
Majd méteres hótorlasz között 
pöfögött 1957 telén az Országos Er
dészeti Főigazgatóság szolgálati gép
kocsija a kabhegyi vadászházhoz ve
zető úton. Utasa dr. Balassa Gyula 
főigazgató. Alig világosodott, amikor 
megérkezett a vadászház elé. Az ud
varon éppen a kerületvezető erdész 
segítette fel két gyermekét az istálló
melegtől gőzölgő ló hátára. 

- Iskolába mennek... - világosítot
ta fel kérdésére az erdész a főigaz
gatót. - Csak hóvihar ne legyen, 
mint a múltkor - sopánkodott a vé
konyka erdészfeleség. A főigazgató 
nem szólt semmit, csak fejcsóválva 
nézett az útkanyarban eltűnő gyer
mekek után. 

* 
Budapesttől egy kőhajításnyira, 

Nagykovácsiban 1958-ban gróf Tisza 
Kálmán egykori kastélyában adták át 
az Erdészeti Főigazgatóság által alapí
tott nevelőotthont, ahol az iskolától tá
vol lakó - és egyéb okok miatt rászo
ruló - erdészek gyermekei tanulhatták 
a betűvetést, az általános iskola isme
reteit. Az crdés/.társadalom összefogá
sával - dr. Balassa Gyula kezdeménye
zésére - Európában egyedülálló volt az 
intézmény, mondja Tóth László, az is
kola nemrégen nyugalomba vonult 
igazgatója, akivel irodájában beszél
gettünk. 

Nyolc-tízszeres túljelentkezés volt 
a 130 férőhelyre. No de ez nem is cso
da, hiszen számtalan erdész lakott 5-8 
km-re - vagy még messzebb az isko
láktól. A diákok itt mindennel el voltak 
látva. Ruhával, cipővel, tanszerrel. A 
mi kis családunkba könnyebb volt fel
venni a nebulókat, mint kiválasztani a 
teljes személyzetet - mondja Tóth 
László. Mert a fűtőnek, a szakácsnak, 
a kertésznek valahol éppen olyan pe
dagógusnak kelleti lennie, mint bár
melyik nevelő tanárnak. Ha valamelyi-
kőnk meglátott a parkban, vagy akár
hol egy lógó orrú gyermeket - szülő
ként kelleti beszélgetni vele, hogy 
érezze a lelki válsággal küzdő, hogy 
nincs egyedül. Igy a hal évesen beköl
tözött gyermekek közül egy-két hét 

után már senki nem pityergctl. He
tente kötelező volt a szülői házhoz a 
levélírás. Nem hagytuk ez érzékeny 
korban, hogy a szülőkhöz kötődő szá
lakból akár egy is elszakadjon. 

A gyerekek iránü mélységes elköte
lezettség volt a fő szempont vala
mennyi alkalmazottnál. Olyan közös
ség alakult ki, hogy feledtetni tudtuk a 
családi otthon melegének hiányát. Azl 
hiszem ez sikerült is, mert sokan mint 
itt lakó kollégisták jártak tovább más 
középfokú intézménybe, vagy vissza-
visszatértek. 

PÁPAI GÁBOR 

Ne adjuk oda! 

„Kedves Igazgató Bácsi! 
Nagyon szépen köszönöm azt a 

kedves, meleghangú levelet, melyet 
küldeni tetszett. Az intézet 3.98-as át
lagát olvasva önkéntelenül kihúztam 
magam. Nagyon büszke vagyok, gra
tulálok minden tanulónak. Másnap 
a gimnáziumban minden barátnőm
nek eldicsekedtem ezzel. Sokat me
sélek nekik az intézetről, ahová na
gyon szeretnék még egy évre vissza
menni. Az értékét csak most tudjuk 
igazán felfogni, amikor máshol, va
gyunk és érezzük a két kollégium kö
zötti nagy különbséget. Pedig itt is jó, 
de mégis visszavágyom..." - írja Ba
lázs Erzsébet egykori diák. 

Dchát hogyne vágynának vissza 
oda, ahol oly sok jó szót, oly sok sze
retetet és tudást kaptak. A fontosabb 
ünnepekkor a gyermekek ma is azokba 
az erdész, egyenruhákba öltöznek be, 
amit 28 évvel ezelőtt csináltattunk. 
Mindenki úgy vigyáz rájuk, mint a 
szeme fényére, mert fontos ünnepnap, 
ha egy-egy meghívott híresség, mint 
Balczó András, élménybeszámolót tart. 
Fontos ünnepség volt Kányádi Sándor 
erdélyi költő hatvanadik születésnapja, 
amikor halvan gyermek szavalt Ká
nyádi verset, egy-egy rózsaszállal a 
kezébe. S mire az utolsó vers is el
hangzott, együtt volt a születésnapi 

csokor. Ünnepnap a Petőfi 150. szüle
tésnapja óta minden évben megrende
zett szavalóverseny, ahol színművésze
ti főiskolások döntik el a helyezéseket. 

Nagy ünnep volt, amikor száz csíki 
és csángó gyermeket láttunk vendégül. 
Igaz - mosolyodik el Tóth László -
nagy ijedtséggel kezdődött a vendég
látás. Egyik napról a másikra közölték, 
hogy meg kell oldanunk 100 erdélyi 
gyermek elhelyezését, mert valahol 
szervezési hiba történt. Összehívtam 
az egész iskolát és megkérdeztem, 
hogy megosztják-e az ágyat, és odaad
ják-e az ebéd felét az erdélyi gyerme
keknek... 

- Odaadjuk... - zúgták teli torokból 
egy emberként. - El kellett fordulnom, 
mert peregtek a könnyeim. De nem 
úszta meg száraz szemekkel Róth pro
fesszor leánya, Judit sem, aki nálunk 
tanított. A sok kis vendéggyermek pe
dig nagyon jól érezte magát. Voltunk 
a Parlamentben. Feltűnt, hogy az egyik 
gyerek sokáig néz felfelé a kupola te
tejére. Odaléptem hozzá és megkér
deztem: na, hogy tetszik, kisöreg? Mi
re ő lassan rámnézett, és egész, halkan 
suttogta: ... olyan, mint a mennyor
szág. 

