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Egy új tudományág – erdészettörténet –
megalakulásakor okvetlenül felmerül,
hogy meghatározzuk legfontosabb
alapfogalmait, felosztását, kapcsolatát a
többi tudományághoz, kialakítsunk va-
lamilyen szervezeti formát, amely
összefogja és segíti az itt kutató sza-
kembereket. 

Már 1962-ben érlelõdött az erdészet-
történettel foglalkozók körében – Már-
kus László kezdeményezésére – az a gon-
dolat, hogy az OEE keretén belül létre-
hozzanak egy szakkört, Budapesten
összejõve kicseréljék a tapasztalataikat.
Ez nem sikerült, de a következõ évben
Ágfalvi Imre igen agilisan vette kézbe a
szervezést, s már eredményt ért el. Az
elsõ alakuló ülés 1963. október 25-én
Budapesten volt, mint Erdészettörténeti
Munkabizottság. Ott úgy határoztak,
hogy november 15-ig mindenki meg-
küldi addigi erdészettörténeti irodalmi
munkásságát, és érdeklõdési területét.

1963 végén a 10 alapító tag: dr. Ág-
falvi Imre em. elnök, Csapody István
em., Csõre Pál fõela. FM titkár, Csötönyi
József em., Firbás Oszkár em., Király
Pál em., Kolossváry Szabolcsné (Király
Pál közlése), Márkus László em., Reuter
Camilló em., Székely Géza egyetemi
adjunktus. Tisztelet az alapítóknak, de
ma már csak Firbás Oszkár és Király Pál
él köztünk.

A hazai erdészettörténet szervezete
egy idõben jött létre az európaival. Az
Erdészeti Tudományos Intézetek Nem-
zetközi Szövetsége (IUFRO) S 6.07 ke-
retében alakult meg 1963 õszén az Er-
dészettörténeti Szekció (02 “Forstges-
chicht) Freiburgban Kurt Mantel pro-
fesszor vezetésével. 

Az OEE vezetése elõször nem hívta
meg a tárcán kívüli, nem OEE történész
szakembereket, ekképpen az alapítás

zártkörû lett. A külsõsök, pártoló tagok
késõbb, az 1964. februári ülésen kap-
csolódtak be a munkába. A 10 alapító
taghoz akkor 3 új tag csatlakozott: Er-
délyi Zoltán néprajzkutató, Gertheisz
Antal em., és Orbán László em. Ezután
rendszeresen részt vettek a szakosztály
munkájában a nem OEE tagú külsõ szak-
emberek is. Az elnökség egyetértett
(1963. dec. 6-i ülésén) az erdészettörté-
neti szakosztály életre hívásával, és an-
nak vezetésére Ágfalvi Imrét kérte fel.

1964-tõl gyakorlatilag Csõre Pál vé-
gezte a titkári feladatokat, de az elnöki
munka egy részét is. Király Pál és Hiller
István egy ciklusa után Oroszi Sándor
vezeti a szakosztályt immár 24 éve. Meg
kell említeni, hogy a vezetõk közül
Csõre Pál, Nagy Domokos Imre és Ko-
vács János nem volt erdész szakember.

Átfogó, hosszú távú értékelésként
megállapíthatjuk, hogy a szakosztály-
nak két jelentõs, jellemzõ, meghatározó
személyhez kötõdõ korszaka volt és van
jelen: Csõre Pálé és Oroszi Sándoré.

A tagság 1966. õsszel 17 fõ volt, majd
fokozatosan emelkedett 20, késõbb 25
fölé. A legnagyobb taglétszám 38 volt
(2000), jelenleg 29. A szakosztály tagjai
társadalmi munkában nagy lelkesedés-
sel végzik a magyar erdészet múltjának
feltárását, a kész tanulmányokért, köny-

vekért csak néhányszor fizettek hono-
ráriumot. 

