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JUBILEUM

November 15-én az Erdészettörténeti
Szakosztály fél évszázaddal ezelõtti
megalakulását ünneplõ jubileumi ün-
nepi rendezvényen, Dr. Király Pál a
szakosztály egyik alapító tagja emlé-
kezett vissza elõadásában a hõskorra
és ötven évvel ezelõtti viszonyokra.  Az
értékes visszatekintõ elõadás megírt
kéziratanyagát szerkesztett változat-
ban adjuk közre.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szettörténeti Szakosztályát 1963. októ-
ber 25-én alapították meg Budapesten,
az OEE Titkárságának akkori körleté-
ben. Az Egyesület központja akkor az
V. kerületben, a Szabadság tér 17. szám
alatti MTESz székházban, az egykori
Tõzsdepalotában mûködött, a második
emeleten. Korabeli helyszíni feljegyzé-
sem szerint a következõ személyek vol-
tak jelen: Ágfalvi Imre, Csapod István,
Csötönyi József, Firbás Oszkár, Király
Pál, Márkus László és Reuter Camilló
erdõmérnök, dr. Csõre Pál jogász és
Kolossváry Szabolcsné könyvtáros. A
megalakulás Fekete Gyula OEE fõtitkár-
helyettes jelenlétében ment végbe. 

Másfél évszázados Egyesületünk
életében a II. világháború után vált jel-
lemzõvé, hogy a tagság addig szerve-
zetileg monolitikus tömege belsõ szer-
vezeti egységekre kezdett differenciá-
lódni. Egyrészt területi alapú helyi
csoportokra, másrészt tevékenységi
ágazatonkénti szakosztályokra és bi-
zottságokra. Az elsõ munkabizottsá-
gok még az 194o-es évek végén létre-
jöttek, fõleg az akkoriban sürgetõvé
vált erdészeti feladatok megoldásának
társadalmi vonalon való elõmozdítása
érdekében. Ilyen volt például a Fásítá-
si, vagy a Fotogrammetria Szakbizott-
ság és a késõbbi Erdõmûvelési Szak-
osztály elõfutára, a Szálalóerdõ Mun-
kacsoport. 

A ma is mûködõ szakosztályok zöme
1955 és 1961 között jött létre. Lehetsé-
ges, hogy ennek hátterében az MTESz
központi instrukciója húzódott meg. Er-
re enged következtetni az OEE Elnök-
ség 1955. május 23-i ülésérõl tájékoztató
beszámolóban megjelent kijelentés:
„Nyékes István MTESz központi titkár az
Egyesület munkájának szervezettebbé
tétele és megjavításához szakosztályok
szervezését javasolta.” Az MTESz köz-
ponti titkárának „javaslatát” az adott kö-
rülmények között, utasításként értel-
mezhetjük. 

Az Erdészettörténeti Szakosztály a
többi szakosztályhoz képest viszonylag
késõn alakult meg. Ennek külsõ, vagyis
szakmán kívüli és belsõ, szakmán belü-
li okai lehettek. Ezeket a tényezõket át-
tekintve, a teljesség igénye nélkül a kö-
vetkezõket állapíthatjuk meg. Külsõ ok-
nak tekinthetjük a hazai történetírás ál-
talános helyzetét, azon belül a gazda-
ság-történetírás helyzetének alakulását.
Belsõ tényezõként elsõsorban az erdõ-
mûvelés és az erdõrendezés (közelebb-
rõl: az üzemterv készítés) fejlõdését je-
lölhetjük meg az erdészettörténeti tevé-
kenykedés serkentõjeként. 

A hazai történetírásnak az 1945-ös
rendszerváltás nemigen kedvezett, ob-
jektivitásának semmiképpen. Inkább a
múlttól való elfordulásnak, a történe-
lem politikai szempont átértékelésé-
nek, nem egyszer a múltgyalázásnak.
Kialakult a „pártos” történetírás, miként
az irodalom, költészet, sõt még a kép-
zõmûvészet is.

