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„Ne azt ke-
ressük, hogy

kinek van iga-
za, hanem

azt, hogy mi
az igazság!”

(XXIII. Já-
nos pápa)

Bárki, aki elkezd foglalkozni a
nagymúltú Országos Erdészeti Egye-

sület történetével, mindjárt az elsô lépés-
nél szembetalálja magát azzal a problé-
mával, hogy jelenleg sem ismert olyan
dokumentum, amely kimondta volna az
OEE megalakulása idején létezett, 1851-
ben alapított Ungarischer Forstverein
(UFv; 1862-tôl Magyar Erdészeti Egylet
vagy Egyesület, MEE) megszûnését és
deklarálta volna az OEE új, önálló egye-
sületként való megalapítását.

Ezt a körülményt már többen is felfe-
dezték, legfeljebb nem helyezték a figye-
lem elôterébe. Lelkendezve fedeztem fel
magam is az 1960-as években. S amint a
mellékelt példa mutatja, most felfedezte
Leipold Árpád, Németországban élô, de
szakirodalmi megnyilvánulásai szerint a
magyar erdészet múltjával és egyes mai
jelenségeivel is foglalkozó erdômérnök
is. Valószínû és egyben remélhetô, hogy
a sort a jövôben mások is folytatják.

Széles körûen kell a
problémát vizsgálni

A probléma lényegét: az OEE megala-
kulása, vagy ha úgy tetszik, a Magyar
Erdészeti Egylet átalakulása körüli ad-
minisztrációs ellentmondásokat és hiá-
nyosságokat Leipold Árpád dolgozata
részletesen bemutatja (részletesebben,
mint e dilemma legutóbbi felvetôje, dr.
Csôre Pál 1991-ben).

A források ilyen problematikus volta
esetében nem lenne helyes állásfoglalá-
sunkat kizárólag az 1866. december
9–10-i eseményekre, vagyis csupán a
megalakulás közvetlen adminisztratív
körülményeire leszûkítve kialakítani.
Hanem a történelmi folyamatokba, szé-
lesebb összefüggéseibe ágyazva és az
eseményekre vonatkozó közvetett bi-
zonyítékokat is figyelembe véve szük-
séges vizsgálni a felvetett kérdést.

A történelemtudomány ezt a módszert
kiterjedten, számos esetben alkalmazza.
Hiszen – sajnos – a történelem nem úgy
mûködik, mint egy megbízható, pedáns
kincstári fôkönyvelôség, amelynek jósze-
rével nincs más feladata, minthogy félre-
érthetetlen, hiteles, pecsétes-aláírásos bi-
zonylatokat állítson ki az utókor számára

minden történésrôl. (Bár így lenne,
mondhatnánk. Persze, sokan meg ennek
nem örülnének.) Sokszor pedig, ha volt
is bizonyíték, eltûnt, elsikkadt a történe-
lem viharaiban. S nem is csak az oly
esendôen pusztulékony papír, hanem
még maradandóbbnak vélt bizonyítékok
is. Ezért van az, hogy a történelem tele
van talánnyal, kérdôjellel, esetleg soha
megfejtésre nem kerülô titokkal, még a
legújabb kor történelmét illetôen is.

„A múlt nem azonos 
azzal, ami megmaradt 

belôle”
Ami az UFv–MEE–OEE dokumentumok
tévedésre lehetôséget kínáló kifejezése-
it és folyamatosságuk hiányosságait ille-
ti, ezek kiváló, roppant tudású, neves
történészünk-régészünk, dr. László
Gyula professzor nem sokkal halála
elôtt számomra adott könyvdedikáció-
ját juttatják eszembe: „A múlt nem azo-
nos azzal, ami megmaradt belôle!” (Ô
már csak tudta.)

Jól illusztrálja ezt a történelmi-történé-
szi igazságot éppen a mi esetünk is: az
1866. december 9–10-i gyûlések jegyzô-
könyveit az utókor részérôl nem látta so-
ha senki. Csupán az „Erdészeti és Gazdá-
szati Lapok”-ban, 1867-ben megjelent
sajtóinterpretálásuk ismeretes, amint erre
Leipold Árpád is rámutat. Még Tagányi
Károly nevezetes „Magyar erdészeti ok-
levéltár” c. mûvének III. kötetében is az
említett sajtóközlemény alapján idézi a
jegyzôkönyv szövegét, nagy mûvének
zárótételeként. Pedig Tagányi országos
fôlevéltárnok volt, aki éppen az OEE
megbízásából állította össze a magyar er-
dészet történetének legfontosabb doku-
mentumaiból oklevéltárát a Millennium
alkalmára. Ha valakinek, akkor neki
módjában állt mozgósítani az országban
rendelkezésre álló levéltárosokat a kuta-
tásra. (Nyilván meg is tette.)

A történet elsô felérôl
majd máskor

Sajnos a jelen alkalommal terjedelmi
korlátok miatt nem áll módomban rész-
letesen foglalkozni az Ungarischer

F o r s t v e r e i n
megalakulásá-
nak történelmi
elôzményeivel
és magának az
1851. június
30-i alakuló
ülésnek az ese-
m é n y e i v e l ,

elemzésével, mert mindez legalább
ugyanakkora terjedelmû tanulmányt igé-
nyelne, mint a jelenlegi hozzászólásom.
Pedig ez az elemzés is mellôzhetetlenül
fontos a további fejlemények objektív
értékelése szempontjából. Talán egyszer
még lehetôségem nyílik erre is.

Ezért most ezt a témát éppen csak,
hogy érinthetem hozzászólásomnak ab-
ban a részében, amelyben arra adok rö-
vid választ, hogy miért érezték mindig
maguktól idegennek a magyar erdé-
szek az UFv-t és miért határolták el ma-
gukat attól legott, amint ennek megnyílt
a lehetôsége.

Most tehát ennek a történetnek a kö-
zepén és végkövetkeztetésemmel kez-
dem tulajdonképpeni hozzászólásomat.

Az OEE-alapítók 
megtagadták a múltat

Mi lehet az oka, hogy az OEE 1866. de-
cember 9-én Pesten történt megalapítá-
sával kapcsolatos „legenda”, „elferdí-
tés”, „sok kollégánk fejében továbbra is
élô ábrándkép”, „tévhit” az említett ad-
minisztrációs ellentmondás ellenére az
OEE hivatalos álláspontjaként rendület-
lenül tartja magát, immár 135 éve?

A dilemmával kapcsolatos bizonyíté-
kok szélesebb körû áttekintése azt a vá-
laszt tárja elénk: azért, mert az OEE
megalapítói megtagadták az
Ungarischer Forstvereinnel való azo-
nosságot és az OEE megalapításának
idôpontjává 1866. december 9-ét nyil-
vánították! (Akkor, amikor az 1867-es
kiegyezés nyomán a politikai viszo-
nyok alakulása ezt már lehetôvé tette.)

Az Ungarischer Forstvereint a magyar
erdésztársadalom kitörölte az emlékeze-
tébôl. Prominens személyiségei eltûntek
a szakmai közéletbôl; Gustav Graf von
Königsegg-Aulendorf, Franz Smetaczek,
Josef Wessely, Wiliam Rowland, Albert
Thieriot, Helm stb. neve nem bukkan fel
többé az egyesületi életben. (Kivételt
csak gróf erdôdi Pálffy István alelnök je-
lent, akirôl feljegyezték, hogy rokon-
szenvvel kísérte figyelemmel Divald és
társai törekvéseit. Ezért a megalakuláskor
elsô alelnökké választották és késôbb is
tisztelettel emlékeztek meg róla.) 

