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Mottó:
„Az utódokra nézve csak üdvös és buz-
dító lehet, ha elõdeinek nagy, szép és
dicséretes tettei mintegy örökségül fenn-
tartatnak.” (Elhangzott az OMSE alap-
szabályát jóváhagyó közgyûlésen
1843-ban.)

Aki szakmánk „nagy erdészeinek”
életérõl és munkásságáról szeretne va-
lamit megtudni, az sajnálattal állapíthat-
ja meg, hogy erdészeti irodalmunk –
több száz éves múltja ellenére is – egy
„magyar erdészeti életrajzok” témájú
könyvvel nem rendelkezik. Ezzel nem
azt akarom mondani, hogy szakmánk
nagyjairól eddig még nem jelentek meg
hosszabb-rövidebb terjedelmû életraj-
zok, megemlékezések, hanem azt,
hogy egy önálló, csak erdészeti életraj-
zokat tartalmazó könyvünk nincsen.

Ezért itt megemlítendõ, hogy a legin-
kább különbözõ évfordulókhoz, külön-
bözõ kiadványokban elszórtan megje-
lent életrajzokon kívül, a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum által kiadott 3
kötetes „Magyar Agrártörténeti Életraj-
zok”-ban (kiadva 1987, 1988 és 1989) is
találhatók erdészeti életrajzok. Ebben a
3 kötetben (összesen 2363 oldal) 587
életrajz közül 48 az erdészeti vonatko-
zású. Három hatalmas kötetet – ha még
egyáltalán kaphatók – azonban valószí-
nû csak kevesen vennénekk meg azért,
hogy 48 erdészeti életrajz tulajdonába
jussanak. Ezenkívül szakmánk állítólag
mindig és minden téren függetlenségre
törekedett – mind bányászattól, mind
mezõgazdaságtól –, itt az idõ, hogy leg-
alább ezen a téren önállóvá váljunk.

Az elõbb tárgyaltakon kívül más
okok is indokolják egy önálló „Magyar
erdészeti életrajzok” c. könyv kiadását.

Ismert, hogy a médiák által befolyá-
solt és irányított közvéleményben az er-
dészek munkájáról az utóbbi idõben
egy elég negatív, eltorzított kép alakult
ki. Ezért szükséges volna, hogy egy
ilyen témájú könyv ne csak az erdé-
szek, hanem mindazok számára is íród-
jon, akik a természetet (így az erdõt is)
tisztelik és szeretik. Egy jól megszer-
kesztett „Magyar erdészeti életrajzok” c.
könyvbõl (kielégítõ bevezetéssel és
esetleg a függelékben a fontosabb er-
dészeti szakkifejezések szövegmagya-
rázatával ellátva) a nem szakmabeliek is

megtudhatnák, hogy az erdészek mun-
kája sosem volt öncélú, hanem mindig
a társadalom érdekeit is szolgálta. Már
akkor is, amikor a többcélú
erdõgazdálkodás elvei még nem voltak
ismeretesek.

Sajnálatos eddig csak az, hogy akik
erdeink fenntartásáért és gyarapításáért,
a természetvédelem elméleti alapjának
lerakásáért, törvényerõre emeléséért,
majd a törvények betartásáért a legtöb-
bet tettek, azok nevérõl és munkásságá-
ról a közvélemény jóformán semmit
sem tud. Egy jól megszerkesztett „erdé-
szeti biográfia” kiadása talán változást
hozna ezen a téren is.

Az életrajzok megírásánál azonban
irányelvként kell kitûzni, hogy életrajzi
adatként csak azt írjuk, amit okmányok-
kal, forrásmunkákkal igazolni is tu-
dunk. Fel kell hagynunk azzal az erdé-
szet-történetírással, amely a mindenko-
ri uralkodó rendszer ideológiájához
igazodik, illetve azt szolgálja. Az ilyen
szellemû történetírás fõleg az elmúlt
szocialista rendszerünkre volt jellemzõ.
Mítosz- vagy legendaköltésektõl, élet-
rajzok átírásától, események történeté-
nek meghamisításától azonban a rend-
szerváltás óta eltelt idõk erdészeti iro-
dalma sem mentes. Vissza azonban az
eredeti témához.