Hát így éltünk mi itt ebben a cso
dálatos környezetben. Nemrég járt itt 
Tisza Ilona, az egykori tulajdonos 
leánya. A vendégkönyvbe ezt jegyezte 
be: Gratulálok a régi épület felhaszná
lásához és a park rendbehozatalához, 
mely szebb, mint valaha. 

* 
Mivel az erdészek jórésze elhagy

ta az erdőt, és szinte valamennyiben 
falun, városban laknak, már nem
csak erdészcsemeték járnak ide. De 
mindig akad a mezőgazdaságban 
dolgozók között is, annyi rászoruló 
gyermek, hogy feltölthetjük a létszá
mot. Többször hírlett, hogy kivetet
ték hálójukat az épületre, a parkra. 
Pénzemberek, külképviselet, és 
egyéb semmi-se-számít emberek. Az 
FM eddig állta a sarat, s csak re
ménykedhetünk, hogy ezután is állni 
fogja, hogy ne kelljen odaadni. 

Ne adjuk oda! 



ERDŐKERÜLŐBEN 

Köszönjük, megvagyunk FELHÍVÁS 
Mim az várhaló volt, a kárpótlások 

és tagi rés/arányok során egyre több 
erdőterület kerül magántulajdonba. A 
jóslatok azt bizonygatják, hogy az 
összes erdőterület 40-50%-a fölött a 
magántulajdonosok fognak diszponál
ni. Ez halalmas felelősséggel és áldo
zatokkal járó feladat, hiszen az eddig 
állami tulajdonban levő területeken jól 
felszerelt, szakembergárdával ellátott 
kezelők működtek. Az új tulajdono
soknak korántsem adatott meg ez az 
előny, bár reméljük, rövidesen lesz. 
megoldás erre a problémára is. 

A már magántulajdonba került er
dők tulajdonosai - igényüknek megfe
lelően - megalakították érdekvédelmi 
szervezetüket, a Magánerdő tulajdo
nosai Egyesületéi, melynek rövidítése: 
METE. Az egyesület országos érde
keltséggel, Kecskeméten jött létre 
1993 nyarán. Feladatának tűzte ki töb
bek között a magánerdő tulajdonosok 
összefogását, oktatását, céljaik cs erde
keik hathatós képviseletét. Tagsága 
rendkívül heterogén. Megtalálható itt a 
2 hektáros törpebirtokos éppúgy, mint 
a többszáz. hektáros középbirtokos. 
Tagjai között vannak földművesek, 
orvosok, jogászok, nyugdíjasok, mér
nökök, munkanélküliek cs kvalifikált 
erdőmérnökök, erdészek is. Céljuk kö
zös. Megvédeni a magántulajdon 
szentségét, ápolni, gondozni, gyarapí
tani az erdőt. 

Kár lenne a magánerdő tulajdo
nosokat úgy beállítani, mint akik
nek egyetlen céljuk a faállomány ki
irtása, az erdő pusztítása. A tulajdo
nosi gondolkodásnak nem ez a célja. 
Tudomásul kell venni - egyeseknek 
bármily nehéz is hogy kialakulófél
ben van egy új tulajdonosi réteg az. er
dőgazdálkodásban is. Számolni kell 
velük, számítani rájuk, és segíteni 
őket. A gáncsoskodásoknak az, erdő is 
megissza a levét, és bizonyára nem ez. 
lenne a célja a régi, állami erdőkeze
lőknek sem. Az egyesület nyitott, je
lentkezhet bárki, akinek magánerdő 
tulajdona van, legyen az. természetes 
vagy jogi személy. Taglétszámunk 
napról napra nő. 

Az egyesület tagjai megismerhetik 
a részükre térítésmentesen szervezett 
előadásokon a szakszerű erdőgazdál
kodás alapvető feladatait, alapfogásait, 
találkozhatnak a tűzoltóság, az erdő-
felügyelőség, a földhivatal, a rendőr
ség és egyéb szervek szakembereivel, 
feltehetik kérdéseikel, és a helyszí
nen már a választ is megkaphatják. 
Taggyűlések a kecskeméti Juniperus 
Parkerdészetnél (Kisfái 258.) ke
rülnek megtartásra, minden hónap 
első péntekén 17.00 órai kezdettel. 
Az ehhez szükséges nagyon kulturált 
és gyönyörű helyiséget a KKFAG 
vezérigazgatója bocsátotta térítés
mentesen rencdclkczésünkre. 

Az. egyesület vezetőségét az FM 
több szerve felkérte már vélemény
nyilvánításra és javaslattételre, így az 
Erdészeti Hivatal is megküldte a kö
zösségi erdőhasználatról és a legelő
gazdálkodási társulatokról szóló tör
vénytervezetei, valamint az EK 
PHARE program konzultációjára való 
meghívását. Kidolgozás alatl áll - be
fejező stádiumban - az egyesület or
szágos szövetséggé való bővítése. 

Itt szeretném megragadni az alkal
mat, hogy köszönetet mondjak az. FM 
Erdészeti Hivatala, az FM Bács-Kis
kun megyei Hivatala, a Kecskeméti 
Erdőfelügyelőség és a KEFAG vezeté
sének, hogy partneri módon segítette 
eddigi munkánkat. Tisztelettel ven
nénk továbbra is mindenfajta szakmai 
vagy anyagi hozzájárulási, amely elő
segítené az egyesület hathatósabb 
munkáját. 

Végezetül, felkérnék minden 
szakembert, hogy a magánerdő tu
lajdonosokkal szemben ne alakuljon 
ki ellenségképük, hanem egyéni
leg, vagy munkakörükön keresztül 
szakmailag segítsék a környezetük
ben lévő magántulajdonosokat, ezzel 
is előmozdítva a szakszerű erdőgaz
dálkodást, hisz ez mindannyiunk ér
deke. 

