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Feketefenyves átalakítása természetes
lombos erdõvé a Balaton-felvidéken.
Hegyestûi geológiai bemutatóhely pano-
rámával és borkóstolóval. 
Balatonfüredi Tagore sétány megtekintése.

A balatonakali szakmai program so-
rán az itt található, vélhetõen telepített,
elegyetlen feketefenyvesek õshonos,
állékony, lombos erdõkké történõ átala-
kításának különbözõ fázisait tekinthet-
ték meg a résztvevõk, akik láthattak fris-

sen, ill. egy-két-három éve végvágott
fenyvest és befejezéshez közelítõ felújí-
tást is. A természetes folyamatokra ala-
pozott átalakítás jó példája a természet
és az erdész együtt munkálkodásának.

Hegyestûn megtekintettük a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park geológiai
bemutatóhelyét, a geológiai kiállítást, a
felhagyott bazaltbányát, és a hegyre fel-
kapaszkodva megcsodálhattuk a Bala-

ton-felvidék változatos vidékét. Bala-
tonfüreden, a világhírû Tagore sétá-
nyon rézfúvós együttes várta a vendé-
geket, amit ünnepi köszöntõ és koszo-
rúzás követett.Füred, magyar falu, Zala, az új ren-

dez. szer. Veszprém vmegyében,
igen közel a Balatonhoz, Veszprém-
hez 3 óra, 186 kath., 921 ref. 20 zsi-
dó lak. Van egy szép új ref. szentegy-
háza, nagy erdeje, szép szõlõhegye,
melly igen erõs olajos, aranyszínû
bort terem. Szántóföldje kevés. F. u.
közbirtokos urak, és a Veszprém
káptalan. Savanyúvize s fördõje Ma-
gyarországon az elsõk közé tartozik.

I. sz. program (Bakonyerdõ Zrt. Balatonfüredi
Erdészet, Hegyestû)

Élhetõ  tájért,  értékes  fáért  együtt!
Természetesen.  
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Magyarország piacvezetõ parkettagyá-
rának megtekintése, a Balaton-felvidé-
ki Erdei Iskola ünnepélyes avatója,
ízelítõ a balatoni borokból.

A Bakonyerdõ Zrt. zalahalápi par-
kettagyárának bemutatásával kezdõ-
dött a program. Itt ismertették az új
technológiai fejlesztéseket és az or-
szág elsõ PanLoc rendszerû, önzáró,
minõségi készparketta gyártását. A
gyárból a Monostorapáti Erdészet te-
rületére, a Balaton-felvidéki Erdei Is-
kola ünnepélyes átadásához buszoz-
tak át a résztvevõk, bemutatták az
épületeket, a kiegészítõ létesítménye-
ket, valamint az Öreg-bükk tanösvény
egy szakaszát. Az iskola melletti réten
gazdag motorfûrész-kiállítást tekint-
hettek meg a résztvevõk. 

Haláp, magyar falu; Zala megyé-
ben, Tapolczához ½ óra, egy
magánló hegy tövében: 612 kath., 9
zsidó lak., kath. paroch. Szentegy-
házzal. Határa homokos; bora sok;
erdeje van. F. u. közbirtokosok. Ut.
p. Sümeg.

Monostor-Apáthi, magyar falu, Za-
la vgyében, a budai országútban, az
Éger vizénél, 1004 kath., 5 zsidó lak.
Kath. paroch. szentegyház. Nagy ki-
terjedésû erdeje bikk, tölgy, cser és
gyertyánfákból áll. Közepén van egy
puszta kolostor és szentegyház.
Gabonatermõ földje bõ és jó. Rétjei
gazdagok; vízimalmokkal bír. F. u. a
veszprémi püspök. Ut. p. Sümeg.

II. sz. program 
(Bakonyerdõ Zrt. Monostorapáti Erdészet)
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Roth Gyula és Majer Antal nyomdokán.
Bakonyi bükkgazdálkodás és vadászat. 
A Roth Gyula tanösvény avatása.

A program során a Magas-Bakonnyal
ismerkedhettek meg a résztvevõk.
Farkasgyepûn, az autós pihenõtõl indu-
ló „Roth Gyula tanösvény” avatása után
rövid sétát tehettünk a Pisztrángos-tóig.
A tanösvény az 1936-os IX. IUFRO kong-
resszus útvonalát eleveníti fel, bemutat-
va az akkori kísérleteket, melyeket Roth
Gyula vezetett. Az Ugodi Erdészet terü-
letén a bakonyi bükkgazdálkodásról
kaphattak információt a jelenlévõk.   

A Witt emlékhelynél nagyszerû pa-
noráma nyílt a Bakonyra. Huszárokelõ-
pusztán a Bakonyerdõ Zrt. vadgazdál-
kodása került bemutatásra, kis fegyver-
és trófeakiállítással együtt, ahol meg-
nyitották a Széchenyi Zsigmond emlék-
szobát. 

III. sz. program (Bakonyerdõ Zrt. Farkasgyepûi,
Ugodi Erdészet)

Farkasgyepû v. Koplaló, puszta,
Veszprém vármegyében. Ut. posta
Városlöd.

Bakonybél, magyar falu, Veszp-
rém vgyében a Bakony közepén,
egy keskeny, de kies völgyben,
1044 kath. lak s paroch. szentegy-
házzal. Apátságát még Szent-Ist-
ván király alapította a benedekiek
számára, s 1030-ban megerõsí-
tetett. Ezelõtt független volt, de
most a szentmártoni fõapáttól
függ. Határa igen hegyes és nem
igen termékeny. Századoktól
fenálló bikkes, tölgyes erdeje igen
szép. A helység felett fölemelkedõ
Somhegy, legmagasabb hegycsúcs
a Bakonyban. F. u. a bakonybéli
apátság. Ut. p. Veszprém.



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 7–8. szám (2006. július–augusztus) 203



204 Erdészeti Lapok CXLI. évf. 7–8. szám (2006. július–augusztus)

A Szentgáli Tiszafás megtekintése, erdei
iskola bemutatása.

A Szentgáli Tiszafás az ország elsõ,
1951-ben természetvédelmi oltalom alá
helyezett erdõtársulása. A közel 240 ha
védett terület egyedülálló erdõterület,
ahol a tiszafa természetes állapotában ta-
lálható meg. A ’70-es években végzett
felmérés 120 000 db-ot, míg a 2004-ben
végzett számlálás kb. 14 000 db-ot talált,
annak ellenére, hogy a két legjelen-
tõsebb elõfordulási helyet a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park és a HM VERGA Zrt.
bekerítette. A terület természetvédelmi

kezelõje a HM Verga Zrt., amely együtt-
mûködve az ÁESZ Veszprémi Igazgató-
ságával és a Balatoni Nemzeti Parkkal, a
záródott bükk felsõszint megbontásával
(gyûrûzés) mindent elkövet annak érde-
kében, hogy a csökkenõ egyedszámú ti-
szafa felújulhasson. A kialakított fogadó-
épület és sétaösvény bemutatja a mik-
lóspálhegyi állományrészeket, a külön-
bözõ korú tiszafa elõfordulását..

A Hubertusz Erdei Iskolát a HM
Verga Zrt., együttmûködve Ajka város
önkormányzatával 2002-ben kezdte
építeni és mûködtetni. Jelenlegi formá-
ját 2005-ben kapta. Kialakításra került

két oktatóterem, harminc fõ részére té-
liesített szálláshely, melegítõkonyhás
étterem, játszótér, apróvad-bemutató.
Az elmúlt években az iskola programja-
in 4000–4500 kisiskolás vett részt az or-
szág minden részébõl.

IV. sz. program
(HM VERGA Zrt. Kabhegyi Erdészet) 

Szent-Gál, népes magyar helység, Veszprém vármegyében, a Bakonyban, 452
kath., 41 evang., 2714 ref. lak., kath. és ref. anyaszentegyházakkal. Szántóföld-
jébõl két nyomás síkon fekszik, a többi hegyen, völgyön. Erdeje roppant, s ben-
ne nagy vadak is tanyáznak; azonban e szép erdõ irtogatás és tömérdek favágás
által, mind a mellett hogy zár alá vétetett, fogy és ritkul. Legelõje a Bakonyban
elég, de rétje kevés. Számos õrlõ- és deszkametszõ-malmokkal bír. Hajdan a
szent-gáliak királyi vadászok voltak, s e czímmel éltek, azonban ma is szép sza-
badságokkal bírnak, nevezetesen helybeli nemességgel (territorialis nobilitás), s
innen magyarázhatni meg a házak szörnyû népességét. Egyébiránt mind a mai
napig megmaradt azon szokás, hogy évenkint a királyi udvarnak különféle nagy
vadakat visznek, hódoló kötelességök jeléül. Ut. p. Veszprém.



Tési szélmalom és kovácsmûhely megte-
kintése, bükkgazdálkodás a Bakony-
ban, harangszentelés.

Tésen az erdészet mûködési terüle-
tének jellegzetes színfoltjával, a Magyar
Honvédség által használt gyakorló- és
lõtérrel ismerkedtek a résztvevõk. Ezt
követõen az 1970-es évek végén felújí-
tott tési szélmalom és kovácsmûhely
megtekintésére került sor. A kultúrtör-

téneti hely érdekessége, hogy a malom
ma is mûködõképes.

A 2002-ig gyakorlatilag feltáratlan
erdõtömbben a HM Verga Zrt. a kifeje-
zetten nehéz terepviszonyok ellenére
kb. 9 km erdészeti feltáró utat épített.

Római Fürdõn (Bakonynánai Galya
Szurdok, a térség egyik kedvelt kirándu-
lóhelyével ismerkedhettünk. Ezt követte
a Honvéd Kincstár megmentett harangjá-
nak újraszentelése a Nádasdy Parkban. 
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Tés, magyar–német falu, Veszprém
vgyében, 742 kath., 584 magyar
ágostai, 7 zsidó lak., kath. és evang.
paroch. szentegyházzal. Hegyes ha-
tár. Nagy makkos és vadas erdõ a
Bakonyból. F. u. a fejérvári püspök.
Ut. p. Veszprém.

V. sz. program 
(HM VERGA Zrt. Királyszállási Erdészet)

Az elsõ írásos feljegyzés Tésrõl 1086-ból
származik. Abban az idõben a Fennsík a
bakonybéli bencés kolostorhoz tartozott. A
vagyonösszeírás szerint a tésiek már falu-
közösségben éltek és földet mûveltek.

