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AAzz  OOrrsszzáággooss  EErrddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett  22001166-bbaann  üünnnneeppllii  ffeennnn-
áálllláássáánnaakk  115500  éévveess  jjuubbiilleeuummáátt..  EEnnnneekk  aa  rreennddkkíívvüüllii  jjeelleenn-
ttõõssééggûû,,  kkeerreekk  éévvffoorrdduullóónnaakk  aa  ttiisszztteelleettéérree  aazz  EErrddéésszzeettii  LLaa-
ppookk  „„AArrcckkééppccssaarrnnookk””  ssoorroozzaattoott  iinnddíítt  úúttjjáárraa,,  aammeellyynneekk  kkee-
rreettéébbeenn  mmeeggeemmlléékkeezziikk  nnaaggyy  eellõõddeeiinnkkrrõõll,,  aazz  OOrrsszzáággooss  EErr-
ddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett  eeggyykkoorrii,,  iiddõõkköözzbbeenn  mmáárr  eellhhuunnyytt  eellnnöökkee-
iirrõõll,,  ttiittkkáárraaiirróóll  ééss  ffõõttiittkkáárraaiirróóll..  RRöövviidd  éélleettrraajjzzuukkaatt  aazz  eeggyyee-
ssüülleett  hhoonnllaappjjáánn  eelléérrhheettõõ,,  ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüllõõ  EErrddéésszz

PPaanntteeoonn  aannyyaaggaaiinnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássáávvaall  aaddjjuukk  kköözzrree..  EEmmlléé-
kkeezzzzüünnkk  mmeegg  rróólluukk  ttiisszztteelleetttteell  ééss  nnaaggyyrraabbeeccssüülléésssseell,,  hhii-
sszzeenn  oorroosszzlláánnrréésszzüükk  vvoolltt  aabbbbaann,,  hhooggyy  aazz  OOrrsszzáággooss  EErrddéé-
sszzeettii  EEggyyeessüülleett  mmaa  iiss  aa  mmaaggyyaarr  eerrddéésszzttáárrssaaddaalloomm  lleeggjjeelleenn-
ttõõsseebbbb  sszzaakkmmaaii  cciivviill  sszzeerrvveezzeettee,,  aammeellyy  mmáássffééll  éévvsszzáázzaaddaa
ffoollyyaammaattoossaann  sseeggííttii  ééss  ttáámmooggaattjjaa  aa  mmaaggyyaarr  eerrddõõkk,,  aa  mmaaggyyaarr
eerrddõõggaazzddáállkkooddááss  üüggyyéétt..  

az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága

Gróf Keglevich Béla
(Buda, 1833. március 10. – Budapest, 1896. november 13.)

Az Országos Erdészeti Egyesület elsõ elnöke (1866–1875)

A fiatal gróf tanítója rövid ideig Horváth Mihály a késõbbi püspök és neves történész volt. Késõbb az Egri Lyceum-
ban, és a Pozsonyi Akadémián tanult. Feleségül vette a tragikus sorsú magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos
lányát, Batthyány Ilona grófnõt. 16 évig tartó házasságukból egy fiú született, ifj. gr. Keglevich Béla (1862–1924),
ám házasságukat felbontották annak megromlása miatt. Keglevich Béla, a buzini gróf hatalmas vagyonnal rendel-
kezett, a kor ismert gavallérja, sokoldalú és különleges életutat bejáró személyisége volt.1861-ben a görgõi kerület
jelöltjeként a Parlament legfiatalabb képviselõje és a ház körjegyzõje, majd jegyzõje lett. Egy ideig a festészettel is
foglalkozott és álnéven a Mûcsarnokban több kiváló festményt, fõként vadász csendéleteket mutatott be. Az Orszá-
gos Magyar Képzõmûvészeti Társulatnak is elnöke volt egy rövid ideig.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek megalakulásától, 1866. december 9-tõl elsõ elnöke egészen 1875-ig.
Elnöksége alatt rendkívül sokat tett, hogy az Egyesületet mind szélesebb körben megismerjék és elismerjék.
Mindent elkövetett az Egyesület tekintélyének és befolyásának növelése érdekében. Elnöklése alatt az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület nemcsak szakmailag, de anyagilag is megerõsödött, vagyonát megsokszorozta (lemon-

dásakor az egykori 200 forintos egyesületi induló „tõke” 52 000 forintra növekedett). Elnöki feladatkörét sohasem tekintette üres cím-
nek, terheit másra át nem ruházta. Lemondásakor ezekkel a szavakkal mondott köszönetet: „azon bizalmat és rokonszenvet, melyet a tár-
sulat részérõl irányomban majdnem 9 éven át tapasztalni szerencsés voltam, életem legszebb emlékei közé sorozom s véghetetlen sajnálom,
hogy körülményeim kényszerítenek hivatalomat letenni.” Vagyoni körülményeinek romlása miatt visszahúzódott a politikától is és Párizs-
ba ment, ahol Rotschild báró pénzügyi titkára volt. Tisza Kálmán 1886-ban hazahívatta és Heves megye fõispánjává nevezte ki, de ezt a
tisztséget is csak rövid ideig viselte. 