Szalóky Tibor 
elnök 

Magánerdő Tulajdonosok Egyesülete 

Tisztelt Olvasó! 
Az Erdészeti és Faipari Egye

tem Erdészeti, Faipari és Föld-
méréstörténeti Gyűjteménye ál
landó és időszaki kiállításai lét
rehozása, valamint folyamatos 
működésének biztosítása érde
kében kérvényezte az Adóható
ságnál „közhasznú adakozás" 
címen részére juttatott támoga
tás adóalapból való levonásá
nak engedélyezését 

A megyei APEH a kérésnek 
eleget téve, a kért engedélyt 
7830482718 ügyszámon megad
ta, tehát a múzeumot támogatók 
- az év végén igazolást kapva a 
támogatás mértékéről - azt adó
alapjukból levonhatják. 

Kérem, aki teheti, támogassa 
szakmai örökségünk tárgyai
nak, dokumentumainak gyűjté
sét, védelmét, megőrzését, ku
tatását, valamint bemutatása ér
dekében kifejtett tevékenysé
günket. 

Támogatási célok 
1. Múzeumi értékek gyarapí

tása; 
2. Állagjavitás és megőrzés; 
3. Dokumentációs tevékeny

ség; 
4. Szakirodalmi tevékenység; 
5. Állandó kiállítás anyagá

nak cseréje; 
6. Időszaki kiállítások rende

zése; 
7. Szakmai rendezvények tá

mogatása. 
A felajánlott összeget az Er

dészeti és Faipari Egyetem 
egyszámlájára: MNB 339-90146-
9677 Múzeum és a támogatási 
cél sorszámának megjelölésével 
szíveskedjenek eljuttatni. A tá
mogatás sorszámának elhagyása 
esetén a múzeum az összeget a 
soronkövetkező legfontosabb 
tárgykör megvalósítására hasz
nálja fel. 

Rácz Józsefné dr. 
múzeumigazgató 
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Ligno Nóvum '92 
A Földművelésügyi cs az Ipari és Kereskedelmi Minisz

térium, valamint a/. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 
védnöksége alatt összesen egyhetes rendezvénysorozat ke
retében tartotta meg az Erdészeti cs Faipari Egyetem a „Fa 
a jövő nyersanyaga" című tudományos konferenciáját, az 
Asztalosipari Szövetség V. Országos Asztalosipari Konfe
renciáját, a Faipari Tudományos Egyesület rendes évi köz
gyűlését és a Program Rendezvényszervező Kft-vcl együt
tcsen rendezték meg a Ligno Nóvum '93 nemzetközi szak
kiállítást. 

Az egyetem faanyagludományi konferenciája dr. Winkler 
András rektor megnyitójával kezdődött és indítékként a fa-
technológia oktatásának a soproni egyetemen 70 éves múlt
járól emlékezett meg. Jeles nemzetközi részvétellel plenáris 
ülés indította, majd szekcióüléseken foglalkoztak a fa bio
lógiai, fizikai cs kémiai tulajdonságaival. Számunkra ki
emelkedő jelentőségű volt dr. Molnár Sándor előadása a 
magyar Alföldön tenyésző fafajok faanyag-minőségére vo
natkozóan. 

Az V. Országos Asztalosipari Konferenciát a Liszt Ferenc 
Művelődési Központban dr. Kupa Mihály országgyűlési 
képviselő által tartott és a vállalkozások jelenével és jövő
jével foglalkozó előadása nyitotta meg, majd a szövetség 
közgyűlése követte. A rendkívül gazdag tárgysorozat lezaj
lása után a Faipari Tudományos Egyesület, ezen az egye
sület megújulási programja volt a fő téma és kitüntetések 
átadására kerüli sor. 

A sokirányú ülések közben nyitották meg ünnepélyesen 
a szakkiállítást. A soproni Sportcentrum arénájában és hozzá 
csatlakozó összes helyiségben, külön felállított sátorban és 
szabad területen számos külföldi és hazai résztvevő a nem

zetközi ranghoz méltóan, magas színvonalúan mulatta be cs 
kínálta megvételre a legújabb faipari gépeket, szerszámokai, 
segédanyagokat. A felvonultatott árutömeg hűen reprezen
tálta a magyar faipar fejlettségét. Ezt a kiállítási és vásárt 
üdvözlők között dr. Kupa Mihály is külön elismerte, azon 
reményének adva kifejezést, hogy hasznosan illeszkedik az 
ország egész gazdaságának átalakításába. 

A megnyitást követően és a bemutatót megszemlélve 
szakmai vitafórumon tekintették át a faipar helyzetét és ki
látásait az. ezredfordulón. Dr. Nyárs József főtanácsos az 
erdőgazdaság helyzetéről és folyamatban lévő szervezeti ál-
alakulásáról adott képet, rámutatott arra, hogy a jövőben a 
természet- és környezetvédelem szempontjainak fokozottan 
előtérbe kerülésével, a kitermelés csökkenésével kell szá
molni. A piac amúgy is a mennyiségi helyett a minőség 
fejlesztését kívánja jobban. Új stratégia kell a faanyag hasz
nosításában. Szabados János AVRT portfolió igazgató a tu
lajdonlás cs szervezeü változás rendező elvét vázolta rend
kívül szemléletesen, a közeljövőben annak bővebb kifejté
sét ígérve. Galló Péter, a Bútorszövetség elnöke a bútoripar 
kialakulásáról és helyzetéről adotl a témát részletesen ki
merítő ismertetést. A jövőt illetően arra figyelmeztetett, 
hogy a privatizáció nem csupán tulajdonosváltozást, de stra-
tégiavállozásl is kell jelentsen. Dr. Winkler András rektor a 
facllálás európai távlatát tekintette át. Az elhangzott előa
dásokat élénk vita és számos hozzászólás egészítette ki. 

