beruházások, üveggyár

tás . szappangyártás, a borászat karó- és dongaszükséglete, a közlekedés 

fejlesztése során a hídépítés, gőzhaj őzás, végül a papírgyártás és főleg 

a vasútépítés, s tb . , stb. - ó riásira  növelték a fafelhasználást. Erdő és 

fa, valamint az ezekkel való kereskedés is jó üzletnek bizonyult.

Mindez a rra  vezetett, hogy a legjobban és leggyorsabban értéke

síthető erdőkben gyors tömegkitermeléseket: tarvágásokat végeztek.

Mivel a  mezőgazdaság is hasznosította az erdőterületeket, a tarvágások

ban végzett legeltetés akadályozta azok felujulását, sőt gyakran mezőgaz

dasági művelés alá is vonták őket.
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Fokozta a bajokat a feudális maradványok lassú felszámolása.

A jobbágyi falzás helyébe lépő erdőelktllönitések következtében a  

községi erdők pusztulásáról szóló híradások mindinkább elszaporodtak.

De ugyanerre a  pusztulásra jutottak a kapitalista fejlődés viszonyai kö

zött mindjobban felmorzsolódó gentry középbirtok erdei is . Az anyagi 

csőd felé sodródó gentry a  pusztulás elkerülése végett hitelezői kielégí

tésére  minden kényszereszközt megragadott, igy elsősorban kéznél levő 

fatőkéjének áruba bocsátását. A faállománv.ineő jellegénél fogva a hitele

ző pénzintézetek a r ra  jelzálog-kölcsünt nemigen adtak. Különben is a 

XIX. század első felében hazánkban a hitelforgalom még igen gyenge volt 

a feudális korlátok m iatt. Így az erdő értékesítése túlnyomórészt annak 

kiterm elését jelentette. Ha nem volt pénz az erdő 'm egőrzésére, még 

kevésbé volt annak szakszerű felújítására. Így a  középbirtokok erdeje 

is a pusztulás so rsá ra  jutott.

A kapitalista versengésben is fennmaradó nagybirtokok erdei 

voltak azok, amelyek az erdőpusztitás ezen első korszakát viszonylag 

épségben átvészelték.

A bajokat tetézte még az a körülmény, hogy tulajdonképpeni e r 

dőgazdálkodásról a  XIX. század első felében beszélni nem lehetett.

Igaz, hogy az 1758-ban Mária Terézia által alapított Selmecbányái 
bányászati akadémián erdészettant I s  tanítottak, 1808-ban pedig megszü- 

1 etett az akadémia keretében az önálló erdészeti tanintézet. Azonban ré s z 

ben a végzett szakembereknek az összes erdőterülethez viszonyított száma 

bizonyult igen kevésnek, részben a német nyelvű oktatás következtében a 

tanintézet a gyakorlati erdőgazdaság fejlesztése terén , mint intézmény, 

nem tudott még ebben az időben döntő szerephez Jutni.

A gyakorlatban zömmel a nagybirtokokon működő kevés erdésze

ti szakember között sok volt az Idegen szárm azású, aki tisz te le tre  méltó
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kivételtől eltekintve - a magyar erdők Jövőjével nem sok sorsközösséget 

érzett. A k is- és középbirtok erdeinek pusztulására ezek egyébként sem 

lehettek befolyással. A nagybirtokon alkalmazott erdészek feladata 1a 

gyakran ct>upán a vadászat teendőire, továbbá a  fakitermelésnek mechani

kus lebonyolítására korlátozódott és ritkán terjedt VI a gazdálkodás irányí

tására .

Máshol meg éppen minden erdészeti szakképzettség nélküli szem é

lyeket: gazdatisztek, vadászok, péuzszámvevők, stb. végezték az erdőgaz

daság irányítását. Egy-egy udvari vadász azután rendszerint többre érté

kelte  kenyéradó gazdája kegyét és megelégedettségét, mint akár tízezer 

hold erdő sorsát.

A kevésszámú, jó  szakképzettségi! magyar erdésznek többnyire 

az volt a feladata, hogy az erdőbirtokbóJ egy meghatározott összegű pétué- 

jövedelmet a tulajdonos szám ára előterem tsen. Hogy hogyan? Ez az ő gond

ja ira  lett blzw>. Hogy mennyit? E té re r  az étvágy kielégítheted ennek bizo

nyult.