Az idõsebb, egyébként is megfélem-
lített polgári értelmiségiek is féltek eb-
ben a légkörben az „átkos” múlttal ér-
demben foglalkozni. Különösen vonat-
kozott ez a megfélemlítettség az erdé-
szeti mûszaki értelmiségre, amelynek a
rendszer irányítói nem egyszer a tudo-
másra hozták, hogy a régi, megdöntött
feudális rendszer kiszolgálóinak, a „föl-
desurak zöldkalapos kutyáinak” tartják
õket. Ilyen közéleti atmoszférában az
erdészeti szakembereknek nemigen
volt hajlandóságuk a szakmai múlt fel-
tárásával és megörökítésével foglalkoz-
ni. Hasonló pszichózis fékezte a gazda-
ság-történetírás mûvelését is, hiszen a
közelmúlttal, a feudális-kapitalista
rendszerrel kapcsolatban „csak rosszat,
vagy semmit” volt ajánlatos nyilatkozni. 

Erdészeti téren tetézte ezt az alap-
problémát ’40-es évek végére, az ’50-es
évek elsõ felére jellemzõ gyakori, szinte
folyamatos átszervezés is. A „ma itt, hol-
nap ott” rendszer, a folytonos vándorlás,
költözködés viszonyai közepette kinek
volt kedve a napi feladatokon túlmenõ-
en még munkaterületének, munkaköré-
nek múltjával is foglalkozni? Az évek
múlásával azonban lassan ez a helyzet is
változott. Már kezdett kialakulni, megte-
remtõdni a rendszer saját múltja, ame-
lyet már meg is kívánt örökíteni. Nem
utolsósorban azért, mert a politikai elit
tagjai szívesen látták volna a „nagy
könyvben”, a nemzet történelmében, a
saját nevüket is aranybetûkkel beírva.

Egyetemi szinten megkezdõdött a
párttörténet, tágabb értelemben a mun-
kásmozgalom-történet oktatása és kuta-
tása, aminek szükségképpen vissza kel-
lett nyúlnia az 1945 elõtti múltba is. En-
nek kapcsán meg, kerülhetetlenné vált
a gazdaságtörténet kutatása és megírása
is. Ezt a munkát akkoriban elsõsorban
Pach-Zsigmond Pál professzor neve
fémjelezte, akinek a fiatalabb Berend T.
Iván járt a nyomában, s aki már nagy
súlyt helyezett a nemzetközi kitekintés-
re is. Mindez inspirálólag hatott és egy-
ben példát is jelentett az egyes nemzet-
gazdasági ágazatok és tudományok
szakmatörténészei számára is. 

Az erdészettörténet hazai mûvelésé-
re – miként a szakma egészére – fölöt-
tébb pozitívan hatott az önálló Orszá-
gos Erdészeti Fõigazgatóság 1954. no-
vember 1-vel történt létrejötte. A szak-
mába beköszöntött a szervezeti és sze-
mélyi stabilizálódás korszaka, ami már
kedvezõ belsõ tényezõ volt az erdészet-
történet mûvelése szempontjából is. Rá-
adásul az 1948 utáni oktatási, beiskolá-
zási politika eredményeként az évtized
közepétõl az erdészetben is megjelent
az új, fiatal, politikailag szeplõtlen, a
rendszer szemében megbízhatónak,
rendszerhûnek tekintett „szocialista ér-
telmiség” is, amelyben már nem élt oly
erõsen a „régi” értelmiségre jellemzõ
egzisztenciális szorongás, többek kö-
zött a múlt kezelésével kapcsolatban. 

Az erdõ és az erdõgazdálkodás törté-
netének feltárásával kapcsolatban ek-
kor már a szakma belsõ igényei is felerõ-
södtek, és túlmutattak az esetleges
egyéni érdeklõdés hobbi-szintjén. Ilyen
irányú igényeket mindenekelõtt az er-
dõmûvelés, továbbá az erdõrendezés
fejlõdése támasztott. 

