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Az OEE 2006 decemberében Decrett
Józsefrõl, a Felvidék nagy erdészérõl egy
díjat alapított. Ez a díj – „Decrett József
emlékérem” – ez év júliusában a Kecske-
méten megrendezett OEE Vándorgyûlé-
sen került elõször átadására. A díj alapí-
tásával foglalkozó cikkekbõl megtudha-
tó (lásd Kertész József: „Legyen-e új
egyesületi kitüntetés? Legyen!” Erdészeti
Lapok 2006. nov. 397. o. és Schmotzer
András: „Kitüntetéseinkrõl”. E.L. 2007.
febr. 57. o.), hogy a díj névadásánál
Kaán Károlynak az E.L.-ok 1912. márciu-
si számában megjelent cikke, „Decrett
József élete és erdõgazdasági tevékeny-
sége” döntõ szerepet játszott.

Kaán idézett cikke utolsó soraiban
így méltatta Decrett József személyét:
„aki rég múlt idõk erdõgazdái között
mindenesetre leginkább érdemes arra,
hogy a magyar erdészet kiváló alakja-
ként tiszteljük, s emlékét minden
idõkre kegyeletünkben tartsuk”. Egye-
sületünk vezetõsége tehát ezen díj ala-
pításával – Kaán Károly-i szellemben –
kívánt Decrett Józsefnek „minden
idõkre” emléket állítani.

Ezek után joggal feltehetõ a kérdés,
ha Decrett Józsefben a „magyar erdé-
szet” kiváló alakját tiszteljük, akkor mi-
ként került személye – amint ezt a fenti
cím sugallja – a szlovák erdészettörté-
net fókuszába?

Ahhoz, hogy a szlovák történetírás
(hasonlóan az erdészettörténet-írás)
szemléletét megértsük, ahhoz ismer-
nünk kell a hátteret, amely ezen törté-
netszemlélet kialakulásához vezetett.

A szlovák történetírás azt tartja, hogy
szlovák nép, így Szlovákia is, mint tör-
ténelmi képzõdmény – államiság nélkül
is – már a magyar állam megalakulása
elõtt is létezett. Ezért ami a mai szlovák
állam területén a múltban létrejött, le-
gyen az szellemi vagy anyagi téren, az
szlovák érdem.

Lássuk azonban, mint lett ezen szem-
lélet következtében Decrett Józsefbõl a
XVIII-XIX. század Alsó-Magyarország
Fõkamaragrófi, kamarai erdészébõl a XX.
században a „szlovák erdészet nagyja”, a
„szlovák rendszeres erdõgazdálkodás
megteremtõje”. (Informaèná mapa 15.: O
Z. Slovenská ¼upèa, Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica 2006.)

Ilyen megállapításokhoz persze
Joseph Decrett latin-német hangzású

családneve nem felelt meg. Nevének
szlovákosítása azonban a szlovák erdé-
szettörténészeknek nem okozott gon-
dot. Azt állítják, Decrett József nagyap-
jának a keresztneve Máté volt (szlová-
kul Matej), ezért aztán az utódok a
„Matejovie” nevet vették fel. Így lett
Joseph Decrettbõl a halála után jó száz
évvel „Jozef Dekret Matejovie”.

Ehhez megjegyzendõ, hogy Kaán
elõbb idézett tanulmányában pontos
anyakönyvi adatok alapján Decrett Jó-
zsef családfáját is összeállította. Ebben a
kimutatásban Matejovie név nem szere-
pel, és Kaán sem tesz említést, esetleges
névváltoztatásról. Bizonyított az is, hogy
a besztercebányai kamarai erdõmester
minden jelentését, szolgálati utasításait
stb. „Joseph Decrett”-ként írta alá.

Ez a név áll a besztercebányai r.kat.
temetõben megtalálható német nyelvû
síremlékén is (1. fénykép).

Decrett József személyének szlovákosí-
tása, kisajátítása persze nem egyedülál-
ló, hanem rendszer.