A program még „Faipari szaktanárok országos konferen
ciája", „Nemzeü rakodólap társaság ülése", „Újdonságok 
a faiparban - szakmai konferencia" megtartására is kiter
jedt. 

Jéröme René 

Kis hibával... 
Eszes Ferenc erdőmémök-tanár a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola tanára, az erdészeti szakközépis

kolák szaktanácsadója az Erdészeti Lapok 1993. július-augusztusi számában „A tavaszi félév eseményei a középfokú 
erdészeti oktatási intézményekben" címmel számot adott - kis hibával - az erdészeti iskolák két legfontosabb tavaszi 
versenyéről. 

A „kis hiba", úgy keletkezett, hogy szaktanácsadó úr elmulasztotta közölni, hogy az OSZTV döntő versenyére 
Mátrafüred nem küldött versenyzőket. Merthogy V. osztályos tanulói az 1992/93 tanévben még nem voltak. 

A technikusképzés felmenőrendszerű bevezetésére ugyanis itt később az 1989/90. tanévben került sor. 
Ugyanezen okból a soproni Róth Gyula kupa versenyen is negyedik osztályosaink versenyeztek a szegedi és soproni 

ötödikesekkel. Az OSZTV átütő szegedi sikerét sem az iskola, sem a tanulók tekintetében mindez nem csökkenti, a 
gratulálókhoz szívesen csatlakozom. 

Simon László 
Mátrafüred 



Egy csónakban evezünk... 
Gondolatok az 1993. évi fatömegbecslési verseny kapcsán 

Az FM Erdőrendezési Szolgálat, 
valamim a/ OEE Erdőrendezési Szak
osztályának szervezéseben idén is 
megrendezésre kerüli a hagyományos 
crdőhccslési verseny, amely „nyitott" 
voll, így Erdőlelügyelőségünk (Kecs
kemét) is benevezeti. Megfigyelőket 
küldött ezen kívül a Kiskunsági EFAG 
és a Kaposvári Erdőfelügyelőség is. 

A meghívás elfogadására több 
okunk is volt. 1993. január l-lől a fa
kitermelések utáni lőárbefizelés alapja 
a fakitermelési tervben jóváhagyott 
bruttó m . Miután a gazdái kódoknak 
utólagos reklamációja nem lehel, ezért 
a fatömeg ellenőrzésére, az ..erdészeti 
lO'.í-nál" nagyobb pontosság mérésére 
lel kell készülnünk. A jelenlegi mű
szerparkunk mindössze néhány Anu-
i.win-prizma. Ugyanakkor gyakran fel
merül az erdőgazdálkodók részéről -
első támadási pontként - az erdőterv
ben szereplő lalömcgadatok bírálata, 
különösen a tervidőszak végen. Az üt
közőpont az esetek döntő többségében 
az erdőfelügyelő, ezért nekünk sem árt 
egy kis továbbképzés, még ha más is 
a szakterület. Tanulni indultunk tehát 
kölcsönkéri műszerekkel ugyan, de tit
kos reményekkel, hisz csapatunk két 
tagjának volt némi erdőtervező múltja. 
A „rendezők" is örüllek nekünk, mert 
így - szerintük! - volt már egy bizlos 
helyezettje a versenynek. 

A verseny az ország keleti részén a 
Bercgbcn került lebonyolításra. Érke
zés után elszállásolásunk a fehérgyar
mati Móricz Zsigmond középiskolai 
kollégiumban voll, ahol a regisztrálás 
után köszöntő és program ismertetés 
következett Gábor Gusztáv, debreceni 
ETI irodaigazgaló részéről. 

17-én (csütörtökön) 12 csapat indult 
két csoportra osztva a helyszínekre au
tóbusszal. A délelőtti első terepi felvé
tel a viücai Mgsz Vásárosnamény 18/A 
crdőrészlctcbcn történi. Másfél óra 
alatl kelleti az 5 ha-os crdőrészletben 

tetszőleges módszerrel a falömegfelvé-
tell elvégezni és az erdőrészletről a le
író lapot elkészíteni. Rövid frissítő 
után a fehérgyarmati erdészet egy ki
választott erdőrészletét „pásztáztuk" 
végig műszerek nélkül. Az erdőrészlet
ről 20 perces bejárás után egy 14 kér
déses tesztlapot kelleti kitölteni. Ötle
tes kérdésekre kellett gyors, totószerű 
válaszokat adni, néhol valóban csak 
tippelés alapján. 

Délután helyszínt cserélt a kél cso
port. Az addig készülődő cső is ekkor
ra időzítette kezdetét. Kisebb tanácsta
lanság után végül is hoz/ákezdtünk a 
fehérgyarmati erdészet Kisnamény l/A 
crdőrészlet felvételéhez. 

Rövid pihenő (melegedő) után utol
só versenyszámként Jánkmajtis l/A 
5,5 ha-os kocsányos tölgyesi véltük 
fel. Kétfajta felvételi módszerl is ki
próbáltunk, a /Vodan-módszerrel (le
het, hogy véledenül), mindössze egy 
m 3-es eltérésünk volt a kontroll felvé
telhez képest. 

A felvételekkel a jól szervezeti csa
patmunka eredményeként hamar vé
geztünk, így a LAPTOP-os kiértéke
lést viszonylag nyugodt körülmények 
között kontrollként elkészítettük. Ek
kor jöttünk rá, hogy a kiértékelő prog
ram nem tökéletes. Erre később az el
lenőrzést végzők is rájöttek, így a ja
vítások miatt éjszakába nyúlt a „zárt 
ajtók mögötti" verseny értékelés. A 
meghívott vendégek ezen a délutánon 
Bátorligetre látogattak el, amit mi is 
szívesen megtettünk volna. 

18-án (pénteken) már közös prog
ramként a Kömörő 4/A erdőrészletben 
Tóth István (DETI) ismertette az általa 
használt kombinált fatömegbecslési 
módszert (HIRATA). (Az Erdészeti 
Lapok 1993. júniusi számában is ol
vasható.) 