A tagság összetétele igen változatos:
az erdész szakemberek többsége mel-
lett volt jogász, tanár, történész, népraj-
zos, múzeumi elõadó, diák. Több tudo-
mányágat, szakterületet képviseltek,
amelyek érintõlegesen mindig kapcso-
lódtak az erdészettörténethez. A nem
erdész szakemberek nagy része a saját
szakáguk legnagyobb alakjai voltak: Er-
délyi Zoltán, Hegyi Imre, Petercsák Ti-
vadar. A végzettség tekintetében is szé-
les a skála: a középfokú végzettségû, tõ
mellett dolgozó erdésztechnikustól az
egyetemet végzett, MTA tagságot szer-
zett egyetemi tudósig terjed. A külön-
bözõ végzettségû emberek jól kiegé-
szítették egymást.

A szakosztály mûködésének színtere
az évi 3-5 rendezvény, melyen 2-5 elõ-
adás hangzott el. Összesen 437 elõadást
tartottak, 179 elõadóval. A legtöbbször
Budapesten, 137 alkalommal 303 elõ-
adás volt. A budapesti elõadások hely-
színei az OEE székhelyének változása
szerint alakultak: Szabadság tér, Anker
köz, Csillagvölgy, Budakeszi út. Gyak-
ran a Mezõgazdasági Múzeum adott ott-
hont a rendezvényeknek, további hely-
színek: ÁESZ Széchenyi utca, Termé-
szettudományi Múzeum, HM térképtár,
HM erdészet.

Az elsõ vidéki ülést 1967-ben Sop-
ronban tartotta a szakosztály az Erdé-
szeti és Faipari Egyetemmel és az OEE
helyi csoportjával közösen. Az egyetem
több évszázados mûemlékkönyvtára és
a patinás múzeum 21-szer fogadta a
szakosztályt. Így eljutott a szakosztály
egy-két alkalommal a következõ tele-
pülésekre: Ásotthalom, Bakonybél, Ba-
lassagyarmat, Debrecen, Eger, Farkas-

Ötvenéves az Erdészettörténeti Szakosztály
Kettõs jubileum

Az Erdészettörténeti Szakosztály
kettõs jubileumhoz érkezett. Fél év-
századdal ezelõtt alakult meg és az
Erdészettörténeti Közlemények két
sorozata elérte a 100. kötetet,
könyvet. Ez páratlan a hazai könyv-
kiadásban. Egy történelemmel fog-
lalkozó tudományág szervezetének
50 éves történtét foglaljuk össze,
értékelve a tevékenységét is.

Elnök Idõszak Titkár Idõszak
Ágfalvy Imre 1963–1967 Kolossváry Szabolcsné 1964–1966  
Király Pál 1967–1971 Csõre Pál 1966–1971  
Csõre Pál 1971–1983 Hiller István 1971–1976  
Hiller István 1983–1989 Nagy Domokos Imre 1976–1983  
Oroszi Sándor 1989– Kovács János  1983–1994

Béni Kornél 1994–  
Egyéb tisztviselõ Idõszak
Kolossváry Szabolcsné 1976–1983 szerkesztõ  
Oroszi Sándor 1983–1989 ifjúsági titkár  
Borsó Zoltán 1990– ifjúsági titkár 

Az eddigi tisztségviselõk:

Ágfalvi Imre, 1960-as évek



erdõ, Gödöllõ, Kecskemét, Keszthely,
Komárom, Lenti, Miskolc, Nagyhajmás,
Nagykanizsa, Nagymaros, Nova-Olga,
Nyíregyháza, Pákozd-Sukoró, Pécs,
Püspökladány, Ravazd, Sárospatak, Sel-
mecbánya, Szécsény, Szeged, Szentan-
tal, Szombathely, Veszprém, Zemplén,
Zalaegerszeg. 

A vidéki OEE helyi csoportjaival kö-
zösen tartott üléseken, rendezvényeken
természetesen elsõbbséget kaptak a he-
lyi elõadók, és egyben pezsgést vittek a
helyi erdészettörténeti kutatásba. 