Ennek bemutatására egy-két példa:
Mikoviny Sámuel (1700-1750) a nagy

magyar polihisztor, mérnök, matemati-
kus, térképész, az 1735-ben alapított sel-
mecbányai Bányatisztképzõ Tanintézet
elsõ tanára, szintén erre a sorsra jutott.

A pozsonyi Duna-parti sétányon fel-
állított szobrán (2. fénykép) a
következõ felirat áll:

Samuel Mikovíni
PRVY SLOVENSKÝ KARTOGRAF
1700-1750
(magyarul: Az elsõ szlovák térképész)

Szlováknak nevezik õt is, annak elle-
nére, hogy Mikoviny latin és német
nyelvû munkáiban többször hivatko-
zott magyarságára. Így a térképkészítés-
rõl szóló „Epistola” címû munkájában
azt írja, nagy gonddal és alapossággal
végzi munkáját, hogy „ne legyen Ma-
gyarországhoz méltatlan, amit csinál”,
annál is inkább, mert „sokan hitték azt,
hogy a feladat magyar ember számára
elvégezhetetlen”. (Tárczy-Hornoch An-
tal: Mikoviny Sámuel, Térképészeti
Közlöny, 1936, 1-2. szám, 68-69. oldal)

Blattny Tibor (1889-1969), aki Feke-
te Lajos selmeci tanársegédje volt, majd
az 1913-ban megjelent: „Az erdészeti
jelentõségû fák és cserjék elterjedése a
magyar állam területén” címû kétköte-
tes mû társszerzõje, szintén bekerült a
szlovák panteonba. (Csák Károly: Híres
selmecbányai tanárok. Dunaszerda-
hely, 2003.)

Decrett József (1774–1841) a szlovák
erdészettörténet-írás tükrében

1. Decrett József sírja, a besztercebányai
temetôben
Síremlékének felirata:
Hier Ruhet Joseph Decrett
K: Waldmeister Des Neusohler Districtes
Geb: Den 12. Juli 1774
Gest: Den 18. Janer 1841
Magyarul:
Itt nyugszik Decrett József
A besztercebányai kerület kam. erdômestere
Szül: 1774. július 12.
Megh: 1841. január 18.

2. Mikoviny Sámuel szobra, a pozsonyi Du-
na-parton
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A kisajátításokat más szakmákban
tovább lehetne folytatni.

Visszatérve Decrett Józsefhez, meg
kell állapítani, hogy személyének a szlo-
vák erdészeti irodalom eddig számos
cikket, tanulmányt szentelt. Ehhez ké-
pest – kivéve Kaán Károly idézett mun-
káját – a magyar erdészettörténet Decrett
Józsefrõl szóló irodalma nagyon sze-
gény. Ez a tény már a szlovák és magyar
lexikonok összehasonlításánál is szem-
beötlõ. Több szlovák lexikon féloldalas
szöveget közöl Decrett Józsefrõl. A híres
Magyar Életrajzi Lexikon (Akadémiai Ki-
adó, Bp. 1981) négy rövid sorban érte-
kezik róla. Mindjárt az elsõ adat: születé-
si helye tévesen van megadva. Dobrocs
helyett Debrecen áll.

A Decrett Józsefrõl szóló szlovák er-
dészettörténeti cikkek, tanulmányok
legnagyobb része születésének és halá-
lának különbözõ évfordulóira jelentek
meg. Így pl. születésének 180. évfordu-
lójára egy szerzõ-kollektíva adott ki egy
több száz oldalas mûvet: Janèik a kol.:
Jozef Dekret Matejovie, Bratislava,
1954. zbornik.

Születésének 200. évfordulójára pe-
dig a magyar erdészek által is ismert
szlovák erdészettörténész, Jozef Urgela
írt egy hosszabb tanulmányt: Jozef
Dekret Matejovie (1774-1841) Antol,
1974.