Ahogyan én látom...
az UFv és az OEE azonosságát

(Hozzászólás Leipold Árpád: Hány éves múltra tekint vissza
az Országos Erdészeti Egyesület? címû tanulmányához)
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Az UFv megalakulásáról valamely
kerek számú évforduló alkalmából töb-
bé soha meg nem emlékeztek. (Nem
így az OEE-vel kapcsolatban, amint a
továbbiakban mindjárt látni fogjuk.)

Az OEE kontra UFv elhatárolódás-
nak kollektív jellegûnek kellett lennie
és nem szûkíthetô le Bedô Albert sze-
mélyére, aki ekkor még csak 26–27
éves fiatalember volt (és fizetett alkal-
mazott). A Selmeci Akadémián 1864-
ben végzett tanulmányaival, különö-
sebb szakmai teljesítmény és/vagy tisz-
teletet parancsoló közéleti pályafutás
ekkor még nem állhatott mögötte. Így
tekintélyi elv alapján aligha kényszerít-
hette volna rá akaratát idôsebb társaira,
s különösen nem az egyesületalapító
arisztokratákra. Továbbá gyorsan vég-
be kellett mennie, mert az 1869-bôl
származó, eddig elsônek ismert egyesü-
leti pecséten már az 1866. december 9-
i dátum olvasható. (Errôl a továbbiak-
ban külön alcím alatt írok.)

A döntô különbség az OEE és a ha-
sonlatként elôszeretettel felhozott
selmeci-soproni tanintézetünk között:
az ismétlôdô névváltozások ellenére az
utóbbi esetében az erdésztársadalom az
azonosságot, a jogfolytonosságot soha
meg nem kérdôjelezte, soha meg nem
tagadta, a magyar erdômérnökképzés
kezdetének ismert 1808-as évszám he-
lyébe soha másikat nem írt.

Ezzel szemben mi a helyzet az OEE
esetében? Tekintsük át röviden a ren-
delkezésre álló információkat.

Tanulságtétel 1886-ból
Húsz év múlva, 1886. december 12-én,
az OEE évi rendes közgyûlésén gróf Ti-
sza Lajos egyesületi elnök a követke-
zôkkel kezdte elnöki beszédét (Erdé-
szeti Lapok, 1886/879–882. oldal): „Fo-
lyó hó 9-én múlt 20 éve annak, hogy az
országos erdészeti egyesület a Köztel-
ken, az országos gazdasági egyesület-
nek e végre testvéries szívélyességgel
átengedett helyiségében megalakult és
helyébe lépett az 1851-ben – nagyrészt
idegen ajkú erdôtisztek által létrehozott
– úgynevezett ‘magyar erdészeti egylet’-
nek... mind nagyobb méreteket öltött a
mozgalom, mely végeredményben az
úgynevezett ‘magyar erdészeti egylet’
elárvulására és az országos erdészeti
egyesület megalakulására vezetett. Ez
utóbbi felszívta magába az elôbbibôl
mindazt, ami abban életképes volt, míg
a heterogén elemek teljesen kiváltak és
félrevonultak, s az úgynevezett ‘magyar
erdészeti egylet’ mintegy 100 frt összes
vagyonát és az 50-es évek kormánya ál-

tal megerôsített alapszabályait átenged-
vén az új társulatnak, teljesen felosz-
lott.”

Ez világos beszéd. Tisza Lajos gróf:
koronatanú! László öccsével együtt ott
volt 1866-ban a „Köztelken” tartott ala-
kuló ülésen. ôsi magyar név hordozója,
fônemes, a királyhoz közel álló szemé-
lyiség, kétszer volt miniszter. Az OEE
története 1866–1920 közötti korszaká-
nak legnagyobb formátumú vezetôje,
aki 23 évi tisztségviselés után aktív el-
nökként vonult az OEE élérôl a halálba.
Tudta, hogy mi a felelôsség és tudta,
hogy mit beszél.

Az Erdészeti Lapok 1886. évi köteté-
nek 974–981. oldalain jelent meg „Az
Orsz. Erdészeti Egyesület jubiláris köz-
gyûlésérôl” szóló tudósítás „Sélli” (Illés
Nándor) tollából. Ez így kezdôdik:

„Jubiláltunk! Háromszoros ünnepet
ültünk! Huszonöt éves pályafutását fe-
jezte be a jelen hónappal szaklapunk,
az ‘Erdészeti Lapok’, miután 1861.
deczember havában látott napvilágot
annak elsô, 1862. évi januáriusi füzete.

Húsz éve annak, hogy egyletünk
Orsz. Erdészeti Egyesület név alatt
1866. deczember 9. napján megalakult.

Elsô közgyûlésünket tartottuk meg
saját házunkban. Házi úrrá lettünk Bu-
dapesten. Ez pedig valami.”

Ugyanerre az alkalomra állította
össze és adta elô Horváth Sándor egyle-
ti titkár „Adatok az Országos Erdészeti
Egyesület keletkezésének és 20 éves
fennállásának történetéhez” címû tanul-
mányát (amelynek legfontosabb elemei
késôbbi írásaiban is megjelennek).
Hogy félreértés ne legyen, elôadását így
kezdte: „Az ‘Országos Erdészeti Egye-
sület’ 1866. dec. 9-én, tehát ezelôtt épen
20 évvel alakult meg Pesten...” Az eh-
hez az elsô bekezdéshez fûzött lábjegy-
zet is így kezdôdik: „Az alakuló gyûlé-
sen, mely az országos magyar gazdasá-
gi egyesület Köztelkén folyt le, össze-
sen 43-an vettek részt...”

A második bekezdést már Leipold
Árpád is idézte, de az elsô bekezdésben
foglalt tényrögzítés primátusával szem-
ben a végbement folyamat Horváth-féle
magyarázatát emelte az elsô helyre.

Figyelem! Húszéves és nem 35 éves
fennállásról szól ez a történet! Mivel
még csak húsz évvel vagyunk az ese-
mények után, túlságosan sok kortárs le-
hetett még életben ahhoz, hogy valaki
„legendaköltést” mert volna megkoc-
káztatni az ismert tényekkel kapcsolat-
ban.

Horváth Sándor 1881-ben indította
meg a közismert és széles szakmai kör-

ben közkézen forgó „Erdészeti Zseb-
naptár” címû népszerû sorozatát. (Utol-
só kötete 1918-ban jelent meg az 1919-
es esztendôre vonatkozóan.) Ezekben a
naptárakban az egyesületeket és tanin-
tézeteket ismertetô fejezetben az OEE
leírása évtizedeken keresztül így kez-
dôdött: „alakult 1866. évi deczember hó
9-én”.