Ezután Kovács Gábor osztályvezető 
főmérnök (Debreceni Erdőfelügyelő
ség) tartolt rövid tájékoztatást a térség 

erdőgazdálkodásáról. Visszatérve a 
kollégiumba a verseny kiértékelésére 
került sor. Bevezetőként Halász Gábor 
ERSZ főigazgató köszöntötte a részt
vevőket. Elmondta, hogy az utóbbi 
évek legszínvonalasabb versenyén va
gyunk túl. Három részfeladat került ér
tékelésre külön-külön (a teszüap, a fa-
tömegfelvétel és az erdőrészlet leírás). 

Nos, a lényeg: 

A legnagyobb súllyal szereplő fatö-
megfelvételi kategóriában III. helye
zettek lettünk. Az összesítésben pedig 
mindössze 5 ponttal szorultunk le a 
dobogóról (erdőtervező kollégáink 
nem kis „irigységére"). A verseny idén 
először pénzdíjas volt. Kár, hogy ezt 
csak a végén hirdették ki! Az első he
lyezett (50 eFt) a Váci Erdőtervezési 
Iroda csapata lett. 

A kiadós ebéd után beregi kirándu
lással zárult a rendezvény. Történelmi, 
néprajzi, építészeti emlékek egész so
rát kerestük fel (Cégénydányád-Kas-
télypark, Nagyszekeres, Tiszacsécse, 
Túristvándi, Szatmárcseke, Tarpa, Csa
roda és Tákos). Az úton végig a barát
ságos beregi táj folyóvölgyei és galé
riaerdői kísértek bennünket. A szat-
márcsekei temetőben a himnusz elé
neklése után elhelyeztük az Egyesület 
Emlék Koszorúját Kölcsey sírjánál. A 
záróvacsora és az azt követő baráti ta
lálkozó hangulatát sokáig megőrizzük. 
Jólesően, a szakmai együvétartozás ér
zésével távoztunk a rendezvényről. 
Közelebb kerültünk - remélhetőleg 
nem csak erre a néhány napra - egy
más szakterületéhez, átéreztük egymás 
gondjait. 

Szükségét éreztük annak, hogy a 
felügyelőségeket is fel kell szerelni 
korszerű fatömegmérő műszerekkel. 
Kellenek az ilyen jellegű rendezvé
nyek, kell azok szélesebb körűvé tétele 
és kell a hit (de nagyon!), hogy egy 
csónakban evezünk... 

Mikulás Béla 

Erdészeti l.apok, CXXVIII. évf. 10. sz. (1993. október) 



A háború befejezését követően 
1945 őszén Csíkszeredáról Zalaeger
szegre helyeztek át. Zalaegerszegen 
abban az időben erdőfelügyelőségből 
alakult meg az erdőigazgatóság Kiss 
Lajos vezetésével. 

Szervezete I—VII. osztályból - igaz
gatási, erdőgazdasági, politikai, mű
szaki, ipari, jogügyi, pénzügyi, házi 
üzemi, pénztár - segédhivatalból, 7 
felügyeleti körzetből, 28 állami erdő
gondnokságból, 2 faraktár gondnok
ságból állt. 

Ezzel a szervezeti felépítéssel kez
dődött meg az állami tulajdonba vett 
erdőterületeken az erdőgazdálkodás. 
Az akkor meglévő nehézségek - éle
lemhiány, infláció, közlekedési nehéz
ségek stb. - mellett meg kellett küzde
ni sok értetlenséggel, rosszindulattal, a 
földigénylő-földosztó bizottságok túl
kapásaival is. 

Az uradalmi erdőkhöz tartozó, az 
erdők közé beékelődött, üzemtervezett. 
rét, legelő, kaszáló művelési ágú ki
sebb területeket is szétosztották a föld

osztó bizottságok. Ez ellen az erdő
gondnokságok vezetői jogosan tilta
koztak a törvény alapján. így adódott, 
hogy nem egy helyen komoly nézetel
térésekre került sor az erdőgondnoksá
gok és a falvak népe, a földosztó bi
zottságok, a helyi kommunista pártok 
között. Ilyen jellegű az erdőgond
nokságnak, illetve vezetőjének cím
zett két levél, amelynek másolatát si
került megőriznem. Mint érdekességet 
közreadom. íme a betű szerinti má
solat: 

Másolat 
Kelt, Csatár, 1946. III. 2-án. 

Nagy Méltóságú Magyar Állami Erdő mérnök Urnák 
Bak.ZM. 

Mélyen tisztelt Magyar Állami erdő mérnök ur, Bak. 
amennyiben tudomást észleltünk Csatár községben ugy a 

Komonista Párt, mint a Magyar Munkás Szakszervezet és 
egyben kötve a földosztó bizottság Csatár községben 1946. 
Ill.hó 2.-án amikor a Mérnök ur Pártenbernek erdei munkát 
végzet az helyet hogy a Prolikat is eben tudatúk volna, va
lamint tiszta kép volt hogy nem is lehet azokal az ijen urak
nak értekezni mer nekik az agyuk és a beszerelt bejiségük 
nincs Pálinkával és borai berendezve hanem ők csakis Mun
kára vannak felszerelve azonban nem csak munkára vanak 
hanem ütő jó kérges tenyérelis ha kell tehát az ijen urakat 
nem hivatalon keresztül akarunk látni hanem Szibériában az 
ohm bányában. 

1 fejezet 
a tisztelt erdő mérnök ur 1946. III.2-án azt üzente egy 

családos apának akit a 'satári bük alati földben a földosztó 
bizottság földhöz jutatot hogyha kel neki búza amit aza sze
gény ember vetet akor menjen bakra a mérnök úrhoz pedig 
ha nem akor majd ő intézkedik de vigyázón elvtárs most mi 
jövünk majd azután ti következtek. 