A tési úrbéresek, jobbágyok ÚRBÉRES
szerzõdést kötöttek a préposttal. 27
pontban foglalták össze a feladatokat,
az erdõhasznosítással kapcsolatos fon-
tos teendõket. Íme néhány ezek közül:

„Az erdõ az uraságot illeti, egyedül
tûzre és épületre való fát, magtermõ fá-
kon kívül a maga szükségletére a szegé-
nyeknek hordani szabad lészen…”

Ez lehetett talán a térségben az elsõ
„erdõvédelmi” intézkedés, az erdõ fenn-
tartására való törekvés. A makktermõ fák
védelme a makkoltatás érdekében tör-
tént, ugyanis makkbért kellett fizetni.

Korlátozás alá esett a vadászat is:
„…hogy a parasztság a munkától el

ne szokjon, és dolgaiban hátramara-
dást ne szenvedjen, a madarászat és
vadászattól a jobbágyság eltiltatik. Ha-
nem amikor az uraság vadászni fog,
minden gazda vagy zsöllér évente egy-
szer hajtani köteles elmenni…”

Bizonyára e kor Bakonyát idézi Er-
délyi József:

„…megolvasta fáidat / ez a világ ré-
gen / számba vette a vadat / erdõd sû-

rûjében. / Bakony alján, Bakonyban, /
akárhol az ember, / tagosított pagony-
ban uraké a fegyver…”

Az 1770-es években szabályozták az
úrbéres viszonyokat. Az URBÁRIUM a
lakosság számára biztosította a „fai-
zást”, a makkoltatást; ezek már bizo-
nyos elõrelépést jelentettek.

A tési határban a vadászati jog az
uradalmat illette meg. Ez nagy feszült-
séget okozott, hatására nagymértékben
elharapódzott az orvvadászat, ami
szinte napjainkig is tart.

A XX. század elején létrehozták az
ERDÕBIRTOKOSSÁGOT, az úrbéreseknek
átadott erdõterület kezelésének céljából.

A fõerdész kijelölte a vágásra érett fá-
kat, ezeket megszámozták, majd „facé-
dulákat” készítettek, és a kocsmában
megtartották a húzást. Télen a családok,
rokonok kalákában végezték el a kiterme-
lést, szigorúan az elõírásoknak, a szak-
mai követelményeknek megfelelõen.
Erdõõrt is alkalmaztak, mert szívügyük-
nek tekintették az erdõvel való törõdést,
védték, óvták az erdõt.

A szurdok felsõ végén van a Kõpajta,
hatalmas sziklatömbök egymásra bo-
rulva valóban pajtához hasonlít. A
barlangszerû képzõdményt az õsember
is lakta. 1945 januárjában fõhadiszál-

lás volt bent, rengeteg hadfelszerelés
maradt hátra a barlangban.

A Fennsíkon számtalan érdekes ter-
mészeti-erdészeti jelenség található, né-
hány ismertebb: a Kistés alatt húzódó
Csöpögõ-árok, a Gaja-völgyében a
Római-fürdõ, a Vadalmás, a Kálistók,
a víznyelõk, a Királyszállásra felfutó
páratlan szép Burok-völgy.

Szemet gyönyörködtetõ a Fennsík
nyáron, a hullámzó sárga búzatengert
körülölelõ erdõgyûrûvel… közepén a
szélmalommal.

Köveskuti György
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A Zirci Ciszterci Apátság épületeinek
megtekintése, bükkgazdálkodás a Ba-
konyban, harangszentelés.

Zircen, a Bakony fõvárosában – az
1727-tõl több mint 100 éven keresztül
épített – Ciszterci Apátság magyarorszá-
gi központjának épületegyüttesével is-
merkedhettünk ( Bazilika Minor, termé-
szetrajzi múzeum, Széchenyi mûemlék-
könyvtár).

Bükkgazdálkodás a Magas-Bakony
erdõgazdasági tájegységben, Porva
községhatárban, az egykori  Peacovics
grófi birtokon. A 2005-ben átadott Pin-
tér-hegyi Parkerdõ fogadóközpontját
látogattuk meg, ahol ismertetõt hallhat-
tunk az erdõgazdaság közjóléti szerep-
vállalásáról.

Ezt követte a Honvéd Kincstár meg-
mentett harangjának újraszentelése a
Nádasdy Parkban, az V. program
résztvevõivel közösen.

Zircz, német m.v., Veszprém vmegyé-
ben, a Bakonyban, ut. p. Veszprém-
hez északra 3 óra: 1780 kath. lak, kik
fõleg mesterségekbõl, földmûvelésbõl,
fa eszközök készítésébõl és fuvarozás-
ból élnek. Nevezetes e város a cisterci-
ta szerzet gazdag apátságáról, melly
még 1198-ban alapítatott, s 1814-tõl
fogva a pásztói és pilisi apátságokkal
egyesíttetvén, most egészen független.
Az apátsági szentegyház Gizela király-
nétól építtetett, de már megrongálta-
tott templom romjaira épült. Ékesítik
e várost a szép ízlésû apátsági kastély
s az urasági gyümölcsös. A mezei gaz-
daság okszerûen vitetik, melly által az
itteni meszes, s agyagos föld is ter-
mékenynyé tétetett, egy nagy darab
vizenyõs tábla föld pedig szép rétté
alakíttatott. Van itt szép uradalmi te-
henészet, több vízimalmok, fiatal
fenyves, a Bakonyból roppant bikkes
és tölgyes erdõ, sok gyümölcs, de
szõlõhegy az itteni hideg éghajlat mi-
att nincs. Bírja a helybeli apátság, s a
város feje egy uradalomnak.

VI. sz. program
(HM VERGA Zrt., Zirci Erdészet)
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A Tihanyi-félsziget bemutatása, különös
tekintettel az Európa Diplomás területre

Séta a Belsõ-tó partján az Aranyház-
forráskúpra, közben ismerkedve a Ti-
hanyi-félszigettel, különös tekintettel az
Európa Diplomás területre és az erdé-
szeti szakmai vonatkozásokra.

A tihanyi levendulatermesztés múlt-
jának és jelenének rövid bemutatását
hallhattuk az új levendulaültetvénynél. 

Hála az esõ utáni szép idõnek, az
Aranyház-forráskúpról kristálytiszta pa-
noráma tárult a résztvevõk elé. Innen
szemlélhettük Tihany települését és a
fölé magasodó apátság épületét. A tá-
volból távcsõvel kivehetõ volt az esti
baráti találkozó helyszíne is.

VII. sz. program 
(Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság, Tihany)

Tihany, magyar m.v., Zala v., a róla
nevezett félszigetben, egy hegyoldal-
ban, mellyet az emeletre épült apátsá-
gi lak., s két-tornyu szentegyház koro-
náz. Lakja 535 kath., 304 ref., s min-
denik felekezetnek saját plébániája
van itt. A hires tihanyi viszhang, melly
több szótagokat vissza ad. Innen egy
meredek szorosságon lehet menni a
Balaton partjára, hol kecskeköröm
alakú kövek nagy mennyiségben sze-
detnek, s ezek megvásárlására az ide-
genek a helybeli pórgyermekek által
tömegenkint ostromoltatnak. A tiha-
nyi hegyfok északkeleti oldalában, szi-
lába be vésett remete lakok, innen fel-
séges kilátás esik a Balaton sima tük-
rére, s az ezt övezõ erdõkkel és
szõlõkkel koszoruzott hegysorokra. A
tihanyi félsziget kerülete mintegy 1
mfd. Lehet, s az egész tõlcsér alakú,
mellynek legmélyebb völgyében 2 tó
hely látszik. Szántóföldje bõveb volna,
de csak közép termékenységü; erdeje
elég, szõlõt is mível; a Balatonban pe-
dig sok gárdahalat fog. F. u. a helybe-
li apátság, melly 1055-ben alapittatott
a Sz.-Benedek szerzetesei számára. Út.
P. Veszprém.
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Nem csalódtak, akik ezt a programot vá-
lasztották, mert kitettek magukért a térség
magánerdõ-tulajdonosai. Kultúrprog-
ramként a herendi porcelángyártás törté-
netével és folyamatával ismerkedhettek a
porcelánmanufaktúrában. A Hajagi
Véderdõ EBT területén a természetközeli,
többcélú erdõgazdálkodás bemutatóját
tanulmányozhatták a résztvevõk. 

Kedves figyelmesség volt, hogy a
Szentgál 3D erdõrészletbe tett rövid túrára
– melyet Siffer Sándor fõerdõrendezõ ve-
zetett – egy derekas vándorbotot kaptak a

vendégek. Itt a Pros Silva jellegû minõségi
csoportos gyérítés bemutatása volt.

A hajdani szentgáli erdõgazdák, tanya-
birtokosok emlékére állított emlékoszlo-
pot Szentgál polgármestere, Vecsei Fe-
renc avatta, majd Pethõ József, Luzsi Jó-
zsef, Klemencsics András koszorúzott.

A Hajagi Erdei Tábor területén elköl-
tött uzsonna alatt Markó Lászlóné a
MEVME elnöke és Bodor Dezsõ Károly
magánerdõs alelnök erdészeti integrátor
és Klemencsics András beszélt a magán-
erdõk jelenérõl, jövõjérõl.

Herend, népiesített puszta, Veszpém
vmegyében, a pápai országutban, a
Bakonyban: 618 kath., 21 ref., 4 zsidó
lak., vizimalommal, szép erdõvel,
agyagos, köves határral, s egy
poczelán-gyárral. F. u. gr. Zichy, a
szentgáli község s mások. Itt van a Ba-
konyban egy romladozott vár, melly
Essegvárnak neveztetik, s mellyet
némellyek  a romaiak Essetia minor
telepjének tartanak, mások pedig azt
mondják, hogy Hunyady Mátyás
Himfy nevü udvarmestere (kitõl
Kisfaludiak is, tehát a Himfy szerel-
meinek lelkes éneklõje is származnak)
egyik vejének, Essegvárinak lakása
volt. Itt van Fischer Móricznak igen je-
les porczelán-gyára. Ut. p. Veszprém.