Az elsô egyesülettörténeti
kiadvány

1900-ban jelent meg „Az Országos Er-
dészeti Egyesület története. (Statisztikai
adatok a szellemi és anyagi fejlôdés-
rôl)” címû füzet. Szerzôjét nem tüntet-
ték fel, de az imént említett, 1886-tól is-
mert tanulmány alapján Horváth Sán-
dor valószínûsíthetô, mert elsô bekez-
dése így kezdôdik: „Az ‘Országos Erdé-
szeti Egyesület’ 1866. évi deczember hó
9-én alakult meg Pesten...” Ezt követô-
en a szerzô oldalakon keresztül vázolja
a Magyar Erdészeti Egylet történetét, tö-
rekvéseit és kudarcait, s Divald Adolf és
Wagner Károly mozgalmának kibonta-
kozását. „Ez a magyar szellemben tá-
madt mozgalom mindinkább szélesbe-
dô körre terjedvén ki, 1866-ban a ma-
gyar szakemberek és az ‘Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület’ hatékony tá-
mogatása mellett elvégre is az ‘Orszá-
gos Erdészeti Egyesület’ megalakulásá-
ra vezetett. Az ‘Országos Erdészeti
Egyesület’ tehát tényleg nemcsak hogy
nem örököse a régi ‘Magyar Erdészeti
Egylet’-nek, hanem ellenkezôleg, léte-
sülése épen azokra az ellentétekre ve-
zethetô vissza, melyek a 60-as évek ele-
jétôl kezdve, az egylet iránya és a köz-
vélemény között nyilvánulni kezdtek, s
melyek az erdészeti szak és a magyar
erdôgazdaság iránt érdeklôdô hazai
elemeknek az ‘Erdészeti Lapok’ körül
való csoportosulását elôidézték.

Nem szabad e mellett figyelmen kí-
vül hagyni azt sem, hogy az a vagyon, a
mit az új egyesület a régitôl átvett,
mindössze 168 K. 34 f. készpénzbôl és
11 K. 46 f. követelésbôl állott; a mi pe-
dig azt illeti, hogy a ‘Magyar Erdészeti
Egylet’ tulajdonképpen fel nem
oszolván, tagjainak neve egy ideig
benne maradt az új egyesület névsorá-
ban is – ez a körülmény szintén csak
látszólag képez kapcsot és összefüggést
a két testület között, mert a tagoknak
ama része, mely az új iránynyal nem ro-
konszenvezett, rövid idô alatt tényleg is
visszavonult az új egyesülettôl, helyet
engedvén azoknak, a kik annál na-
gyobb számban és annál nagyobb buz-
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galommal sereglettek az új egyesület
czéljainak támogatására.”

Ez is világos beszéd. És nem memo-
árirodalom!

Jubileumi ünnepség
1906-ban

Elérkezett az 1901-es esztendô, az UFv
megalapításának félévszázados évfor-
dulója. Ez igazán jó alkalmat kínált vol-
na az OEE-nek az ünneplésre, ha való-
ban ekkortól eredeztették volna szüle-
tését. Ehelyett: semmi!

Annál inkább négy évvel késôbb, az
OEE valódi megalapításának 40. évfor-
dulóján.

Az Erdészeti Lapok 1906. évi köteté-
nek 775–777. (majd a 833–835.) oldalán
jelent meg a „Meghívó az Országos Er-
dészeti Egyesületnek, alapításának 40.
évfordulóján tartandó f.é. közgyûlésé-
re”. Érdemes ebbôl idézni:

„1866. évi deczember hó 9-én tör-
tént, hogy a hazafias gondolkodású fér-
fiaknak lelkes csoportja, látva erdôgaz-
daságunk szervezetlenségét és azt a kö-
vetkezményeiben súlyos erdôpusztí-
tást, amely akkor folyamatban volt,
nemkülönben tapasztalva azt, hogy az
erdôgazdaság addigi társadalmi szerve
nyelvben és érzésben idegen s a mutat-
kozó bajok elhárítása érdekében éppen
ezen körülmény következtében sikeres
mûködést nem fejthet ki, megalapította
az Országos Erdészeti Egyesületet. Az
alapítókat eltöltô lelkesedés szikrája ha-
sonló nemes lángot gyújtott csakhamar
mások lelkében is, s az Országos Erdé-
szeti Egyesület, mely a magyar alkotmá-
nyos élet újabb hajnalhasadásával egyi-
dejûleg kelt életre, erôteljes fejlôdésnek
indult...

Azóta negyven év telt el. Egyesületi
életünknek ezt a nevezetes évfordulóját
ünnepeljük folyó évi deczember hó 9-
ére (vasárnap) d.e. 10 órára Budapest-
re, az egyesület saját helyiségeibe (V.,
Alkotmány u. 6. sz.) összehívott köz-
gyûlésünk alkalmából...

A közgyûlés tárgysorozatát igazgató-
választmányunk a következôkben álla-
pította meg:

1. Visszapillantás az egyesület 40 évi
mûködésére. Elôadja az egyesületi tit-
kár.

2. Az igazgató-választmány indítvá-
nya, hogy

a) az egyesület alapítása körül szer-
zett érdemeknek hálás emlékezetéül az
egyesület elsô elnökének Keglevich
Béla grófnak, továbbá Wagner Károly
egykori alelnöknek és Divald Adolfnak

arczképét a közgyûlési terem részére
megfestesse...

Budapest, 1906. évi október hóban.
Az Országos Erdészeti Egyesület elnök-
sége.”

Az Erdészeti Lapok 1906. évi köteté-
nek 934–953. oldalain „Az Országos Er-
dészeti Egyesület ünnepi közgyûlésé-
rôl” címû tudósítás így kezdôdik:

“Az Országos Erdészeti Egyesület-
nek folyó hó 9-én, megalapításának ép-
pen 40. évfordulóján tartott közgyûlése
lélekemelô szép ünnepként folyt le,
amely a jelenvoltak emlékében még so-
ká fog élni... A kegyelet ünnepévé avat-
ta annak tárgysorozata...”

Az ünnepi közgyûlést megtisztelte
jelenlétével a magyar agrártörténet
egyik legnagyobb alakja, dr. Darányi
Ignác földmívelésügyi miniszter is (aki
1848-ban született, a közélet aktív ré-
szese volt mindig, ismerte az esemé-
nyek menetét, jelenlétében tehát aligha
mert volna bárki „legendát költeni”).

Bánffy Dezsô báró, aki 1898–1911
között volt az OEE kimagasló elnöke, s
ebben a minôségében gróf Tisza Lajos
méltó utóda, e szavakkal nyitotta meg a
közgyûlést:

„Tisztelt Közgyûlés! Ünnepelni jöt-
tünk össze! Habár évi rendes közgyûlé-
sünk keretében, de mégis ünnepelni
jöttünk össze. Az Országos Erdészeti
Egyesület 40 évi fennállásának ünnepét
üljük.”

A beszéd további részében hasonló
mondatok ismétlôdnek:

„...büszkeséggel tekinthetünk vissza
negyven éves múltunkra és a hosszú
negyven év munkálkodására, de ered-
ményeire is”. „...Divald Adolf, Wagner
Károly és Bedô Albertnek bátor fellépé-
se, minden felsôbb körbôl jövô ellen-
áramlat daczára, nem maradt ered-
ménytelen, mert 1866. deczember 9-én
itt Budapesten megalakult az Országos
Erdészeti Egyesület. A bátor kezdemé-
nyezôk sikert értek el, a megalakult Or-
szágos Erdészeti Egyesület megterem-
tette a vezérzászlóval kezében a ma-
gyar erdészetet.” „Ma megünnepelhet-
jük az Országos Erdészeti Egyesület
fennállásának negyven éves ünnepét.
Nyíltan hirdethetjük, hogy van magyar
erdészet és vannak magyar erdészek.”