A legtöbb elõadást tartók: Csõre Pál
25, Hiller István 11, Járási Lõrinc 15, Ki-
rály Pál 14, Kolossváry Szabolcsné 9,
Kollwentz Ödön 10, Magyar Eszter 10,
Mészáros Gyula 8, Nagy Domokos Imre
25, Oroszi Sándor 27, Szakács László 28.
Az elõadásokról és a felvetett témákról a
szakosztályban õszinte, kritikus, segítõ
véleményt lehetett hallani. A viták szük-
ségességével, hasznosságával mindenki
egyetértett, annak ellenére, hogy a tar-
talmi rész miatt többször fennmaradt a
nézetkülönbség. Az elõadások alkalmat
adtak a személyes találkozásokra, kon-
zultációkra, a nézetek kicserélésére és
tanulásra is. 

Az erdészettörténetet érintõ elõadá-
sokból Majer Antal „Az erdõ poézise”
címû, szívet melengetõ könyvének be-
mutatását említjük, amelynek sokat
mondó az alcíme: „Líra az erdõrõl: fá-
król, fényrõl, csendrõl”. 

Az Erdészettörténeti Szakosztály
több közös rendezvényt tartott a Közjó-
léti, Vadászati és a Közönségkapcsolat
Szakosztállyal, továbbá a budapesti és
vidéki OEE Helyi Csoportokkal. Olyan-
kor az elõadások témái kapcsolódtak a
szakosztályokhoz, valamint az elõadá-
sok helyszínéhez. 

Erdészettörténeti Közlemények 
1965-ben kezdeményezte a szakosz-
tály, hogy az elhangzott elõadásokat és
a kutatások eredményeit, dokumentu-
mait közleményekben kiadja. Igény-
ként, kívánalomként merült fel a meg-
szerzett tudás megismertetése, átadása
nagyobb szakmai nyilvánosságnak. Így
indult az „Országos Erdészeti Egyesület
Erdészettörténeti Szakosztály Közlemé-
nyei” címû kiadvány, amelyet általában
a szakosztály tagjai írtak. Az I-XX. szám
13 kötetben jelent meg, amelyben 166
publikációt találunk.

1990-tõl új sorozatként Oroszi Sán-
dor szerkesztésében folytatódott a szak-
osztály munkáinak közzététele „Erdé-
szettörténeti Közlemények” címen. Az
I-LXXXVII. szám 87 kötetében 278 pub-

likáció jelent meg. A két sorozatban
összesen 100 kötet látott napvilágot,
amelyben 444 publikáció olvasható
18 057 oldalon. Ebbõl 56 önálló kötet.
A magyar könyvészetben ritkaság, nem
is tudunk ilyen nagyszámú sorozatról.
Jól jelzi azt a hatalmas szellemi teljesít-
ményt, amelyet a magyar erdõk múltjá-
nak feltárásában végeztek.

A legnagyobb (300 oldal feletti) köte-
tek: Bartha Dénes – Oroszi Sándor: A
magyar erdészeti irodalom bibliográfiá-
ja 1965-1990; Kádár Zsombor: Erdõ és
nyelv; Barthos Gyula: Erdészüdv, vadász-
üdv; Kollega Tarsoly István (szerkesz-
tette): A leghosszabb fél évszázad.
1899-1941; Halász Aladár: Erdészettör-
ténet a visszacsatolt országrészekrõl
1938-1944; Oroszi Sándor: A dualizmus
kori fakereskedelem, különös tekintet-
tel Erdélyre; Szakács László: A zalaeger-
szegi erdõ és az erdõgazdálkodás törté-
nete a kezdetektõl 2010-ig. 