Az idézett munkákban Dekrett József
élete és munkássága rendkívül részlete-
sen van tárgyalva. Jól megismerhetõ
belõlük – ugyanúgy, mint a Kaán tanul-
mányból – a Felvidék Garam menti erde-
iben folytatott magyar kamarai erdõgaz-
dálkodásnak a 18-19. századra jellemzõ
arculata. Ezen a tényen nem változtat,
hogy az idézett munkákban leginkább
csak szlovák területrõl vagy tájakról van
szó. Még az sem, hogy Decrett Józsefnek
nemcsak a nevét, hanem a származását is
megpróbálják szlovákosítani. Urgela idé-
zett munkájában azt írja: „a dekréti õsök
mint telepesek Árvából jöttek a Fekete
Garam mellé”. Tehát nem Stájerország-
ból, mint ahogy Kaán megállapította. Eh-
hez tudni kell, hogy Árva megye a szlo-
vák nép bölcsõjének számít.

Decrett József önkényesen szlováko-
sított nevével azonban nemcsak a szlo-
vák erdészettörténeti irodalomban, ha-
nem más területeken is találkozhatunk.

Zólyomban: egy utca és egy nagy
park viseli a nevét. Ezenkívül a város
erdészeti múzeumában is ismertetik
életét és munkásságát.

Besztercebányán: egy teret neveztek
el róla. Ezen a téren áll bronz mellszob-
ra is (3. fénykép).

Ennek a szobornak a felállítását állí-
tólag már 1915-re tervezték, de az elsõ
világháború kitörése miatt erre már
csak az államfordulat után került sor.
[Oroszi Sándor: Decrett József (1774-
1841) Magyar Agrártörténeti Életrajzok
A-H, 387-389. o. Bp. 1987]

Dobrocs: szülõfalujában, születésé-
nek 200. évfordulóján annak a háznak a
falán helyeztek el egy emléktáblát,
amely szülõházának a helyén épült fel.
(4. fénykép) Az utca, amelyben
szülõháza állt, szintén az õ nevét viseli.

Fekete Balog: szintén 1974-ben, az
állami erdészeti hivatal kertjében állítot-
tak fel egy emlékmûvet. (5. fénykép)

Breznóbánya: itt 1966-ban halálának
125. évfordulójára egy emléktáblát lep-
leztek le.

Liptóújvár: az ottani erdészeti közép-
iskola, amely az 1796-ban Wisner Fe-
renc által alapított hrádeki erdészeti is-
kola és az 1886-ban alapított liptóújvári
erdõõri szakiskola örökösének vallja
magát, születésének 180. évfordulóján
a „Lesnicka technicka škola Jozefa
Dekreta Matejovie” nevet vette fel.
Késõbb, miután a technikumokat szak-
középiskolákká szervezték át, az iskola
nevét így módosította: „Stredná lesnic-
ka škola J.D. Matejovie v Liptovskom
Hrádku” (Liptóújvári J.D. Matejovie er-
dészeti középiskola). Amint látható, itt
a Decrett nevet – ugyanúgy, mint a róla
elnevezett utcáknál, tereknél, parkok-
nál – már csak az ismeri fel, aki tudja,
hogy D. mit takar. Ez pedig nem más,
mint nacionalista okokból Decrett Jó-
zsef személyének kisajátítása és szár-
mazási múltjának meghamisítása.

Cikkem végére érve szeretném megje-
gyezni, tudom, hogy kényes témáról
írok. Bizonyára sokan vannak, kik azt
fogják mondani, hagyjuk ezeket a dolgo-
kat, mert idézésük csak indulatokat ger-
jeszt. A dolgok elhallgatása vagy szõnyeg
alá seprése azonban szintén nem oldja
meg a dolgokat. Mi volna tehát a teendõ?

Az Erdészeti Lapokat olvasva megálla-
pítható, hogy az utóbbi években a szom-
széd országok közül Szlovákiába leg-
gyakrabban a magyar küldöttségek láto-
gatnak. Évente több cikk jelenik meg
szlovákiai szakmai tanulmányutakról,
magyar erdészeti középiskoláknak szlo-
vákiai testvériskolájuk meglátogatásáról,
szlovák-magyar erdészeti tudományos
intézmények kapcsolatáról és kölcsönös
látogatásáról stb. Ezek a találkozások
volnának legalkalmasabbak arra, hogy
ha szlovák kollégáink a Felvidéki magyar
erdõgazdálkodás múltjával kapcsolatban
„téves adatokat” közölnek, akkor azt ott
a helyszínen, minden gátlás nélkül szóvá
tegyük.

