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Selmecbánya mint egyleti vándorgyûlés
színhelye elõször 1861-ben merült fel. Ez
összefüggésben volt az uralkodó 1860-
ban kiadott „Októberi diplomá”-jával, a
kortársak által a „magyar világ” visszatér-
tének eredményeivel. A következõ év-
ben, 1861-ben ugyanis Divald Adolf és
Wagner Károly Selmecen megkapta a
magyar nyelvû „Erdészeti Lapok” kiadá-
sára az engedélyt, miközben az Ungaris-
cher Forstverein berkeiben szintén erõsö-
dött a „magyar párt”. Az egylet vezetõsé-
ge ekkor, az 1861. évi XI. közgyûlés alkal-
mával úgy látta, hogy célszerû mind a Di-
vald–Wagner által képviselt, csak magyar
nyelvû szaklap felé, mind az elsõsorban
Selmecre összpontosuló „magyar párt” fe-
lé nyitni. Ennek jele volt Wagner Károly-
nak (távollétében!) választmányi taggá
választása, s egy esetleges selmeci köz-
gyûlés felvetése. (A közgyûlések elõké-
szítéséért általában egy-egy választmányi
tag volt a felelõs.) Wagner mindenesetre
az 1861. októberi levelében leszögezte:
egy selmeci közgyûlést nagyon jól elõ
kell készíteni. Ráadásul azt ne a szokásos
idõben, azaz augusztusban vagy szep-
temberben, tehát az Akadémia oktatási
szünetében, „hanem akkor tartassék, mi-
kor az erdõszeti tanuló ifjúság is itt van,
hogy érdeket költsön az ember az egyleti
mûködés iránt a fiatalságban is, s azonkí-
vül a város sem lenne oly élénktelen,
mint a szünidõk alatt lenni szokott.”

Az Erdészeti Lapok 1862. évi megindu-
lása azonban – elsõsorban Divald és az
egyleti vezetõség közötti levélváltások-
nak, sajtó útjáni „üzengetéseknek” kö-
szönhetõen – a selmeci „magyar párt” és
az egyleti vezetõség között csaknem sza-
kításhoz vezetett. Így az 1862. évi vándor-

gyûlés színhelyéül nem Selmecet, hanem
Gödöllõt nevezték meg. 1861. december
27-én azonban a „magyar párt” hívei Sel-
mecen megfogalmaztak egy memorandu-
mot, amelynek legfontosabb követelései:
1. válasszanak új elnököt; 2. az egylet
székhelyét tegyék át Pestre; 3. az egyleti
közleményeket német mellett magyarul is
jelentessék meg; 4. alakítsanak egy bizott-
ságot, amely eljár a magyar erdészeti iro-
dalom ügyében; 5. az egyleti jegyzõköny-
veket mind német, mind magyar nyelven
tegyék közzé. Erre a késõbbiekben „sel-
meci jegyzõkönyv”-nek nevezett követe-
lésekre alapozódott az egylet magyarosí-
tási törekvése, s amely törekvés elõl a gróf
Königsegg-Aulendorf Gusztáv által veze-
tett elnökség egyáltalán nem zárkózott el.

Sõt, mivel a „selmeci jegyzõkönyv”
2. és 4. pontja az alapszabály megvál-
toztatását igényelte, rendkívüli közgyû-
lés kitûzését határozták el. Ennek meg-
felelõen 1862. július 4-5-én (tehát figye-
lembe vették Wagner kívánságát is a ta-
nulóifjúságot illetõen) kértek engedélyt
a rendezvény megtartására. A Helytar-
tótanács azonban az 1862. június 17-én
kelt levelében a közgyûlés összehívását
megtiltotta, mondván, ott lesz az októ-
beri gödöllõi vándorgyûlés, a kérdése-
ket akkor tárgyalják meg. Az elnök, a
birodalmi gróf, nem hagyta annyiban;
ismételt levélben fejtette ki: a közgyûlé-
seken eddig semmilyen atrocitás nem
volt. Az igaz, hogy Selmecen nincsenek
biztosítva arról, hogy valamelyik „fel-
bujtogatott ifjú” rendzavarást kövessen
el (mert bár a helytartótanácsi levél erre
nem utalt, de az adott politikai helyzet-
ben nem volt nehéz kitalálni a tiltás mö-
götti valódi okot), de mégis Selmec az

