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Fõiskolánk elsõ világháború utáni Sop-
ronba települési folyamatának elsõ
szakasza 1922-ben zárult le. Szakiro-
dalmunk beszámolt Sopron városának
és polgármesterének, Thurner Mihály-
nak ezt szolgáló áldozatos tevékeny-
ségérõl. A város és fõiskolánk konszo-
lidációjának legbiztosabb támasza
volt Sopron város akkori országgyûlési
képviselõje, Klebelsberg Kuno vallás
és közoktatási miniszter. 

Közös erõfeszítéseik eredményeként
felsõoktatásunk jövõt is szolgáló elhe-
lyezést kapott. Klebelsberg Kuno 1922-
ben számolt be arról, hogy megszületett
a kormányzati döntés: a Sopronba átte-
lepült selmeci karok mûködésének inf-
rastrukturális és költségvetési feltételei
biztosítottak. (1. kép) Ezután már az ok-
tatási és kutatási feltételek fejlesztésére
is sor került.1

Kevésbé ismert, hogy az áttelepülés-
sel kapcsolatos válsághelyzetben sel-
meci hagyományaink soproni felújítása
és megtartása segítette a hallgatóság
identitásának megõrzését és a kapcso-
latok kiépítését a befogadó lakossággal.
Élni akarásukat a zûrzavaros idõkben
sok esemény jelzi. Boros György szemé-
lyes jellegû visszaemlékezésében be-
számolt például arról, hogy idõsebb ba-
rátai balekjuk 1919. áprilisi megsétálta-
tásával, tréfás „útbaigazításukkal” plán-
tálták át Sopronba a selmeci balekfoga-
dás hagyományát. Csatkai Endre 1955-
ben, akkori egyetemi újságunkban
idézte fel az 1920-ban tartott elsõ, ünne-
pélyes és tréfás valétálási menet emlé-
két.2 A város létbizonytalanságban élõ
lakosainak ezrei ünnepeltek akkor
együtt a végzõsökkel. Ekkor mutatko-
zott be a városnak a nagyszerûen hege-
dülõ Barlai Ervin vezette fõiskolás ze-
nekar is. Az elsõ selmeci hagyományok
szerinti temetés 1922. május 23-án volt.
Egy pécsi fõerdõtanácsos fiát, Seh Ká-
roly harmadéves bányamérnök-hallga-
tót helyezték örök nyugalomra.  Ebben
már aktív szerepet játszott a város is.
Nemcsak az együtt érzõ emberek töme-
ges sorfala szegélyezte a gyászmenetet,
hanem a soproni gazdák fúvószenekara
is részt vett a temetési menetben. A gyá-
szoló hallgatók a gyõri pályaudvar ven-
déglõjében vettek végleges búcsút tra-
gikusan elhunyt társuktól, majd két hé-
tig minden nyilvános szórakozástól tar-
tózkodtak. 

A város fokozatosan befogadta az át-
települt intézményt, a tanárokat és a
diákságot is. Az 1926-os soproni Orszá-
gos Erdészeti Egyesületi Közgyûlés már
nemcsak a fõiskola és a város szerves
kapcsolatát tanúsítja, hanem megala-
pozta rokonszakmáink soproni kötõdé-

sét is. Szakmai hagyományainknak
ezért értékes része az elsõ soproni or-
szágos gyûlés. Elõkészítése és megvaló-
sítása elõdeink háború és Trianon utáni
elsõ nemzedékének csodálatos életere-
jét, az újrakezdés és megújulás, a baráti
összetartozás szellemét tükrözi. 

Tanulmányommal az országos és
egyéni tragédiákkal sújtott, erdõgazdál-
kodásunkat mostoha körülmények közt
megújítani képes erdésznemzedék em-
lékének megõrzéséhez szeretnék hoz-
zájárulni.    

Az OEE közgyûlés elõkészítése
Az Erdészeti Lapok 1926. május 15-i
száma3 adott hírt az OEE közgyûlésének
július 6–9-ára tervezett soproni meg-
szervezésérõl. A részletes elõzetes pro-
gram ismertetése után a részvételi költ-
ségek várható alakulásáról olvashatunk.