Fentiek után nem csoda, hogy az erdőpusztulás hatalmas m érete

ket é rt el és az erdőgazdaság terén  a XIX. század közepére kialakultak 

mindazok a problémák, melyekkel a  jelen kor erdőgazdasága küszködik.

Az ország központi területei erdőben rendkívül elszegényedtek, m ert itt 

helyezkedtek el a legnagyobb fafogyasztó központok és a mezőgazdasági mű

velés terjeszkedésére itt volt leginkább lehetőség. Az Alföld teljesen d -  

fátlanodott, megmozdult a homok. Kialakultak a különböző tipusu kopárok.

A meglevő erdőállványok is szerkezetileg leromlottak, íatennécrilc v isz- 

szaesett; értékük megcsappant.

A szakszerű erdőgazdálkodás hiányának további, közvetlenül 

érezhető, kellemetlen következménye volt az is , hogy az erdőigazdaság 

kevés pénzbeli Jövedelmet hozott. Hiába vált ugyaiils az erdő és a fa kere

sett cikké, hiába állt mind több olcsó munkaerő rendelkezésre - a  term elé-
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kenység alacsony volta jelentős mérvtl fapazarlással já r t , hiányzott a 

távolabbi fákészletek korszerű  szállítőpályákkal való fe ltárása , emelked

tek a szállítási költségek, viszonylag sztlkkörfi volt az elsődleges fafeldol

gozás, stb. Mindez odahatott, hogy a fa növekvő keresettsége és az erdők 

fokozódó pusztítása sem volt képes a  birtokos ré szé re  megfelelő hasznot 

biztosítani.

Az erdőterületek nagyarányú lecsökkentése a  kapitalista viszonyok 

kifejlődésével párosulva odavezetett, hogy a  birtokosok kényszerülve vol

tak erdejükkel csínján bánni. A föld értékének állandó növekedése, a földjá- 

radék emelkedése, a súlyos adórendszer kiépülése, az állandóan élesedő gaz

dasági harc ugyancsak szükségszerüen követelte meg a birtokosoktól erdejük

ben a szakszerű, biztos jövedelmi fo rrás t jelentő erdőgazdálkodás bevezetését.

Ez az igény term észetesen találkozott a  ez^bna legjobbjainak 

elképzeléseivel. Mind az erdőbirtokosok, mind a  szakképzett erdészek 

közös óhaja volt e cél m egvalósítását előmozdító szervezet létrehozása, 

így jött lé tre  az erdészeti egyesület.

A fenti történeti áttekintés term észetesen csak vázlatos, célja 

nem részletekbe menő gazdaságtörténeti körkép m egrajzolása, csupán 

azon fontosabb társadalm i-gazdasági rugók fe ltárása , melyek hatásaként 

az Egyesület létrejö tt.

Az okok és célok rendszerint az egyesületi alapszabályokban is 

jól tükröződnek: a gazdasági tudomány kifejlesztésének előmozdítása, 

szakirodalom létrehozása, tapasztalatcserék éo tanácskozások rendezése, 

végsősoron a gazdálkodás szakszerűbbé és ezen át jövedelmezőbbé tétele.

A vázolt fejlődési folyamat term észetesen  nem kizárólag magyar 

jelenség, hanem a XVIH. -XIX. század kialakuló kapitalizmusának k ísé rő 

je  egész Európában. Nem véletlen tehát, hogy az európai államok erdésze

ti egyesületeinek megalakulása zömmel a  XIX. század második fe lére  esik
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és a  század végén nagyjából le Is zárul. 1839-ben alakult a  bádenl,

1843-baii a  svájci, 1852-ben az osztrák, 1866-ban a  magyar, 1876-ban 

a  horvát erdészeti egyesület, érdekes, hogy több, nagyobb erdőstOtségti 

ország egyesületének megalakulása még ennél• Is későbbre esik. Így a  

skandináv erdészegyes tllet 1883-ban, a  román 1886-ban, a  lengyel 

1894-ben alakult meg. A csekély erdősültségei anyaországgal rendelkező 

Anglia egyesülete 1906-ban alakult. (Erdészeti Lapok, 1939. 410. o .)

A felsorolásból látható, hogy az Országos E rdészeti Egyesület a  világ 

egyik legrégibb erdészeti egyesülete.

