
KÖNYVESPOLC EGYESÜLETI HÍREK 

nappal a népszavazás előtt visszahívták népszavazási 
biztosaikat. így a népszavazás december 1 4-e és 16-a 
között csak a Szövetségközi Tábornoki Bizottság és a 
magyar fél ellenőrzése alatt folyt le. 

A szavazásra jogosultak jegyzékében 2f> 900 név 
szerepelt. Közülük nem szavazott 2837 polgár, a leadott 
24 063 szavazatból 512 érvénytelen volt. Sopronban* 
hozzá tartozó Brennbergbányával együtt 12 327 szava
zat Magyarországra (72,8 százalék), 4620 Ausztriára 
esett. A soproni nyolc szavazókerület közül egyben és 
Brennbergbányán a többség Ausztriára szavazott. A 
falvakban 3007 érvényes szavazat (45,4 százalék) esett 
Magyarországra és 3607 (54,6 százalék) Ausztriára. 
Magyar többség a magyar nyelvű Nagycenken, a német 
Fertőbozonés a horvát KópházánvoW, osztrák többség 

pedig a német ajkú Ágfalva, Balf, Fertőrákos, Harkaés 
SopmnbánfalvakőzségeWaen. 

A népszavazási terület együttes eredménye így: a 23 
351 érvényes szavazatból 15 334, azaz 65,2 százalék 
esett Magyarországra és 8227 (34,8 százalék) Ausztri
ára, Sopron és környéke tehát Magyarországhoz került 
vissza. 

Tőrvénybe Iktatott emlék 
1922. január 1-jén Sopronba újra bevonult a magyar 

katonaság, a nemzetgyűlés pedig a népszavazás emlé
kéttörvénybe iktatta, és Sopronnak a Civitas Fidelissima 
- a Jeghűbb város"- címet adományozta. 

Dr. Fogarassy László 
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Tudósítás az OEE Szabclcs-Szatmár-Bereg 
megyei csoport rendezvényéről 

Hosszú ideig emlékezetes eseménye zajlott decem
ber 20-án Baktalórántházán az OEE Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezetének. 

Erdész emlékművet avattunk. 
Emlék állíttatott mindazoknak, akik egy életen át szol

gálták az erdő, az erdészet ügyét, gondozták, nevelték 
régi, s telepítették újabb erdeinket, gazdagítva tájat, 
környezetünket - mindannyiunkat. Emlék azoknak, akik 
minden nehézség, országot, népet sújtó csapások, há
borúk, ideológiák ellenére tudtak és akartak bízni a 
jövőben. Erejüket nem kímélve dolgoztak, tudván, hogy 
az aratást már csak unokáik végezhetik. 

Ez az üzenete annak a pusztuló tölgyóriásnak is, 
amely KrvplczerAntaNéső\e nyomán kelt új életre, s lett 
zarándokiásunk helyévé, a természeti értékekben bő
velkedő, védett baktai gyertyános tölgyesek karéjában. 

Avatóbeszédet Kovács Gábor, egyesületünk helyi 
csoportjának titkára mondott, méltatta az összefogást, 
amely az emlékhely születését lehetővé tette, megem
lékezve a megyében munkálkodott erdész elődökről, 
felhívta a figyelmet az előttünk álló nem könnyű felada
tokra. 

Az emlékművet Kozma Károly Bedő-díjas erdész, 
erdészeti igazgató leplezte le. Az emlékművön Varga 
Domokossorai olvashatók: 

„E táj erdeiért akik sokat tettek, 
régieket óvtak, újakat ültettek 
s ápoltak, neveltek híven a jövőnek, 
életünk múltán is becsüljük meg őket." 

A bensőséges ünnepség az erdészhimnusz hangjai
val ért véget. A mintegy 50 főnyi résztvevő szakmai 
hitében ismételten megerősödve térhetett haza. 

Borkó Károly, 
az OEE Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei szervezete 
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Az új erdész-emlékmű alkotója: 

Krupiczer Antal 

Múltunk, jelenünk, s jövőnk benne „lakik" a fákban. 
Csak fel kell tárni, meg kell nyitni hallgatagságukat, s 
ömlik belőlük a szó, a panasz, az öröm, a kacagás, a 
vád, az aggodalom és a sikoltás - helyettünk. 

Nem csoda hát, ha Krupiczer Antal Kapnikbányán és 
Nagybányán, ott fenn északon, a máramarosi és nagy
bányai hegyek, havasok tövében azzal a képességgel 
született a világra, s nőtt, növekedett az erdők karéjá
ban, hogy különösen meghitt, bensőséges, értő párbe
szédet folytathasson a fákkal. 