A július 6-i esti ismerkedési program
éttermi költsége italok nélkül 20 000 ko-
rona (1 forint hozzávetõlegesen 5 koro-
nával egyenlõ, azaz kb. 4000 Ft a vacso-
ra ára) volt. A június 7-8-i hivatalos jelle-
gû program részvételi költsége 160 ezer
korona. Érdekes, hogy az esetleg meg-
maradó összeget a fõiskolai menza tá-
mogatására kívánják fordítani.4

Megérkezés és ismerkedési est
Az egyik színvonalas soproni napilap
hangulatos tudósításokat közöl az erdé-
szek találkozójáról.5 A megérkezésrõl
szóló beszámoló költõi szavakkal üd-
vözli a vendégeket. 

Július 6-án, a pályaudvarokon Zügn
Nándor soproni erdõmester személyes
irányításával minden érkezõ vonatnál
hallgatókból álló rendezõgárda fogadta
és kalauzolta a vendégeket. A délután
négy órai gyorsvonattal érkezõ neves
vendégeket dr. Thurner Mihály polgár-
mester és a fõiskolai tanárok személye-
sen üdvözölték.

Este a Pannónia szálló éttermében
rendezett ismerkedési estre folyamato-
san érkeztek a résztvevõk. Az Erdészeti
Lapok szerkesztõségi cikke6 az elsõ es-
te hangulatát így örökíti meg: 

„Ez az önfeledtség rítt le minden arc-
ról a közgyûlést hagyományosan meg-
elõzõ ismerkedési estélyen is, amelyen
öreg cimborák, a mai nehéz életküzde-
lemben ifjan elaggott, úgynevezett fia-
talok rejtett csodálkozással állapították
meg egymásról, hogy milyen mély

Az OEE elsõ soproni országos gyûlése I.
1926. július 6—9.

1 Klebelsberg választási beszédei a Sopronvármegye napilap 1922. május 3-i és 23-i számában
jelentek meg. Városi Levéltár Sopron (továbbiakban SVL)

2 Illyés B.: Az elsõ valétálás Sopronban. Erdészeti Lapok. 2013. 5. sz. 162–163. o.
3 Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1926. közgyûlésére. Erdészeti Lapok.(továbbiakban

EL). 5. sz. 1926. 05. 15. 183–186. o; Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika
(továbbiakban: epa.oszk.)

4 Adományok a fõiskolai Menza javára. Különféle hírek közt szaklapunk tájékoztat arról, hogy a
Közgyûlés szervezõje, Sopron város Erdõhivatala a menza javára átutalta adományként az OEE
országos kongresszusa pénzmaradványát, 1 195 500 koronát. Mayer Zoltán okl. erdõmérnök
ezen kívül még 160 000 koronát adományozott a menza javára. EL 1926. 7–8. sz. 357. o;
epa.oszk.

5 P.Gy.:Ma kezdõdnek az erdésznapok, Sopronvármegye. 1926. 07. 06. SVL P.Gy. névjel
valószínûleg a késõbb Magyar Nemzet fõszerkesztõjeként ismertté vált újságírót, egykori
erdõmérnök-hallgatót, Parragi Györgyöt (1902–1963) jelenti. 1924-ben indult Lila Zongorának,
Ifjúsági Körünk elsõ soproni folyóiratának néhány évig felelõs szerkesztõje is volt.

6 Soproni közgyûlésünkrõl EL.7-8. sz. 305–313 o. epa.oszk.

1. kép. Klebelsberg Kuno gróf vallás és köz-
oktatásügyi miniszter Sopron „felsegítésé-
rõl”. Sopronvármegye c. napilap. 1922.
05. 03.
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szántást végzett ez az utóbbi tizennégy
esztendõ még külsõ kinézésünkben is. 

Hogy szakszerûen fejezzem ki ma-
gam, egész korosztályok tûntek el, s ed-
dig ismeretlen korosztályok tûntek elõ.”