Ismét csak megalakulásról és negy-
venéves múltról van szó, de nincs szó
átalakulásról, megújulásról, reformról
stb. S nincs egyetlen szó sem jogfolyto-
nosságról, Ungarischer Forstvereinrôl,
Magyar Erdészeti Egyletrôl. Nem törté-
nik egy árva szó említés sem
Königsegg-Aulendorfról, Smetaczekrôl,

Wesselyrôl, s más dicsô alapító elôdrôl.
Viszont figyelmet érdemel, hogy „...a
közgyûlés Pálffy István grófnak, a 40 év
elôtti közgyûlés egyik elnökének, üd-
vözlô táviratot küldött.”

„Azután elôadta a titkár az egyesület
alakulására és 40 évi mûködésére való
visszapillantást.”

Az egyesületi titkár ekkor az a neves
Bund Károly erdômérnök volt, aki
1900-ban pályázat útján nyerte el és pá-
ratlanul hosszú ideig, 1929-ig látta el ezt
a tisztséget.

Lám-lám, úgy látszik, hogy br.
Bánffy elnök mellett még ezzel a szak-
mai történelmi névvel is bôvült a tév-
tangyártók tábora.

Komolyra fordítva a szót, Bund Ká-
rolyt azért sem lehet a még élô, most
már valóban nagy tekintélyû Bedô Al-
bert iránti részrehajlással, cinkossággal
vagy más hasonló nemes tulajdonság-
gal vádolni, mert emlékirataiból tudjuk,
hogy Bedô nagyon nem szívelte ôt. En-
nek az volt az oka, hogy a titkári pályá-
zat során szembeszállt Bedô azon kí-
vánságával, hogy német nevét magyar-
ra változtassa, mondván: derék atyjától
jószerével mást sem örökölt, mint be-
csületes nevét. Jellem volt tehát a javá-
ból és aligha németellenes érzelmû
vagy hazudozásra kapható.

Emlékirat a 40. évforduló
alkalmából

1907. január hó 1-i keltezéssel most már
kétségtelenül Bund Károly tollából 22
oldalas, A/4 formátumú füzet jelent
meg, amelynek címoldala önmagáért
beszélt: „Emlékirat. Megalakulásának
40-ik évfordulója alkalmából kiadja az
Országos Erdészeti Egyesület. Buda-
pest, 1906.” Elôszavának elsô mondata
így hangzik: „Az Országos Erdészeti
Egyesület m.é. deczember hó 9-én töl-
tötte be fennállásának 40. évét.” A 7. ol-
daltól kezdve ismerteti az emlékirat az
OEE történetét. Ha az ebben foglalt
egyleti névváltoztatás, az alapszabályok
gyökeres megváltoztatása kifejezések
megkérdôjeleznék valakiben egy új
egyesület alapításának tényét, az gon-
dolkodjon el az olyan kifejezéseken is,
mint az OEE megalakulásának elôkészí-
tése, vagy „ama férfiak neve, kik 40 év
elôtt egyesületünket megalapították”.
Továbbá a vezetô testület tagjainak
névsora után: „Ez volt az Országos Er-
dészeti Egyesület elsô elnöksége és el-
sô választmánya”. A közölt taglétszám
és vagyoni statisztika is 1867-tel kezdô-
dik és 1905-tel végzôdik.
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Ez az Emlékirat az OEE hivatalos ki-
adványa volt és nem memoárirodalom.

A 40. évforduló alkalmából megszó-
lalt egy másik nagy koronatanú, dr.
Bedô Albert is. Az Erdészeti Lapok em-
lített 1906. decemberi füzetének vezér-
cikkeként jelent meg „Az Országos Er-
dészeti Egyesület alakulásának idejé-
bôl” címû visszaemlékezése. Ebben le-
írja, hogy milyen „küzdelmes évek
munkássága elôzte meg az Országos
Erdészeti Egyesület tényleges megala-
kulhatását”, s amelynek végsô eredmé-
nyeként „így alakult meg az Országos
Erdészeti Egyesület”.

Bedô visszaemlékezését, a kritikus
1866. december 9-i gyûlést közvetlenül
megelôzô, erôteljes lobbizásukat olvas-
va, találónak tûnik Leipold Árpád finom
„huszárcsíny” kifejezése, amelyet az ak-
kori két lázas nap eseményeire és a kö-
vetkezô hónapok homályos fejlemé-
nyeire alkalmaz, amelyek végén megje-
lenik a mindnyájunk által hagyományos
köntösében ismert OEE.

Én talán a csúnyábban hangzó
„puccs” kifejezést használtam volna.
Mert akármelyik oldalról is nézzük az
ügyet, annyi bizonyos, hogy a „decem-
beristák” az MEE romjain, annak gyen-
geségét ki-, szervezeti költségeit pedig
felhasználva vitték dûlôre hat év óta
folytatott harcukat. Majd az utált múltat
maguktól eltaszítva, az ország szabaddá
vált légkörében új, független egyesület-
ként vágtak neki a jövô építésének.

Itt akár be is fejezhetném a „66-os bi-
zonyítékok” felsorolását. Közbevetôleg
azonban ki kell térnem Leipold Árpád
egyik megjegyzésére.

Történelemhamisítók
lennének klasszikusaink?
Leipold úr az eddig megemlített, 1886-
tal kezdôdô bizonyítékokat „memoár-
irodalomnak” minôsítve egy könnyed
mozdulattal félresöpri. Már ez is megle-
pô és elfogadhatatlan számomra.

Ami azonban egyenesen megdöb-
bentô: ennek indokolása. (Amit nem
csak leírt, hanem 2001. május 8-i elô-
adásában meg is ismételt.)

Ezt írja ezekkel a visszaemlékezések-
kel kapcsolatban: „...elôdeink minden
emberi és szakmai nagyságuk mellett
nem istenek voltak vagy szentek, ha-
nem húsból-vérbôl való emberek,
mindazon mulandósággal és tökélet-
lenséggel, ami ezzel jár.”

Leipold Árpád ezzel implicite, bur-
koltan nem kevesebbet állít, minthogy
Divald, Bedô stb. bizonyos idô után,

amikor már látták, hogy az OEE milyen
sikereket produkál, dicsôségvágyból
utólag úgy tüntették fel, mintha ôk ala-
pították volna 1866-ban a tekintélyessé
vált szervezetet, elhallgatva a valós
elôzményeket. Sôt tettük indítékaként
„bemószerolva”, az „idegen, német, le-
hanyatlott” jelzôk rásütésével befeketít-
ve az Ungarischer Forstvereint. Mindezt
hiúságból, emberi gyengeségbôl, töké-
letlenségbôl.

Ha ez így van, akkor Egyesületünk
esetében is igazolódni látszik a nagy
Bonaparte Napóleon mondása: „A tör-
ténelem elfogadott hazugságok töme-
ge”. S akkor Leipold Árpád valóban
nagy felfedezést tett. Mert ennek alap-
ján a magyar erdészet eddig igaznak is-
mert újkori történetét alaposan át kell
írni. Mégpedig nemcsak az elferdítése-
ket kell kiegyenesíteni, a legendákat és
tévhiteket kell kisöpörni. Hanem a ba-
bért is le kell tépni azoknak az embe-
reknek a homlokáról, akiket eddig a
szakma klasszikusainként tiszteltünk,
mert nem átalltak becsvágyból hazudni,
történelmet hamisítani. (Leipold úr elô-
adásában célzott is arra, hogy Divald
Adolf valóban nem lehetett valami erôs
jellem, mert szabadságharcos honvéd-
tüzér múltja ellenére késôbb mégis el-
fogadta I. Ferencz Józseftôl a nemesi cí-
met.)