2 bekezdés 
ere a demogratiskus Pártjai Írásbeli választ kérnek Csatár 

községben vagy vedig a leszámolást megcsináljuk azalaeger-
szegi kapitányságon mer már a rosz munkájukat nem bírjuk 
tűrni sem a baki sem a Pülöskei erdő mérnökségen. ' 

Szabadság Csatár 
Aláirás földosztó bizottság 
Héder Károly elnök MKP 
Nagy István Vezető Elnöksége Munkás szakszervezet 

Héder Ferenc elnök 
Horváth József Francia Ferenc 

Szabó Ferenc 

Egyébként amej tiszt Viselő nem fog tartani a Magyar 
demogratikus Generásiáoal az intéze sorsát ara hogy az ujá 
épitet Magyar Földön heje nincs. 

Másolat 
Földigénylő Bizottság 
Csesztreg. 

Zalábaksai Erdőgondnokságnak 
Zalabaksa. 

Felhívom az erdészet figelmét, hogy ilyen paksamétát ne 
juttason többé kezünkre, mert ilyen aktatológatóval reakció
sokkal szóba sem állunk.Tehát ha Ön tovább is mer lépéseket 
tenni az ügyben az orosházi elvtársakra takü.Azért nekünk 
semmiféle rendelet paragrafus nem számít.És ismételten fel
hívjuk Ön figelmét a kérdéses rétre a lábát be ne tegye hoz
zátartozóivalmert az ellenkező esetben az Orosházi mintát 
fogjuk használni. 

Csesztreg, 1946.április 12. 
Magyar Kommunista Párt 
titkár 

Pirak Pál sk.Szabadság. PH. 
Gyere Burzu Vár a Proletár. 
Most vagy soha! 

Földigénylő bizottság 
Sohár Vendel sk,elnök 
Fekete Viktor sk. 
Szabó Károly sk. 
Tüske Lajos sk. 
Csóbor Károly sk. 

A levélben említett orosházi mintára utalás azt jelenti, 
hogy olt a földön való osztozkodás halálos álozatot is kö
vetelt. 

Amint látható, nem volt olyan könnyű és egyszerű dolog 
erdőgondnoknak lenni a második világháborúi követő idő
ben. 

A baki erdőgondnokság vezetője Imreh Dezső áll. erdő
tanácsos, a pölöskeié Mátyás Vilmos áll. erdőmémök volt. 

Pechtol István 
nyugdíjas 

Érdekességek az 1946-os 
kommunista földosztások idejéből, Zalában 



Bolla László (1920-1949) 
Az új köztemető 298-301. parcellá

jának többezer ismert és ismeretlen ki
végzett áldozata közül a 298. parcella 
20. sor 10. sírhelyén nyugvó Bolla 
László, volt ugodi erdőgazdasági 
vasútüzem vezetőjének sírhelyét szen
telte bc vitéz Tabody István tartalékos 
vezérőrnagy, kanonok idén az, áldozat 
kivégzésének 44. évfordulóján. 
Tatxxiy maga is 19 évet voll politikai 
okokból börtönben. 

Ki volt Bolla László, aki 29 rövid 
ével élt.' Feleségének és kisleányának 
a legtöbb: a férj és az apa. Nekünk, 
akik körülálltuk a sírjál, bajtársunk, 
munkatársunk. Fénykép nem maradt 
róla, „szegények voltunk, erre nem tel
lett, abban a kis sírban vannak az ál
maim, vágyaim, terveim, amit az élet
től vártam" - írja a felesége. 

„Sorsa a XX. századi magyar sors. 
A trianoni békediktátum láncaitól 
megszabaduló ország fiakénl kerül Er
délybe, ahol találkozik a feleségével, 
ill még a MÁV-nál dolgozik. A nehéz 
megpróbáltatás kezdődik számára, az. 
1944-es menekülés-kor, amikor már a 
feleségét is védle. Vakmerőségig bálor 
volt, csak megalkudni nem tudott, nem 
akart" - emlékezik reá ma is a felesé
ge. 1945-ben a MÁV-nál vasúti tiszt
ként volt alkalmazásban. 1946-ban B-
listázlák. A kiváltó okra érdemes fi
gyelemmel lennünk: az egyik valló őre 
lopoll, ellene fegyelmit kezdeménye
zett, s ez az ember lctl a feljelentője, 
halálának okozója 1949-ben. 

Családjáért mindem meglelt, elment 
a mezőgazdaságba dolgozni, hogy el
tartsa feleségét és kislányát. Az állás
vesztése után 1947-ben a győri erdő
gazdaság ugodi erdőgondnokságához 
került, az oll lévő keskeny nyomtávú 
vasúi vezetőjének. Ebből a beosztásból 
tartóztatta le 1949 májusában az ÁVO. 
A bírósági iratok nincsenek meg, leg
alább is ma még nem fellelhetők. A ta
núk azonban élnek, akik emlékeznek a 
történtekre. 

1945-ben nekünk - magyaroknak -
megszálló szovjet csapatok elfoglalták 
Ugodot is. A megszállás körülményét 
csak az. tudja hitelesen, aki átélte. Be
csei Imre és barátja, Török László he
lyi, 15-16 eves ugodi gyerekek átélték. 
Örök emlék maradi számukra, de a 
vágy is, hogy ne szolgálják ki a meg
szállókat és küzdjenek hazájuk szabad
ságáén. A második világháborúban 
szétszórt fegyvereket kezdték össze

gyűjteni és társakat beszervezni. Vala
milyen fiatalos forradalmi romantikára 
vallott az az. esküvésük módja holdvi
lágnál egy pisztolyt kézbe tartva es
küdtek egymásnak a résztvevők, enge
delmességet és fogadalmat lettek arra. 
hogy az árulót, ha közöttük van, vagy 
lesz, azt „felszámolják". 1948-ban, 
amikor hírét vették, hogy az ugodi 
Földműves Szövetkezet raktárában a 
faluból összegyűjtött gabonát a Szov
jetunióba akarják kiszállítani, Becsei 
Imre és Török László elhatározták, 
hogy ezt megakadályozzák és felgyújt
ják a szovjeteknek szánt gabonát. Az 
elhatározást tett is követte. Egy au
gusztusi éjszakán „bokszos" skatulyá
ba benzint tettek, amelyet gyújtózsi
nórral meggyújtottak. A kiszállításra 
váró gabona nagyrésze megégett. 