A mintegy 150 fõnyi résztvevõ régi,
selmeci szellemben újította meg kap-
csolatait és teremtett jövõt szolgáló ba-
rátságokat. Az esten megjelent a város
vezetõsége is. A Selmecrõl elûzött fõis-
kolát befogadó város képviselõi iránt
õszinte tisztelet és megbecsülés nyilvá-
nult meg az ünnepi rendezvényen.

Bár kisebb hibákat tartalmaz és nem
teljes körû, a városi napilap tudósításá-
nak mégis értékes része a résztvevõk
neveinek és beosztásának felsorolása.
(2. kép.)

Közgyûlés
Július 7-én a Városháza nagytermében
gyülekeztek az OEE tagjai. „Haragos-
zöld spíreák, világoszöld pálmák és dús
tölgyfagirlandok díszítették ez alkalom-
ból a városháza folyosóit.”7 11 órakor
báró Inkey Pál másodalelnök megnyi-
tójában köszöntötte a közgyûlés mi-
niszteriális, megyei és városi szintû ven-
dégeit. Felolvasta a halaszthatatlan el-
foglaltsága miatt távollévõ egyesületi el-
nök, gróf Hadik János üdvözletét, majd
megköszönte a város meghívását.

„Sopron városa az, amely a magyar
erdészeti tudomány legfõbb õrének és
mûvelõjének, a hontalanná lett m. kir.
bányamérnöki és erdõmérnöki fõisko-
lának új otthont adott. Közgyûlésünk-
kel kapcsolatosan alkalmunk lesz en-
nek a fõiskolának a menekülés keservei
után újrateremtett berendezéseit látni,
mint a magyar élni akarás fényes bizo-
nyítékait.” 

Az idõszerû kérdések megoldását
szolgáló összefogás fontosságának
hangsúlyozása után kegyelettel emlé-
kezett meg az 1926-ban 60 éves fennál-
lását ünneplõ Erdészeti Egyesület alapí-
tóiról, Bedõ Albertrõl, Dívald Adolfról
és Wágner Károlyról.8

Thurner Mihály polgármester nagy
hatású beszédben üdvözölte a vendé-
geket. Megköszönte meghívásuk elfo-
gadását. A magyar erdészeknek nehéz
feladatot kell megoldani, mondta. Az
egykori erdõkincsétõl megfosztott or-
szágnak a fahiány rémével kell meg-
küzdeni, ahol eddig semmi sem ter-
mett, ott kell erdõt teremteni. Biztos ab-
ban, hogy a Mindenható támogatásával

a magyar erdõmérnökök lelkes csapata
sikerrel teljesíti e feladatot.

Tettamanti Jenõ fõiskolai rektor
(õsztõl Fekete Zoltán lett az utóda) kö-
szöntõjében felidézte az 1900-as selme-
ci közgyûlést. Akkor avatták fel a fõis-
kola központi épületét és Wágner Ká-
roly emlékmûvét. A tragikus történelmi
fordulat után újraindult, de még ezer
sebbõl vérzõ õsi alma mater testülete
nevében kívánta, hogy az eredmények-
ben gazdag múlt és a dolgozni akarás
acélos ereje „kísérje egyesületünket
magas hívatása teljesítésében (Éljen-
zés)”

Bund Károly titkár számolt be az

egyesület tevékenységérõl. A háború
utáni években számos alapvetõ szak-
mai kérdésben foglalt állást az egyesü-
let igazgatói választmánya és elnöksé-
ge. A részleteket mellõzve is érdemes a
témákat felsorolni. Megjegyzem, hogy
számos kérdést az Erdészeti Lapok
szakmai cikkeiben is tárgyaltak. Ezek a
vezetés és tagság kifogástalan  kapcso-
latát igazolják. A titkár által megemlített
problémák:

– A hitbizományok reformja kap-
csán erdõgazdasági sajátosságo-
kat fogalmaztak meg, melyek a
további fenntartást igazolják.

– Jelzáloghitel felvételének meg-
könnyítése az erdõgazdálkodók
számára.