Közismert tény a szakmában, hogy
az OEF korszaka (1955-1967) egyben
az erdõmûvelés aranykora is volt a ma-
gyar erdészetben. Ez többek között az
erdõmûvelés ökológiai alapokra he-
lyezését is jelentette, mégpedig nem
csak az erdészettudomány, hanem az
üzemi gyakorlat szintjén is. Ennek
egyik megnyilvánulását, s ma már ma-
radandó emlékmûvét is jelentették az
ún. Danszky-féle „zöld könyvek”, hi-
vatalos elnevezésükön „Magyarország
erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási,
erdõtelepítési irányelvei és eljárásai”.
A még terjedelmére nézve is tekinté-
lyes, súlyos, több kötetbõl álló, 1962-
tõl részletekben megjelenõ írásmûvet

A megalakulás körülményei



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 12. szám (2013. december) 413

népes szerzõi kollektíva alkotta, amely
az egyes erdõgazdasági tájak erdõmû-
velési szakembereibõl verbuválódott.
Munkájuk során a szerzõknek vissza
kellett tekinteniük a múltba is, mert ér-
tékelniük kellett az addigi gazdálko-
dást is, mégpedig adatokkal alátá-
masztva. Ezek a tájegységi dolgozatok
ma már a táji erdészettörténeti munka
értékes forrásai, készítésük idején pe-
dig hatékony serkentõi voltak a kuta-
tásnak, illetve a történetírásnak. 

Ugyancsak fokozta a múltba tekintés
iránti igényt az erdõrendezés fejlõdése
is. Közelebbrõl az a tény, hogy az 1952-
tõl már tíz éves idõtartamra készített er-
dõgazdasági üzemtervek közül számos
terv a lejárati idejéhez közeledett. A
gyakorlati erdõgazdálkodók részérõl je-
lentkezett az az igény, hogy hogy az új
üzemtervek bevezetõ, verbális fejezetei
között kapjon nagyobb teret, az üzem-
tervezett erdõ, az abban folytatott gaz-

dálkodás múltjának minél részletesebb
ismertetése, úgy, ahogyan az 1945 elõtt
történt, az 1920. évi Erdõrendezési Uta-
sítás alapján az általános erdõleírás ke-
retében. 

Az erdõmûvelés ökológiai alapokra
helyezése nem tette feleslegessé, ha-
nem számos esetben éppen igényelte
volna a faállomány és az ökológiai
helyzetkép múltbéli gyökereinek rész-
letesebb verbális megvilágítását annál,
mint amit az “üzemtervi feljegyzések”
címû rovat lehetõvé tett. 

A belsõ, szakmai tényezõk közé so-
rolhatjuk azt a tényt, hogy 1963-ban ala-
kult meg az IUFRO Erdészettörténeti
Szekciója is, a freiburgi egyetemen te-
vékenykedõ Dr. dr.dr. hc. Kurt Mantel
professzor vezetésével. Ez a körülmény
valószínûleg komoly hatást gyakorolt
Keresztesi Bélára, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet fõigazgatójára, aki egy
idõben maga is kacérkodott az erdé-

szettörténet mûvelésével. Ennek a pró-
bálkozásnak lett komoly értéket képvi-
selõ terméke a sárvári Farkaserdõ törté-
netérõl irt tanulmánya, ami egyúttal be-
mutatása is volt az erdészettörténeti in-
formációk gyakorlati hasznosításának
az erdõmûvelésben. Keresztesinek ez a
szakmai múlt iránti érzéke azt eredmé-
nyezte, hogy az Erdészeti Tudományos
Intézetben egy fél fõállású kutatói mun-
kaerõ erejéig, intézményesített erdé-
szettörténeti kutatás folyhatott. Ezt a
kutatót Kolossváryné Perényi Márta
személye jelentette, aki az intézet
könyvtárát gondozta ugyan, de fõigaz-
gatója kívánságának megfelelõen sorra-
rendre dolgozta fel a kutatás, azon be-
lül a kísérleti állomások és erdészetek
történetét is.