Sajátos jelleget a  magyar fejlődésnek a  m ár em lített két körül

mény ad: a fejlődés az Ausztriától való függés és a  feudális nagybirtok

rendszer korlátal között ment végbe.

Az Egyesület megalakulásában a fenti két körülmény abban nyilvá- 

milt*nieg, hogy külön erőfeszítéseket kellett tenni az osztrák befolyástól 

való elszakadásra és hogy a nagybirtokos osztály kezdettől fogva szám otte

vő súllyal képviseltette magát az Egyesületben. Az uj testület belső élete 

hosszú évekig a nemzeti függetlenségért vívott harc egyik kis színterévé 

vált.

Az Egyesület keletkezésének általános történelmi előzményeit 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az objektív társadalm i fejlődés ta la 

ján jött lé tre  annak egyik szükségszerű termékeként. Ez a társadalm i 

fejlődés az uj létesítmény feladatául az  adott korban azt jelölte ki, hagy az 

erdőgazdálkodás terén  a  korszerű  gazdasági fejlődés legfőbb irányítója és 

ösztönzője legyen akkor, amikor ezt a szerepet még sem az erdészeti tudo

mány fellegvára: a  Selmecbányái Akadémia, sem (a szabadverseny 

ko rszakiban) az állam betölteni nem tudta.
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Az első  m agyarországi erdész egyesület: 

az Ungarischer Forstverein.

Az Országos Erdészeti Egyesület nem az első ilyen jellegű s z e r 

vezet volt Magyarországon. Az e lső  kezdeményezés az Ungarischer 

Forstverein, magyar nevén a  Magyar Erdészegylet 1851-ben történt m eg

alakítása volt.

Ez az egyesület tekintélyes (900-1000 fős) taglétszámm al rendel

kezett. Céljául az erdőgazdálkodás fejlesztését tűzte ki és szervezeti 

életében m ár kialakította mindazokat a  funkcionális vonásokat, amelyek 

a később megalakult Országos Erdészeti Egyesület működését is  jellem ez

ték. Létrehozta saját szakmai sajtókiadványát "Mltthellungen des 

Ungarischen Forstvereines" címmel. Minden évben rendszeresen m eg

tarto tta  közgyűlését az ország m ás-m ás vidékén és a  tagság az erdőgaz

dálkodás időszerű kérdéseinek m egbeszélésével foglalkozott. Működése 

korszerű  és a  m ai szemmel nézve is méltányolható volt.

A magyar erdőgazdaság szempontjából azonban az Ungarischer 

Forstvereinnek döntő fontosságú hibája az volt, hogy az egyletben minden 

vonatkozásban a  m agyartól elütő, az Idegen elem uralkodott. Idegen volt 

elsősorban személyi összetétele. Az egylet az ország nagybirtokain dol

gozó külföldi szárm azású szakembereket töm örítetté soraiban; korabeli 

becslés szerin t a  tagságnak csak mintegy egyhatoda volt magyar.

Az idegen tanintézetekben nevelt személyzet Idegen eszmék 

alapján, m ás országok magyar viszonyoktól e lté rő  erdészetéből leszűrt 

alapelvek szerin t intézte a  hazai erdők so rsá t. Az egylet szaksajtója a 

külföldi szakirodalom nyomain haladva, idegen gondolatok és eljárások 

tárgyalásával és terjesztésével foglalkozott. Eredeti szaktanulmányt alig 

közölt. Német volt az egylet hivatalos nyelve és idegen volt alapszabály-
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r-flt-iinak- szelleme is . Maga az egész egylet is az Osztrák Biroda lmi 

Erdészeti Egyesülethez csatlakozott testület volt.

Mindez a kor történelmi eseményeinek ismeretében egészen te r 

m észetes. Magyar nyelvű és magyar szellemű egyesület alakítása és léte

zése a Bach -korszakban aligha lett volna lehetséges.

1882-ben igy emlékszik vissza e korszak viszonyaira a kori-árs, 

Roxer Vilmos:

"Erős a hitem, m iszerint az akkori kormány alatt valóságos 

magyar erdészeti egylet alapszabályai, ha azok magyarul terjesztetnek 

be s a magyar nyelv mondatott volna ki hivatalos nyelvnek, m egerősítést 

nem nyertek volna és igy kezdeményezésnek az "Ungarischer Forstverein"-t 

is az akkori nyomasztó viszonyok között üdvözölni kellett, m ert sok olyan 

egyéniség állott annak élén, akiktől a  jó szándékot, a hazafiságot kétség

be vonni nem lehetett". (Erdészeti Lapok 1882. 148.0.)