Konzekvenciaként a legnagyobb
szakmai köztiszteletnek örvendô erdé-
szeti kitüntetésünket meg kell fosztani
az eddig „a legnagyobb magyar erdész”
címmel illetett Bedô Albert nevétôl,
szobrát el kell távolítani soproni egyete-
münkrôl éppúgy, mint Egyesületünk
titkárságáról. Hasonló elbánást érde-
melne a többi „cinkos” is: Divald, Tisza
Lajos, Wagner Károly, Horváth Sándor,
még talán Bund Károly is. (Ráadásul
Wagner Károlynak közterületi szobra is
van Budapesten a Kossuth Lajos téri
Agrárpantheonban és alapítvány is vise-
li a nevét.)

Az sem kizárt, hogy oly sok év eltel-
te után – mai minták alapján – talán re-
habilitációs vizsgálatot kellene indítani
Smetaczek, Rowland és társaik ügyé-
ben. Hiszen ezek után már ki tudja,
hogy az imént említettek a kiegyezés
után hatalomba, pozíciókba jutva ho-
gyan bántak el velük annyira, hogy
örökre el kellett menekülniük az egye-
sületbôl, a szakmai közéletbôl és évszá-
zados agyonhallgatás lett az osztályré-
szük, munkájuk jutalma.

Persze, mindebbôl én nem kérnék.
Akkor már inkább Napóleonhoz csatla-
kozom, leteszem a tollat és átengedem

a teret „az utókor igazságszolgáltatásá-
nak”.

Mielôtt azonban ezt megtenném, le-
gyen szabad még néhány tényre rámu-
tatnom ezzel a régi históriával kapcso-
latban.

A régi pecsétek is 
tanúskodnak

Az egyik ilyen figyelmet érdemlô tény
(és ez sem „memoárirodalom”!), hogy
az OEE régi hivatalos pecsétjében az
eddig ismert legelsô elôfordulástól
kezdve a továbbiakban mindig az egye-
sület neve alatt ott szerepelt az alapítás
dátuma is: 1866. deczember 9. Ez az
említett, elsônek ismert pecsétlenyomat
1869 végérôl vagy 1870 januárjából
származik, és azt az OEE alapszabályza-
tot hitelesíti, amelyet Leipold Árpád is
megemlít dolgozatában.

Úgy vélem, hogy három évvel a vita-
tott események után még nem lehet le-
gendaköltésrôl beszélni.

Késôbb, amikor már az Alapszabá-
lyokat nyomtatásban is közreadták,
ezekben külön alcím alatt önálló parag-
rafus írta le a pecsétet, a következôkép-
pen: „körmezôben Magyarország
czimere, következô körirattal ‘Országos
Erdészeti Egyesület’, alul kisebb betûk-
kel ‘1866. deczember 9’; melyen még
alább fenyôgalyak és tölgylombok jel-
képe van koszorúívben elôtüntetve.”

Ez a leírás tökéletesen megegyezik
az említett, 1869-bôl ismert pecsétle-
nyomat habitusával. Az egyesületi
könyvtár régi köteteiben és a régi irato-
kon számtalan helyen lehet szemügyre
venni ezt a koronás címeres régi körbé-
lyegzôt; hamisítványról, félrevezetésrôl
szó sem lehet.

A pecsét jelentôségét ugyancsak
nem lehet negligálni az írásbeliség XIX.
századbeli körülményei közepette.
(Még ma sem, amikor pedig már az ira-
tok elektronikus hitelesíthetôsége van
napirenden.) A régi alapszabályok elô-
írása is alátámasztja ezt a fontosságot:
„Az egyesület mindennemû levelei és
iratai a titkár ôrizete alatt álló egyesüle-
ti pecsét alatt adatnak ki.”

Az OEE levélzáró bélyege
A másik említett bizonylat ebbôl a korai
idôszakból az egyesület levélzáró bélye-
ge, amelynek ábrája teljesen megegye-
zik a pecsét imént ismertetett leírásával
és színezettségénél fogva gyönyörû.

A bélyegre egy kitûnô filatelista,
Cservinka Tibor hívta fel a figyelmet a
„Filatéliai Szemle” 1974. márciusi szá-
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mában, a 8–9. oldalon megjelent „A le-
vélzárók története, I.” címû tanulmá-
nyában. Ebben ezt írja: „Az elsô – is-
mert – magyar alkalmi pecsét 1866. de-
cember 9-én jelent meg az ‘Országos
Erdészeti Egyesület’ megalakulásakor,
többszín-nyomásban.” A cikk a bélyeg-
képet is közölte.

A ’70-es évek végén személyesen fel-
kerestem ebben az ügyben Cservinka
urat. Az idôs, de dinamikus és bámula-
tos memóriájú, tudós filatelista megmu-
tatta hatalmas levélzáróbélyeg-gyûjte-
ményét, amely világviszonylatban is rit-
kaságszámba ment és a Magyar Nemze-
ti Múzeum már életében védetté nyilvá-
nította. Levélzárókkal tömött albumok
sorakoztak egymás mellett egy szép
cseresznyefa-szekrényben, és Cservin-
ka úr a bélyegekkel kapcsolatban érde-
kes történetek tömkelegét mesélte el
órákig tartó látogatásom során. El-
mondtam neki: az OEE-t valóban 1866.
december 9-én alapították, de nemigen
hinném, hogy már azon nap levélzáró
bélyeget adtak volna ki a megalakulás
emlékére. Ez némileg késôbb történhe-
tett, amikor már az egyesületi pecsétet
is megalkották. Cservinka úr azt válasz-
tolta: nem tesz semmit, akkor is ez az
elsô magyar levélzáró, amelynek 1870
elôtt kellett megjelennie, mert a követ-
kezô magyar levélzáró (amelyet a sza-
badkômûves Orient nagypáholy készít-
tetett) 1870-ben jelent meg.

A látogatás idején a Cservinka úr
gyûjteményében lévô OEE levélzáró
volt az egyetlen ismert példány. Mun-
katársam lefényképezte, és a fotót átad-
tam az OEE-nek. Évekkel késôbb Riedl
Gyula könyvtárosnak sikerült egy má-
sik becses példányt is felfedeznie a régi
iratok között.

Megnyilatkozások a két
világháború között

Az OEE megalakulásának utolsó köz-
vetlen koronatanúja, dr. Bedô Albert
1918-ban meghalt. Az ezt követô meg-
emlékezéseket tekinthetnénk most már
esetleges jóhiszemû tévedéseknek.

Az Erdészeti Lapok 1939. évi köteté-
nek 410–411. oldalán jelent meg az
„Egyesületünk – a világ legrégibb erdô-
gazdasági érdekképviselete” címû írás.
Szerzôjét nem tüntették fel, de nem ne-
héz kikövetkeztetni, hogy szerkesztôsé-
gi cikként dr. Mihályi Zoltán egyesüle-
ti titkár tollából származhatott. A szerzô
kissé csûrt-csavart szelektálás kereté-
ben szemmel láthatóan mindent elkö-
vetett, hogy presztízsbôl az OEE-t minél

öregebb színben tüntethesse fel, és an-
nak alapján a címbe foglalt, túlmérete-
zettnek tûnô megállapítást tehesse.

