
Természetfotók kiállításának meg
nyitóján vehettem részt október 5-én, 
Budapesten a Stefánia Galériában. 

Szekeres György erdőmérnök, a 
HM Veszprémi Erdőgazdaság (VER
GA) vezérigazgató-helyettese, fotómű
vész tárlatát Láng Tibor, a Bakony Fo
tóklub vezetője és a Magyar Honvéd
ség reprezentánsa nyitotta meg. 

Akik ismerjük Szekeres György 
munkásságát, igen nagy várakozással 
mentünk a megnyitóra. Az éleslátású, 
szerény, de nagyszerű alkotó most is 
lebilincselte a tárlatlátogatól témavá
lasztásával és annak művészi kivitele
zésével. Most is, mint korábbi képei
ről, az élet sugárzik felénk, illetve be
lénk; a fűé, a fáé, az állatoké, a Napé, 
a felhőé. A természeté, az öröké. Igy 
érzem. 

Művészbarátom azonban megingat
ja hitemet. Amott a somogyi erdő fái 
és rajta a kócsagok már halottak - egy 
eltévedt gránát a szomszédból verte 
szét a múltat. Emitt az aranysárga ná
dast fekete füstté tékozolta az emberi 
gondatlanság, gonoszság. 

Es meddig élnek az alkotások? Fő
ként, ha csak egy példányban készül
nek. Es, ha a gránátok nem csak egy
két kilométerre csapódnak be az or
szághatártól?! Ha az emberi butaság és 
gonoszság továbbra is százezer hektár 
számra pusztítja az erdőt, mint 1993-
ban? Csak reménykedhetünk. 

Reményeink valóra válásáért azon
ban tenni is kell, és nem is keveset. 
Elsősorban azoknak, akiket a termé
szet szeretete vitt Sopronba. Azokat, 

akiket az Alma Mater falai között ké
peztek ki a természet gondozójává, 
gyarapítójává, a természeti értékek fél
tésére és közkinccsé tételére. A termé
szet szépségeit, viszonyait megörökítő 
művész is csak ezen célokért alkothat. 

A művész nemzedékeknek alkot. A 
művek legyenek a nemzedékeké! Nem 
lehet azokat a gondos tárolás sorsára 
juttatni. Lássák azokat minél többen; a 
kis- és nagyiskolások, az állami és 
egyházi tanintézetek tanulói. A termé
szet szeretetét - a családon kívül - itt 
és velük kell kezdeni. És lássák, élvez
zék a munkában megfáradt idősek -
akik csak alig látva átrohanni kény
szerültek az évtizedeken. Teljék örö
mük e csodálatos alkotásokban, me
lyekkel egy nyelv és írás sem tudna 
versenyezni. 

Az alkotások láttatása pénzbe kerül
ne. Ami úgy általában nincs. De csak 
erre nincs? Remélhetőleg egy Erdésze
ti Művészeti Alapítvány megoldás le
hetne az egyéni alkotások és a már kö
zös kincseink széles körű megismerte
tésére, a művészek felkarolására. 

Tisztelt Országos Erdészeti Egyesü
let, Faipari Tudományos Egyesület, 
Erdészeti és Faipari Egyetem, FA
GOSZ, szakoktatási intézményeket 
felügyelő szervezetek, természetbará
tok és minden tenniakaró - lépjünk a 
közöny ellen! Hozzuk létre az Erdé
szeü Művészeti Alapítványt értékes 
művészeink felkarolására, műveik 
nemzeti kinccsé tétele érdekében! 

Dr. Váradi Géza 

/ \ 
Az Ásotthalmi Erdész Szak
iskola 1964 évben végzett 
osztálya részére 1994 nyarán 
a 30 éves találkozó megszer
vezését tervezem. 
Ehhez kérem a volt osztály
társak jelentkezését írják 
meg címüket és minden 
olyan osztálytársunkét aki
ről tudnak. 

Fábián József 
ker. vez. erdész 

6440 Jánoshalma, 

V ) 

Erdészeti 
vonatkozású 

magyar érmek 
és plakettek 

Szakmánk történetének utóbbi évti
zedeiben oly mértékben sokasodtak az 
eredmények, érdemek és egyéb, művé
szi alkotásokkal is örökítésre érdemes 
mozzanatok, hogy időszerűvé lett az 
ezek ösztönzésére keletkezett művek -
főként érmek, plakettek és jelvények -
összegyűjtése, rendszerezése és értéke
lése. Érre vállalkozott két hivatott tag
társunk: Nyírádi Lajos autodidakta 
éremszakértő és -gyűjtő, valamint dr. 
Rácz Józsefné hivatásos muzeológus. 
A tanulmány az egyesület erdészettör
téneti szakosztály közleményeinek 
1993. évi VIII. füzeteként jelent meg. 