Term észetes és érthető, hogy ez a  felemás egylet fennállásának 

15 éve alatt az önálló magyar erdészeti egyesület létrehozásáért folytatott 

küzdelemben az idegen többség és a  magyar kisebbség közötti ellentét 

éleződésének volt szintere.

Ahogyan a probléma megszületését, úgy megoldását is az általá

nos politikai helyzet alakulása hozta meg. Az osztrák birodalomnak az 

1860-as évekre bekövetkezett meggyengülése a Magyar Erdészegyieten is 

tükröződött. Tagjainak száma csökkent, anyagi helyzete lerom lott. Az 

egylet fenntartásának biztosítása érdekében mindinkább szükségessé vált 

az anyagi alapot erősítő magyar nagybirtokosok bevonása a tagság soraiba.

A magyar földbirtokosok ebben az időben m ár erőteljesen érdekel

tek voltak erdőbirtokaik, erdőgazdaságaik korszerű kifejlesztésében, jöve

delmezővé tételében. A gazdálkodás hathatós kifejlesztését viszont az idegen

9899/Rné



talajon állő Erdészegylet megoldani nem tudta. Ezért állandóan erősö

dött az egyleten belül az önálló magyar erdészeti egyesület létrehozásáért 

küzdők tábora.

Magyar nemzeti mozgalom az Ungarischer Forstverein belül.

A magyar erdészeti mozgalom élén Díváid Adolf selmeci erdő

m ester és Wágner Károly selm eci erdőakadémiai segédtanár állott.

A nemzeti irányzat erdőgazdaságban való megvalósításának gondolata 

Wágner Károlytól eredt, akit ebben az érzületében még Inkább ösztön

zött az akadémiai hallgat óknak az a kívánsága, hogy az  előadásokat m a

gyar nyelven hallgathassák. A gondolatot nagy hévvel tette magáévá az 

ugyancsak hazafias érzelm ű Díváid és lelkesedése magával ragadta a 

nagytudásu, de m érsékelt és csendes term észetű  Wágnert.

A két úttörő első feladatának a magyar erdészeti szaksajtó 

m egterem tését tekintette. Ez érthető is ,  hiszen a  sajtó  volt a  legalkalma

sabb eszköze az azonos nézetű emberek összefogásának. 1861-ben a  

Vadász és Versenylapban, a  Gazdasági Lapokban, valamint külön füzet 

formájában "A magyar erdészeti irodalom ügyében'’ címmel felhívást 

tettek közzé, ami előfizetési felhívás volt a  megindítandó Erdészeti Lapok

ra . Ez az előfizetési felhívás nemcsak egy m agyar nyelvű és Irányú e r 

dészeti szaklap megalapítását hirdette meg, hanem egyúttal program  is  

volt az ország  erdészetének, nyelvének és szellemének m agyarrá téte lé 

hez.

Az egyik feladatnak a  "megalkotandó magyar erdész-egylet u tjá

nak üdvös eszm ecserék általi egyengetését" is megjelölték.

Díváid és Wágner, valamint az Ungarischer Forstverein közötti 

nyílt összecsapásra az 1861. évi oravicai közgyűlésen került so r.
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Ezzel kapcsolatban a Bécsben megjelenő Allgemelne Forst und 

jagd Zeitung 1862. évi 4. számának ism eretlen cikkírója a 21. oldalon 

J*y lr:

" . . .  Divald és Wágner urak irányzatától egyáltalában nem kell 

félni, mivel az erdészeti szakemberek között az uj magyar erdészeti 

egyesülethez kevés hívet fognak találni és egyedül a  nagybirtokosok 

pénzével - erdészeti értelm iség nélkül - ez nehezen valósítható meg. "