„Közös múltbeli dolgaink rendezésére”
talán járható út volna az is, amit az általá-
nos történelem terén egy szlovák-magyar
történész vegyes bizottság már megkez-
dett. Ennek a mintájára miért nem ülhetné-
nek szlovák-magyar erdészettörténészek
is össze, hogy kényes kérdéseket megvi-
tassanak? Jóakarattal, elõítélet nélküli hoz-
záállással, biztosan többre lehetne jutni,
mint amit a jelenlegi helyzet ezen a téren
mutat. Az, hogy a jelenlegi helyzet nem tel-
jesen kilátástalan, hogy szemléletváltozás
ezen a téren is lehetséges, azt jól mutatja a
dobrocsi õserdõ esete. Mint ismeretes, a je-

3. Decrett József bronz mellszobra Beszterce-
bányán

4. Decrett József emléktábla Dobrocson

5. Decrett József emlékmû Fekete Balogon
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lenlegi „dobrocsi õserdõ rezervátumot”
1913-ban Kaán Károly felterjesztése alap-
ján az akkori földmûvelésügyi miniszter,
Darányi Ignác mint „természeti emléket”
védetté nyilvánította. A szlovák erdészek
mindig büszkén emlegették, hogy Szlová-
kiában már a 20. század elején õserdõket
természetvédelem alá helyeztek (de, hogy
kik, azt nem nevezték meg). Ennek követ-
keztében a híres svájci professzor, Hans
Leibundgut egyszer „kapitális bakot” lõtt.
Az „Europäische Urwälder der Bergstufe”
(Bern, 1982) címû könyvében ezt írja a
dobrocsi õserdõrõl: Ezt az õserdõ rezervá-
tumot a szlovák kormány már 1913-ban

természetvédelem alá helyezte. Így
született meg egy szórakozott svájci pro-
fesszor jóvoltából már 1913-ban a szlovák
állam.

Ezek után nagy volt a meglepetésem,
mikor egy, a dobrocsi õserdõrõl írt tanul-
mányban (Dušan Slávik a kolektiv
„Dobroèský Prales” Zvolen, 2002) a vé-
detté nyilvánítás hiteles történetét olvas-
hattam. Ebben a tanulmányban nemcsak
a védetté nyilvánítás eredeti magyar nyel-
vû miniszteri rendelete van leközölve, ha-
nem annak szlovák fordítása is. Ezenkívül
a védetté nyilvánítás kezdeményezõjét,
Kaán Károlyt is megnevezték. 

Abban a reményben, hogy ez a
„jóvátevés” nem egyedüli eset marad,
igaz szándékkal kívánok a jövõben a
szlovák és magyar erdészek között kol-
legiális jó viszonyt.

Végül szeretnék köszönetet mondani
azoknak a szlovák kollégáknak, akik
ehhez a munkámhoz forrásanyagot adtak,
(tették ezt annak ellenére, hogy mindig
megmondtam, magyar származású,
Németországban élõ erdész vagyok) és
azoknak a magyar nemzetiségû szlovák
állampolgároknak, akik egyes szlovák
nyelvû szövegek fordításában segít-
ségemre voltak.

A cikkben foglaltak után feltehetõ a
kérdés, helyes volt-e az új egyesüle-
ti díj megnevezésénél, hogy Decrett
József személyére esett a választás?
Igen, mert Decrett József életének
és munkásságának a megítélésében
egyáltalán nem változtat az, hogy
egy másik nemzet erdészei is õt vá-
lasztották szakmájuk példaképévé.
Legfeljebb csak az bírálható, ahogy
ennek megokolása történt.