– Állást foglaltak a Központi Anyag-
beszerzõ Bizottság ellen. Az álla-
mi beszerzések terén gazdasági
diktatúrát jelentõ szervezet külö-
nösen a kisebb gazdálkodók ér-
dekeit sértette volna.

– A MÁV vasúti tarifák forgalmi
adójának módosítását több ter-
méknél javasolták a hazai faanyag
értékesítési versenyhelyzetének
javítása érdekében.

– Az erdészeti közigazgatás reformja
kapcsán a vadászati közigazgatás
témában, a vadászati szaklapok-
ban „éles és nem mindig nemes
fegyverekkel harcoló” vita bonta-
kozott ki. A közgyûlés határozat-
ban foglalt állást, hogy „az erdei
vadászat vezetését elválaszthatat-
lannak tartja az erdõgazdasági
ügykezeléstõl”, a vadászati ügyek-
nek az illetékes erdészeti fõosztály
hatáskörébe kell tartozni.

– Az erdészeti kísérletügy feltételei-
nek javítására is elõterjesztést tet-
tek a kormányhoz.

– A Budapesti Mérnöki Kamarával
igen jó, az erdõmérnökök speciá-
lis helyzetét figyelembe vevõ
együttmûködés alakult ki az épí-
tõipar gyakorlását szabályozó tör-
vény elõkészítési szakaszában.

Egyesületünk beszámolója sokrétû,
eredményes szakmai érdekképviseleti
tevékenységet tükröz. Utalás van benne
arra, hogy ebbe az erdõbirtokosok ér-
dekeinek megjelenítése is beletartozott. 

Az elnökséget munkájában támogat-
ta a 17 tagból álló igazgató-választ-
mány. A szakmai állásfoglalások meg-
alapozottabbá tétele érdekében felme-
rült a szakosztályok megalakításának
szükségessége.

Egyesületünk akkori titkára 197 ala-
pító és 897 rendes tagról számolt be.

7 P. Gy: Az Országos Erdészeti Egyesület soproni közgyûlése. Sopronvármegye. 1926. 07. 08. SVL
8 Jegyzõkönyv az Országos Erdészeti Egyesületnek Sopronban 1926. évi július 7-én tartott ren-

des közgyûlésérõl. EL.7-8 sz. 339-355. o; epa.oszk.

2. kép. A résztvevõk nem teljes listája a Sop-
ronvármegye c. napilapban. 1926. 07. 08.
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A költségvetés tárgyalása elõtt elfogad-
ták a következõ évi tagdíjakat. Ennek
mértékét jogi személyekre és nem kö-
tött jövedelmûekre 30, a tisztviselõkre
16 és a nyugdíjasokra 10 pengõben ál-
lapították meg.9 Ezután elfogadták a
számvizsgáló bizottság elõzõ évi gaz-
dálkodásról szóló jelentését és a követ-
kezõ évi költségvetést.

A közgyûlés a következõkben két
szakmai elõadást hallgatott meg. Elsõ-
ként Fekete Zoltán ismertette a szerfa-
becslést szolgáló táblázatait. A méret-
csoportos választéktáblák összeállításá-
nak módszerét mutatta be tölgy minta-
törzsek feldolgozásának példájával.

Onczay László hitbizományi uradal-
mi tanácsos, a Tiszajobbparti Erdészeti
Egyesület alelnöke kifejtette az új, bio-
lógiai, mûszaki és gazdasági alapokon
nyugvó magyar erdõgazdálkodás célki-
tûzéseivel kapcsolatos gondolatait.10

Lényegében, fõleg az erdõtulajdonosok
szemszögébõl, a kapitalista viszonyok-
hoz alkalmazkodás követelményeit fo-
galmazta meg. Az erdei termékek minél
teljesebb saját feldolgozása, fûrészüze-
mek, út- és vasúthálózat létesítése fo-
kozza az erdõbirtok tõkeerejét, jövedel-
mezõségét, munkahelyteremtõ képes-
ségét. E célok megvalósításához olcsó
hitelre van szükség. A tulajdonosoknak
és erdõtiszteknek pedig a mûszaki és
erdészeti ismereteken kívül vállalkozói
szemléletû üzleti tudással is rendelkez-
niük kell.11

Ezután igen érdekes egyéni indítvá-
nyok hangzottak. 