VIII.  sz. program (Magánerdõ-tulajdonosok és
Erdõgazdálkodók Veszprém megyei Egyesülete)
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Szûcs István és társa Kft. 8229 Csopak, Kõkorsó u. 30. 30/500-97-70
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Baracskay Lajos és társai 8284 Nemesgulács, József A. u. 7/1. 30/239-46-52
Zöld Erdõ Mérnöki Iroda, 
Temesvári Erik 8460 Devecser, Honvéd u. 70. 70/450-56-33
Máthé Gyula és megbízói 8518 Kemenesszentpéter, Jókai u. 16. 30/238-07-74
Nyugati Nyár EBT 8460 Devecser, Nagy László u. 7. 30/959-03-21
Járó Sándor 8500 Pápa, Dóra u. 8. 30/916-63-51

MEGOSZ Közép-dunántúli Régió Iroda
Nemesvámos, Kossuth u. 43.  Tel./fax: 06/ 88/ 265-043
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A szakmai bemutatókról visszaérkezõket
a balatonkenesei HM üdülõ gyönyörû
parkjában a Légierõ zenekara fogadta. A
program szerinti emlékfaültetésre össze-
sereglett erdészeket a Himnusz elhang-
zása után a házigazda HM Verga Zrt ve-
zérigazgatója, Kulcsár Zsolt köszöntötte
és nyitotta meg hivatalosan a 2006. évi
vándorgyûlést.

„Nekem azt tanították, naponta há-
rom szempontból vizsgáld meg magad:
Vajon mások szolgálatában hûséges
voltál-e, hogy vajon a barátaiddal való
kapcsolatban õszinte voltál-e, és hogy a
hagyományt, amelyet tanultál, vajon al-
kalmaztad-e.

Én az erdõt szolgálom, veletek
együtt. Én úgy gondolom hûségesek
vagyunk. Amikor az Erdõrõl gondolko-
zunk, Micimackó és barátai lakhelyérõl,
elsõre egészen más világnak tûnik, mint
a mindennapi taposómalom, az állandó
idegeskedés. De csak olyannak tûnik.

Micimackóék világa sokkal jobban ha-
sonlít a miénkre, mint gondolnánk, hi-
szen mi lehet nyomasztóbb, mint amikor
az ember beleesik egy Szörnyû Elefánt-
csapdába? Elképzelni, hogy odalent szo-
rongunk, utolsó mézescsuprunk végére
értünk és egyetlen odvas fa sincs a látha-
táron, vagy belegondolni abba, hogy Kü-
lönös Állat költözött a szomszédunkba,
aki a közvélemény szerint meglehetõsen
Szenvedélyes?

Az Erdõben járva úgy találjuk, az Õ
történeteikkel tökéletesen illusztrálható
az erdészek és általában az emberek
problémái. Persze a dolgok, amelyek a
mesebeli erdõben történnek, talán nem
olyan összetettek és a következményük
nem olyan súlyos, mint a mi ügyeink, a
valós életben. És persze a Százholdas

Pagonyban a legválságosabb helyzet-
ben is fennáll a lehetõség, hogy jön Ró-
bert gida és elrendezi a dolgokat.

A mi erdõnkben nem lehet örökké a
Róbert Gidákra várni, akik majd meg-
mentenek, ha bajba kerülünk. Csak sa-
ját magunkra számíthatunk. Kiváló er-
dészekre van szükség és a jövõben még
jobbak kellenek majd. Az, hogy az élet-
ben, a munkában adódnak gondok,
problémák, teljesen rendjén való, mint
az is, hogy kiváló erdészek kellenek. A
tudás maradéktalan elsajátítása nem
mentesít majd a problémáktól, de aki
megfelelõ tapasztalatok birtokában vág
át az Erdõn, kevesebb rekettyebokor és
bogáncs szegélyezi az útját. Nem be-
szélve a kelepcékrõl. Tanulni és nem
gondolkodni: hiábavaló fáradság, gon-
dolkodni és nem tanulni pedig
veszedelmes.Én itt születtem e község-
ben és a barátaimnak egyszer megígér-
tem, hogyha lehetõségem lesz rá, egy-
szer egy nagy bulit csapunk a Balaton
partján. Megadatott és körülnézve lá-
tom, hogy sokan el is jöttetek.

Én tisztelem a hagyományokat és a
Vándorgyûlés szervezése egy ilyen
feladatot adott. De szeretek újítani is,
hátha hagyomány lesz belõle. A kö-
zös szervezés megmutatta, hogy tu-
dunk együtt gondolkodni és együtt
cselekedni. Mert akik különbözõ úton
járnak, nem adhatnak egymásnak ta-
nácsokat.

Remélem, azt a sok mindent, amit ma
délután láttatok, elviszitek magatokkal a
szívetekben és kívánom, hogy érezzétek
magatokat jól a továbbiakban.”

Ezután Kuti Csaba, a Veszprém me-
gyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a
résztvevõket, majd Balatonkenese pol-
gármestere, Kürthy Lajos – aki, mint el-
mondta nagy erdõbarát – fejezte ki örö-
mét, hogy községében tartja az erdésztár-
sadalom éves, kiemelkedõ rendezvényét.

Ezt követte három emlékfa elültetése.
A méretes kocsányos tölgy suhángokat
az Egyesület nevében cserép János és
Pethõ József elnökök, a házigazdák ne-
vében Markó Lászlóné, Balogh László,
Horváth László és Kulcsár Zsolt ültették
el az eseményt hirdetõ réztáblák mögé.

A külföldrõl jött testvérszervezetek
képviselõi is mondtak néhány köszöntõ
szót, úgy mint Erdély, Ausztria, Bajoror-
szág, Szlovákia küldöttei, valamint Ro-
land Migende, az erdei iskolákat patro-
náló tiszteletbeli tagtársunk. Lassan be-
sötétedett, amikor felcsendült a soproni
Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola
vadászkürtöseinek hangja.

Élhetõ  tájért,  értékes  fáért  együtt!
Természetesen.  

Kenese, magyar falu, Veszprém vgyében, a Balaton felvége mellett, egy szõlõhe-
gyek közé szorított völgyben. Utczái tömöttek és rendetlenek. Van 1300 reform.,
250 kath., 20 zsidó lakosa, ref. Anyatemplommal. Szõlõhegye roppant, de erdeje
kevés vagy semmi, mert gondatlanság miatt elpusztult. Halászata a Balatonban
felette jövedelmes. A tópart-oldalban most is láthatni némelly kivágott füstös üre-
geket, mellyek hajdan a lakosoknak menedékül szolgáltak, most pedig a halászok
eszközeiket tartják benne. A balatonbeli híres porzót, mellyet a széllel hullámzó
víz hajt ki, itt szedik. Bírja a tudományi alapítvány, s ut. p. Veszprém.
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A Balaton partján felállított sátorban
ezután elkezdõdött a baráti találkozó,
melynek hangulatát a végre elfogadható
hangerõvel játszó zenekar tette kellemes-
sé. Azután –  még a rendezõk számára is
váratlanul – színpadra lépett a három vö-
rös ruhás hercegnõ, akik virtuóz hegedû-
játékukkal elvarázsolták a hallgatóságot.
Jól sikerült délután és este után térhettek
nyugovóra a résztvevõk.

Veszprém, igen régi nevezetes magyar püspöki város Veszprém vmegyében, Budá-
hoz 15 mfdnyi távolságra, saját postahivatallal. Ez a város hajdan a rómaiaktól
Rhispiának neveztetett, és közép Pannóniának praetoriuma volt. Itt lakott a
marahánus tótok király Szwatopluk, kit Usubu, a magyarok egyik vezére 10 napi
ostrom után innen kiûzvén, ezért a várost is Árpád kegyelmébõl birtokába kapta.
Késõbb sz. István ellen Kupa, vagy igazabban Koppány somogyi herczeg 998-ban
feltámadván, Veszprémet ostrom alá vette, de a veszprémiek addig oltalmazták
magukat, míg Hunt és Pázmán vezérek Esztergom vidékérõl megérkezvén, Kop-
pányt meggyõzhették. Illy vitéz viseleteért azt nyerte Veszprém, hogy a királynõ
rendes lakává tétetett, püspökséggel és káptalannal felékesíttetett, a székesegyház
a királynõ templomává tétetett, lakosai királyi udvarnokok lettek, s végre a veszp-
rémi nemesség leányainak nevelésére apácza-zárda állíttatott egy völgyben, s jöve-
delméül Vörösberényt több helységekkel együtt nyerte. Veszprém lakosai nyuga-
lomban éltek jó királyuk által adott szabadságaikkal egész 1552-ig, midõn a törö-
kök a várost elfoglalván, a népességet részint leöldösték, részint elhurczolták.
1557-ben kiverettek ugyan kis idõre, s a káptalan is visszatért, de csakhamar elköl-
tözött. Népessége 12,863 lélek, kik közt 1863 reformatus, 204 ágostai, 1008 héber,
a többi r. katholikus. Nyelvre nézve magyarok, s a számos nemeseknek ezelõtt sa-
ját elõjáróságuk volt. Határa a népességhez képest nem nagy és csak közép termé-
kenységû; legelõje szûk, kopár, köves; rétjei kevesek, de igen jók. Erdeje mind a vá-
rosnak, mind a nemességnek van. Egyébiránt a veszprémi püspökség egy a legré-
gibb és leggazdagabb püspökségek közt hazánkban. Megyéje kiterjed egész Veszp-
rém vmegyére, Somogynak és Zalának legnagyobb részére. Van benne 12 jövedel-
mes kanonokság, 9 jövedelmes apátság, 5 jövedelmes prépostság, 5 fõ-, 18 ales-
perestség, 216 plebánia, 7 szerzetesrend 17 kolostorral.
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Vadász Krisztina köszöntötte az ünne-
pi közgyûlés résztvevõit, majd Vangelis
1492 c. szerzeményére az Egyesület
díszzászlaja után, melyet négy
erdõmérnök kísért (Pap László, Bajner
Attila, Kovács Attila, Berger Péter), be-
vonult  a díszelnökség: Ormos Balázs,
OEE fõtitkár, Cserép János, az OEE
leköszönõ elnöke és Pethõ József, az

OEE új elnöke, Zámbori Mihály, HM ál-
lamtitkár, Koleszár István, az ÁPV ZRt.
ügyvezetõ igazgatója, Klemencsics
András, az FVM Erdészeti Fõosztály
vezetõje, Gõgös Zoltán, FVM államtit-
kár, Kuti Csaba, a Veszprém megyei
Közgyûlés elnöke, Sirman Ferenc, FVM
kabinetfõnök, Kanozsainé dr. Pék Má-
ria, Pápa város jegyzõje, Horváth Lász-
ló, a Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója,
Kulcsár Zsolt, a HM Verga Zrt. vezér-
igazgatója, dr. Markó Lászlóné, a
Magánerdõ-tulajdonosok Veszprém
megyei Egyesületének elnöke, Gál Ró-
bert, a Balatoni Nemzeti Park igazgató-
helyettese, Vaspöri Ferenc, az ÁESZ
Veszprémi Igazgatóságának igazgatója. 