Bírálat illeti azonban az OEE
vezetõségét is azért, mert az új díj alapítá-
sánál a sokat hangoztatott „tõ mellett dol-
gozó erdészek” (akik számára a díj alapít-
tatott) véleményét nem kérte ki. Illetve ki-
kérte, de válaszra nem adott idõt. Azért
nem, mert Kertész már idézett 2006. no-
vemberi cikkében ezt írja: „Minden tagtár-
sam véleménye érdekel, akit ez az ügy
foglalkoztat, … várva a válaszokat,
véleményeket…” Válaszadásra azonban
sem idõ nem jutott, sem értelme nem lett
volna, mert mire a tagok az E.L. novem-
beri számát megkapták (én pl. december
közepén), akkorra az elnökség a Decrett-
díj alapítására már határozatot hozott
(lásd a 2006. nov. 24-iki elnökségi gyûlés
jegyzõkönyvét). Ezután pedig a 2006.
dec. 8-ára összehívott Küldöttközgyûlé-
sen az elnökség által elõterjesztett új díj
alapítását a jelenlévõ 29 küldött egyhan-
gúlag megszavazta. A Küldöttközgyûlés
jegyzõkönyvébõl még az is megtudható,
hogy a lehetséges 70 küldött közül csak
29 volt jelen. Ezért, hogy a Küldöttköz-
gyûlés határozatképes legyen, ugyanaz-
nap még egyszer össze kellett hívni. Miért
volt erre a nagy sietségre szükség, annak
csak az elnökség a megmondhatója.

Egy biztos, hogy a nagy sietség a tájé-
kozottság rovására ment. Mulasztás volt

az elnökség részérõl az is, hogy nem kö-
zölte a tagsággal azon személyek nevét,
akiket Decrett Józsefen kívül a díj elne-
vezésére szintén javasoltak. Hasonló-
képpen tudatni kellett volna a tagsággal
azt is, hogy a szlovák erdészettörténet-
és erdészeti közigazgatás Decrett József
személyét magának kisajátította. Meg-
jegyzendõ volna még az is, hogy egyes,
Decrett József személyérõl és munkássá-
gáról a már idézett cikkekben közölt
adatok nem felelnek meg a tényeknek.
Melyek ezek az állítások.

Decrett József középfokú végzett-
séggel rendelkezett.

Schmotzer a díj elnevezésével kap-
csolatban a következõket íjra: „Célunk
volt, hogy középfokú végzettséggel
rendelkezõ személyt találjunk. Kertész
József tagtársunk kutatásainak köszön-
hetõen jutottunk el Decrett József sze-
mélyéhez.”

D. J. nem rendelkezett középfokú er-
dész végzettséggel. Egyszerûen azért
nem, mert az 1790-es években közép-
fokú végzést adó erdészeti tanintézet
még nem létezett.

Kaán Károly szavai után: „Decrett Jó-
zsef mint autodidakta fogékony eszével
és szívós kitartásával kiválóan kiképezte
magát.” Ha a díj elnevezésénél tényleg a
középfokú végzettség lett volna mérv-
adó, akkor pl. Muck Endre vagy Scherg
Lõrinc jöhetett volna számításba.

„1825-ben elsõként alkalmazza és
vezeti be hazánkba a keresztvágó fû-
rész használatát.” (Kertész, a már idé-
zett cikkében.)

A fûrész használatáról Lesenyi ezt
írja:a Székelyföldön már az 1600-as évek
közepén általánosan használt eszköze
volt a fatermelésnek. Majd idézi Orosz-
hegyi Mihály: Az fenyoefának hasznos

voltáról… címû munkáját. (Lesenyi F.: Er-
dészeti szakmûvelõdésünk és felsõbb
erdészeti szakoktatásunk történelmi
alapjai. Sopron, 1940.)

Kaán a fûrész bevezetésérõl a
következõket írja: Decrett József „kiesz-
közölte felsõbbsége engedélyét ahhoz,
hogy Stájerországból erdõmunkásokat
hozathasson, akik a Zólyom megyei
erdõmunkásokat az új döntési módra és
a fûrész használatára betanítsák.” Tehát,
ha egyáltalán, akkor csak Zólyom
megyében vezette be elõször Decrett
József a fûrész használatát és nem egész
Magyarország területén.

