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Könyvismertetés
Dr. Szemerédy Miklós: A

Debreceni Erdôspuszták parkerdei
(Debrecen 20022. Debrecen Megyei

Jogú Város Önkormányzatának kiad-
ványa)

Ritka gyönyörûséggel forgatom ezt a
szép kiállítású könyvecskét. Nem a kül-
alakja, sokkal inkább a tartalma miatt.
Szakmánkat mostanság sok bírálat éri.
Jogos is, szélsôségesen túlzó is. Ebben
a helyzetben üdítô érzés látni, hogy ho-
gyan lehet a szépet a kellemessel és a
szakszerût a látványossal harmóniában
megvalósítani.

Tudvalevô, hogy bajok vannak a
szép tölgyeirôl méltán híres debreceni
Nagy-erdôvel. A tölgyesek megöreged-
tek, a terület vizei elapadtak, és ha nem
tudnak sürgôsen éltetô vízforrást találni
a halódó erdô számára, akkor legna-
gyobb alföldi városunk egyik legna-
gyobb természeti értéke, sokakat vonzó
változatosságával, elenyészik, kiszárad
és megváltozott környezethez nehéz
lesz olyan felújítást találni, ami a sokfé-
le igény kielégítésére alkalmas. Ebben a
helyzetben boldog örömmel tudhatjuk
meg az ismertetett könyvbôl, hogy
újabb, a Nagy-erdônél is változatosabb
kirándulóhely létesült, ami nemcsak
hangulatos és csendes sétákra nyújt le-
hetôséget, hanem a vizek szerelmesei-
nek is látványosságot kínál. Tavak, víz-
felületek váltakoznak itt erdôs foltok-
kal, sokféle fafajjal benépesített erdôk
között egy egész tórendszer rejlik ap-
rócska szigetekkel, kirándulást segítô
létesítményekkel. Mindez nem kevés
találékonysággal, a természet lehetôsé-
geinek kiaknázásával létesült. Olyan

terveket alkottak a balatonfüredi erdô-
tervezôk, Mészôly Gyôzô, Héder Sán-
dor és társai, amivel felkelthették a deb-
receni erdész és vízügyi szakemberek
képzelôerejét is, mitöbb a minisztérium
illetékeseinek segítôkészségét is meg-
nyitották és az eredmény egy tetszetôs,
szabad-levegôs idôtöltésre alkalmas lé-
tesítmény, amit a Zsuzsi kisvasúttal
vagy gépkocsival rövid idôn belül el le-
het érni, élvezni, csodálni lehet.

A kirándulóerdô kialakításának sike-
re három tényezôre vezethetô vissza:

1. Mertek nagyot és szépet álmodni.
Ezt a kirándulóerdô kezdeményezôje,
Botos Géza, úgy rögzítette, hogy „Aki
nem tud palotát álmodni, az kutyaólat
sem fog építeni...” Igaza volt.

2. Két egymásra utalt szakma – a víz-
ügy és erdészet – szerencsésen egymás-
ra talált és mindkét részrôl nagy alkotó-
erôvel megáldott emberek próbálták
meg a nehéz feladatot megvalósítani.
Botos Géza nevét már említette, de áll-

jon itt a vízügyi igazgató, Papp Ferenc
neve is, ôk voltak a fô mozgatórugói a
kirándulóközpontnak.

3. A terv kivitelezôi ellenálltak a kap-
zsiságnak és nem engedtek a tavak, er-
dôk környékén parcellázni. Szomorú,
hogy az elmúlt években ezt nem sike-
rült megtartani, kárpótlási célokra még-
is kiharaptak az erdôbôl.

Az ismertetett könyvbôl megismer-
hetjük a létesítmény természetföldrajzi
adottságait, az Erdôspuszta erdeit, er-
dôgazdálkodásának történetét és a to-
vábbfejlesztés ötleteit. Vagyis mindazt,
ami az Erdôspusztához érzelmileg és
értelmileg is kötheti a kirándulót. Büsz-
kék vagyunk rá és ugyanígy éreztek a
város közigazgatásának vezetôi, mi-
nisztériumi vezetôk, akik anyagilag, er-
kölcsileg is a megvalósítás mellé álltak.
ôk, mindnyájan hôsök, a mindennapok
hôsei, akikre az új Európa felépítésében
szükség van és lesz a jövôben is.

Dr. Szodfridt István

Könyvek, melyek az egyetemi hallgatóknál kaphatók

Tassonyi Ernô: Aki a párját keresi 700 Ft
Zichy Géza: A leányvári boszorkány 500 Ft
Ruzsinszky László: Tempus 700 Ft
Sík Lajos: Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián... 700 Ft
Bartha Dénes–Oroszi Sándor: Selmec, Selmec, sáros Selmec... 400 Ft
Bartha Dénes-Oroszi Sándor: Itt tó van a Tátra ölén... 400 Ft
Fuchs Frigyes: Magyarország ôserdôi 300 Ft
Hermann Krutzsch: Erdôk megújítása 700 Ft
Roth Gyula: Erdômûveléstan II. 2000 Ft
Az Erdômérnöki Fôiskola jelentése az 1956/57. iskolai év eseményeirôl 300 Ft
A fenti mûvek megrendelhetôk:
Selmeci Társaság (Megyery Ákos a. Mogyoró), 9400 Sopron, Ady E. u. 5. 
Telefon: 06/30-271-04-19

Ez évben volt 
Bencze Lajos és Kollwentz Dönci bácsi
90. éves.

Mindketten az 1950-es megszûnéséig
az Esztergomi Szakiskolán, illetve az 1948-
ban ugyanott Erdész Gimnázium néven
alapított elsõ hazai erdésztechnikumban
tanítottak, több más emberileg és szakma-
ilag igen értékes tanártársaikkal, Dönci
bácsi igazgatása mellett, és nem alatt.

Ars pedagógiájuk volt:
Nevelés: tisztességre, emberségre, hi-

vatásszeretetre, emberszeretetre, selme-
ci-soproni hagyományaink ápolására.

Abban az embertelen világban sze-
mélyes helytállásukkal, nem kis kocká-
zatvállalással, bátran példát is mutattak.

Tanítottak: a szakma részletes, de
egyúttal összefüggéseiben való megis-
merésére, a gyakorlati mesterfogásokra,

hisz mindketten gazdag gyakorlati, üze-
mi tapasztalattal rendelkeztek.

A szakmát szívünkben, lelkünkben
hivatássá formálták. Isten áldjon érte
Benneteket, drága tanáraink.

Esztergomi diákjaitok nevében
Bartucz Feri

Széchenyi István
emléknap
A Magyar Tudományos Akadémia és a
Nyugatmagyarországi Egyetem ismét
megrendezte az emléknapot, melynek
során újabb hársfa gyarapította az Aka-
démiai Emlékerdôt a sopronkôhidai Eu-
rópa Parkban. A faültetést Emlékülés
követte, melyet dr. Solymos Rezsô aka-
démikus, az MTA Erdészeti Bizottságá-
nak elnöke vezette.


