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DR. KIRÁLY PÁL

Egyesületünk 1986-ban a legmagasabb
(még a Bedô-díjnál is magasabb) kitün-
tetését, a tiszteletbeli tag címet adomá-
nyozta Forstoberamtsrat Joachim Buff
erdômérnök úr, a németországi Harz-
hegységbeli Osterode városi fôerdôhi-
vatal ma már nyugállományú vezetôje
részére. Buff úrnak hervadhatatlan érde-
mei voltak abban, hogy a gyanakvással,
bizalmatlansággal kezelt nyugatné-
met–magyar szakmai kapcsolatok az
1970-es, 80-as években látványosan fej-
lôdtek. Számos német erdészeti csoport
tett tanulmányutat Magyarországon az ô
szervezése alapján, s többnyire szemé-
lyes vezetése mellett. Ezek a látogatások
nemcsak jelentôs sikert hoztak orszá-
gunk természeti és kulturális értékei-
nek, a magyar erdészet munkájának
megismertetése révén, hanem jelentôs
forint- és devizabevételi forrást is Egye-
sületünknek, ami lehetôvé tette számos
magyar szakember utaztatását nyugati
országokba.

Ami kevésbé ismert szakköreinkben:

Buff erdôfôtanácsos úr a mun-
kahelyén kifejtett példás és ki-
tüntetésekkel is elismert szakmai
munkája mellett jelentôs szakíró
is. Számos (mintegy 200) szak-
cikket publikált, fôként német
szaklapokban.

Tulajdonképpen szakmai pályafutá-
sa is a tudomány mezején indult az
IFFA Munkatudományi Intézetben, a hí-
res Hilf professzor mellett. Eddigi szak-
írói munkásságának leglátványosabb
terméke az a „500 Jahre Osterode
Stadtwald” címû 400 oldalas vaskos
monográfia, amely 1987-ben jelent
meg, s amelyben, amint címe is jelzi:

az osterodei városi erdôbirtok
fél évezredes történetét dolgozta
fel igazi német alapossággal a
fôerdôhivatal alapításának 500.
évfordulója alkalmából,

de mondhatni a gazdálkodás még felde-
ríthetô legkorábbi korszakáig visszame-
nôen. A kötet iskolapéldája annak, hogy
miként lehet monografikusan, minden
részletre kiterjedôen feldolgozni egy-
egy nagyobb erdôkezelési egység törté-
netét. Bárcsak hazai erdôgazdasági rész-
vénytársaságaink is rendelkeznének sa-
ját múltjukat, erdeik történetét ilyen
mélységben bemutató hasonló mûvel!

Buff úr, mint író, most új oldaláról
mutatkozott be: saját kiegészítéseivel

ellátva és a családi fotóarchívum egyes,
már dokumentumértékû fényképeivel
illusztrálva 

sajtó alá rendezte és megjelen-
tette nála tíz évvel idôsebb bátyja,
Wolfgang Buff (1914–1944) hábo-
rús naplóját „Kriegstagebuch Ost
– vor Leningrad” címmel.

A kötetet a szer-
te a világon, így
Magyarországon is
tevékenykedô né-
met népi hadisír-
gondozó szövet-
ség, a Volksbund
Deutsch Kriegs-
g räbe r fü r so rge
e.V. adta ki. Még-
pedig 2000 októ-
berére idôzítve,
azt követôen,
hogy nagy ökume-
nikus megemléke-
zést rendeztek
Oroszországban a
S z e n t - p é t e r v á r
melletti – az emlí-
tett német szerve-
zet kezdeménye-
zése alapján létesí-
tett – szo-
logubovkai német
katonai temetôben
(harangszentelés-
sel, békepark léte-
sítéssel stb.).