Ezenkívül tudott, hogy Mária Terézia
erdõrendtartása (1769) is javasolja faki-
termelésnél a fûrész használatát. Ha-
sonlóképpen 1770-ben Massenbach a
Bánátban. Szinte hihetetlen, hogy Erdé-
lyen kívül 55 éven keresztül más or-
szágrészekben ezen a téren nem történt
volna semmi. Érdekesség szempontjá-
ból megemlítendõ, hogy Bolyai Farkas
ún. „Erdészeti csonka munkájá”-ban
(1820) szintén értekezik a fûrész faki-
termeléseknél való használatáról. Errõl
a tövi vágásról való fejezetben így ír: „A
vén tõkéket pedig arra való fûrésszel
kell tõbõl levágni, sõt ha a fa megéri a
fáradságot, tövét is ki kell ásni…”

„Magyarországon elsõként 1813-ban
kezdi el a letarolt erdõterületek, kopá-
rok mesterséges fásítását.” (Kertész, a
már idézett cikkében.)

Letarolt erdõterületek, kopárok mes-
terséges fásítása Magyarországon elõször
nem a Felvidéken, hanem a Bánságban
kezdõdött. (Lásd Lesenyi már idézett mû-
vét)

Ezenkívül nemcsak a besztercebá-
nyai, hanem a többi nagy kamarai birto-
kokon is folytattak már ebben a korszak-
ban mesterséges erdõsítést. Kétségtelen
azonban, hogy jóval szerényebb keretek
között mint Besztercebányán.

Függelék a Decrett József a szlovák erdészettörténet-írás
tükrében címû cikkhez
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„Az elsõ magyarországi csemeteker-
tek létrehozója”. (Lásd Schmotzer már
idézett cikkét.)

Csemetekertek (faiskolák) létesíté-
sérõl már az idézett Mária Terézia-féle
„Erdõrendtartás” is rendelkezik. Elõírja,
hogy megyénként faiskolákat létesítse-
nek és ebbõl a lakosság szükségletét is
fedezzék. Ezenkívül már a 19. század
elején létesített erdészeti tanintézetek:
Kismarton 1804, Keszthely 1806.,

Selmec, 1808, is rendelkeztek csemete-
kertekkel.

Hasonlóképpen nem képzelhetõ el,
hogy fõnemeseink hatalmas birtokain, a
18. század közepétõl kezdve létrejött
francia és angol kertek (parkok) néha
több kilométeres fasorokkal, csemeteker-
tek nélkül megvalósíthatók lettek volna.

Ezek a „helyreigazgatások” azonban
nem kisebbítik Decrett József munkás-
ságának érdemeit. Azt, amit a Felvidék

erdeiért és az ezekben dolgozó embe-
rekért tett, az tényleg korának nagy er-
dészei közé emeli õt.

Ezért remélhetõ, hogy a róla elneve-
zett új egyesületi díj jobban segíti emlé-
két megõrizni a magyar erdészek köré-
ben is, mint ez eddig történt.

A tanulmányt kutatta, összeállította
és a fotókat készítette:

Leipold Árpád
erdésztörténelem-kutató

A Duna és a Tisza szorításában
A 2006. évi árvizek és belvizek

kronológiája
A 2006. évi dunai és tiszai árvizek, vala-
mint a velük társult belvizek rendkívüli
próbatétel elé állították –
más, önfeláldozóan küzdõ
szervezetek és a lakosság
mellett – a magyar vízügyi
szolgálatot is. Az árvédelmi
szervezet folyamatosan jól
vizsgázott: rengeteg, elõre
nem látható nehézséget le-
küzdve sikerült a gátak kö-
zött tartania a kiönteni
készülõ folyókat. Részesei
voltak ennek a védelem
irányítói, a gátakon gyors
döntéseket meghozó ta-
pasztalt szakemberek, a
töltéseket felvigyázó
gátõrök és segédeik, a vé-
delmi központokban az in-
formációkat elemzõ, dön-
téseket elõkészítõ mérnö-
kök, munkatársaik, s kívü-
lük is még sok mindenki.