Nincs arra lehetõségem, hogy a Szak-
osztály jubileumi évfordulója kapcsán
országos helyzetképet vázoljak fel ar-
ról, milyen volt a magyar tudomány-,
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November 15-én tartotta az Erdészettör-
téneti Szakosztály megalakulásának fél
évszázados jubileumi ünnepségét az
Erdészeti Információs Központ konfe-
renciatermében és a Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtárban.

A megjelent szakosztálytagokat, a
meghívott vendégeket és az elõadókat
Oroszi Sándor, a szakosztály elnöke
köszöntötte, majd átadta a szót Zambó
Péter egyesületi elnöknek Az el-
nök gratulált a jeles évforduló al-
kalmából és felhívta a figyelmet a
szakosztály munkájának eddigi
eredményeire és az ezt prezentáló
Erdészettörténeti Közleményekre,
mint az Erdészeti Lapok után az
OEE második legrégebben folya-
matosan megjelenõ szakmai, egye-
sületi periodikájára. Egyben kérte
a szakosztály hathatós támogatását
az újonnan indult egyesületi kez-
deményezés, az „Erdész Panteon”
folyamatos bõvítéséhez, kimunká-
lásához. Az egyesület honlapján már
elérhetõ szakmai arcképcsarnok a jeles
erdész elõdöket hivatott egybegyûjteni
és közreadni.

A jubileumi rendezvény elsõ felében
három elõadást hallgathattak meg a részt-
vevõk. Elsõként Szakács László a szakosz-
tály félévszázados múltját, a kezdetektõl a
jelenig tekintette át, érdekes és tanulságos
adatokkal alátámasztva az eltelt ötven év
eseményeit..

Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dészettörténeti Szakosztályát 1963. ok-
tóber 25-én alapították meg, Budapes-
ten. – kezdte elõadását a még tevékeny
két alapító tag egyike, Dr. Király Pál. A
személyes hangvételû visszaemlékezés
a megalakulás részletes körülményeit
tárta fel a hallgatóság elõtt és az erdé-
szettörténeti kutatások kezdeteinek
hõskorát és kibontakozását idézte fel.

Záró elõadásként Nagy László, az
Erdészeti Lapok fõszerkesztõje már a
jelenre és a jövõre koncentrált, mikor
bemutatta az Egyesület jubileumhoz
kapcsolódó legújabb fejlesztési törek-
vésének elsõ lépéseit, az Erdészettör-
téneti Közlemények digitalizálásának
már elérhetõ eredményeit. (Lsd. cik-
künket.)

A fél évszázados ünnep második felé-
ben a Wagner Károly Szakkönyvtárban

Detrich Miklós és Ihárosi Péter, a SEFAG
Zrt. képviseletében adta át Dr. Sárvári
Jánosnak, a Könyvtár õrének, a somogyi
erdõgazdaság idén 40 éves születésnap-
ját ünneplõ üzemi lapjának (jelenleg Er-
dõkerülõ címen) négy évtizednyi évfo-
lyamot felölelõ, egybekötött példányait.
A folyóirat a somogyi térség mára erdé-
szettörténeti jelentõségû szakmai archí-
vuma lett, így a kutatók számára is érté-

kes forrásként szolgálhat.
A folytatásban, méltón a fél év-

százados ünnephez, Nyirádi Lajos
erdõmérnök erdészeti, faipari és
vadászati érmekbõl, plakettekbõl
álló gyûjteményének bemutató da-
rabjait tekinthették meg a résztve-
võk. A gyûjteményt az 1999-ben el-
hunyt kolléga és tagtárs családtag-
jai adták át októberben a Könyvtár
állományába (Lsd. Erdészeti Lapok
novemberi lapszám), ezzel is em-
lékezve Nyirádi Lajos elévülhetet-
len érdemeire a Könyvtár megala-

pításában és létrejöttében. Az adomá-
nyozást Dr. Sárvári János köszönte meg
a jelenlévõ családtagoknak, leszárma-
zottaknak.