Az ÁVH fokozottan figyelte a falu 
fiataljait, hiszen tudták, hogy az. elkö
vetőket közöttük kell keresni, mert 
szime egy emberként álltak ellen a 
megszállóknak az emberek a faluban. 
Sajnos az ellenállók közölt volt olyan, 
aki nem volt elég óvatos a szervezet
ben és egy locsogó társat beszervezett, 
aki talán hősködésből vagy tudatlan
ságból az ugodi állomás már említett 
váltókezelőjének elmondotta, hogy mit 
csinálnak a falu fiataljai, aki ezi jelen
tette is az ÁVH-nak. Jellemző az ak
kori állapotokra, hogy a falu rendőre 
figyelmeztette Becseiéket, hogy mene
küljenek, akik a figyelmeztetésre ki
mentek a Bakony erdejébe fegyverrel, 
hogy később nyugatra szökjenek. 

Az ÁVO minden eszközi bevetett 
keresésünkre, Becsei Imre édesanyját 
például arra kényszerítették, hogy a 
karonülő kisfiát magához vegye és úgy 
keresse a másik fiát az erdőben. Azt 
hitték az ÁVO-sok, hogy az édesanyja 
hívó szavára előjönnek a rejtekhelyük
ről. Ők érezték, hogy amikor az. édes
anyja azt mondja, hogy „gyere elő Im
re", akkor valójában azt mondja, hogy 
„menekülj Imre". Az erdőben bujkáló 
Becsei Imrének és Török Lászlónak el
fogyott az élelme, így kénytelenek vol
tak a faluba betérni. Az ÁVO-sok el
álltak az. egész falut, az erdőben 
visszatérni akaró fiatalok közül Török 
Lászlót súlyosan megsebesítették, a tü
dejét keresztüllőtték. Erre Becsei Imre 
elindult a jugoszláv határ felé, de a ha
tár közelében feladta a rendőröknek 
egy kapálgató parasztasszony és elfog
ták. Ő nem volt olyan segítőkész, mint 
a falu rendőre. 

Bolla ellen a vád az volt, hogy fel 
akarta robbantani az. ugodi fiatalokkal 
együtt 1949. május 8-án a Celldömöl
kön beszédet tartó Rákosi Mátyás vo
natát. 

A vád valódiságát ma sem tudjuk, 
mindenesetre a szándéknál több nem 
lehetett, de szükség volt egy idősebb 
„vezetőre" is az összeesküvők közé, 
így került Bolla László a Becsei-Török 
Ugy elsőrendű vádlottjaként a Buda
pesti Törvényszék Rögtönítélő Bírósá
ga elé. Bolla ott hiába mondotta, hogy 
ő nem vett részt az összeesküvésben, 
a hamistanúzás következtében halálra 
ítélték. Török László vallomása ez ügy
ben 1993-ban a következő: „A Boílá-
ról én azt tudom esküdni akármire, 
hogy Bolla László nem tudott a mi 
ügyünkről, csak annyit, hogy szimpa
tizált velünk, de tevékenységünkben 
aktív cselekményt nem csinált". 

1949. július 15-én 13 órakor a bí
róság B.R.I.11.768/1949. sz. ítéletével 
Bolla Lászlót és Becsei Imrét kötél ál
tali halálra, a sebesült Török Lászlót 15 
évre, Török Gyula, Török István és 
Gasparics Károly ugodi fiatalokat élet
fogytiglani börtönre ítélte. Két óra 
múlva a két halálra ítéltet kivégzik. 
Bolla csak hosszú kínszenvedés után 
halt meg az akasztófán, a „szakszerűt
len" vagy tudatosan rosszul végzett 
akasztás miatt. Bolla még akkor is ár
tatlanságát hangoztatta. A Kisfogház 
rabjainak azt mondták, hogy két gyil
kos cigányt végeztek ki. Ekkor is ha
zudtak, mint mindig. 

44 évnek kellett eltelni, hogy a sep-
tiben elkapart Bolla Lászlónak megad
juk a végtisztességet, ami minden em
bernek jár. A holtak nem maradhatnak 
temetetlenül. 

Társának, Becsei Imrének a holttes
tét az édesanyja 1974. április 4-én, 
amikor nem őrizték a temetőt, kiásta 
és hazavitte magával „nejlonzsákba" 
Ugodra, hogy ha ő is meghal, együtt 
temessék el a fiával. Ez meg is történt 
1991. decemberében. 

Bolla László többet tud az életről, 
mint mi, akik még az egész életnek 
ezen az oldalán állunk. Kérjük, hogy 
bocsásson meg a hamis tanúknak, az 
egész rendszemek. Ő is áldozat volt 
mint mindnyájan azok, akik itt a 298-
301. parcellákban és máshol az egész 
világban nyugszanak azért, mert „az 
aljasok uralmában, a lealjasított embe
rek felett" megmaradt igaz embernek, 
mert hitt a népe szabadságában, ami 
be is következett. 

Mészáros Gyula 



Kiállítás a Vajdahuny ad-várban 
Az erdőt számomra egy Balaton-

felvidéki fenyves zúgása és csendje je
lenti, amelyben gyerekkoromban jár
tam, meg talán a cseres-tölgyes kiser
dő, ahol kövekből, mohával bélelt 
fészket építettünk magunknak, s meleg 
nyári napokon órákat töltöttünk benne, 
főleg körterágcsálással és időtlen sem
mittevéssel, így válaszolnék a kérdés
re, ilyennek láttam és így él bennem 
„az erdő" ma is, és bár azóta hatalmas 
erdőségeket is láttam, azok a gyerek
kori élmények a meghatározók. Ez ju
tott eszembe a gyerekrajzokat nézeget
ve. 

