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Sokak szerint a ma is élô erdészek között
név szerint W. Bitterlich a legismertebb.
Találmányai – a tükrös- és a telerelaszkóp,
a szektorálisátlaló és a dial-dendró (ez
utóbbi kettô hazánkban nem terjedt el), és

azok kifejlesztése, gyakorlati alkalmazása
tette nevét nem csak Európában, hanem
az egész világon ismertté. Életérôl és munkásságáról Az Erdészeti Lapok 1998. 8. havi lapszámában Mészáros Gyula ad részle-

A Magyar Sajtó Házában
Az Erdészeti Lapokkal, valamint az OEE
egyéb kiadványaival ismerkedett szakosztályülésén a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Erdészeti, Természetvédelmi és Vadászati Szakosztálya.
Fáczányi Ödön szakosztályelnök
bevezetôje után Pápai Gábor fôszerkesztô elôször a magyar erdôkrôl, az erdôgazdálkodás évszázados múltjáról
tartott ismertetôt. Tájékoztatójában kiemelt fontosságúnak tartotta, hogy a civil sajtó képviselôi megismerjék azt a
törvényi hátteret, mely Mária Terézia er-

dôrendtartásával indult, az 1879-es és
1935-ös erdôtörvényekkel folytatódott,
és az 1996-os ökológiai törvényekkel a
mai napig is meghatározza az erdôgazdálkodás jogszabályi kereteit. Beszélt a
nagy múltra visszatekintô alap-, középés felsôfokú erdészeti szakoktatásról is,
arról az elkötelezettségrôl, mely a
selmec–soproni hagyományokban gyökerezik.
Az OEE az egyik legidôsebb szakmai
egyesület – mely az 1851-ben megalakult Ungarischer Forstverein jogutódjá-

tes tájékoztatást. Ma is tevékenyen részt
vesz az erdészeti mérômûszerek fejlesztésében és minôsítésében, de emellett foglalkozik elméleti matematikai és filozófiai
kérdésekkel is. Jelentôs a napjaink irodalmi tevékenysége is.
1990 ôszén az OEE Erdôrendezési
Szakosztály és a MÉM Erdôrendezési Szolgálat meghívására, a VII. Erdôrendezési
Napok díszvendégeként pár napot töltött
Magyarországon – bejárta Roth Gyula professzor úr hajdani bükk természetes felújítási kísérleti területét, a szentgáli tiszafást,
és elôadást tartott az MTA Veszprémi Albizottságában. A továbbiakban is figyelemmel kísérte és segítette a magyar erdészet
fejlôdését, irodalmi tájékoztatással és az új
mûszerek megküldésével.
Születésnapját Salzburgban, szûkebb
családi és szakmai körben ünnepelte
meg. Jómagam – betegségem miatt – levélben köszöntöttem.
Kép és szöveg: Gáspár-Hantos Géza
nyugdíjas
nak tekinti magát – felvállalja a szakma
széles körû képviseletét. 1862-ben útjára
indították az Erdészeti Lapokat, mely rövid háborús idôszakot leszámítva, folyamatosan tájékoztatja a tagságot. Az
Egyesület közelmúltban kiadott könyvei
A mi nyelvünk, a Gyökerek és lombok,
az Erdészeti emlékhelyek, egyaránt felkeltették a résztvevôk figyelmét.
A rendezôk meghívták az erdôgazdaságok kommunikációval foglalkozó
munkatársait is, akik bekapcsolódtak az
elôadást követô kötetlen szakmai beszélgetésbe.
Kép és szöveg: Detrich Miklós

Kedves Olvasók!
Örömünket szeretnénk megosztani a lapot olvasókkal
akkor, amikor hírt adunk arról a számunkra kedves eseményrôl, hogy a Sajtó Napja
alkalmából a MECSEKI ERDÉSZETI Rt. kapta Baranya
megyében 5. alkalommal kiosztásra kerülô HITELES ÉS
SOKOLDALÚ TÁJÉKOZTATÁSÉRT díjat.
Káldy József
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