A nap remek zárása és egyben megle-
petése volt Tóth Aladár erdõmérnök er-
dõmérnök adománya, õ ugyanis egy
szakmatörténeti dokumentumot, neveze-
tesen egy 1896-os datálású üzemtervet
nyújtott át megõrzésre a Könyvtár õrének.

Kép, szöveg: Nagy László

Jubileumi ünnepség a fél évszázad emlékére

Erdészettörténeti Közlemények Bedõ Albert asztalán
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technika- és gazdaság-történetírás az
196o-as évek elején. Hol mûködtek
ilyen jellegû akadémiai, egyetemi és ci-
vil szellemi mûhelyek az országban. A
lényeg: az erdészettörténet komplex tu-
dományos gondozását nem vette mun-
katervébe egyetlen állami intézmény
sem. (Értékes részmunkák természete-
sen folytak több helyen is az ország-
ban.) Ezért nagy szükség volt az ország-
ban szétszórtan tevékenykedõ, amatõr
kutatók szervezeti összefogására. A
helyzet megérett az Erdészettörténeti
Szakosztály létrehozására. 

Nem tudni, s talán már nem is derül
ki soha, hogy mi késztette dr. Ágfalvi
Imrét, az Erdõmérnöki Fõiskola Üzem-
szervezéstani Tanszékének, majd az Er-
dészeti és Faipari Egyetem Gazdaságta-
ni Tanszékének adjunktusát arra, hogy
kezdeményezze az OEE Erdészettörté-
neti Szakosztály létrehozását. És miért
éppen akkor, és miért éppen õ, amikor
már voltak nála jóval ismertebb nevû
erdészettörténészek is az országban.
Hiszen publikációja akkor még alig
volt, késõbb sem sokkal több, erdészet-
történeti tárgyú pedig 1963-ig – a leg-
jobb tudomásunk szerint – semmi. Le-
hetséges, hogy ezekre a kérdésekre
mér soha többé nem kapunk objektív
választ.

A szakosztály alakítás háttérfolya-
matai akként vázolhatók, hogy Ágfalvi
kezdeményezését az OEE vezetõsége
a magáévá tette és felhívást intézett a
helyi csoportok titkárihoz: jelentsék
be mûködési területükrõl azokat a
személyeket, akikkel kapcsolatban tu-
domásuk van arról, hogy valamilyen
erdészettörténeti tevékenységet foly-
tatnak. A beérkezett jelentések alapján
összeállított címlistán szereplõk kap-
tak azután felhívást a szakosztály
munkájában való részvételre, meghí-
vót az alakuló ülésre. 

A bevezetõben említett 1963. október
25-i alakuló ülésen a bemutatkozás, egy-
más érdeklõdési, tevékenységi körének
megismerése és a szakosztály megalaku-
lásának kimondása történt meg. Ugyan-
akkor a kötetlen beszélgetés során már
ötletek és javaslatok is elhangzottak arra
irányulóan, hogy mi mindennel lehetne
és kellene foglalkoznia a szakosztály-
nak. S ezzel kapcsolatban máris beleke-
veredtek néhány olyan elvi-elméleti kér-
dés feszegetésébe, amelyek azután a to-
vábbiakban az elsõ szakosztályi ülése-
ken, mint tisztázandó mûködési elvek,
többször visszatértek. Ilyen klasszikus
kérdés volt például az „erdõtörténet”
(Waldgeschichte) és az „erdészettörté-
net” (Forstgeschichte) egymástól való el-

határolása szabatos definíciók alapján és
annak eldöntései, hogy az erdészettörté-
net az elhatárolás ellenére esetenként
mégis milyen mélységig merítsen az er-
dõtörténetbõl, illetve mit vonjon abból
be saját vizsgálódásainak körébe.