Mihályi Zoltán nagy mûveltségû, az
egyesületet jól ismerô ember volt, még-
sem tudott messzebbmenô megállapí-
tást tenni a következônél: „...az 1866-
ban alapított, ma 73 éves Országos Er-
dészeti Egyesület tehát korban az elsô
helyen áll.” Ha megtehette volna, hogy
még 15 évvel öregbítse az OEE-t, aligha
mulasztotta volna el. De nem tette, mert
tudta, hogy nem teheti meg.

A két világháború közötti korszak
legnagyobb formátumú elnöke, báró
Waldbott Kelemen az Erdészeti Lapok
1942. évi kötetének 2–7. oldalán tette
közzé megemlékezését „A 75 éves
Egyesület” címmel. Többek között eze-
ket írta: „Hagyományainkhoz híven,
minden hangos ünneplés mellôzésével
töltötte be az Országos Erdészeti Egye-
sület 1941-ben fennállásának a 75. évét.
...a magyar erdészet szellemi életében
úttörô triónak sikerült 1866. évi decem-
ber hó 9-én a mai Országos Erdészeti
Egyesület életrehívását megvalósítani.”

Még a Kormány is ellen-
ôrizte a dátumot

Az OEE alapítási éve körül az 1966-os
centenárium alkalmával támadt nem
csekély izgalom, amelynek dr. Madas
András akkori elnök és Riedl Gyula
könyvtáros az igazi elmondhatója.

Az országos viszonylatban sem min-
dennapi évforduló méltó megünneplé-
sének ügye – hogyan, hogyan nem – a
Minisztertanács ülésének napirendjére
került. Az ülésen úgy döntöttek, hogy
az Mt elnöke, Kállai Gyula levélben
üdvözölje a jubiláló egyesületet. Ám ek-
kor az egyik miniszter megkérdôjelezte
az OEE alapítási dátumát, mondván:
nem lehet az, hogy az erdészegyesület
idôsebb legyen az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesületnél. Ne-
hogy a miniszterelnök egy valótlan év-
forduló kapcsán lejáratott helyzetbe ke-
rüljön, legott telefonáltak az OEE titkár-
ságára, hogy az Egyesület azonnal mu-
tassa be az 1866-os alapítás bizonyíté-
kát. Nosza, lett nagy izgalom, telefoná-
lás, lótás-futás – és délután Riedl Gyula
személyesen vitte fel (kormányôrök ál-
tal kísérve) az Országházba a még ülé-
sezô Kormány számára a király által
1867-ben jóváhagyott, elsônek ismert,
kézírásos Alapszabályokat. Az okmányt
ott megvizsgálták, hiteles bizonyíték-
nak elfogadták, és ezután született meg
az a miniszterelnöki üdvözlô levél,

amelynek szövegét a centenáriumi kö-
tetben közöltem.

A Sopronban méltó külsôségek kö-
zött lebonyolított jubileumi közgyûlé-
sen dr. Madas András elnök ismertette
kitûnô összefoglalásában az OEE 100
(és nem 115) éves történetét. Ugyanezt
tette legutóbb a 130. évforduló megün-
neplése kapcsán Budapesten dr. Szikra
Dezsô fôtitkár. Ráadásul – szép számú
közönség jelenlétében – megkoszorúz-
ta Wagner Károly említett Kossuth téri
mellszobrát is.

Leipold Árpád megvilágítása alapján
úgy tûnik, hogy mindez már a legendá-
rium egy-egy fejezete.

Miért tagadták meg az
UFv-t elôdeink?

Napjainkból a 150 év elôtti események-
hez visszatérve, sajnos, terjedelmi kor-
látok miatt nem tudom részletesebben
kifejteni, hogy a korabeli magyar szak-
társadalom miért érezte mindig magától
idegen testnek az UFv-t. Ez külön kis ta-
nulmányt igényel. Most csupán az UFv
alakuló gyûlése jegyzôkönyvének
elemzésébôl levont végkövetkeztetése-
met adom közre röviden.

1851-ben, a szabadságharc leverését
követô neoabszolutizmus terrorjának
tombolása, a nemzeti függetlenség eltör-
lése idején valóban magyar, magyar ér-
dekek elômozdítását céljának tartó egye-
sület létrehozása elképzelhetetlen lett
volna. Az UFv-t bécsi kezdeményezés
nyomán Bécsbôl érkezett minisztériumi
fôtisztviselôk szervezték meg néhány
idegen származású magyarországi kolla-
boráns segítségével. Ekkor már elôkészí-
tés alatt állt az Österreichischer Reichs-
Forstverein, az Osztrák Birodalmi Erdé-
szeti Egyesület, amelybe a „birodalmi”
jelleg prezentálása, felmutatása végett
minden koronatartományból, így a koro-
natartománnyá degradált Magyarország-
ról is kellett tagegyesületet delegálni. Mi-
vel ilyen nem volt (csak az éppen felfüg-
gesztett mûködésû OMGE erdészeti
szakosztálya), sürgôsen létre kellett hoz-
ni. Az elnyomók azt is tudták, hogy az új-
donsült egyesület életképessége érdeké-
ben retorikájának magyarkodónak kell
lennie. Az UFv azután 1852-ben be is lé-
pett a birodalmi egyesületbe.

Tartsuk tiszteletben az
alapítók akaratát!

Eszmefuttatásomnak ezen a pontján nem
hallgathatom el egy tágabb összefüggés-
sel kapcsolatos meggyôzôdésemet.
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Én az önálló magyar erdészeti
egyesület létrehozásáért folytatott ve-
szélyes, elszánt, áldozatoktól sem
mentes küzdelmet ama földalatti sza-
badságharc részének tartom, amelyet
1849 októberétôl 1867 februárjáig a
nemzet folytatott az életéért, szabad-
sága, önrendelkezése visszanyerésért
a neoabszolutizmus ellen, annak csak-
nem két évtizede alatt. Ennek a harc-
nak megvoltak az elszánt hôsei (s
halottai, súlyos sebesültjei, üldözött
mártírjai is) az élet minden területén.
Az erdészet területén is. Divald és
Wagner nemcsak politikai nyomást
szenvedett, de még egzisztenciális ül-
döztetést is, amikor Divaldot
Selmecbányáról Eisenerzbe, Wagnert
Nagybányára helyezték. Azért, hogy
ezt a kis magyar nemzeti gócot felszá-
molják. Szándékuktól mégsem tudták
ôket eltéríteni. Az UFv „kívülrôl és fe-
lülrôl” jövô, erôltetett megalapítását
pedig a magyarság ellen irányuló akci-
ók egyikének tartom.

Ezért az UFv-nel való azonosulást
eme nemes szabadságharc utólagos el-
árulásának és az egykori elnyomók ol-
dalára állásnak tartanám. (Ez lenne „az
utókor igazságszolgáltatása”?)

Bizonyos vagyok abban, hogy az
OEE alapítói is így gondolták, amikor a
sorsközösséget az UFv-nel megtagad-
ták. Úgy vélem, az utódoknak köteles-
ségük tiszteletben tartani az alapító
atyák akaratát!