Mit jelent az erdő nekem és min
denki másnak? 

Az Erdészeti Lapok pályázati kiál
lítása izgalmas találkozás a gyerekek
ben megfogalmazódó erdő-élménnyel. 
Lenyűgöző képeiken az. erdők végtelen 
változatossága, sokféle arca. Néhány 
képaláírás: Őszi erdő, Baglyok a fán, 
Erdei vasút, Téli erdő, Mészégetők, 
Erdei tisztás, Harkályok, Rőzseszedés, 
Élet a fán, Fenyőfa... Az viszont szinte 
valamennyi képre jellemző, hogy az 
erdő színek és formák ritmusából adó
dó harmóniáját tükrözik. Utóbbiak 
szép példája az a rajz, melyen szál
egyenes bükktörzsek sorakoznak, vagy 
a Harkályok c. linómetszel. Ősszel, 
szeptember végén a leggazdagabb az 
erdő színvilága. Legtöbben az őszi er
dőt örökítették meg, merészen bánva a 
sárgákkal, harsány vörösekkél. De van, 
akit a lombjahullott késő őszi erdő ko
pár fái között átszűrődő napfény va
rázslata fogott meg, s ezt a varázslatot 
sikerül visszaadnia. Szívesen válasz
tott téma a téli erdő is, sötét törzsek, 
a hóborította ágak és a fák kontrasztja, 
a hó fehérsége kiemeli a formákat. 
Egyetlen kisfiú örökítette meg a ta
vaszt: egész lapot beborító spenótzöld 
közepén bukfencezik valami kis fekete 
állat, talán nyúl, de olyan virgoncnak 

látszik, hogy az embernek a kép láttán 
vidám tavaszi kedve támad. A hat-hét 
éves gyerekek rajzain szinte zsong az 
erdő a sok bennlakótól: lepkék, boga
rak, madarak és prémes álllatok jelen
nek meg egyszerre, s itt a lepkék is 
akkorák, mint a róka, vagy a nyúl. A 
gyermeki világból adódóan az ember 
is jelen van az erdőben - szívesen áb
rázolják a jellemző erdei munkákat 
(Mészégető, Erdei vasút, Nyulak befo
gása, Rőzseszedés), s bár ritkábban, 
önmagukat is, mint az erdő élményé
nek részeseit (Bújócskázás, Sátorozás). 
Az expresszivitás élményével lep meg 
a Vadászok c. festmény, a vadászok 
körül keringő, hulló tollú színes mada
rakkal. Egyetlen sötét tónusú, komor 
kép, szétszórt üvegek, szemét, az em
ber nyoma az erdőben. 

Az ÍGY LÁTTAM AZ ERDŐT 
kiállítás igazi, nagy üzenete az, hogy 
gyermekeink számára életreszóló 
természetélmény az erdő, s hogy va
lóságos természetélmény nélkül nem 
lesznek képesek megismerésére, sze
retetére és ezért védelmére sem. A 
mi feladatunk megőrizni az erdőket, 
gondoskodni arról, hogy minden 
gyerek átélhesse az erdő élményét, ... 
annak tiszteletét. 

Darvas Lászlóné 
Mezőgazdasági Múzeum 

Európa jövője 
nemzetközi 

gyermektalálkozó 
Az idén júliusban több mint 

1200 gyermek érkezett 22 európai 
országból Kecskemétre az Európa 
jövője gyermektalálkozóra. A most 
másodszor megrendezett találkozó 
alapgondolata Európa mai állapotá
ban különösen fontos. Családok, is
kolák közötti kapcsolatrendszerrel 
alakítani ki barátságot a különböző 
országok gyermekei között. Ez le
het Európa jövője. A vendéggyer
mekek nem érkeznek üres kézzel. A 
csoportok színvonalas műsorszá
mokkal szórakoztatják az esemény
re kíváncsi közönséget. E rendez
vénysorozaton belül kapott kiállítási 
lehetőséget az Országos Erdészeti 
Egyesület által meghirdetett „így 
látom az erdőt" című gyermekrajz 
pályázat legjobb alkotásait bemuta
tó kiállítás is. Kicsinyek és nagyob
bak érdeklődve figyelték a formá
kat, figurákat, színeket, a különböző 
technikákkal képpé varázsolt termé
szeti szépségeket, a harmóniát, az 
emberi kéz pusztításának nyomát. 

Földünk jövőjének záloga az er
dők jövőjének sorsa, így Európa jö
vője is az európai erdők jövője. 

Azt, hogy a kiállítás létrejöhetett 
és több ezer látogatóban tudatosod
hatott az Erdészeti Egyesület tevé
kenysége, dr. Gőbölós Antal erdő
felügyelőség igazgatónak köszön
hető. 

A kiállítást Pápai Gábor főszer
kesztő nyitotta meg. 

Rendezők: Kecskeméti Erdőfelü
gyelőség, Országos Erdészeti Egye
sület és Európa Jövője Egyesület. 

Tisztelt Országos Erdészeti Egyesület! , 
Az Európa jövője Egyesület nevében tiszteletlel és hálával köszönjük a Nemzetközi Gyermektalálkozóhoz nyújtott 

segítségét. Európa gyermekserege sok-sok élménnyel és barátokat szerezve utazott haza. Külföldi vendégeink véleménye 
szerint nagy sikerű, európai színvonalú rendezvény gazdája volt Kecskemét. Ehhez szükség volt az Önök lelkes, segítőkész 
munkájára is. Köszönjük, hogy segítették a gyermekek ügyét, a város jó hírének növelését. 

Kérjük, a továbbiakban is segítsék egyesületünk munkáját! Sok sikert és jó egészséget kívánunk! 
Kecskemét, 1993. július 27-én. 

Tisztelettel: 
Kis János Farkas Gábor 

elnök ügyvezető elnök 