A legtöbbet publikálók: Bartha Dénes
14 (8 közös, 10 önálló kötet), Csõre Pál
20 (3 közös), Jerome René 9, Kollwentz
Ödön 19 (1 önálló kötet), Nagy Do-
mokos Imre 20, Oroszi Sándor 64 (27
önálló, 8 közös kötet, 11 önálló ).

Oroszi Sándor elnök és szerkesztõ
elévülhetetlen érdeme a párját ritkító
kiadványsorozat. Kitartó szorgalmának
és munkabírásának eredménye, hogy
az önálló kötetek kétharmadát õ írta,
tette közé, ennél csak szerénysége na-
gyobb. 

A kiadványokat átlapozva szembetû-
nõ, hogy igen sokféle és sokszínû témát
ölelnek fel. Találhatunk forrás-, doku-
mentumközlést, visszaemlékezést, ön-
életrajzot és többségében tudományos
jelleggel megírt mûvet. Szakáganként

legtöbb az erdõ, erdészettörténeti és va-
dászattörténeti mû, de szép számmal ta-
lálunk bibliográfiai, faipari, természet-
védelmi, gazdaságtörténeti, oktatástör-
téneti, diáktörténeti, egyesülettörténeti
publikációkat. Továbbá éremtörténetet,
útikönyvet, helység monográfiát és szép-
irodalmat is. A tudományos jelleggel
megírt magas szintû mûveket jól kiegé-
szítik az önéletrajzok, visszaemlékezé-
sek, amelyek egy-egy idõszak korrajzai.  

1990-ben Erdéllyel még egy publiká-
ció sem foglalkozott. Azóta hihetetlen
változás történt, hiszen Oroszi Sándor
(12) és Kádár Zsombor (4) jóvoltából 16
teljes kötet jelent meg Erdély erdészet-
történetérõl és vadászattörténetérõl.
(Többen részközlésekkel gyarapították.)

A kötetek külsõ megjelenése igen el-
térõ, az egyszerû stencil füzettõl – mint
az elsõ – a szinte mûvészien megterve-
zett könyvig.

A Közlemények számottevõen is-
mertebb lett, mint ahogy az alapítók
tervezték. Szerepel az Országos Szé-
chényi Könyvtár katalógusában. Egyes
példányai eljutottak a Washingtoni
Kongresszusi Könyvtárba és a legutolsó
Ausztráliába is.

Az Erdészettörténeti Szakosztály elõ-
adásainak idõpontja, az elõadások
helyszíne és az elõadók listája hozzáfér-
hetõ az OEE honlapján. Ugyanígy az Er-
dészettörténeti Közlemények 100 köte-
te, az írók és a publikációk címei, terje-
delme. Folyamatban van a tartalom di-
gitalizálása is. A két lajstrom a szakosz-
tály munkájának meghatározó részét
jelenti. 

Több korán elhunyt, igen tevékeny
és nagyhírû szakember – Fodor Tamás,
Reuter Camillo, Erdélyi Zoltán, Hiller
István – valószínûleg jóval több mûvet
is alkotott volna. 