Wolfgang Buff
(a 12 Buff-gyer-
mek egyike) al-

tisztként teljesített szolgálatot a II. vi-
lágháborúban a Wehrmacht 227. sz. tü-
zérosztályánál. Elôbb a nyugati, majd a
keleti fronton harcolt és Leningrád ost-
roma során halt hôsi halált. Ott is te-
mették el, tüzéralakulatának temetôjé-
ben. Frontszolgálata alatt naplót veze-
tett. Ennek a keleti fronton írt részletét
hozta most nyilvánosságra öccse.

Joachim Buffot erôs emlékek
és érzelmi szálak kötik a nagy vi-
lágégéshez. A 6. Panzerdivision
tisztjeként teljesített frontszolgá-
latot 1942–1945 között. Magyar-
országon is harcolt.

1944/45 telén részt vett a Vértes-
hegységtôl a Balaton keleti partjáig ter-
jedô nagy ütközetben, amely végkifej-
letében egyike volt az európai hadszín-
tér legádázabb páncélos csatáinak.

Mindezt nem csupán azért adom hí-
rül szaklapunkban, hogy Egyesületünk
elsô külföldi tiszteletbeli, s ebben a mi-
nôségében ma is aktív tagjáról talán ke-
vésbé ismert adatokat szolgáltassak.
Hanem azért is, mert

(Folytatás a 205. oldalon)

Joachim Buff újabb kötete

Forstoberamtsrat Joachim Buff erdômérnök,
az OEE elsô külföldi tiszteletbeli tagja

Uffz. Wolfgang Buff 2000 ôszén megjelentetett háborús naplójának
borítója. A könyvet öccse, J. Buff rendezte sajtó alá
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(Folytatás a 201. oldalról)
Egyesületünk beindított egy

folyamatot, amely az erdôben ta-
lálható emlékhelyek, közöttük
katonasírok felkutatására, szám-
bavételére, végsô soron meg-
mentésére irányul.

Márpedig minden emlékjel mögött ese-
mények, emberi sorsok húzódnak meg, s az
igazi munka ezek feltárása. S ki tudja: hány
frontot, lágert megjárt egykori szaktársunk
feljegyzései, levelei, okmányai fekszenek
el ismeretlen fiókok, szekrények, dobozok
mélyén, kitéve az elkallódásnak, az örökre
szóló megsemmisülésnek.

Joachim Buff, az OEE tb. tagja leg-
újabb kötetével példát ad arra, hogy az
erdômérnök, az erdész munkájába az
ilyen tevékenység is belefér.

Hadisírgondozó bizottság Magyaror-
szágon is van; vannak katonai temetôk,
erdei katonasírok is; vannak erdészek is...

Mindezt még a jubileumi 2000. év-
ben, halottak napján vetettem papírra.

Szabó József tanár úrtól kapott levelet a
szerkesztôség. Jelezte, hogy a szegedi Kiss
Ferenc Szakközépiskola erdésztanulóinak
öt évvel ezelôtti tanulmányútja alkalmával
sok barátot szerzett Kárpátalján. Azóta
többször járt a térségben, s most az árvíz
során összegyûjtött pénzt vitt a károsultak-
nak. Técsôn a református egyház helyi
képviselôje – jórészt a helyi hatóságok las-
sú ügyintézése okán – közös intézkedést
sürgetett. A „Küldetés” c. lapban Szántó
János lelkipásztor részletesen ír az árvizek
okairól és a jövôbeli teendôkrôl. Ebbôl az
írásból idézünk.
„Szülôföldünk területe 12 800 km2. A

három nagyobb folyója közül a legki-
sebb vízmennyiségû és a legkevesebb
lakott területet veszélyeztetô folyónk az
Ung, mely a bereznai, perecsenyi és
ungvári járásban 107 km hosszan folyik.
A volóci, szolyvai, munkácsi és ungvári
járásokban összesen 144 km-en keresz-

tül folyó Latorca
már jóval több te-
lepülést veszélyez-
tet. A legnagyobb
víztömeggel ren-
delkezô és a rahói,
ökörmezôi, técsôi,
huszti, nagyszôlô-
si, beregszászi,
munkácsi (Barka-
szó és Csongor
csatornáin keresz-
tül) és ungvári já-
rások lakosságára
árvíz tekintetében
a legnagyobb ve-
szélyt jelentô Tisza
Kárpátalján 201
km hosszan folyik,
és a Kárpátok nyu-
gati oldalán eredô
több, mint 9400
forrás, ér, patak és
folyó vize ömlik
ebbe a folyóba.
De nemcsak szü-
lôföldünkrôl, ha-
nem az erdélyi
Kárpátokból is
táplálkozik.