De az már szinte csodaszámba megy - mert hiszen 
minden művészi alkotás, művészi út, művészi küzde
lem: csoda - , hogy mi mindent hall, hallott ki az anyaggal 
való párbeszédből, s micsoda mesebeli s milyen izgal
mas birodalomba lépett s vezeti be az utóbbi évtizedek
ben közönségét „otthon" és „idehaza" egyaránt. 

Krupiczer bárdja, baltája, véső- és csiszolószerszá
mai nyomán nem kortársai elevenednek meg, nem a mi 
arcmásunkra kivánja átfaragni a rönköt, törzset, ágat és 
gyökeret, hanem a rönkbe, törzsbe, ágba és gyökérbe 
szorult szellemet, szellemeket szabadítja fel: azoknak a 
titkos, titokzatos, rejtett üzeneteknek a hangját tolmá
csolja, amelyek az élő természetből áradnak, amiket 
valamikor mi, emberek rejtettünk a természet jelensé
geibe, tárgyaiba, hogy őrizzék minden veszélyen át, s 
hogy újra előhívhassuk, .közzétehessük", amikor szük
ségünk van reájuk szorultságunkban. 

Eljött volna ez a pillanat? 
Úgy tűnik: igen. De Krupiczer Antal legutóbbi, egyre 

elvontabb konstrukcióit szemlélve úgy tűnik: bennük 
már az utókor címére postázza a művész, ezúttal a 
maga üzeneteit, hogy könnyebben megértsék az utá
nunk következők e zaklatott századvég torzulásait és 
csírázó harmóniáit. 

Banner Zoltán 
• 

Sajnálatos, 

hogy az 1991. november 14-én kelt felhívásra és de
cember 20-i határidőre kért 1992. évi munkatervet^ 
helyi csoporttól és 6 szakosztálytól január végéig 
nem kaptuk meg. 

Sajnálatos, 
hogy a tájékoztatások hiányában az elnökség nem tudja 
véglegesíteni 1992. évi munkatervét. 
Kedves Kollégák, több figyelmet kérünk! 

Titkárság 

• 

Egyesületünk új tagja: ifj. Jóna Albert, Jósvafő 

• 

Az erdőrendezési és az erdészettörténeti szakosztály 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen közös rendez
vényt tartott 1991. december 4-én abból az alkalomból, 
hogy az FM Erdőrendezési Szolgálat megjelentette ,A 
Magyar Állam Erdőségeinek Gazdasági és Kereskedel
mi Leírása" c. mű mellékletét képező ún. „Bedő-féle 
erdőtérkép" hasonmás kiadását. 

A rendezvény házigazdái: dr. CsekőGéza, a Vízgaz
dálkodási és Meliorációs Tanszék adjunktusa, dr. Sági 
Károly, a Geodézia Tanszék nyugalmazott adjunktusa 
tárlatvezetéssel mutatták be az egyetem víztornyában 
található vízgazdálkodási és földtörténeti állandó kiállí
tást. 

A „Bedő-féle erdőtérkép"-ről és a hozzá tartozó 4 
kötetes - az erdészeti ágazat 100 évvel ezelőtti állapotát 
ismertető és teljes adatait tartalmazó - ma is nagy 
értékű műről Mészáros Gyula ny. irodaigazgató tartott 
előadást. A millennium évében megjelent leírás és a 
hozzá tartozó térkép páratlan mérnöki munka, egy más
képpen gondolkodó nemzedék erdészeinek maradandó 
alkotása. Az akkori 12 656 települést magában foglaló 
közigazgatási térképet erdészeti tartalmú kiegészítéssel 
és ellenőrzéssel készítették. A fafajok elkülönítése a 
térképen összevontan, három színnel történt. A mű első 
kötete 16 fejezetben tárgyalja a magyar erdők állapotát 
a legfontosabb alapadatoktól az erdőnevelésen, erdő
használaton, erdőrendezésen, értékesítésen és munka
viszonyokon át a vadászatig, mely fejezeteket 43 táblá
zat adatai egészítenek ki. 

A mű különleges értéke, hogy sok adatot településen
ként tart nyilván. Többek között ismerteti az akkori ma
gyar állam geológiai, fatenyészeti, erdőhasználati viszo-



nyait éppúgy, mint az erdőművelést, az ágazat szerve
zeti felépítését, de azt is, hogy hány erdőmérnök végzett 
Selmecen, és hogy mennyi az erdészeti munkások 
nyugdíja. 