Roth Gyula Vadas Jenõ-emléktábla
elhelyezését javasolta Felvidéken. Má-
sik felvetése az újonnan felállítandó
Közgazdasági Egyetem szakmánkat
érintõ vonatkozásainak tisztázására hív-
ta fel a figyelmet.

Bíró Zoltán javaslata az új Erdõfenn-
tartási törvény fontosságát és megfelelõ
szakértõi elõkészítését hangsúlyozta.

Bencze Pál javaslata a Vadászati
Ügyosztály újbóli Erdészeti Fõosztály-
hoz tartozására és a vadászati szakokta-
tás soproni beindítására irányult.

Bogyay Gyula három indítványt tett.
Javasolta, hogy a készülõ Magántisztvi-
selõ törvény elõkészítésébe az OEE
képviselõit is vonja be a kormány. Má-
sik felvetése az Erdõtörvényt megsértõ
magánerdészeti gyakorlat megszünteté-
sére irányult. Igen érdekes a harmadik
javaslat, miszerint a Balaton környéki
értéktelen legelõ és egyéb területeket
az állam sajátíttassa ki és erdõsítse be.

A közgyûlés megszavazta az egyesü-
let új vezetését. Kallivoda Andor a sza-
vazatszedõ bizottság elnöke ismertette
a szavazat eredményét:

„Kallivoda Andor: Van szerencsém
bejelenteni, hogy összesen 114 szavazat
adatott be. Egyhangúlag megválaszta-
tott elnöknek 3 év tartamára Hadik Já-
nos gróf. (Éljenzés.) I. alelnöknek Térfi
Béla. (Éljenzés.) II. alelnöknek Inkey
Pál báró. (Éljenzés.) 

113 szavazattal választmányi tagok
lettek: 4 évre Balogh Ernõ, Béky Albert,
id. Esterházy László gróf, Esterházy Pál
gróf, id. Gaul Károly, Hammersberg
Géza dr., nemeskéri Kiss Pál, Kozma
István, Pfeiffer Gyula, Bochlitz Dezsõ,
Roth Gyula, Schmied Ernõ, Vuk Gyula,
Waldbott Kelemen báró és Zelenski Ró-
bert gróf, 3 évre Erdõssy Bódog és Nagy
László. 

A számadásvizsgáló bizottság tagjai-
nak 3 év tartamára egyhangúlag megvá-
lasztattak: Eröss Gyula, Fekete Béla,
Franciscy Vilmos, Hajdú János,. Len-
gyel Sándor, Marsovszky Ede és Pukács
Endre.”

A közgyûlés után a Pannónia szálló
Fehértermében mintegy 150 fõs nagy-
szabású bankett volt. A köszöntõk sorát
Thurner Mihály nyitotta meg, melyet a
vendégek képviselõi viszonoztak. Köl-
csönös tósztok sora hangzott el a meg-

hívott neves vendégek, a megye és a
testvérszakmák képviselõi tiszteletére.

Délután a fõiskolát látogatták meg
csoportokban a résztvevõk. A növényta-
ni intézet, a kémiai labor, a geodéziai
mûszerpark és a botanikus kert megte-
kintése után a vendégek elismeréssel ál-
lapították meg: az áttelepülés után „sor-
sa jó kezekben van, és hogy az adott vi-
szonyok között a Fõiskola elhelyezése
jobb megoldást alig találhatott volna.”

Este 7 órától a színházban mûsoros
esten vettek rész a város vendégei. Az
OEE jegyzõkönyve is megörökíti az est
nagyszerû színvonalát. A hangverseny-
rõl a Sopronvármegye c. napilap Cs. E.
(valószínûleg Csatkai Endre volt a tudó-
sítás szerzõje) írását közli. Beszámol ar-
ról, hogy Sopron városa igyekezett ki-
tenni magáért az „erdõ fiai” elõtt és a
százesztendõs Zeneegyesület is „öröm-
mel állította erejét csatasorba”. 