1968-tól az Erdészettörténeti Szak-
osztály szorosabb kapcsolatot terem-
tett az Agrártörténeti Szemle és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Agrártör-
téneti Bizottsága történészeivel. Ennek
eredményeképpen a szakosztály be-
mutatkozhatott és igen hasznos vitát
folytatott az erdészettörténet helyérõl,
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fogalmairól, meghatározásairól, ezek
egységesítésérõl. Az utóbbi években
Oroszi Sándor és Magyar Eszter, a MTA
doktorai képviselik a szakosztályt az
Akadémián. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szakosz-
tály tagjainak az Erdészettörténeti Köz-
leményeken kívül is igen sok helyen je-
lentek meg könyvei, publikációi. A tel-
jesség igénye nélkül néhányat kieme-
lünk. A szakosztály közös munkájának
indult, de végül Király Pál által megírt
téma az „Országos Erdészeti Egyesület
története 1866-1966” címû máig is egye-
dülálló mû. Reuter Camillónak a Ma-
gyar Nyelvben és egyéb folyóiratokban
adták közre erdészeti nyelvtörténeti
cikkeit. Hiller Istvánnak számos erdé-
szettörténeti publikációja, jelent meg,
melyek jelentõs része Sopronhoz és az
Erdészeti és Faipari Egyetem múltjához
kapcsolódnak. Kolossváry Szabolcsné
szerkesztette Az erdõgazdálkodás törté-
nete Magyarországon címû gyûjtemé-
nyes kötetet, mely 14 szakosztály tag ta-
nulmányait tartalmazza. Hegyi Imre: A
nép erdõkiélés történeti formái; Csõre
Pál: A magyar erdõgazdálkodás törté-
nete, Középkor, A magyar vadászat tör-
ténete és még számos vadászati könyv;
Járási Lõrinc munkássága elsõsorban
Borsod, Abaúj- és Zemplén megyék er-
dõgazdálkodásának történetét dolgozta
fel több kötetben. Kollwentz Ödönnek
az erdészeti szakoktatás és Pécs város
erdeinek történetével foglalkozó mun-
káit kell külön kiemelni. Nagy Domokos
Imre több erdészeti és vadászat történe-
ti mûvet írt. Csõre Pállal közösen írta
meg a magyar vadászat történetét a
Nimród számára, amit a lap 30 folytatás-
ban közölt. Puskás Pál: A Debreceni Er-
dészet és a hajdúsági állami erdõgaz-
dálkodás története. Magyar Eszter: A
feudalizmus kori erdõgazdálkodás az
alsó-magyarországi bányavárosokban
(1255-1747). A Festetics és az egyházi
erdõkrõl több értékes tanulmánya je-
lent meg. Az erdészeti felsõoktatás 200
éve címû 3 kötetes szép kivitelû, míves
kiadvány szerzõi közt is megtaláljuk a
szakosztály tagjait. 

Az 1971. évi budapesti Vadászati Vi-
lágkiállítás ideje alatt erdészettörténeti
szimpóziumot rendezett a szakosztály,
amelyen neves magyar történészek is –
László Gyula – elõadást tartottak. 1991-
ben a szakosztályban élénk közös vita
folyt az „Ungarischer Forstverein – Ma-
gyar Erdészegylet” múltjáról és az
OEE-hez fûzõdõ kapcsolatáról. Csõre
Pál, Király Pál és Leiopold Árpád ala-
pos kutatásaival, érvelésével hozzájá-

rult az egységes álláspont kialakításá-
hoz.

Meg kell emlékeznünk még egy
nagy ívû közös munkáról, amely rész-
ben már politikatörténet. A soproni
egyetem – az oktatók és a diákság –
1956-os forradalommal kapcsolatos
eseményeinek igen alapos és részletes
bemutatása több kötetben történt meg.  

A szakosztály hat alkalommal írt ki
erdészettörténeti tárgyú pályázatot,
amelyen 25-en értek el helyezést 30
mûvel. Ezek nagy része meg is jelent
nyomtatásban. Mindig kerültek elõ
olyan egyedül dolgozó kutatók, akik
azután részt vettek a szakosztály mun-
kájában. E kezdeményezés elõsegítette,
hogy a szakosztály ismeretsége növe-
kedjen és bátorítást adott a további ku-
tatásokhoz is.

Az Erdészettörténeti Szakosztály a
magyar erdészettudományban Erdé-
szettörténeti iskolának tekinthetõ. Min-
dig a magyar erdõgazdaság és a vele

összefüggõ vadászat, valamint termé-
szetvédelem múltjának a feltárását te-
kintette elsõrendû feladatának és ezen
a téren tekintélyes munkát végzett. Az
eredményeket egyrészt saját kötetei-
ben, másrészt önálló kötetekben, szak-
mai és történelmi folyóiratokban adta
közre. A szakosztály eredményei tették
lehetõvé az erdészettörténet tantárgy
oktatását az egyetemen.