Szeretném ajánlani, hogy egy
jövõbeni „magyar erdészeti életrajzok-
ba” – az eddigi szokástól eltérõen –
olyan középfokú végzettségû erdészek
életrajza is bekerüljön, akik kiemelkedõ
szakmai munkájuk révén erre szintén
rászolgáltak.

Ugyanúgy helyet kell kapni itt azok-
nak a nagy erdészeinknek is, akiknek
neve már feledésbe merült, vagy
akikrõl nagyon keveset tudunk. Egy pár
a sok közül:

Mak Domokos (1755–1805?). Papból
lett erdész. Magyarországon elõször fá-
radozott egy erdészeti iskola felállításá-
ért. (Erdõlés Tudományának Oskolája).
L. Weisz Leo: Mak Domokosról. Adalé-
kok az erdészeti szakoktatásról hazánk-
ban. E.L. 1929, 133–141. o.

Ráth Ignác (1790–1827), Wilckens
elsõ tanársegédje, Erdély erdõfõfelü-
gyelõje 1821–1827-ig, erdészeti térké-
peken elõször alkalmazta a szintvonala-
zást.

Téglási Erbei József (1792–1868).

Papból lett mérnök, botanikus, majd er-
dész. Torda megye erdõfelügyelõje. Az
elsõ volt, aki egy magyar–német erdé-
szeti szótárt összeállított. (Csak kézirat-
ban maradt fenn.)

Fuchs Frigyes (1799–1874) földmérõ,
szepességi erdõ- és vasmûfelügyelõ. (L.
Fuchs F.: Magyarország õserdei. Fordí-
totta: Madas László, 2001)

Ujsághy Zsigmond (1830–1914)
erdõmérnök, erdõfelügyelõ, a foto-
grammétria magyar úttörõje. (L. Tárczy-
Hornoch Antal: Egy elfelejtett magyar
úttörõ. E.L. 1941, 681–685. o.)

Végül szeretném kifejezni: tisztában
vagyok azzal, hogy egy ilyen nagy ter-
jedelmû „Magyar erdészeti életrajzok”
c. könyvet (kb. 150 személyrõl) csak
összefogással lehet úgy megszerkeszte-
ni, mint kiadni. Ezért bízok abban, hogy
ennek megvalósítását egyesületünk
tagsága ugyanúgy magáévá fogja tenni,
amint pár évvel ezelõtt a „Mi nyelvünk”
c. könyv megjelenését lehetõvé tette.

Leipold Árpád

A városi zöldöve-
zetek erdeirôl
Kanada földünk egyik legerdõsültebb
országa. A városi lakosság 80%-a él itt
város körüli zöldövezetekben, vagyis
bensõséges közelségben a természeti
adottságokkal. Utóbbiak a lakosság szá-
mára széles körû környezeti és szocio-
ökonómiai védelmet nyújtanak. Egy
Ontarióban végzett felmérés szerint a
lakosság tudatában van ennek a tény-
nek, ezért interdiszciplináris alapon
stratégiát dolgoznak ki az ilyen erdõk
védelmére, célszerû használatára. Nos,
ha a növekvõ beépítések miatt aggasz-
tóan csökkenõ budapesti zöldövezetre
gondolunk, vagy arra, hogy Kecskemé-
ten csak erõs erdészeti összefogással si-
került a háború utáni egymilliomodik
hektár erdõsítése révén felcseperedõ
erdõt megvédeni a bevásárló közpon-
tok terjeszkedésétõl, akkor mi is elgon-
dolkodhatunk a kanadai kezdeménye-
zésen.

(Forrás: The Forestry Chronicle, 23.
4. sz.)

ref.: Dr. Szodfridt István

A magyar erdészeti irodalom egy
még megírásra váró könyve