A két szakosztály közös javaslata: az OEE elnöksége 
támogassa az Erdőrendezési Szolgálatnak azon törek
vését, hogy az 1996-os világkiállításra az eltelt 100 
esztendő változásait, a jelen viszonyokat bemutató ha
sonló színvonalú mű megjelenhessen, és ebben a tárca 
vezetésének a támogatását elnyerje, s ilyen jellegű 
munkára mielőbb megbízást kapjon. 

• 

Halálozás 

Megrendülten olvasom a gyászjelentést, hogy 1991. 
december 23-án, életének 67. évében örökre eltávozott 
Ing. Adamec Lajos CSc. 

Kollégánk és igen sokunknak Lali barátja 1942 őszén 
iratkozott be Sopronban; a háborús évfolyamokból szá
mosan emlékezhetnek még rá. Felvidéki származású 
lévén, oklevelét már határainkon túl szerezte meg, de 
magyarországi kapcsolatait teljesen sohasem számolta 
fel. Nemcsak az évfolyamtársait, hanem minden kollé
gáját baráti szivélyességgel fogadta, kiváló szakmai 
tolmácsolással könnyítette meg a hivatalos érintkezése
ket éppen úgy, mint esetenként a tanulmányutak lebo
nyolítását is. A volt Budapesti Állami Erdőrendezőség 
idősebb dolgozói és nyugdíjasai ma is szívesen emlé
keznek vissza ízes szép magyarsággal megtartott előa
dására Szlovákia erdőrendezéséről, és sokunknak élet
re szóló élményt jelentett az ő szervezésével és szemé
lyes vezetésével lebonyolított háromnapos körutazás 
Zólyom-Magas Tátra-Rózsahegy-Zsolna-Vrátna völ
gye-Körmöcbánya-Selmecbánya útvonalon. 

Drága Lali barátunk! Nagyon fáj a szivünk, hogy 
örökre búcsút kell mondanunk Neked. Mindig emlékezni 
fogunk Reád! 

A kassai krematóriumban búcsúztatták december 30-
án, egy havas téli napon. 

Szállongó hópelyhek, borítsatok Rája 
Könnyű szemfödőt, hogy könnyű legyen álma!... 

Cserjés Antal 

• 
Jarkovszky Alajos erdőmérnököt, egyesületünk 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportjának alapító 
tagját december 20-án Nyíregyházán - a helyi erdész
társadalom nagy részvéte mellett - kisérték utolsó útjá
ra. Sírjánál Erdős László tagtársunk méltatta a 70 éves 
korában elhunyt kolléga életútját, aki élete végéig hittel 
szolgálta a magyar erdők ügyét. A nyírségi akác- és 
nyártermesztés kiváló szakértőjét, az állami gazdasá
gok erdészeti irányításának egyik meghatározó egyéni
ségét, a szakszerű apróvad-gazdálkodás lelkes propa
gálóját gyászolják az elhunytban kollégái, tisztelői és 
vadásztársai. 

Kovács Gábor 

• 

Nemestóthy András erdőmester, az Eszterházy 
uradalom Lockenhaus-i (Lékai) Erdőgondnokságának 
vezetője elhunyt. 

A lapban megjelent 
cikkek szerzői 

Agócs József EFE 
Sopron 

Bedő Albert Erdészeti Lapok 1871 
Dr. Fehérváry Szabolcs Bükki Nemzeti Park 

Eger 
Dr. Fogarassy László Élet és Tudomány 

1992. 3. szám 
(részlet) 

Dr. Grétsy László MTA 
Nyelvtudományi 
Intézet 
Budapest 

Nagy Miklós Erdőfelügyelőség 
Veszprém 

Pápai Gábor OEE 
Budapest 



AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM 
(Sopron) 

Erdőmérnöki Karának Üzemtani Tanszékén 

o g y o t o m i t a n á r i v a g y 
egyetemi docensi 

álláshely elnyerésére pályázati felhívást tett közzé 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő 1991. évi 21. számában 
tudományos fokozattal rendelkező közgazdászok, erdőmérnökök 

és faipari mérnökök részére. 
A részletes pályázati kiírás megjelenik a Művelődési Közlönyben 

és az Akadémiai Értesítőben is. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

1992. március 3 1 . 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad az 

Erdőmérnöki Kar dékánja 
vagy a személyzeti és munkaügyi osztály vezetője, 

hívhatók 
a (99)-l l-l 00 telefonszámon. 