A szakosztály elõször 1967-ben az
IUFRO Erdészettörténeti Szekció (02
“Forstgeschicht) müncheni kongresszu-
sán vett részt, Csõre Pál révén, aki elõ-
adást is tervezett, de nem engedték el,
ennek ellenére tanulmánya kint megje-
lent. Zólyomban, Freiburgban és Moszk-
vában rendezett tudományos ülésen
elõadást is tartott. Ezen kívül részt vett a
zürichi és a Nancy-i szimpóziumokon.
Jelentõs siker volt a hazai erdészettörté-
net számára a nyugatnémet prof. H.
Rubner, az erdészettörténeti szekció
vezetõjének egyhetes budapesti látoga-
tása, aki elõadást is tartott a szakosztály
ülésén. 

A szakosztály 1973-ban felvette a kap-
csolatot a csehszlovák erdészekkel s er-
dészettörténeti tanulmányutat szerveztek
a régi magyar erdészeti emlékek – töb-
bek közt Selmecbánya – felkeresésére. 

A Csõre Pál által elkezdett és hosszú
ideig folytatott IUFRO kapcsolat 2002-
re teljesen elmaradt, akkor Leopold Ár-
pád teremtett kapcsolatot az Osztrák
Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti
Munkacsoportjának vezetõjével, Elisa-
beth Johann asszonnyal, majd 2004-ben
Zentai Kinga számolt be az IUFRO
Bécsben tartott konferenciájáról. 

Köszönet illeti a támogatókat, párto-
lókat, mert segítségükkel sikerült meg-
jelentetni a közleményeket és lehetõvé
tették a szakosztály mûködését. „Voltak
és vannak ebben az országban sokan,
akik felismerték, hogy szakmai múl-
tunk birtokba vétele nemcsak erdészeti,
vadászati ügy, hanem nemzeti is. Erköl-
csi és anyagi támogatásuk nélkül nem
létezhettünk volna, mint ahogyan nél-
külük a jövõ sem képzelhetõ el.” (Oro-
szi Sándor). (Megjegyezzük, hogy sok-
szor elõfordult, hogy a szerzõk már le-
mondtak egy-egy írásuk megjelenésé-
rõl). Egyik legnagyobb támogató jelsza-
vát idézzük: Tanulj, ápold a hagyomá-
nyokat és élvezni fogod a haladás elõ-
nyeit. A szerzõ hálával és köszönettel
tartozik Csõre Pálnak, Kollwentz Ödön-
nek, Király Pálnak és Oroszi Sándor-
nak, akik az elmúlt 33 év alatt segítet-
ték, egyengették kutatómunkáját. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
a szakosztály nagymértékben túlteljesí-
tette az alapítók elképzelését. Felkeltette
az erdészettörténet iránti figyelmet. Elis-
merést szerzett a hazai és külföldi kuta-
tók elõtt. Számottevõen bõvítette a ma-
gyar erdészettörténeti irodalmat.

A szakosztály az OEE-en belül vi-
szonylag nagy önállósággal mûködött,
ami elõsegítette az erdészettörténettel
foglakozó kutatók legszélesebb körû
összefogását. Ez idõnként dilemma elé
állította az OEE vezetését. Jól kitapintha-
tó feladat vár a szakosztályra a követke-
zõ években, hogy megfeleljen küldetésé-
nek. Jelenleg csak a szakosztály nyújt
színteret, nyilvánosságot az erdészet-, va-
dászattörténettel foglalkozó kutatóknak. 

A magyar erdészeten és az erdészet-
tudományon belül az Erdészettörténeti
Szakosztály 50 éves tevékenysége, ered-
ménye kimagasló értéket képvisel,
amely egyben a magyar nemzeti kultú-
ra része is. 

(Forrás: Erdészettörténeti 
Szakosztály iratai.) 

Szakács László
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