Fõbb munkái: A szalonkaidényre vonatkozó jóslat (1862), Vadász és Versenylap.A beteg parlament (1891), Budapesti Szemle, El-
nöki beszédei az Országos Erdészeti Egyesület 1867. és 1874. évi közgyûlésein, Fénykép, festmény, szoborábrázolás::  Marastroni Jó-
zsef ceruzarajza (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár), Számos korabeli fényképábrázolás (Ország Tükre 1862, Magyarország

és Nagyvilág 1866, Magyarország fõispánjainak albuma, 1889, Vasárnapi Újság 1896.)
Sírhelye: Nagykáta temetõ, Keglevich-kápolna 
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A harmadik oldal
Az Országos Erdészeti Egyesület alapítá-
sának 150. évfordulóját ünnepli. A más-
fél évszázados múlt kötelez. Kötelez az
elõdök elõtti tisztelgésre, munkájuk meg-
ismerésére, jövõt építõ szellemiségük
fenntartására. Ezt a felelõsséget felismer-
ve a küldöttgyûlés a 2016-os évet jubi-
leumi évvé nyilvánította.

Egyesületünk másfél évszázadon át-
ívelõ életében elõdeink nagyon változato-

san, az adott kor lehetõségeihez igazodva ünnepelték az alapí-
tás évfordulóját. A dokumentumok tanúsága szerint kiemelt fi-
gyelmet kapott például 1906-ban a 40 éves évforduló, míg 1916-
ban az 50 éves, vagy 1941-ben a 75 éves évfordulók természet-
szerûleg visszafogottak voltak. Ez utóbbi alkalommal joggal
mondhatta báró Waldbott Kelemen, akkori elnökünk, hogy az
Egyesület „hagyományaihoz híven, minden hangos ünneplés
mellõzésével" emlékezett meg a jubileumról. 1966-ban, már tel-
jesen más történelmi helyzetben, de a 100 éves évforduló termé-
szetszerûleg nagy figyelmet kapott, bár az ünnepség egy sok te-
kintetben átalakult egyesületet köszöntött. Ismét nagy változások
idõszakában zajlott 1991-ben a 125 éves jubileum, amely az
egyesületi zászló avatásával hosszú idõre maradandót alkotott.

A 2016-os jubileumi év minden tagunknak és csoportunk-
nak megadja a lehetõséget, hogy részt vegyen az ünneplésben.
Az egyesületi élet alapját a helyi csoportokban és szakosztá-
lyokban folyó munka adja, így a méltó megemlékezésben is
kulcsszerepet játszanak a helyi események. Vegyen részt ebben
minden csoport és szakosztály! Egy-egy elõadással, egyesület-
hez kötõdõ helyszínek felkeresésével, a helyi emlékek felkutatá-
sával közös örökségünket gazdagíthatjuk. Az erdész panteon-
ban szereplõ elõdeink emlékét ápolva, sírjait gondozva az
összetartozás történelmi koroktól független bizonyságát ad-
hatjuk.

A helyi események mellett az Egyesület országos rendezvénye-
ken is emlékezik. Március 21-én és december 9-én a szakközön-
ség számára tervezünk méltó ünnepséget, június 22-25. között
Erdélyben pedig a Kárpát-medencei magyar kollégákkal közösen
emlékezünk. A társadalom felé október 3-9. között, a huszadik
Erdõk Hete során mutatjuk be az erdész szakma hosszútávú
gondolkodásának erényeit, mint a fenntarthatóság alapját.

A közös rendezvények, országos megemlékezések mellett sze-
mélyesen is érdemes elmélyednünk néha a múltban. Kiváló le-
hetõség ehhez az Erdészeti Lapok digitális archívuma. 

Bízom benne, hogy a jubileum minden tagunknak alkalmat
ad arra, hogy maga is rácsodálkozzon Egyesületi múltunk
gazdagságára, erejére, és ötleteket, buzdítást találjon bennük a
jövõre vonatkozóan.

Lomniczi Gergely
fõtitkár