A fák alatt lévô
avar és moha a
vízre szûrô és fé-
kezô hatást fejt ki
a hóolvadás és az
esôzések idején. A
fák árnyéka lassítja
az olvadást, s ma-

ga a fa is hatalmas mennyiségû vizet
vesz fel. És még nem beszéltünk a
hegycsuszamlásokról, erdei vadjaink el-
tûnésérôl.

Az a tulajdonjog, ami 1945-ig védte
a magánszemélyek tulajdonát és sért-
hetetlen volt, az egyik pillanatról a
másikra rablók kezébe került. Ez a tu-
lajdonjog erdeinkre is vonatkozott, te-
hát megszûnésével erdeinket is korlát-
lanul irtották. Falvainkból ezrek és ez-
rek dolgoztak saját lovaikkal és ökre-
ikkel ingyen az erdôk kiirtásánál. So-
kan azt mondták, Sztálin parancsára.
Lehet. De a kárpátaljai kommunista fô-
nökök közremûködésével. Meddig le-
het erdeinket büntetlenül irtani?”

Megjelent
Koltai András:

Az erdei és feketefenyõ gomba-
betegségei

Oldalzsebben kényelmesen elférô képes
határozó jelent meg az Agroinform Kiadó
gondozásában. A Pagony Hubert által
lektorált kiadvány 61 színes fotóval segíti
az olvasót. A bevezetôben olvashatjuk:

A könyv elsôsorban erdészeknek, er-
dôtulajdonosoknak készült, kifejezet-
ten terepi használatra. Az erdôt járva, a
fák betegségeinek azonosításában a
kórtünetek ismerete elengedhetetlenül
szükséges. Egyes kórokozók teljesen
egyértelmû, könnyen azonosítható tü-
neteket produkálnak, míg mások nehe-
zebben és csak alaposabb vizsgálódás
után azonosíthatók. A meghatározást
nehezíti, hogy a betegség lefolyása so-
rán a kórtünetek idôben gyakran vál-
toznak és esetenként más kórokozók
vagy károsítók tüneteivel könnyen
összetéveszthetôk. Ebben segít eliga-
zodni a könyv részletes fotóanyaga, va-
lamint a rövid szöveges ismertetô.

Az árvíz Kárpátalján

Sorkatonai szolgálatát augusztus 2-án
letöltô, 2001-ben végzett erdésztechnikus 
állást keres.  Minden megoldás érdekel.

Nagy Béla, 
5741 Kétegyháza, Úttörô u. 1.

06-66-250-877

31 éves, erdô- és
vadgazdálkodási tech-

nikus, több mint 10 éves
szakmai gyakorlattal

munkát keres az ország
bármely területén.
Minden megoldás

érdekel.
Tel.: 06-20-9937-908

Az AVENARIUS vadriasztó szerek és MICRON
permetezéstechnika kizárólagos magyarországi

forgalmazója

• ERDEI GRANULÁTUM

• CERVACOL EXTRA

• HÁNTÁS STOP

• AVISTOP AGRO

• DENDROCOL 17 SK

• VADÓS

• HERBIFLEX–4

• HERBI–4

• ULVA+

• ELECTRAFAN 12

• CDA PORLASZTÓK

• KISÜZEMI TECHNOLÓGIÁK

• ERDÔMÛVELÉSI SZAKTANÁCSADÁS

AVENZOR 
ERDÔVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Új címe: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.
Telefon: (30) 937-9721, Tel./fax: (66) 313-301
E-mail: pesti@szarvas.hu Ügyvezetô: Pesti András