Az Ifjúsági Kör énekkara az erdész-
himnusszal nyitotta meg az estet. A
többségében egykori selmeci diákok-
ból álló vendégek hangulatának meg-
nyerésében nagy szerepe lehetett Mé-
száros Sándor felsõkereskedelmi igaz-
gató selmeci vonatkozású Prológus cí-
mû versének. A közönségre gyakorolt
hatást fokozta Hladonik I. fõiskolás lel-
kes tolmácsolása. Zúgó taps köszöntöt-
te a személyesen megjelent költõt is.

Klasszikus és helyi vonatkozású mû-
vek hangzottak el Altdörfer Viktor („a vá-
ros zenei büszkesége”), Hoffer Ottó, dr.
Marcsek Tibor, dr. Szádeczky Kardos
Elemér elõadásában. Kárpáti Sándor
„országos hírû” soproni dalszerzõ mûve-
it Hoffman Jánosné, Benedek Zoltánné
és Fleischhacker Fancsi adták elõ. A leg-
nagyobb tapsot Szádeczky Kardos Ele-
mér Kárpáti Sándor zongorakíséretében
elhangzott „finom tónusú csellószólója”
kapta. Az est zárásaként az Ifjúsági Kör
énekkara selmeci diákdalokat és végül a
Gaudeamus igiturt adta elõ.

A nagyszerû hangverseny után a
vendégsereget a Kaszinó nagytermé-
ben „kedélyes” vacsorára terített aszta-
lok várták. A remek hangulatot Szecs-
kay László – akkor már Sopronban kö-
zismert és közkedvelt – „fõiskolás ban-
dája” fokozta muzsikájával.

Tanulmányommal az országos és
egyéni tragédiákkal sújtott, erdõgaz-
dálkodásunkat mostoha körülmények
közt megújítani képes erdésznemzedék
emlékének megõrzéséhez szeretnék
hozzájárulni.    

Dr. Illyés Benjamin
okl. erdõmérnök

(Folytatjuk)

9 A koronát 1927. január 1-jével váltotta fel a pengõ. 12 500 korona ért 1 pengõt. Becslésem
szerint a bevezetéskori 1 pengõ kb. 2500 forintnak felel meg napjainkban. Az alkalmazott
erdõmérnököknek az 1930-as években 200–500 pengõ havi fizetésük és jelentõs természetbeni
járandóságuk volt. IB.

10 Onczay L.: Erdõgazdálkodásunk fejlõdése és új célkitûzései. EL. 1926. 7-8. sz. 313–325. o.
opa.oszk.

11 Adatokkal támasztható alá, hogy az 1900-as évektõl több kincstári, magán nagy- és középbirtokon,
egyházi és városi erdõben a gazdálkodás gyökeresen átalakult.  A teljesség igénye nélkül említem
meg a Hét-Szászbírák (1907), az Esterházy uradalom (Lenti), a Miskolci kincstári erdõk, az Eszter-
gomi érsekség és a Ciszterek Zirci Apátsága, a városi erdõk közül Kõszeg, Sopron, Pécs példáját.
Az irányzat fõbb jellegzetességei: az erdõgazdálkodás belterjesebbé válása (ápolóvágások, ter-
mészetes felújítás, szálalás), az erdei termékek minél teljesebb feldolgozása, beruházások megje-
lenése (út-, vasútépítés, fafeldolgozó üzemek, turisztikai igények kielégítése stb.). A szellemi erõt
ehhez a selmeci oktatás és szakmánk olyan nagyjai, mint Kaán Károly, Roth Gyula, Krippel Móric
adták. A szakmai hátteret a 14500/1920 FM. erdõrendezési utasítás teremtette meg. Az 1945 után
létrehozott állami erdészeti szervezetet, a MÁLLERD-et is ezeken az alapokon szervezte meg Bar-
lai Ervin. A rendszerváltáskor nagy viták után kialakított állami erdõgazdálkodás is szakmai múl-
tunk e nemzetközileg is egyedülálló hagyományaira épült. Illyés B.