Õket követte az Egyesület vándorgyû-
lési vándorzászlaja, melyet négy helyi er-
dész (Porpáczy András, Kemendy Géza,
Trosits György, Milinszki Tibor) kísért. 

A Himnusz elhangzása után Cserép
János ügyvezetõ elnök nyitotta meg,
majd Horváth László vezérigazgató kö-
szöntötte a közgyûlést.

„A Bakony fogalom a magyar embe-
rek számára összekapcsolódik az
erdõvel, az erdõrengeteggel. Itt az em-
berek már egy évezrede az erdõbõl és
az erdõért élnek. Ennek üzenete a mai
kor emberének talán az lehet, hogy ter-
mészeti környezetünk ésszerû haszná-
lata nem okoz, nem okozhat károkat. 

A másik fontos dolog, amit kiemel-
nék, az a térségi összefogás, amely bi-
zonyítja, hogy együtt, a közös célok ér-
dekében még eredményesebben lehet
tevékenykedni.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az
összefogás, együttgondolkodás nemcsak
a vándorgyûlés szervezésére érvényes,
hanem évekre visszanyúló, és egyre job-
ban mûködõ kapcsolat a hatóságok, a
gazdálkodók és a társadalmat képviselõ,
a régióban tevékenykedõ civil szerveze-
tek között. Közös térségben élünk és dol-
gozunk, és minden ellenkezõ híresztelés
ellenére egy a célunk.

Hasonlóan jelmondatunk tartalmá-
hoz, élhetõ tájban, természetes, termé-
szetszerû erdei környezetben együtt, a
társadalmi elvárásokat is kielégítve sze-
retnénk élni, megélni.

Kis ágazatunkat, amelynek az érdek-
érvényesítõ képessége megmagyarázha-

tatlan módon amúgy is igen szerény,
gyakran érik megosztásra irányuló törek-
vések. És ha nem a kellõ bölcsességgel vi-
selkedünk, ezek az akciók célt is érnek.
Soha nem volt nagyobb szükség az össze-
fogásra, mint most! Fogjunk tehát össze,
rendezzük sorainkat,  szakmánk megítélé-
sét és súlyát tegyük végre a méltó helyére.

Napjainkban az egyik mesterségesen,
leghevesebben szított, szinte már társa-
dalmi feszültség szintjére emelkedett ál-
probléma, hogy az erdõgazdálkodás és
a természetvédelem munkáját és érde-
keit, minden komoly alap nélkül, telje-
sen ellentétesnek állítják be. 

Ennek egyértelmû cáfolata az az er-
deink érdekében folytatott konfliktus-
mentes munkakapcsolat a Balatoni
Nemzeti Parkkal és az ÁESZ Veszprémi
Igazgatóságával, amely már hosszú
évek óta jellemzõ térségünkre.
Elõdeink munkájának gyümölcseit jo-
gos büszkeséggel védjük együtt, de ez
nem jelenti azt, hogy magas szakmai
színvonalon és az erdõ érdekeit figye-
lembe vevõ módon végzett ökológiai és
ökonómiai szemléletû gazdálkodá-
sunkról le kellene mondanunk!   

Természetesen különféle korlátozá-
sokkal találkozunk, de ezt tudomásul
vesszük, hiszen erdészelõdeink a múlt-
ban, mindenféle külsõ kényszer nélkül
is, többször korlátozták magukat termé-
szeti értékeink megóvása érdekében.

Nagyon fontosnak tartjuk a közjóléti
tevékenységünk legalább szinten tartá-
sát, erdei iskoláink mûködtetésével a
jövõ generáció környezeti nevelését, a
természet, az erdõ megismertetését,
megszerettetését. 

Szeretném kiemelni tulajdonosunk, az
ÁPV Zrt. stratégiáját, amelyet már évek
óta folytatva, a társaságoknál képzõdött
eredményt helybenhagyva, megteremti
az alulfinanszírozott erdõfelújítás és az er-
dészeti közcélú feladatok megvalósításá-
nak pénzügyi hátterét. 

Ezenfelül a saját környezetvédelmi
támogatási pályázati rendszerén keresz-
tül jelentõs összegekkel segíti az
erdõgazdaságokat a környezetvédelmi
céljaik megvalósítása érdekében. 

Meggyõzõdésem, hogy szakmánk-
nak nagyon fontos szerepe lesz a
jövõben is, és büszkén mondhatjuk:
Voltunk, Vagyunk és Leszünk!!!”

Élhetõ  tájért,  értékes  fáért  együtt!
Természetesen.  

KÖZGYÛLÉS, 2006. június 9–10.,
Jókai Mór Mûvelõdési Központ Színházterme, Pápa
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Az elmúlt évben és a vándorgyûlé-
sünk idõpontjáig elhunyt tagtársainkra
emlékezett Ormos Balázs, az Országos
Erdészeti Egyesület fõtitkára.

A klopacska hangjai kísérték a felol-
vasott névsort.

„Hagyomány, hogy mi, akik öröm-
mel együtt lehetünk, emlékezzünk
azokra, akik már nem lehetnek velünk.
Emlékezzünk elhunyt tagtársainkra,
kollégáinkra, barátainkra, akik az el-
múlt idõszakban hagytak itt bennünket!

Az elhunytak nevének felolvasásakor
javaslom, gondolatban emlékezzünk
meg azokról is, akik 50 éve részesei,
szenvedõi voltak az ’56-os események-
nek és az azt követõ megtorlásoknak.

Grátzer Miklóssal, az ’56-ban Kana-
dába menekült kollégával találkoztam a
minap, aki elmondta, hogy a szeptem-
beri szokásos báljukon  Vancouverben,
megemlékeznek elhunyt társaikról, egy
ott csináltatott klopacska hangja kísére-
tében. Lám a selmeci szellem, a hagyo-
mányok összekötnek bennünket ilyen
nagy távolságról is. Ezért gondoljunk a
határon túl elhunyt kollégáinkra is, a
Kanadába kényszerült erdészekre is.   

Kérem, felállva hajtsunk fejet emlé-
kük elõtt. 

Bacsa Árpád erdésztechnikus, Kaán
Károly díjas, id. Bakonyi Imre erdész-
technikus, Boldozsár Antal erdésztechni-
kus, Brugger Frigyes erdõmérnök, Cser-
jés Antal erdõmérnök, Csuport Sándor
erdésztechnikus, dr. Dallos János erdõ-
mérnök, Deszpót László erdésztechnikus,
Bedõ Albert díjas, Draskóczy József
erdõmérnök, Galgóczi Ernõ erdõmér-
nök, Horváth József, alias Fittipaldi,
Jakics József erdõmérnök, Kálócz Béla
erdésztechnikus, Kaszás Antal erdész-
technikus, Kékedi Károly erdésztechni-
kus, Kékesi József erdõmérnök, egyetemi

adjunktus, Kocsárdi Károly erdõõri szak-
iskola, Bedõ Albert díjas, Krenner István
erdésztechnikus, Magyar János erdõ-
mérnök, akadémikus, Mayer György
erdõmérnök, Metz András erdésztechni-
kus, Mester László erdõmérnök, Mucsi
Ferenc erdésztechnikus, Pap Zoltán
erdõmérnök, Riedl Gyula erdõmérnök,
Bedõ Albert díjas, tiszteletbeli tag,
Salekovics László erdésztechnikus,
Schandl Lajos erdésztechnikus, Solti Béla
mérlegképes könyvelõ, igazgatóhelyet-
tes, Stift László erdész, Szanyi Tibor er-
dész, Szohrné Szibilla Márta közgazda-
sági technikus, Tajti László erdésztechni-
kus, Tanaszi György erdõmérnök, Tar
László erdõmérnök, dr. Tóth Ferenc
erdõmérnök, egyetemi adjunktus, Tóth
József erdésztechnikus, Tóth Lajos er-
désztechnikus, Török Imre György erdõ-
mérnök, Varga Emese erõmérnök, Vén
Zoltán erdésztechnikus, Virág Ferenc er-
désztechnikus, Virágh Pál erdész,
Zékány Tibor erdõmérnök, Zsilvölgyi
László erdõmérnök, Kaán Károly díjas.

Emlékük bennünk él.  Nyugodjanak
békében!”

Ezt követõen dr. Sárvári János, a
szakkönyvtár õre mondta el gondolata-
it az Országos Erdészeti Egyesület más-
fél évszázados múltjáról.

„Vannak különleges évszámok, ame-
lyek egy-egy szakma életében szinte
vonzzák a jubileumokat. Ilyen szeren-
csés metszéspont az Országos Erdészeti
Egyesület életében a jelenlegi 2006-os
esztendõ is. Mikor azt a rendkívül
megtisztelõ felkérést kaptam, hogy  szól-
jak néhány szót ezekrõl a dátumokról
elsõként három évszám jutott eszembe:
1851, 1866 és 1886. Mindegyik nagy
jelentõségû, sorsfordító idõpontot jelöl.

1851-ben, 155 évvel ezelõtt, harma-
dikként Európában, létrejött az

Ungarischer Forstverein, Magyar Er-
dészegylet néven. Ez volt az elsõ ma-
gyar erdészegyesület amely nyelvében
és – fõként eleinte – tagjai szellemiségé-
ben is német volt. Az egylet „Mitheilun-
gen des Ungarischen Forstvereines”
cím alatt rövid idõn belül útnak indítot-
ta szaklapját, rendszeresen tartott köz-
gyûléseket és alapszabályszerû mûkö-
dése biztosított volt. Az országban szé-
les körben kibontakozó nemzeti moz-
galmak azonban elérték az egyletet is
és annak élére Divald Adolf és Wagner
Károly állottak. Céljaiknak, követelése-
iknek már 1861-ben, vagyis 145 évvel
ezelõtt, az abban az esztendõben meg-
tartott közgyûlésen markánsan hangot
is adtak, de nyílt kenyértörésre csak öt
évvel késõbb került sor.