alkalmas hely az egyesület új alapsza-
bálya, illetve a „selmeci követelések”
nyugodt megbeszélésére. Ugyanakkor
az Ungarischer Forstverein párt- és
nemzetiségi szempontból semleges
szervezet, tehát az Októberi diploma
szerint a nyelvi kérdésnek (ez mintegy
válasz volt a „magyar pártnak” is), a
nyelvhasználatnak nem lehet akadálya.

A Helytartótanács által javasolt gödöl-
lõi vándorgyûlés napirendjébe nem fért
bele, így fel sem vették a „selmeci követe-
lések” általános megtárgyalását. Annál is
inkább nem, mert Divald és az egyleti ve-
zetõség – ismét – polémiát folytatott; újra
a szervezeti és nyelvi kérdések kerültek
napirendre. Mai szemmel nézve sajnál-
hatjuk, hogy 1862-ben Selmecen nem
tarthatták meg a rendkívüli közgyûlést,
mivel az erdészegylet magyarosítása akár
akkor is végbemehetett volna. Látjuk, az
egyleti vezetõség nem zárkózott el elõle.

Sõt, a „selmeci párt” 1862. október 2-
án kelt levele alapján gróf Königsegg-
Aulendorf Gusztáv lemondott, s helyet-
te elnöknek – ismét csak a selmeciek
ajánlásával – ifjú herceg Eszterházy Pált
választották meg, míg az egyik alelnök
a szentantali Helm Ervin lett. (Helyette
került aztán a következõ évben Pálffy
István gróf az egyik alelnöki székbe.)

Az 1863. évi veszprémi közgyûlésen a
következõ évi helyszínérõl nem döntöttek,
azt rábízták a választmányra. Az 1863. no-
vember 5-ei választmányi ülésen aztán
jegyzõkönyvben rögzítették: „a követke-
zõ, XIV. közgyûlés helyszínéül a már régó-
ta javasolt szabad királyi bányaváros, Sel-
mec választatott, és a titkárság felkérendõ,
hogy a város tekintetes magisztrátusával
ebben a kérdésben lépjen érintkezésbe.”

Így került sor 1864-ben az elsõ sel-
meci közgyûlésre.

Dr. Oroszi Sándor
* * *

Vándorgyûlésre hangolva

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség

A hazai erdészeti felsõoktatás története kétszáz éves múltra tekint vissza.
1809. február 12-én kezdte meg elõadásait Selmecen, az általa vezetett Erdé-
szeti Tanintézetben Prof. Dr. Heinrich D. Wilckens akadémiai tanár, császá-
ri és királyi bányatanácsos a fõkamaragrófi hivatal tagjainak jelenlétében.
Az évfordulóhoz kapcsolódva, a 2007-ben elkezdõdött jubileumi esemé-
nyek részeként, az Országos Erdészeti Egyesület 2009. évi Vándorgyûlésé-
nek fõ helyszíne – a történelemben immár harmadszor – Selmecbánya lesz.
Az ünnepi alkalom témájának felvezetését most kezdjük el az Erdészeti
Lapok hasábjain. A fellelhetõ dokumentumok alapján megidézzük a két
egykori közgyûlés körülményeit, hangulatát, a téma kutatóinak (dr.
Bartha Dénes, és dr. Oroszi Sándor) segítségével. 
A szervezõk célja, hogy a felidézett események, Selmec üzenete megra-
gadja a Tisztelt Olvasót.

Az Ungarischer Forstverein (Magyar Erdészegylet)
selmeci közgyûlése(i)