A megalakulást követõen beindult a
rendszeres szakosztályi munka, ami-
ben azonban jószerével csupán az ülé-
seken való együttlét volt a közös. A
szakosztály élete sohasem a kollektív
munkára épült, hanem mindig az
egyéni teljesítményekre, a személyes
szereplésre. Fél évszázadon át mind-
máig. Egy halvány kivétel volt csak,
amely az együttmûködésnek legalább
a látszatát keltette. Ez „Az erdõgazdál-
kodás története Magyarországon” cí-
mû nagy, 526 oldalas könyv létrehozá-
sa volt (Budapest, 1975. Akadémiai ki-
adó). Ám ez sem kollektív munka
eredménye volt, mint sokkal inkább
Kolossváry Szabolcsné személyes
könyvszerkesztõi produkciója, egy-
mástól függetlenül tevékenykedõ szer-
zõk tematikailag is független dolgoza-
tainak egy közös kötetbe gyûjtése. Ta-
lán a fél évszázados fennmaradásnak
ez az egyéni ambíció volt – legalább is
az egyik – „titka”. 

Dr. Király Pál
aranyokleveles em.

JUBILEUM

Az Erdészettörténeti Szakosztály fél
évszázados jubileumának évforduló-
jára, az OEE Elnökségének döntése
értelmében és a Wagner Károly Ala-
pítvány segítségével biztosított szük-
séges pénzügyi források fedezetével,
ismét jelentõs léptékû digitalizálási
projektet kezdett meg az Egyesüle-
tünk.

Az OEE 2007-2009 között hozta létre
hazánk egyik legnagyobb és leglátoga-
tottabb tematikus digitális web-archívu-
mát, mely szabadon kereshetõ adatbá-
zisával az Erdészeti Lapok majd 150 év-
folyamának, több mint 120 000 oldalnyi
folyóirat anyagát tette bárki számára in-
gyenesen elérhetõvé, böngészhetõvé,
kutathatóvá. A kétéves munka tapaszta-
latait felhasználva az OEE a korábbi
szakmai partnereivel – az Országos Szé-
chenyi Könyvtárral (OSZK) és a Magyar
Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel
(MEK) – együttmûködve, az Egyesület
második legrégebb óta folyamatosan

megjelenõ periodikáját, az Erdészettör-
téneti Közleményeket digitalizálja.

Az 1965 óta megjelent 100 kötet,
mintegy 18 000 oldalon, a hazai erdé-
szettörténeti kutatások és eredmények
kincsesháza. A projekt célja, a szakmán
belül és kívül is – folytatva az Erdészeti
Lapok digitalizálása során lefektetett
alapelveket –, hogy e gazdag szellemisé-
gû, nagy értékû szakmai, történeti és kul-
turális örökséget mindenki számára elér-
hetõvé tegye. Nem feledve, hogy az er-
dész szakemberek,
és reméljük az er-
dõt szeretõ erdõjá-
rók számára is, az
erdõk idõdimen-
ziója ugyanolyan
fontos, mint akár a
térbelisége. Ebben
az idõutazásban
kiváló kalauzunk a
Közlemények.

A teljes fizikai
állományt az Egye-

sület könyvtára átadta a fejlesztõknek,
akik megkezdték az online adatbázis fel-
építésének sokrétû munkáját. A jövõben
a folyamat végigkövethetõ lesz az Erdé-
szettörténeti Közlemények már elérhetõ
és mûködõ digitális archívum teszt nyi-
tólapján. A web-archívum teljes körû fej-
lesztése fél évet fog igénybe venni, így
minden remény szerint 2014 nyarán már
minden funkció és tartalmi vonatkozás-
ban használható lesz.

Nagy László

Megkezdõdött az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása 
Az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület és az OEE közös fejlesztése