1866. december 9-én, éppen 140 esz-
tendeje, a Magyar Erdészegylet pesti,
rendkívüli közgyûlésén Divald Adolf
elõterjesztése után a kisszámú, de annál
lelkesebb hallgatóság megszavazta az új
alapszabályok kidolgozását, amit a más-
napi, az Országos Erdészeti Egyesület
elsõ rendes közgyûlése jóvá is hagyott.

Sokan vitatkoznak ma is azon mi tör-
tént vajon ezen a két decemberi napon?
Új egyesület alakult vagy a régi újult meg
és folytatta munkáját új tartalommal? Nos,
nem ennek a rövid ismertetésnek a fel-
adata, hogy ezt eldöntse, de a szemtanúk
hitelességét elfogadva hadd idézzek egy
akkori résztvevõt, a Divald után felszóla-
ló Barta Bélát, aki a közgyûlés célját tö-
mören így fogalmazta meg: „Azon szán-
dékkal jöttünk itt Pesten össze, hogy az
erdészeti egyletet a haza igényei s az ér-
vényre emelkedni törekvõ viszonyok kí-
vánalmaihoz képest átalakítsuk.”

Az ülésen részt vett az a három férfiú:
Divald Adolf, Wagner Károly és Bedõ Al-
bert, akik késõbb döntõ szerepet játszot-
tak az újjáéledõ Egyesület és az egész ma-
gyar erdõgazdálkodás felvirágoztatásá-
ban, a magyar erdészet aranykorát is
jelentõ idõszak beköszöntében. A köz-
gyûlésen megjelent 44 férfi valóban törté-
nelmet írt. Szellemiségében megújítva út-
jára bocsátotta az Országos Erdészeti
Egyesületet, amely rendkívüli növeke-
désnek indult, mind tagsága létszámát,
mind költségvetését, mind országos szak-
mai tekintélyét figyelembe véve. A korfel-
fogásra jellemzõ, amit az Erdészeti Lapok
1867. évi 1. füzetében is  olvashatunk: „A
haza minden mívelt polgárának érdeké-
ben fekszik: az erdõknek nagyszerû
jelentõségét minél jobban felismerni; és a
nemzet ezen nagy s fontos kincsének
fenntartására illetõleg gyarapítására ereje
és hivatása szerint közremûködni.” 
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Ez a széles társadalmi rétegek által is
támogatott lendület vezette az Egyesü-
letet, és így építette meg - csupán tagjai
önkéntes adakozásából - székházát, tet-
te naggyá és ismertté a magyar erdésze-
ti szaknyelvet és alapította meg szak-
könyvtárát, a haza büszkeségére és a
magyar erdészek üdvére.

Mai szemmel is elképesztõ az a tem-
pó, ami a Cziegler Gyõzõ által tervezett
háromemeletes, különleges stílusú
székházunk építését jellemezte. 1885
július közepén kezdõdtek meg a föld-
és kõmûves munkák, a falazással októ-
berre már elérték a második emeletet,
így a Groedl testvérek útnak indították
Pestre a méretre szabott fedélszék és to-
rony anyagát. Október 23-án a választ-
mányi ülésen az építésvezetõség beje-
lentette, hogy a székház építése annyi-
ra elõrehaladott, hogy a koszorúzási
ünnepély megtörténhet. 1886. augusz-
tus elsején pedig, alig 1 évvel a munkák
megkezdése után, az elkészült házba
már megkezdõdött a beköltözés. Ez
pont 120 éve történt.

Végezetül  még egy jubileumra szeret-
ném felhívni a figyelmet. Kezdetben az
OEE csak az erdõmérnökök egyesülete
volt, oda az erdészek csak 1948-tól kap-
csolódtak be. Ezért még 1926. június 30-
án, éppen 80 évvel ezelõtt, Esztergom-
ban, az Erdészeti Szakiskolában megala-
kult a MEVME, vagyis a Magyar Erdésze-
ti és Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet
Országos Egyesülete. A MEVME a II. vi-
lágháború során megszûnt, de díszes
zászlaját, hála Riedl Gyula bácsi gondos-
ságának, könyvtárunk ma is õrzi. Hadd
idézzem most befejezésül ennek a zász-
lónak a jelmondatát: “Istenfélelem, szere-
tet, munka, erre tanít bennünket az erdõ
örök bölcselete!” 

Ezután Stohl András színmûvész sza-
valta Wass Albert: Fenyõ a hegytetõn,
Nagy László: Bakony és Simon István:
Tél vége a Bakonyban c. versét. A ver-
sek közben a meghívott díszvendégek
köszöntötték a közgyûlést és mondták
el gondolataikat. 

Ezt követen az 1980-ban alakult, jelen-
leg Pápa város legjelentõsebb amatõr
mûvészeti csoportja, a Vadvirág néptánc-
együttes produkciója következett.

Szünet után Müller Kata, a tánckar
ifjonca lenyûgözõ hangon népdalokat
énekelt. 

Pápa, régi nevezetes város, Veszprém vmegyében, Gyõrtõl délre 2, s Veszprémtõl
nyugot-északnak szinte 2 postaállomásra, kies térségen. E város kiváltságait II.
Ulászló 1514-ben újakkal bõvítette, 500 pápai polgárnak azon vitézségéért, mely-
lyet a Dózsa hadainak Veszprém és Fejérvár közt pusztító maradványa
legyõzésében kitüntettek. Utczái tágosak, s nagyobb részt kövezettek. Csinos rend-
ben épült házai közül több szép magánépületeket láthatni, de legnagyobb ékes-
ségére szolgál még is az uraság vára; egy szép és sokféle kül és belföldi növények-
kel s 60 ölnyi üvegházzal díszes kerttel együtt; a roppant kath. paroch. szentegy-
ház, melly az egész környéken legszebb. Építette ezt gr. Eszterházy Károly egri
püspök, s belõl a falak mintegy 2 õl magasságra vörös márvánnyal vannak bebo-
rítva; a boltozat festései, valamint a fõ oltáron levõ kép is mesteri kezekre mutat-
nak; magasan felnyúló 2 tornyairól 1809-ben földrengés miatt a keresztek lees-
vén, 1833-ban nyertek újabbakat. Van itt egy irgalmas szerzetbeli kórház és
templom, ferenczi kolostor és szentegyház, egy reform., és 1 evang. anyatemplom,
2 nagy sinagóga, egy nagy polgári, egy izraelita, s egy nõ-kórház, mellybe beteg
szolgálók s más asszonyok is felvétetnek, s mellyet özv. Csúzy Gáspárnõ alapított,
és gr. Eszterházy Miklósnõ bõkezûsége szép virágzásba hozott, Zsoldos János ak-
kori elsõ megyés orvos fáradhatlan szorgalma által; intézet tébolyodtak és veszett
állatok által megmart szerencsétlenek számára; virágzó reform. Collegium, kath.
és izraelita polgári iskolák. Az itt volt kath. kis gymnasium, mellyben a
benedekiek templomjukhoz ragasztott derék épületben tanítottak, meg-
maradand-e az új iskolai rendezés szerint? nem tudhatni. Postahivatal és 5 ven-
dégfogadó. A piacz és a fõbb utcza éjjel lámpákkal világíttatik; s a város körül
szép árnyékos sétahelyek és mulatókertek vannak. Népessége 16 183 lélek, kik
1728 reformatust, 513 ágostait, 2714 izraelitát kivéve, római katholikusok; nyel-
vet illetõleg magyarok; s élnek fõleg kézmûvekbõl, kereskedésbõl, kevésbé föld-
mûvelésbõl. Kézmûvesei közel 1000 számmal vannak a mûipar csaknem minden
ágából, s köztök többen meglepõ ügyességet és szorgalmat fejtenek ki, s nem csak
a környéket, hanem vásárokra járván, a szomszéd megyék közelebbi vidékeit is
ellátják készítményeikkel. Vannak több gyárai is. Egy finom posztó s gyapjú szö-
vet gyára. Ezen kívül 5 posztós 17 legénynyel még 280 mázsa gyapjút gyárt fel.
Fejér szûrposztóval pedig számos csapói látják el a közönséget. Továbbá van itt
egy kõedénygyár, Mayer György a fentebbi posztógyár tulajdonosa birtokában.
Egy nagyobb, s egy kisebbszerû pipagyár, egy nagy forgalmú szivargyár, papiros-
malom és enyvgyár. Mûtakácsai jeles damaszkszöveteket, festõi pédig évenkint
5200 vég kelmét gyártanak. Végre a pápai irhások által készített kesztyûbõröket,
s a könyvnyomdát említem meg. Országos és hetivásárai élénkek, s a számos iz-
raeliták nyers termékekkel nevezetes kereskedést folytatnak. Van egy jól rendezett
könyvkereskedése is, mi hazánkban ritkaság. A város nagy részét körülfogó Tapol-
cza vizén több liszt- és kallómalmai vannak, és egy csinosan épített fördõház.
Örökös ura Pápának, s a hozzá tartozó uradalomnak gr. Eszterházy Miklós; de
bizonyos szerzõdésnél fogva még 18 évig Eszterházy József, Mihály és Károly gró-
fok birandják.
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Bogdán József, a Díj Bizottság elnö-
ke elõterjesztette a kitüntetéseket, a ki-
tüntetetteket Cserép János, elnök és
Répászky Miklós méltatta. 

Tiszteletbeli tag: Dr. Tóth János, Niz-
za, Dél-Franciaország.

Az erdészeti tudomány doktora,
egyetemi tanár, kutató erdõmérnök, akit
sorsa az 56-os forradalom idején a nyu-
gati mediterránumba ragadott, de haza-
szeretete és példamutató szakmai segít-
ségnyújtása révén a hazai exóta honosí-
tási, faterméstani, maggazdálkodási és
génmegõrzési munkák segítõjévé és ka-
talizátorává vált.