Nem én „találtam ki”
1866-ot!

Befejezésül röviden még arra szeretnék
reflektálni, hogy Leipold Árpád – miért,
miért nem? – tanulmányával kizárólag
az én személyemet vette célba, kritikáit
egyedül reám zúdította, mintha én talál-
tam volna ki, hogy az OEE-t nem 1851-
ben, hanem 1866-ban alapították. Kö-
vetkezésképp én vagyok ebben az ügy-
ben a szakmában a fô elferdítô, legen-
daköltô, tévhitgyártó, történelemhami-
sító stb. Erre a következôket tudom vá-
laszolni.

Amikor hét évtizeddel ezelôtt meg-
láttam a napvilágot, már 64 év óta er-
dészgenerációk sora, ezer és ezer er-
dészegyesületi tag élt és munkálkodott
ebben az országban abban a tudatban,
hogy az OEE-t 1866-ban alapították. Be-
leszülettem ebbe a tudatkörbe, ezeket
az ismereteket vettem át elôdeimtôl. Mi-
után a tisztelt emlékû dr. Ágfalvi Imre
vezetése alatt megalakítottuk az Erdé-
szettörténeti Szakosztályt, 32 éves lel-

kes ifjoncként – a nagy évfordulóra
gondolva – én vetettem fel a szakosz-
tályban az OEE 100 éves története fel-
dolgozásának javaslatát. Amikor az erre
a célra létrehozott kis munkacsoport az
elôkészítô munkát elvégezte, az Egye-
sület elnöksége engem bízott meg az
anyag összedolgozásával, a centenáriu-
mi kötet megírásával. Nem azzal bízott
meg, hogy derítsem ki: mikor alapítot-
ták az OEE-t! Hanem azzal, hogy írjam
meg az OEE 1866-tal kezdôdô százéves
történetét.

Amikor a feladat végrehajtásához
nagy igyekezettel hozzáfogtam, magam
is gyorsan felfedeztem mindazt, amirôl
ebben a vitában szó van. Gyorsan felve-
tettem megbízóimnak: biztos, hogy 100
és nem 115 éves történetrôl van szó? Hi-
szen nyerhetnénk 15 évet, ami talán
nem mindegy egyesületünk presztízse
szempontjából. Tudták ezt mások is, de
eligazítottak: az az egyesület nem ez az
egyesület, nem a mi Egyesületünk, nem
a mi jogelôdünk.

Az elkészült kéziratot dr. Madas
András és Riedl Gyula lektorálta (elôb-
bivel különben is folyamatos kapcsolat-
ban álltam a munka során). Majd az
Egyesület országos elnöksége egy
hosszú ülés keretében alaposan megvi-
tatta. Ott is én voltam a céltábla; sok
kérdést, néhány kemény kritikát és szá-
mos hasznos észrevételt, helyreigazí-
tást, tanácsot kaptam. Csak azt az egyet
nem mondta soha senki az eddig vázolt
folyamat során, hogy az OEE-t nem
1866-ban alapították.

Egyébként én az UFv-t soha nem
becsméreltem, hanem mindig értékel-
tem létezésének jelentôségét és elért
eredményeit. Ebben is és másban is a
szakma által nagyra becsült elôdök ér-
tékelését elfogadtam.

Reagálásomat egy régi latin közmon-
dással zárom (amit még kis gimnazista
koromban jól belém sulykoltak derék
premontrei tanáraim): „Errare
humanum est – in errore perseverare
stultum est!” Vagyis: „Tévedni emberi
dolog – a tévedésben megmaradni os-
tobaság!” Ezzel érzékeltetni kívánom,
hogy toleráns vagyok, soha nem ra-
gaszkodtam görcsösen vélt igazamhoz,
nyitott vagyok a kompromisszumok
iránt. Ésszerû ellenérvek láttán mindig
kész voltam felülvizsgálni állásponto-
mat annak a bölcs elvnek a szellemé-
ben, amelyet mottóként hozzászólásom
élére tettem.

Úgy érzem azonban, hogy az
„UFv–OEE” vitában ennek még nem jött
el az ideje.

Egy helyben körözünk
Az 1866-os megalakulás körüli admi-
nisztratív problémákat legutóbb tíz év-
vel ezelôtt dr. Csôre Pál vetette fel az Er-
dészettörténeti Szakosztályban, szerin-
tem helyesen. Mindig hasznos egy-egy
elfekvô témát idônként feleleveníteni,
mert a vita, a probléma tisztázására irá-
nyuló szellemi erôfeszítés általában
mindig hoz felszínre új gondolatokat, új
ismereteket.

1991-ben azzal álltunk fel az asztal-
tól, hogy ebben a témában folytatni kell
a kutatásokat, mert nem rendelkezünk
elegendô ismerettel az Ungarischer
Forstvereinnel kapcsolatban. S amíg
nem kerülnek elô a hagyományosnak
nevezett álláspontot alapjában megvál-
toztató esetleges új adatok, addig fele-
lôtlenség volna az eddigi történelmi ál-
lásfoglalástól eltávolodni.

Leipold Árpád tanulmányát átolvas-
va és meghallgatva, azt állapíthatjuk
meg, hogy semmi olyan új forrásanya-
got nem mutat be, amely ne lett volna
ismert már eddig is. Ugyanazon szöve-
gekben a hangsúlyt áthelyezi hol erre,
hol arra a mondatra vagy mondatrészre,
de ezt pro és kontra már eddig is meg-
tettük a korábbi megbeszéléseink so-
rán. Így folytatva csupán ugyanabban a
forrásanyagban körözünk újra és újra
anélkül, hogy valamely irányban dûlôre
jutnánk.

Folytatni kell a kutatásokat!
Ezért most is azt javaslom, amivel
szakosztályunk már többször egyetér-
tett: folytatni kell a kutatásokat! Mi-
ben, merre? Én a következôket való-
színûsítem.

– Meg kell ismerni a magyar egyesü-
leti jog XIX. századi fejlôdéstörténetét,
különösen a bennünket közelebbrôl
érintô 1840–1870 közötti korszakra vo-
natkozóan.

– Meg kell ismerni az Österreichischer-
Reichs-Forstverein történetét, kapcsola-
tait a tartományi egyesületekkel. (Az
UFv meddig volt tagja, mit csinált ott? Az
OEE miért nem lett tagegyesülete?)

– Bizonyos mértékig tájékozódni
szükséges a cseh erdészeti egyesület
története felôl is. (Mert az elsô kezde-
ményezés 1851-ben a cseh minta irá-
nyában indult, s a jelek szerint az UFv
Alapszabályainak kidolgozása is cseh
minta alapján történt.)

– A Kir. Helytartótanács iratai (amely
a civil szervezetek ügyeit is intézte).

– A pozsonyi székhellyel mûködött
UFv szempontjából területileg közvetle-
nül illetékes K. K. Statthalterei-
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Abtheilung Pressburg iratai. Esetleg
még Pozsony város önkormányzatának
iratai is.

– Az osztrák belügy- és rendôrmi-
nisztérium iratai. (A titkosrendôrség Po-
zsonyban, a magyar országgyûlés szín-
helyén volt a legjobban kiépítve. Megfi-
gyelései, jelentései részletesek és pon-
tosak voltak.)