A munka Kocsárdi Károly 1972. évi 
kísérlete után az első szervezett kezde
mény minél teljesebb gyűjtemény 
megteremtéséhez. A szerzők kifejezet
ten azzal a kéréssel adták közre az ed
digi gyűjtés eredményeit hogy minél 
szélesebb körű támogatásban részesül
hessenek a továbbiakban. Csatlakozik 
ehhez a kérelemhez dr. Oroszi Sándor 
is a szakosztály elnökeként és nevé
ben. Reményeikben nem szabad, hogy 
csalatkozzanak, kérjük ezért mi is, 
hogy mindazok, akiknek birtokában 
hasonló jellegű műtárgy van, hívják fel 
erre a szerzők figyelmét. Önmagunk 
megbecsülését jelentené a teljes anya
got felölelő közgyűjtemény összeállí
tása. 

Jérőme René 

Az „Erdőgazdák kiskönyvtára" sorozat első kötete a hetekben került 
a nagyközönség elé. 
Az ízléses, nem hivalkodó és mégis feltűnő borítón a „Mit kell tud
nunk az erdőgazdálkodásról" címet olvashatjuk. De még többet sejtet 
az alcím, mely szerint ez a füzetecske hasznos ismereteket nyújt az 
erdőtulajdonosok számára. 
Átolvasva a mintegy negyven oldalt, az elégedettséggel vegyes kí
váncsiság lapoztat vissza, hogy a szerzők nevét rögzítsük. 
Bús Mária, dr. Péti Miklós és Tóth Miklós nagyon hasznos munkát vég
zett. 
Kíváncsian várjuk az FM-ERSZ gondozásában, és az FM Erdészeti 
Hivatala által kiadott sorozat folytatását. 

Pápai Gábor 

Oh természet, 
oh dicső természet... 



ROVATVEZETŐ: 
WISNOVSZKY KÁROLY 

1993. október 8-10. között az 
OEE bajai helyi csoportja viszo
nozta az egri csoport látogatását. 

A verőfényes nyárias napsütésben 
Fejes Dénes vezérigazgató-helyettes 
és Garamszegi István erdészetveze
tő, az egri csoport titkára fogadta a 
bajai látogatókat. 

A vendégek, mintegy 30 fő -
nyugdíjasok és aktívak, központiak 
és erdészetiek, a szebb és az erősebb 

nem tagjai - élt a lehetőséggel, hogy a Duna mente után az Észa
ki-középhegység és Eger szépségeivel, a patinás hegyvidéki erdő
gazdálkodással találkozzon. 

A baráti fogadtatást követően az erdőgazdálkodás és az erdő
gazdaság helyi, de országosnak tekinthető gondjairól, nehéz hely
zetéről kaptak tájékoztatást. Az előadottakkal aláfestett, vala
mennyiünk által megélt jelenben reménykeltőén hatott a Káli-cse
metekert megtekintése. 

Pogrányi Kálmán csemetekert vezető, Pintér Beáta és Tóth Eme
se csemetekertkezelők mutatták be szakmánk eléggé nem ismert 
büszkeségét. A Bajától Kálig vivő, kis országunkat félig átszelő 
úton látottak - műveletlen vagy gyengén művelt rengeteg föld, 
kevéske őszi vetés - után a Káli-csemetekert különösen szembe -
Ötlött. A meggyőzően felkészült és lelkes szakemberek a minden
napok sikereihez szokottak szerénységével szóltak tevékenységük
ről. A több évtizedes munkával megteremtett, gondosan megter
vezett szaporító anyag-bázis, magtermő állományaitól a termesztési 
technológiában nevelt kultúrákon keresztül a hűtőházig, az igényes 
piackellékekig, kedvező benyomást tett a látogatókra. Ez a cseme
tekert biztos hátteret ad szakmai létünknek, az erdők létesíthetŐ-
ségének, felújíthatóságának gyakorlati megvalósításához. A jó gaz
da gondosságát tükröző, gyommentes csemetekertben az időszerű 
munkálatokat végezték. 

A napot jól sikerült baráti találkozó zárta, melyen megjelent Var
ga Béla kollégánk is, egyesületünk elnökhelyettese. 

A csoport további útja csodálatos kék ég alatt a Bükk színesedő, 
itt-ott már sárguló tájain Szilvásváradra vezetett. Szilvás - mint 
mondják a helyiek - látnivalóival, múltjával elbűvöli az újra meg 
újra visszatérőt is. Különösen igaz ez, ha a látogató oly szerencsés, 
hogy Zilahy Aladár erdőmémök, az Erdészeti Múzeum igazgatója 
kíséri és avatja be a táj, a hegység, a gyűjtemény, a múlt és jelen 
rejtelmeibe. 