Hiába becsülték le az osztrák körök a magyar nemzeti törekvé

seket, alapítóinak határozott kitartása nyomán az Erdészeti Lapok 

m égiscsak megjelentek. Már a  megjelenés puszta ténye csattanóé válasz 

volt az egyletbe tömörült idegen erdészeknek a r ra  a  gúnyos kérdésére , 

hogy: léteznek-e egyáltalán magyar erdészek? De ezen túlmenően, a  m a

gyar függetlenségi törekvések gócpontjává és zászlójává vált az első pilla

nattól fogva, amely köré az önálló magyar erdészeti egyesület gondolatá

nak lelkes hívei tömörülhettek. Ez az oka annak, hogy bár a lap hivata

losan csak 1873-ban vált az Egyesület tulajdonává, a köztudatban az 

Erdészeti Lapok és az Országos Erdészeti Egyesület évszázados történe

te egymással elválaszthatatlanul összeforrt.

A politikai helyzet 1866-ban fejlődött odáig, hogy az egyleten 

belül a magyar függetlenség hívei nyíltan a Habsburg birodalom céljait 

szolgáló többség arcába vághatta a  keserű  igazságot: a  germanizált 

Magyar Erdészegylet 15 éves, erőfeszítésekben nem szegény működése 

ellenére sem tudta a  magyar erdőgazdaság ügyét előmozdítani, m ert 

mindig német céloknak volt alárendelve.

Az Ungarischer Forstverein vezetősége, látva a  politikai helyzet 

változása következtében beállott szellem i és anyagi bomlást, m egkísérelte 

helyzetét magyaros színezet felvételével m egszilárdítani. 1862-ben 

nevét Magyar Erdész -Egyletre magyarosította, uj vezetőséget választott
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és alapszabályait is  magyar nyelven készítette el. Mindez inkább 

csak sie tte tte, m intsem feltartűztatta a  felbomlást.

Igaz, hogy a hivatalos hatalom igyekezett a mozgalomnak gátat 

vetni és e célból Wágnert Selmecbányáról Nagyváradra helyezte, s 

Divald is Vukováron kényszertilt magánszolgálatba lépni. A m ozga

lom azonban ekkor m ár szélesebb alapokon állott ahhoz, hogy ilyen sze 

mélyi manőverekkel kifejlődését meg lehetett volna akadályozni.

A z  Országos E rdészeti Egyesület megalakulása.

1865-ben a politikai helyzet kedvezőbbre fordulásával Wágner, . 

Divald és Bedő Albert Pestre jöttek az ügyek közvetlen irányítása végett.

A választmányban helyet foglaltak rajtuk kívül lelkes Ugybarátaik:

Baxtha Béla és Gervay Nándor jogászok Is. Mozgósításukra még nagyobb 

számba léptek be az  önálló magyar egyesület hivei és az  uj mozgalom 

felülkerekedésének arányában csapatostól váltak ki az egyletből ellen

feleik.

1865-ben lemondott az  egylet elnöke, Eszterházy Pál. Utána a 

függetlenségi mozgalmat megértőleg figyelő Pálffy István első alelnök 

vitte tovább az egylet irányítását. 1866-ban a  titkári tisztség  betöltésére 

Bedő A lbertet választották meg.

Sz ív ó s  é s  lelkes munka eredményeként igy érett meg a helyzet az 

utolsó lépés szám ára, Pálffy alelnök hozzájárulásával Divald és Bedő ké

szítette  elő az 1866. decemberi rendkívüli közgyűlést, amely a  m últtal 

való leszám olást és az Országos E rdészeti Egyesület m egalakítását e red

ményezte.

Az egyesületünk szempontjából történelm i jelentőségű a laku lj köz

gyűlés 1866. december 9-én, vasárnapi napon folyt le az OMGE Üllői úti 

székházának tanácsterm ében, az úgynevezett "Köztelken".
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Divald, Wágner és Bedő a  közgyűlés előtti héten személyes agitáció utján 

igyekeztek a ima Ír sikerét biztosítani. A közgyűlés előtti este 37 tag meg

jelenése látszott biztosnak. Végül is 43-an jelentek meg.