– Sokkal jobban meg kell ismerni
magának az UFv-nek, illetve az MEE-

nek a történetét. (Hol vannak az ira-
tai?)

– Az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület története, iratai. (Divaldék tö-
rekvéseit az OMGE támogatta, az OEE
az OMGE patronálása alatt jött létre. Mi-
ért nem az OMGE Erdészeti Szakosztá-
lyát fejlesztették országos magyar er-
dészegyesületté, amikor erre javaslat is
történt? A szakosztály és az UFv, illetve
az MEE viszonya. Lehet, hogy az OEE

elsô alapszabályzat-ügye is az OMGE
irattárában fekszik el.)

– Pest város polgármesteri hivatalá-
nak iratai. (már az 1866. december 9-i
gyûlés ügyét is itt intézték.)

A feladatot szemügyre véve akaratla-
nul is Petôfi Sándornak A XIX. század
költôihez címzett verse jut az ember
eszébe: „Ne fogjon senki könnyelmûen
a húrok pengetésihez.”

Dr. Király Pál

„Az erdészet-
történész is
csak okmá-

nyokkal (do-
kumentumok-
kal) igazolha-
tó következte-
téseket vonhat 

le, állapíthat meg és közölhet.”
(Kollwentz Ödön: E. L., 1997. 

március, 87. o.)

Sokáig töprengtem azon, hogy vála-
szoljak-e Király Pál mellékelt cikké-

re. Van-e értelme egy ilyen rosszindula-
tú, rágalmazó cikkre válaszolni? Végül
is rászántam magam az írásra, mert a
hallgatás ebben az esetben meghátrálás
lenne olyan állításokkal szemben, ame-
lyek finoman kifejezve, nem felelnek
meg a valóságnak. Még egy tény van,
ami válaszra késztet. Egyesületünk ve-
zetôsége beleegyezését adta abba,
hogy mind a mellékelt elôadásom szö-
vege, mind Király Pál cikke, valamint az
utolsó szó jogán ezen válaszom az E. L.
valamelyik számának mellékleteként
megjelenhessen. Ezáltal egyesületünk
tagságának is lehetôsége nyílik (nem
úgy, mint eddig, csak kis rétegének) er-
rôl a témáról egy átfogóbb képet kapni
és a sokat hangoztatott „bizonyítékok”,
„állítások” és a „mellékletek” alapján
véleményt alkotni.

Ehhez talán nem felesleges az sem,
hogy röviden felvázolom egyesületünk
megalakulásával kapcsolatos, 10 éve tar-
tó vita állását:

Az E. L. 1991. szeptemberi számából
megtudható a következô tudósítás:

Az erdészettörténeti szakosztály ün-
nepi ülést tartott az OEE megalakulásá-
nak 125. évfordulója alkalmából.

A szakosztályrendezvényen „Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület megalakulá-
sának elôzményei és körülményei” cím-
mel két elôadás hangzott el. Dr. Csôre
Pál a témához kapcsolódó mondandó-
jából elsôsorban azt emeljük ki, hogy
meggyôzôdése szerint jogi szempontból

az OEE az 1851-ben alapított
Ungarischer Forstverein-ból csak átala-
kult, annak jogutódja. Dr. Király Pál
elôadásában – amelyhez dokumentu-
mokat is bemutatott – amellett tört lán-
dzsát, hogy nekünk el kell fogadnunk a
kortársak véleményét. Bedô Albert,
Divald Adolf és második pedig egyértel-
mûen leszögezték, hogy 1866. december
9-én új egyesület alakult, így ebben az
évben valóban 125 éves az OEE. A vitá-
ban Abonyi István különvéleményének
adott hangot, amely szerint az alakulás
idôpontjaként mind a két évszám –
1851 és 1866 is – elfogadható. Dr.
Kollwentz Ödön az OEE alakulásának
1866. évi idôpontját egy elgondolt, ki-
nyilatkozott dátumnak tartja...

Én az erdészettörténeti szakosztály
ülésérôl mit sem tudva 1991 augusztu-
sában részt vettem Sopronban az OEE
125 éves jubileumi közgyûlésén. A köz-
gyûlés utolsó napján egy rövid beszél-
getés folyamán egyesületünk akkori el-
nökének megemlítettem, hogy a tények
alapján tulajdonképpen egy 140 éves
évfordulóról kellett volna megemlékez-
ni. Erre az elnök kb. ezt felelte: Elôde-
ink mindig 1866. december 9-ét tartot-
ták egyesületünk megalakulásának idô-
pontjául. Ezért ebben nincs okunk ké-
telkedni.

Engem azonban a dolog tovább sem
hagyott nyugton .Ezért elhatároztam,
hogy írok egy cikket és ebben feltárom
az igazságot. Ezt a cikket 1992 elsô felé-
ben elküldtem az E. L. szerkesztôségé-
nek, abban a reményben, hogy le fogják
közölni. Miután ez a remény hosszú idô
után szétfoszlott, akkor ezt a cikket 1995
júniusában egyesületünk vezetôségéhez
is eljuttattam, kérve az abban foglaltak

e l n ö k s é g i
megvitatását.
Választ erre a
beadványomra
mai napig nem
kaptam. Köz-
ben elérkezett
1996 jubileu-

mokban gazdag éve. Egyesületünk ve-
zetôsége ekkor megint Király Pált bízta
meg egyesületünk történetének megírá-
sával. Király Pál ezen munkája „130 éves
az OEE” cím alatt az E. L. 1996. januártól
decemberig terjedô számaiban jelent
meg. Bár Király egyesületünk alapításá-
val kapcsolatban, ebben a munkájában
több részletet másképp írt meg, mint az
elôzô ezen témájú írásaiban, alapjában
véve azonban megmaradt régi állításai-
nál: hogy a döntô bizonyítékok követ-
keztében, új név, új alapszabály, új egye-
sületi pecsét, egyben teljesen új egyesü-
let megszületését hirdeti.

Én ezeket az állításokat egy rövid
„Hozzászólás” keretében megcáfoltam
(Hozzászólás Király Pál 130 éves az OEE
címû cikksorozatához. E. L. 1997. május,
164. o.).

Idôközben 1998-ban egyesületünk-
ben vezetôségváltás következett be.
Bízva abban, hogy az új elnökség ezzel
a témával szemben nagyobb érzékeny-
séget tanúsít, mint elôdje, javaslatomat
1999 februárjában újra benyújtottam.
Erre az OEE elnöksége 1999 márciusá-
ban az Erdészettörténeti Szakosztályt
kérte fel szakosztályi állásfoglalásra. Az
Erdészettörténeti Szakosztály pedig
2001. május 8-ára tûzte ki egy elôadás
keretében az 1991-ben felvetett kér-
dést: Mikor alakult meg az OEE?, újbóli
megvitatását.

Lássuk azonban Király Pál egyesüle-
tünk 1866-os megalakulásának újabb bi-
zonyítékait .Király hozzászólásának a
következô címet adta: „Ahogyan én lá-
tom az UFv és az OEE azonosságát”. Ki-
rály mindjárt írásának címével bizonyítja,
hogy nem érti vagy nem akarja megérte-
ni a következôket: Azok, akik tíz évvel

Válasz dr. Király Pál „Ahogyan én
látom az UFv és az OEE 

azonosságát” címû cikkére


