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2001. május 8-án az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya
nagy jelentôségû ülést tartott, melyen a
szakosztály tagjain kívül az OEE vezetô-
sége és az Erdészeti Lapok szerkesztôbi-
zottságának tagjai is részt vettek.

Bevezetôként Németországban élô
tagtársunk, Leipold Árpád: Hány éves
múltra tekint vissza az Országos Erdésze-
ti Egyesület? – avagy egy megtagadott 15
év – címmel tartott elôadást, melynek
szövegét aktualitására és jelentôségére
való tekintettel az Erdészeti Lapok júliusi
számának mellékleteként teljes terjedel-
mében közreadjuk.

150 éve, 1851. június 30-án Esztergom-
ban alakult meg az Ungarischer
Forstverein – Magyar Erdôsz Egylet. Ez az
egyesület hamarosan tekintélyes,
900–1000 fôs tagságot számlált, és szerve-
zeti életében már kialakította mindazokat
a vonásokat, melyek akár mai egyesületi
életünket is jellemzik. Évente az ország
más-más vidékén közgyûlést tartottak,
ahol a tagság megbeszélhette az erdôgaz-
dálkodás idôszerû kérdéseit. Az egyesü-
let célul tûzte ki az erdészet színvonalá-
nak emelését. Rendszeresen megjelentet-
te szakmai sajtókiadványát, a „Mitt-
heilungen des Ungarischen Forstve-
reins”-t, a Magyar Erdész Egylet közlö-
nyét.

Mai valóságunkból visszanézve nehe-
zen érthetô, hogy a Magyar Erdész Egylet
miért német nyelven alakult meg?

– 1851-ben a Magyarországon dolgozó
erdész szakembergárda többsége német
vagy cseh származású volt. A szakember-
képzés nyelve Selmecbányán is egészen
1867-ig a német volt.

– Az 1848–49-es szabadságharc leveré-
se után két évvel, az önkényuralom kö-
rülményei között magyar nyelvû szakmai
egyesület megalapítása egyébként is le-
hetetlen lett volna.

– Az egyesületet német nyelvû, de
szellemében magyar, hazafias érzésû
szakgárda hozta létre. Ez kifejezésre jutott
a névválasztásban is. Egyébként is, ma-
gyar erdészeti szaknyelv abban az idôben
egész egyszerûen még nem is létezett.

Kezdettôl felvetôdött az egylet szak-
lapja magyar nyelven történô kiadásának
a gondolata, azonban eleinte erre olyan
csekély igény volt, hogy a kérdés akkor
lekerült a napirendrôl.

Az önkényuralom elnyomó intézkedé-

sei ellenére – vagy talán éppen az ezzel
való szembenállás miatt – a társadalom
legszélesebb rétegeiben lavinaszerû el-
magyarosodás következett be. Rövid idô
alatt az erdésztársadalom szemlélete is
gyökeresen megváltozott. Az új igények
kielégítésére született meg 1862-ben a
magyar nyelven megjelenô Erdészeti La-
pok, mely hamarosan a Magyar Erdészeti
Egylet névre magyarosított egyesület hi-
vatalos lapja lett.

A tagság fiatalabb, lelkesen magyar ér-
zelmû része elégedetlen volt az egyesü-
letnek a magyar erdészeti szaknyelv és
irodalom megteremtése és az erdôgazdál-
kodás fejlesztése terén kifejtett tevékeny-
ségével. Ezért került sor az 1866. decem-
ber 9–10-i választmányi ülésre és rendkí-
vüli közgyûlésre, ahol fontos határozatok
születtek.

– Elhatározták az alapszabály módosí-
tását.

– Az egyesület székhelyét Pozsonyból
az ország központjába, Pestre helyezték
át.

– Magyar nyelvû szakirodalom hatha-
tós elôsegítése.

– Nagyobb erdôterülettel rendelkezô
birtokosoknak az egyesület pártolásába
való bevonása.

1867 júniusától kezdve az egyesület
neve Országos Erdészeti Egyesületre vál-
tozott.

1866–67-ben nagy változások történ-
tek, csak egy dolognak nem találni se-
hol nyomát, hogy a Magyar Erdészeti
Egylet megszûnt volna, és egy új Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alakult volna.
Minden adat azt igazolja, hogy a nyelv-,
név- és alapszabály-változásokkal
együtt az egyesület fennállása 1851 óta
folyamatos.

1866-tól kezdve a magyar erdészet
ügyének fejlôdése hatalmas lendületet
vett. Ehhez természetesen olyan szakem-
ber-egyéniségek szerepvállalására is
szükség volt, mint Bedô Albert, Divald
Adolf és Wagner Károly.

Tényként meg kell állapítani, hogy
Bedô Albert, az egyesület korabeli titkára
az 1866-ban bekövetkezett változásokat
olyan alapvetôeknek és meghatározóak-
nak tartotta, hogy a korábbi 15 évet meg-
tagadva ezt a dátumot tekintette az egye-
sület alapítási idôpontjának, olyannyira,
hogy az 1866-os évszám az egyesület cí-
merére és pecsétjére is rákerült.

Bedô Albert véleménye és vitathatat-
lan szakmai tekintélye alapján az erdész-
társadalom többsége elfogadta az 1866.
évi alapítási idôpontot, és a történelmi
dokumentumok alapján idônként el-
hangzó ellenvélemények ellenére 135
éven keresztül hivatalosan ezt a dátumot
tekintették az egyesület alapítási idôpont-
jának.

Felmerülhet a kérdés, hogy a korabeli
dokumentumokban olvasható tények el-
lenére Bedô Albert vajon miért képviselte
ezt az álláspontot?

Bedô a XIX. század második felében a
magyar szakmai egyesületért vívott har-
cok hatása alatt feltehetôen annyira fon-
tosnak tartotta az egyesület magyar jelle-
gének hangsúlyozását, hogy a német
múlttól való elhatárolódással is nyomaté-
kot akart adni a magyarságnak.

Ma viszont, amikor egyesületünk ma-
gyar voltához már nem férhet semmi két-
ség, indokolatlan a 15 év részben német
nyelvû múlt megtagadása.

A történelmi igazság és régmúlt elôde-
ink iránti kegyelet megkívánja, hogy egy-
szer világosságot teremtsünk ebben a
kérdésben.

Mindenesetre az idei évben illô meg-
emlékeznünk arról, hogy egyesületünk
kezdetét jelentô Ungarischer Forstverein
kereken 150 évvel ezelôtt alakult meg.

Végül felmerül a kérdés, hogy 1851-et
vagy 1866-ot tekintsük-e egyesületünk
alapítási évének. A szakosztályülésen
folytatott vita során mindkét nézet mellett
hangzottak el érvek.

Egyetértettünk, hogy ebben a kérdés-
ben megalapozottan és körültekintôen
kell majd dönteni.

Egyelôre arról született határozat,
hogy

– az egyesület megalakulásának körül-
ményeivel kapcsolatos dokumentumokat
és tanulmányokat az Erdészettörténeti
Közlemények egy számában összegyûjt-
ve kiadjuk, és így az egyesület közvéle-
ménye elé tárjuk a tényeket.

– Tovább kell folytatni a korszakra vo-
natkozó kutatást, a körülmények feltárá-
sát. Különös, hogy az OEE megalakulása
szempontjából döntô 1866. december és
1867. június közötti egyesületi iratanyag
még nem került elô, ami sok kérdésre
közvetlen választ adhatna.

Béni Kornél
az Erdészettörténeti Szakosztály titkára

135 vagy 150? Hány éves az 
Országos Erdészeti Egyesület?