Itt áll flgoimair a személyeknek a  neve. akik száz évvel ezelőtt 

uj irányt adtak az egész magyar erdészetnek:

Pálffy István 

Lőnyay Gábor 

Bérczy Károly 

Barta Béla 

Gervay Nándor 

Wágner Károly 

Brenner Miklóp 

Divald Adolf 

Haske Emil 

Ivánka Zslgmond 

Inkey József 

Kalkánt Jakab 

Kádár István 

Keglevlch Béla 

Korizmics László 

Krug József 

Loósz József 

Prindl András 

Pillér Gedeon 

Strobel János 

Sporzan Pál 

Szentkirályi Albert

Tisza László 

Tisza Lajos 

Gombossy János 

Hideghéthy Antal 

Olgyay Zslgmond 

Balás Árpád 

Kende Kanut 

Meiercsik Nándor 

Hindy Árpád 

Kállay Béni 

Prugberger József 

Szumrák Frigyes 

Németh Samu 

Ragály Ferdinánd 

Losonczy Dénes 

Pap Lajos 

Roller Adolf 

Csiky Sándor 

Gubody Sándor 

Berzeviczy Tivadar 

Bedő Albert 

(Erdészeti Lapok,

1867. 35. o .)
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A közgyűlésen - melyem Pálffy István elnökölt -  megjelent a  hiva

talos hatóságok kiküldötte is , Kada Mihály királyi biztos.

A közgyűlés a szokásos Ügyviteli formaságokkal kezdődött. Ezek 

után került so r  uj vezetőség választására , vagyis Egyesületünk első veze

tőinek m egválasztására. Rnnelr eredménye a  következő volt:

Elnök: Keglevich Béla

Első alelnök: Pálffy István 

Második alelnök: Wágner Károly

Választmányi tagok:

Pillér Gedeon 

Bérczy Károly 

Németh Samu 

Zichy Nép. János 

T isza Lajos 

Barta Béla 

T itkár: Bedő Albert

Midőn a napirend az egyébként is szokásos "az egyleti célok elő

m ozdítására teendő javaslatok" cimü ponthoz é r t,  lépett elő Divald Adolf 

és mondta el rövid, de a komor és keserű  Igazságoktól terh es, történelm i 

jelentőségű beszédét, melynek lényegét m ár ism erjük.

A m últra való visszatekintés után a  Jövő tennivalóira nézve két 

dolgot látott lényegesnek aláhúzni eddigi tapasztalatai alapján az eredm é

nyes munka érdekében:

1. Az elnök, alelnök és választmányi tagok egyesületi ügyekkel 

kapcsolatos utazásainak és egyéb költségeinek m egtérítését.

2. Az Egyesület székhelyének Pozsonyból Pestre való mielőbbi 

áthelyezését.

Gervay Nándor 

Hideghéthy Antal 

Inkey József 

Prindl András 

Divald Adolf 

Has ke Emil

9899/Rné



- 18 -

Divald után Barta Béla szólalt fel és hosszabb beszédben a 

Magyar Erdészegylet keletkezésének és működésének tárgyilagos ism er

tetését adta.

Végül a  rendkívüli közgyűlés határozatot hozott az uj Alapszabályok 

azonnali kidolgozására és az elnök javaslatára külön kihangsúlyozva az 

Alapszabályokba felveendőnek mondta ki: "az egyesület semmi nemű 

politikai kérdésnek taglalásába nem bocsátkozik." (Erdészeti Lapok 1867. 

43. o .)

Az Alapszabályok a rendkívüli közgyűlés után azonnal kidolgozást 

nyertek és azokat másnap, 1866. december 10-én az Országos Erdészeti 

Egyesület első rendes közgyűlése jóváhagyta.

Az Alapszabályzat 1867. junius 25-1 dátummal m iniszteri jóvá

hagyást nyert (Földművelés, -ip ar- és kereskedelmi magy. k ir. M inister 

2657. sz. é rtesítése  szerint). Ennek alapján tehát most m ár megkezd

hette működését az újonnan alakult, mintegy 759 fő tagságú Egyesület. Az 

alakuláskor elhatározott székhelyváltoztatást 1867. márciusában hajtotta 

végre a vezetőség és az Egyesület székhelyét Pozsonyból Pestre tette 

ál. F.imtrk kettős célja volt: a valóban hatékony egyesületi munka kibonta

koztatása mellett a  független magyar Jelleg klhangsulyozása, a  Bécstől 

való eltávolodás.

Mindezekkel az Országos Erdészeti Egyesület létrejötte fé lreé rt

hetetlen ténnyé vált.

Az Egyesület létrejöttének egész folyamata az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület szoros támogatásával ment végbe.
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