1929. január 24-én született Kapos-
füreden (Somogy megye), 1953-ban sze-
rezte meg erdõmérnöki oklevelét Sop-
ronban. Az 56-os forradalomban muta-
tott szerepvállalása miatt 1957. februárjá-
ban az ország elhagyására kényszerült.

Néhány éves elõtanulmányok után
1960-1967 között a Szaharában mûkö-
dött közre kezdetben olajlelõhelyek ku-
tatásában, majd kísérleti fásítások, kli-
matikus és talajtani megfigyelések, ter-
mõhelyfeltárások, ill. fafajmegválasztá-
sok munkáiban.

1967-tõl a Francia Erdészeti Tudomá-
nyos Kutató Intézet (INRA) munkatársa,

ahol az Avignon-i Kísérleti Állomáson
1968-1994 között mint csoportvezetõ
kutató erdõmérnök dolgozott. 

1978-ban elnyerte a doktori címet a
Marseille-i Egyetemen „Az Atlasz cédrus
(Cedrus atlantica) virágzásbiológiája,
magtermése és természetes újulata Dél-
Franciaországban” c. dolgozatának meg-
védésével. Kutatásainak eredményeit
több mint ötven tudományos közlemény
foglalja össze a különbözõ francia, ma-
gyar és más nemzetközi lapokban. Több-
ségük francia nyelvû, de több cikk megje-
lent magyar, német és angol nyelven is. 

Cédrus származás-vizsgálatokat, utód-
vizsgálatokat létesített. Tanulmányozta
az atlasz, a libanoni, a himalájai, valamint
a Ciprus szigetérõl származó cédrus mag
morfológiai, fiziológiai tulajdonságait,
valamint a különbözõ cédrusfajok fiatal-
kori növekedését Dél-Franiaország több
területén. 

A 90-es évektõl mind szorosabb
együttmûködést valósított meg a hazai
honosított exóta (fõként cédrus) gén-
anyag további hasznosítását szorgalma-
zó szakemberekkel. A magyar akácne-
mesítési és gazdálkodási eredmények
franciaországi tolmácsolója. Szakmai és
baráti segítségnyújtása révén az 50-es
években megkezdett exóta programok
új megfogalmazást, és lendületet kap-
tak, melynek révén a jövõ hazai erdõ-
gazdálkodása lehetõségei, a lehetséges
alternatívák gyarapodtak.

Eddigi kutatói munkássága összefog-
lalásaként a közelmúltban jelent meg az
cédrusokat feldolgozó monografikus
munkája francia nyelven a párizsi Har-
mattan Kiadónál. A könyv különös érté-
ke, hogy az egyetlen francia nyelvû szak-
könyv, amely a cédrusokkal foglalkozik
– azok botanikai, biológiai, ökológiai,
erdõmûvelési, erdõhasználati, közjóléti,
esztétikai és más egyéb kérdéseit taglalja.
Ez a könyv a másodiknak számít, amely-
ben a cédrusokról szóló ismeretanyagot
magyar erdõmérnök tolla vetette papírra;
az elsõ ilyen munka 1938-ban Fehér Dá-

niel professzor kiadásában jelent meg.
Majdnem ezzel egy idõben az általa ala-
pított, az OEE Erdõmûvelési Szakosztály
keretében mûködõ Cédrus Bizottság
közremûködésével egy magyar nyelvû
kivonatolt monográfia is internetes köz-
zétételre került.

Tóth Jánosnak döntõ szerepe volt és
van az utóbbi négy évtized magyar-francia
erdészeti szakmai és egyesületi kapcsola-
tok megteremtésében, kiszélesítésében.

A 2000. évben az OEE vándorgyûlé-
sén résztvevõ francia delegációt vezet-
te. Még ebben az évben elõkészítõ
munkája nyomán fogadta francia társ-
egyesületünk (SNICEF-CGC) az OEE
négyfõs delegációját egyhetes francia
tanulmányútra. Errõl számol be az Er-
dészeti Lapok 2001. januári száma.

Tóth János mindkét oldali ismertsé-
gének, kapcsolatainak köszönhetõen
1970-tõl több mint 50 fiatal erdõmérnök
járhatott Franciaországban, ismerked-
hetett meg az ottani szakmai szerveze-
tek (gazdálkodás, oktatás, kutatás, fej-
lesztés, magánerdõ-gazdálkodás mene-
dzselése stb.) tevékenységével. Ezzel
az egyesületi tagjaink látóköre szélese-
dett, nyugat-európai tapasztalata
bõvült. Ezeken az alkalmakon Tóth Já-
nos nemcsak a szakmai ismereteket tet-
te elérhetõvé a kollégáknak, de nemrit-
kán barátként látta õket vendégül

Tóth János emberi, baráti, kollegiális
segítõkészsége és kimagasló szakmai
példamutatása sokunk életútjára gyako-
rolt pozitív hatást: több erdészkolléga
számára segített megteremteni a nagy-
világban a tudományos-szakmai érdek-
lõdése kielégítésének lehetõségét. So-
kat tett az OEE és a francia szakmai
egyesülések kapcsolatának elõmozdí-
tása terén, szélesebb értelemben a ma-
gyar-francia erdészbarátság ügyében.
Napjainkban Nizzában él, de õszinte
kommunikációja révén Magyarorszá-
gon mind a mai napig megtapasztaljuk
aktív jelenlétét, segítségét és hûséges
barátságát egyaránt.
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Dr. KONDOR ANTAL
erdõmérnök 

Erdészeti pályafutását fiatal mérnök-
ként 1944 évben kezdte meg, majd a za-
lai erdõkben végzett szakmai munkát
1950-ig. Ezután kapott felkérést a Sop-
roni Erdészeti Technikumba, erdészeti
szakismeretek oktatására.

35 éven keresztül tagja volt az isko-
lateremtõ tanári karnak és legendás okta-
tója a soproni erdészképzésnek, aktív tá-
mogatója az iskola sportéletének, mely
oly nagyszerû sikereket tudhat magáénak.   

Évtizedek óta a természetszerû
erdõgazdálkodás, a természetkímélõ
erdõmûvelési eljárások szószólója, pro-
pagálója. Ezt már akkor is vallotta és hir-
dette, amikor még ez nem volt az érdek-
lõdés elõterében. Korszerû javaslatai a
természetes felújítás és az ökológiailag
stabil erdõgazdálkodás terén – erdész-
technikusok serege által került a gyakor-
latban alkalmazásra. Tudományos tevé-
kenysége az erdõvédelem és a csertölgy-
gazdálkodás terén teljesedett ki, e kör-
ben védte meg doktori értekezését is.

1944. év óta tagja az egyesületünknek.
Az azóta eltelt idõszakban erdészgeneráci-
ók fontos véleményformáló hatású tagjává
vált. A mai napig aktív tagja a Helyi cso-
portnak, minden szakmai rendezvényen
részt vesz. Javaslatai hosszú idõ óta alakít-
ják az Egyesület munkáját. 1992-ben az ad-
dig végzett kiemelkedõ munkássága elis-
meréseként Kaán Károly-díjban részesült.

Amit szakmailag, erkölcsileg, embe-
rileg az erdésztanulók és az egyesületi
tagok Tõle kaptak, az egész életükre
elkíséri Õket.

Dr. PÉTI MIKLÓS
erdõmérnök

Egyesületünknek 1972 óta tagja. 1986-
tól a Veszprémi Helyi Csoport titkára,
majd elnöke, s két cikluson keresztül
volt OEE magánerdõs alelnöke.

Mûködési területén összefogta a ter-
melõszövetkezeti erdészeket, akik sokat
köszönhetnek neki szakmai és igazgatá-
si ismereteik bõvítésében, átadásában.

A szövetkezeti és a magánerdõvel való
foglalkozást jól hasznosította a kiválóan
végzett egyesületi alelnöki tisztségében.
Egyik kezdeményezõje volt a Magánerdõ
Gazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa meg-
alakításának. Gondozta az erdõtulaj-
donosok és erdõgazdálkodók adó- és
pénzügyi elszámolási rendszerével kap-
csolatos könyv kiadását. A magyar
magánerdõ-tulajdonosok és gazdálko-
dók nemzetközi kapcsolatait több ren-
dezvény szervezésével támogatta. Jó kap-
csolatot tart fenn a magánerdõvel foglal-
kozó szervekkel és a civil szervezetekkel.

Több egyesületi szakosztályban is tevé-
kenykedik. Szakmai munkája jórészt az
erdõtervezéshez kötõdik. Mint a veszpré-
mi erdõtervezési iroda vezetõje, részt vett
az erdõtervezés rendszerének megújításá-
ban, a tervezési útmutatók kidolgozásában
és a térképészeti rendszer átalakításában.

Tudományos munkássága több er-
dészeti témát ölelt fel, melyek eredmé-
nyeit 24 alkalommal önállóan vagy
társszerzõként publikálta. 

1995-tõl a szentgáli Hajagi Véderdõ Ebt.
tagjaként, annak hegyvidéki erdeiben va-
lósítja meg a gyakorlatban is elképzeléseit.

Egyesületi és szakmai munkássága
mellett jelentõs társadalmi tevékenysé-
get is folytat. A Pro Silva Hungaria Díj
kitüntetettje. Kiváló erdész, kitûnõ em-
ber, jó kolléga.

SZEKERES GYÖRGY
erdõmérnök

Pályafutása és egyesületi tagsága 1962.
évben kezdõdött a Balaton-felvidéken.
Erdészetnél, majd az erdõgazdaság
központjában különbözõ munkakörök-
ben végezte elismerést kiváltó munká-
ját. Hosszú idõn át volt felsõfokú vezetõ
a Balaton-felvidéken és a Bakonyban
gazdálkodó erdõgazdaságokban. 

Egyesületünk Ellenõrzõ Bizottságá-
nak két ciklusban is tagja volt. Ebben a
tisztségében hatékonyan segítette a he-
lyi csoportok és az erdõgazdaságok
együttmûködésének erõsítését.

Az Egyesületünkhöz fûzõdõ viszonyá-
nak, elkötelezettségének kiemelkedõ bi-

zonyítéka, amit a külsõ tényezõk miatt
megszûnni látszó Veszprémi Helyi Cso-
port életben maradásáért tett, amit töb-
bedmagával felkarolt, és évek kitartó
munkájával korábbi rangjára emelt.