Az árvízvédekezés egyéves évfordu-
lójára a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Vízügyi Szakállamtitkársága
gondozásában, népes közremûködõi
gárda munkájaként, dr. Szlávik Lajos
szerkesztésében egy háromszáz oldalas
reprezentatív kiállítású könyv jelent
meg. Ez a kiadvány a küzdelmes munkát
megörökítve tiszteleg az árvízvédeke-
zést irányító és zömmel végrehajtó víz-
ügyi szolgálat dolgozói elõtt.

A könyv – a bevezetõje szerint – nem
a szakmai-tudományos elemzést és ér-
tékelést tûzte ki célul, hanem döntõen
ismeretterjesztõ jelleggel szándékozik
felidézni, nyomon követni és doku-
mentálni a történteket. A kötet szerke-
zetét tehát alapvetõen az események
idõrendje határozza meg. A történések

adatait, mozaikdarabkáit „vízügyes
szemmel” összerakosgatva, fölidézhetõ
két nagy folyónk, a Duna és a Tisza ár-
vizének kialakulása, a védekezés szer-
teágazó eseményeinek egymásutánja, s

mindez sok képpel, magyarázó ábrával,
táblázattal, híradásokkal, történeti pél-
dákkal, grafikonokkal és térképekkel, a
pusztító áradat elszomorító és az embe-
ri helytállás felemelõ példáival illuszt-
rálva – úgy, ahogy az akkori napok kró-
nikásai rögzítették.

A szerkesztõ a közölt adatok szak-
szerûségét mindennél fontosabbnak
tartotta, attól a meggyõzõdéstõl ve-
zérelve, hogy évek múlva talán ez a ki-
advány lesz az utókor egyik forrásmun-
kája az árvíz eseményeinek fölidézésé-
ben, megismerésében, egyes összefog-
laló adatok nagyságrendjének megíté-
lésében. 

A könyv oldalain megismerhetjük az
árvízi és belvízi események megannyi
részletét, az idõjárási helyzetektõl a vé-

delmi szervezetek tevékenységéig, az
árvizeket kiváltó okoktól a jelenségek
lefolyásának áttekintésen át egészen a
védelmi mûvekben keletkezett károk
helyreállításának eseményeiig. A 2006.
évi árvizek és belvizek idõrendbe sze-
dett eseményeit kiegészítik a legfonto-
sabb vízkárelhárítási szakkifejezések
fogalommagyarázatai, a vízügyi létesít-

mények adatait össze-
foglaló táblázatok és tér-
képek, árvíz- és belvíz-
történeti leírások és
fényképek, a védekezési
munkák által érintett
számos település rövid
bemutatása.

A könyv függelékében
megtalálható annak a
csaknem háromezer víz-
ügyi dolgozónak a neve
és védelmi beosztása, akik
az állami vízügyi szolgálat
dolgozójaként, vagy oda
kirendelve, az Országos
Mûszaki Irányító Törzs,
valamint a környezetvé-
delmi és vízügyi igazgató-
ságok szervezeti kereté-
ben vettek részt az árvízi
védekezésben és – vala-

milyen szinten – e hatalmas védelmi mun-
ka szervezõi és vízügyi irányítói voltak, a
gátõröktõl a védelemvezetõkig. Mindenki
nem kaphatott kitüntetést, de minden
közremûködõ megérdemli, hogy megem-
lékezzenek a munkájáról. Ez a könyv –
amelyet valamennyien megkaptak – vala-
mennyiük számára a megbecsülés, a meg-
tisztelés jele, hogy kései utódaik is büsz-
kén emlegethessék õket, mint a 2006. évi
árvízi és belvízi események elleni eredmé-
nyes, embert próbáló küzdelem cselekvõ
részeseit.

A könyvek – korlátozott példányszám-
ban – kereskedelmi forgalomba is kerül-
nek, megvásárolhatók 2.500 Ft-os bruttó
áron. Érdeklõdni a szlavik@hu.inter.net
címen lehet.

Szlávik Lajos

Könyvismertetés