Nevéhez fûzõdik az elsõdleges és
másodlagos fafeldolgozás gazdaságos-
ságának értékelését lehetõvé tevõ infor-
mációs rendszer kidolgozása.

A Veszprémi Akadémiai Bizottságban
e témákban több elõadást tartott. Az álta-
la kidolgozott erdészeti tervezési rend-
szer oktatási anyag lett az ágazatunkban.

Mindennapjai legfontosabb feladata
volt az erdõgazdálkodás szakmai köve-
telményeivel alátámasztott eredmény-
centrikus gazdálkodás bevezetése és
folyamatos biztosítása.  

Neve nem csak a szûk szakmai kö-
rökben vált ismertté. Az erdõhöz, a ter-
mészethez való kötödése a mûvészeti
szintû fényképészeti tevékenységében
testesült meg, s tette országos hírû ter-
mészetfotóssá. Az Erdészeti Lapokban
számos esetben egészítette ki fotóival a
különbözõ publikációkat.

Bedõ Albert
emlékérmet kapott
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BÖRZSEI   LÁSZLÓ
erdésztechnikus

1962-ben mint erdésztechnikus kezdte
meg szakmai munkáját. A gyakorlati
munkák megismerése és elsajátítása te-
rén korán kitûnt lelkesedésével és szor-
galmával. 

1968-tól szövetkezeti erdészként el-
ismerésre méltó munkát végzett két táj-
egységben. 

Megszervezte a termelõszövetkezet
erdészeti és faipari ágazatát, mely sok
éven át kiválóan mûködött. 

Az üzemtervezések megalapozása
céljából részletes talajfeltárást és terepi
értékelést végzett, mellyel nagyban se-
gítette a célállományok megválasztását. 

Nevéhez fûzõdik, hogy kidolgozta
és bevezette a botolófûz-üzemmód mo-
torfûrészes technológiáját.

Önkéntes kezdeményezésére az
ERTI-vel közösen 34 klónból álló fajta-
kísérletet állított be, melynek rendsze-
res terepi értékelését is elvégezte.

Csemetekertje híres, az általa termelt
szaporítóanyag bel- és külföldön is ke-
resett.

Sokrétû érdeklõdését és kezdemé-
nyezõkészségét bizonyítja, hogy hagyo-
mányos mezõgazdasági erõgépekre alakí-
tott ki közelítõ és rakodó adaptereket,
nagyberuházás nélkül. 

Számos alkalommal vezetett szakmai
bemutatókat a soproni erdészhallgatók-
nak és egyesületünk helyi csoportjainak.

A Gyõri Magánerdõ helyi csoportnak
15 éven át volt elismert és megbecsült
elnöke. A kiváló erdész nyugdíjba vo-
nulása után is tevékeny.

STUBÁN ÁRPÁD
erdõmérnök

Egész szakmai munkássága a Balaton-
felvidékhez és a Bakony erdejéhez
kötõdik.

Mint erdõgazdasági dolgozó újszerû
technikai megoldásaival maradandót
alkotott a Keszthelyi-hegység feltáró út-
hálózatának fejlesztésében. 

28 éves erdõfelügyelõségi munkája
során korrekt és hatékony kapcsolatot
alakított ki az erdõgazdálkodók és az
erdõfelügyelet között.

Nevéhez fûzõdik a Bakony Erdészeti
és Faipari Rt.-nél a kocsányos tölgyesek
felújításának kidolgozása és gyakorlati
alkalmazásának bevezetése. A bakony-
béli erdészettel közösen, az általa kidol-
gozott módszerrel sikeresen oldották
meg a  bükkösök szakszerû természetes
felújítását, megszüntetve a költséges és
sokszor eredménytelen mesterséges
erdõsítési módszert. Ennek a felújítási
módnak köszönhetõen a korábbi évek
alatt felhalmozódott felújítási problé-
mák megoldódtak, megszûnt a vég-
használati korlátozás.

Sokoldalú képzettségét felhasználva
az egykori tsz.-ek számára több éven
keresztül elkészítette a használatukban
lévõ bányák geodéziai felméréseit, mû-
szaki és gazdálkodási terveiket. 

Az Erdészeti Egyesületnek 1963 óta
tagja. Hosszabb ideig volt helyi csoport
vezetõségi tag, majd összekötõje  a tsz.
erdészeknek. Ez irányú munkája nagy-
ban hozzájárult a termelõszövetke-
zetben dolgozó erdészek elismert-
ségéhez.

Ars poeticáját, miszerint az „erdõhöz
mindenekelõtt türelem, türelem és még
egyszer türelem kell” többször idézik
munkatársai.

Dr. VARGA SZABOLCS
erdõmérnök

Fiatalos lendülettel kezdte meg munká-
ját szülõföldjén, Nagykanizsán 1973-
ban. Erdészeti mûszaki vezetõként, sza-
porítóanyag-termelõ üzem vezetõ-
jeként, majd az Erdõgazdaság központ-
jában erdõnevelési és erdõvédelmi
felelõsként sajátította el a gyakorló
erdõgazda mindennapi feladatait. 

Már ebben az idõben nagy érdek-
lõdést mutatott az erdei életközösség
megóvását és fenntartását szolgáló meg-
oldások iránt; több dolgozatot készített
e tárgyban. Munkássága az erdészeti
szaporítóanyag-termesztés és az erdõ-
védelem terén teljesedett ki, aminek

eredményeként került az ERTI Erdõ-
védelmi Osztály élére. Négy év tudomá-
nyos munka után 1987-ben pályázat út-
ján a soproni Erdõmérnöki Egyetemre
került fõtitkárnak, majd 1991-tõl egyete-
mi oktató lett. Jelenleg az erdõmérnöki
kar általános és oktatási dékánhelyette-
se, intézetigazgató. Kutatási területei a
csemetekerti növényvédelem, a környe-
zetkímélõ erdõvédelmi technológiák
fejlesztése. 

Számtalan köztestület és társadalmi
szervezet tagja. Egyesületünkben 35
éve tevékenykedik. Alapító tagja, majd
hosszabb idõn át titkára, elnöke volt az
Erdõvédelmi szakosztálynak. Két cik-
lusban választmányi tag. Jelenleg is
több szakosztályban dolgozik, elõadá-
sokat tart, programokat szervez. Kiter-
jedt társadalmi kapcsolatokat ápol, több
szakirányú szervezet tagja. 

Az erdésztársadalom ismert, elismert
személyisége, egy személyben testesíti
meg a gyakorlati szakembert, a kutatót,
az oktatót. Elkötelezettsége az erdõ
iránt megkérdõjelezhetetlen. 

Kaán Károly
emlékérmet kapott
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Elismerõ oklevelet kaptak: Antal Jó-
zsef, Áncsán György, Czirok István,
Hajdú Imre, Iványi Miklós, Kristó Lász-
ló, Malgai Viktor, Nagy György, Nagy
László, Németh János Pagonyi Zoltán
László, Pap Zoltán, Puskás Zoltán, Si-
mon László, Szabó Jenõ, Szamosfalvy
Károly, dr. Tóth Aladár, id. Varga Ist-
ván. 

Az Év Erdésze verseny gyõztese:
Vincze Béla, ÉSZAKERDÕ Zrt. A helye-
zésével járó díjat a közgyûlés nyilvános-
sága elõtt Cserép Jánostól vette át.

Cserép János ügyvezetõ elnök gratu-
lált a kitüntetetteknek, megköszönte a
tagságnak, a választmánynak, a volt el-
nökségnek mindazt a támogatást, amit
az elmúlt négy év alatt munkájához ka-
pott. Egyben biztosította az új elnöksé-
get, hogy amíg módjában áll, minden
erejével támogatja az egyesület további
munkáját, melyhez az új elnökségnek
kitartást és erõt kíván.

Ezután Halász Gábor, az OVB elnö-
ke ismertette az egyesületi tisztújítás
eredményét. 

Jelentésében kiemelte, hogy az
érvényben lévõ választási szabályzat
elõírásainak megfelelõen történt vala-
mennyi képviselõ megválasztása.

Ezután Pethõ József, újonnan meg-
választott elnök köszöntötte a köz-
gyûlés résztvevõit.

„Tisztelt közgyûlés, hölgyeim és ura-
im, tisztelt külföldi erdész vendégek!

Tisztelt magyar erdészek!
Legelõször is a köszönetemet szeret-

ném kifejezni elnökké választásom alkal-
mából! Meg vagyok hatva, mert nem gon-
doltam, hogy ilyen megtiszteltetésben ré-
szesülök. Tapasztalhatták, tavaly amikor
elköszöntem – a számomra oly emlékeze-
tes szombathelyi vándorgyûlésen –, akkor
még nem gondoltam, hogy az élet ilyen
változást hoz az életemben. Az Országos
Erdészeti Egyesület különbözõ szintjeirõl:
a helyi csoportoktól, a szakosztályoktól,
egyénektõl, jött biztató megkeresések ha-
tására felül kellett vizsgálnom a végleges-
nek tûnõ elköszönésemet. Úgy éreztem,
hogy tisztesség, becsület dolga e fontos
tisztség elvállalása. Érzem a feladat súlyát,
a kinevezés megtisztelõ voltát, a nagy
felelõsséget. Nem tudom, hogy érdemes
vagyok-e rá. Azt kérem, mindenestre,
hogy segítsék a munkámat, mert nagyon
meg akarok felelni ennek a szerepnek. 

Engedjék meg, mielõtt tovább foly-
tatnám – új elnökként –, én is szeretnék
gratulálni a kitüntetetteknek. Mind-
annyiuk számára erdészéletük legszebb
pillanata következett el. További életút-
jukat jó egészség kísérje. 

Másrészt csak az elismerés hangján
szólhatok a rendezõkrõl. A vándorgyûlés
rendezésére – az eddigiektõl eltérõen –
merõben új megoldást választottak. A
magánerdõ-gazdálkodás, a természetvé-
delem, az erdészeti szolgálat és az állam-
erdészet példaértékû összefogását mutat-
ták fel a Bakony térségében. Jó okuk volt
erre, hisz az elmúlt másfél évtizedben, e
vonatkozásban is, az ország erdõgaz-
dálkodása számára is követendõ utat
mutattak. A vándorgyûlés mindig az
adott térség erdészeti kultúrájának szín-
vonalát reprezentálja. A látottak magas
színvonala az újjáválasztott Országos Er-
dészeti Egyesület elnöksége számára is jó
indíttatást jelentett.

Harmadsorban köszönetet szeretnék
mondani az elõdömnek Cserép János
úrnak. Vezetése alatt stabilizálódott az
Egyesület anyagi helyzete, s ez nem
akármilyen tett volt. Vezérigazgató úr
nyilván tudja, hogy az elnöki szerep
egy életre kötelez, s az ebbõl fakadó
biztos háttérre ezután is számítunk. 

Utoljára még egyszer szeretném
megköszönni az irányomban kifejtett
támogatást, s azokat a kézfogásokat,
amelyekkel a két nap során tovább
erõsítettek. Mindezeket munkámmal vi-
szonozni szeretném. 

Minden magyar erdész elnöke sze-
retnék lenni. Ebben a nagy csapatban

nemcsak az erdészszakmát gyakorló
emberek vannak, hanem benne van a
társadalomnak az a színes forgataga,
amelyik velünk együtt az erdõért dol-
gozik, de jó részük ebbõl is él. Minden-
képpen szeretném feloldani az ellent-
mondások és félreértések sorát, járható-
vá akarom tenni az erdei utunkat, ame-
lyen csak jó irányban lehet haladni –
igen a természetvédelemmel együtt.
Minden magyar erdész érdekét képvi-
selve, az erdõk iránti maximális elköte-
lezettség jegyében szeretnék dolgozni.
Tisztában vagyok azzal, hogy a rend-
szerváltozás utáni legnehezebb négy
esztendõ következik. Nemcsak a ma-
gyar nemzet, hanem szakunk szem-
pontjából is bonyolult idõszak vár ránk.
Széchenyi István mondta: „Páratlan él-
mény magyarnak lenni, de nem
kifizetõdõ dolog.” Én még hozzáten-
ném: Páratlan élmény magyar erdész-

nek lenni, és azon dolgozunk, hogy az
kifizetõdõ dolog is legyen. 

Ahhoz, hogy igazán jól építkezzünk,
mindenképpen a múlt értékeire kell ala-
pozni. A múlt szellemi értékeinek isme-
retén épülhet fel a jelen valósága és a biz-
tos jövõ. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let méltó elõadásban emlékezett önálló-
vá és magyarrá válásának 140. évforduló-
jára. Felemelõ és bátorító érzés volt
szembesülni szakmánk történelmével,
de tanulságos is a közel másfél évszázad
elemzése. Talán nem erõszakolt, ha
szakmánk mérföldköveit összekapcsol-
juk nemzetünk sorsfordulóival (1867.;
1920.; 1945.; 1956.). Az is megalapozott
felismerés lehet, hogy e folyamatokat
mindig kísérte kiemelkedõ személyek,
szaktekintélyek megjelenése, ami mindig
magával hozta az erdészet ügyének jó
irányba vitelét. 

A magyar erdészet nagyságai közül
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néhány személyt szeretnék ki-
emelni. Az elsõ természetesen
Bedõ Albert. A kapitalizálódás
dzsungelében, amikor az
erdõirtás félelmetes méreteket
öltött hazánkban is, amikor
mindent átszõtt a tõke imádata,
ki merte jelenteni, hogy csak
akkor õrizhetõ meg a magyar
erdõ, ha az állam el nem évülõ
kezében van. Ez lenne az elsõ,
amit a programom legfonto-
sabb pontjának szeretnék
megjelölni. Az állam el nem
évülõ kezében van biztonság-
ban erdeink jövõje. Nyitottságunkat
hangsúlyozva el kell magyarázni az állam
legilletékesebbjei számára, hogy ez
mennyire fontos ma is. Magyarul: nincs
helye az állami erdõk privatizációjának.
Ez egy kivétel, de kõbe vésett kivétel,
mert csak így biztosítható, hogy az 1,1
millió hektár erdõ összetett, nem privile-
gizálható értékei mind a tízmillió magyar
ember számára  hozzáférhetõvé válnak.
Másrészt az e mögött dolgozó erdõgaz-
daságok bizonyítják, hogy állami keretek
között is lehet hatékonyan gazdálkodni.
De az sem elhanyagolható, hogy mindez
egy biztos háttér a korszerûsödõ, gyara-
podó és új erdõterületeket létrehozó
magánerdõ-gazdálkodás mögött. 

Történelmünk mélypontja a trianoni
katasztrófa, szakmánk számára is hely-
rehozhatatlan következményekkel. Eb-
ben a reménytelen helyzetben is akadt
egy igaz erdész Kaán Károly személyé-
ben, aki megmutatta a járható utat. Vagy-
is, a nemzeti érdekeknek csak az az
erdõgazdálkodás felel meg a legjobban,
amelyik a magyar erdõt a köz- és a ma-
gánérdekek javára hasznosabbá és
jövedelmezõbbé tudja tenni. Nyolcvan
év eltelte után még mindig nagyon fon-
tos vezérlõ elv szakmánk gyakorlására,
de megértésére is. 

Ezután következett a II. világháború
utáni sokkhatást kiváltó erdõállamosítás,

azt emberléptékû keretbe foglaló erdé-
szek csapatával, akik késõbb megtalál-
ták az egyetlen jó megoldást hazánk 11
%-os erdõsültségének napjainkra 19%-ra
emelésével. Májer Antal e tettek egyik
markáns képviselõje így vall errõl:
„Olyan eredmények születtek, ame-
lyekrõl a magyar erdészek minden szak-
mai tudásuk és lelkesedésük ellenére
sem álmodhattak.” De nincs megállás, ez
a következõ vezérlõ elv, de most már az
erdõterület-növelõ erdészkedést a ma-
gánerdõ-gazdálkodók kezébe kell átad-
ni, s erre nagyon jó példával szolgált a
Vándorgyûlés. 

E gondolatmenet zárását jelentse
1956 szellemi traumájából talpraálló és
egy átfogó erdõgazdaság-fejlesztést
megvalósító nemzedékre, és az európai
kultúrát Amerika földjére vivõ külhon-
ba szakadt magyar erdészek tettére
történõ emlékezés. 

Az elõzõeket összefoglalva a nem er-
dészkollégákhoz is kiemelten szeretnék
szólni. Nagyon fontos, hogy megértsék,
munkánk három szereplõre korlátozó-
dik: az erdõ és a társadalom a két szél-
sõ pólus és középen mi, a közvetítõk
vagyunk. A döntõ az erdõ és a társda-
lom kettõse. Ez a társadalom elvárása és
az erdõ teljesítõképessége között fes-
zülõ ellentétet jelenti. Itt az erdészek-
nek a legjobb szakmai tudásuk szerinti

feloldó szerep jut, ennek fel-
ismerése elõször és legmar-
kánsabban Mária Terézia ren-
deleteiben testesült meg. 

Sose felejtsék el, a társada-
lom az erdõ minden kincsét
igényelte és ma is igényli, és ez
nem is baj. Az ember földi lété-
ben mindig valamilyen formá-
ban kapcsolódott az erdõhöz,
melynek kincseire szüksége
volt. Ez ma is így van. Nem
hunyhatjuk be farizeus módjá-
ra szemünket. A modern társa-
dalom újszerû igényeivel –

papír, bútor, épület, csomagolás, raktáro-
zás, tüzelés stb. – mérhetetlen terhet rak
az erdõ „vállára”. A magyar társadalom is
rohamléptekkel halad, az évi 8-10 millió
m3 faanyag-igény felé. A magyar erdészet-
nek itt van a közvetítõ szerepbõl eredõ
nagy felelõssége. Lehet bármilyen a társa-
dalom igénye, ezek kiegyenlítése az erdõ
kárára nem történhet. Ennek eldöntésére
– szakmai tudásunk alapján – mi vagyunk
hivatottak. Fogadják el, mi vagyunk az
erdõ ismerõi, legjobb kezelõi, de
védelmezõi is. Mind a magán-, mind az ál-
lami erdõk közel 2 millió hektárját – érzé-
kenységüket figyelembe véve – azonos
szemléletben kell kezelni, a terhek ará-
nyos elosztása mellett. Ez csak egy szerve-
zeti rendszerben, azonos szakmai elvek fi-
gyelembevételével történhet, ez a negye-
dik nagyon fontos vezérlõ elv. Szerencsé-
sek is vagyunk, mert a mérsékelt égöv
kiegyenlítõ szerepe jó adalék munkánk
megbízható viteléhez.

Ahhoz, hogy ez a munka tökéletes
legyen, hogy az erdészet minden szint-
jén megfeleljünk a szakmai követelmé-
nyeknek, a rendszerváltás tükrén bekö-
vetkezett töréseket ki kell javítani. Ah-
hoz, hogy ez sikerüljön, ahogy Széche-
nyi István mondta: „ne másokban,
külsõ körülményekben, de fõként ön-
magunkban keressük a hibát, magun-
kat nemesítsük jobbá, hatékonyabbá”.
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Meg kell õriznünk hivatásunk morálját,
ami szakmai tudásra, közösséget össze-
tartó szociális érzékenységre, szolidari-
tásra épül. 

A befejezés nem lehet más, mint a
Bedõ Albert legnagyobb erdészünk
hozzánk intézett egyik utolsó mondata,
mely így hangzik: „szeressük hazánkat,
nemzetünket, szakunkat hûséggel,
egyetértéssel, összetartással”.

Köszönöm figyelmüket!
Üdv az erdésznek! Jó szerencsét!”
A narrátor ezután a következõket

mondotta:
A 137. vándorgyûlés sikeres befejez-

tével, kérem dr. Markó Lászlónét a
Magánerdõtulajdonosok Veszprém Me-
gyei Egyesületének elnökét, Horváth
László urat, a Bakonyerdõ Zrt. vezér-
igazgatóját és Kulcsár Zsolt urat, a HM

Verga Zrt. vezérigazgatóját, adják vissza
az Egyesület Vándorzászlaját dr. Pethõ
József elnök úrnak, aki azt a 2007. évi
Vándorgyûlés házigazdájának, Kiss Bé-
lának, a Kiskunsági Erdészeti és Faipa-
ri Zrt. vezérigazgatójának továbbadja
megõrzésre. 

Az emlékszalagok felkötése után az
Erdészhimnusz hangjaival ért véget a
közgyûlés.
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