Az eseménydús nap az Aggteleki Nemzeti Parkban folytatódott. 
A cseppkőbarlang középtúráját betonúton végigbarangolva, reflek
torfényben csodálhatták a természet remekeit. Észlelték az emberi 
lét okozta, a nemzeti parkokat sem kímélő változásokat. 

Az egri sétákon előtáruló gazdag magyar múlt lélekemelő ta
nulságai és a megízlelt egri bor emelte hangulatban érkeztek el a 
búcsúzás és a köszönet percei. 

A hagyományos és élő erdész barátság nagyszerű tanújelét adta 
az Országos Erdészeti Egyesület egri csoportja. Az igényes prog
ram és lebonyolítás jól szolgálta szakmai önbecsülésünk erősítését, 
biztos múltunk és a nem reménytelen jövő felvillantását. 

A házigazdáknak, élükön Garamszegi István titkárnak, de a 
résztvevők maguknak is jó szívvel kívánják, hogy gyakran lehes
senek ilyen rendezvény részesei. 

Nyúl Bertalan 

FARKAS FAL 
1928-1993 

Fájdalmas veszteség érte a zalai erdésztársadalmat. Hatvanöt 
éves korában váratlanul elhunyt Farkas Pál oki. erdőmérnök, a 
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugalmazott igazgatója. 

Erdőmérnöki oklevelét 1953-ban kapta meg a soproni Erdőmér
nöki Főiskolán. Első munkahelye a Zagyvavölgyi Állami Erdő
gazdaság kisterenyei erdészete volt, ahol mint erdészetvezetŐ-he-

lyettes dolgozott 1955 áprilisáig. Ezután a Cserháti Állami Erdő
gazdaság központjában dolgozott erdőművelési csoportvezetőként 
1960. április végéig. 1960. május l-jétől az Észak-Somogyi Állami 
Erdőgazdaság főmérnökévé nevezték ki. Ebben a munkakörében 
1967. október 31-ig dolgozott. Közben levelező tagozaton, Buda
pesten, oki. ipari mérnökközgazdász oklevelet szerzett. 

1967. december l-jén került, mint igazgató, a Dél-Zalai Állami 
Erdőgazdaság élére, s ezt a munkakört töltötte be az 1970-ben 
alakult Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál is egészen 1978 
júniusáig, amikor váratlan szívbetegsége miatt aktív pályája meg
szakadt. Megromlott egészségi állapota mellett is - amíg tehette 
- a szakmában maradt, nyugdíjasként műszaki-gazdasági tanács
adóként dogozott. 

Valamennyi munkakörében emberi magatartását a szorgalom, a 
szerénység, a szakmai igényesség és tisztesség jellemezte. Hozzá
értő vadász és vadgazda volt, akár hivatali kötelességből, akár 
sportvadászként. Nagyon készült a 40 éves találkozóra Sopronba, 
ahol azt is elmondta évfolyamtársainak, hogy a „motor" jól mű
ködik. Most már tudjuk, mi lett a vége. 

A Zalai Erdőgazdaság dolgozói, számtalan tisztelője, közöttük 
több, messziről jött évfolyamtársa gyászolta, hallgatta dr. Szodfridt 
István egyetemi tanár búcsúbeszédét és csendben elköszöntek az 
erdésztől, a közgazdásztól, a vadásztól. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
Dr. Baráth László, Tihanyi Gyula 

Amikor lapunkban olvastuk Nemesszeghy László erdőmémök 
barátunk megemlékező írását a szlovén-magyar erdészeti kapcso
latokról és a Pannónia tanácskozásokról, valamint egyesületünk 
elnökéhez július 30-án küldött levelét, amelyben sajnálattal közöl
te, hogy vándorgyűlésünkön nem tudnak részt venni, a gondolata 
sem merült fel bennünk annak, hogy vele többé nem találkozha
tunk. 

A „vén kaszás" különösen kegyetlen volt kedves barátunk csak 
rövid ideig élvezhette a kötetlenebb nyugdíjas éveket. Nem csak 
széles látókörű kollégától kell búcsúznunk, aki a legkényesebb 
szakmai gondokban is vitapartner, de egyben nyíltszívű, őszinte, 
segítőkész jó barát volt. A Pannónia erdészeti szakmai tanácsko
zások kezdeményezésének, lebonyolításának is ez volt a mozgató 
ereje. 

Az erdészeti termőhely nem is
mer országhatárokat, ezért adódnak 
azonos gondok a hármashatár öve
zetben Szlovéniában, Ausztriában 
és hazánk délnyugati területén. Vi
tatkozunk, de barátkozunk is. 

Nemesszeghy Lászlóval kapcso
latunk nem korlátozódott a Pannó
nia összejövetelekre. Kész volt ar
ra, hogy fáradságot nem kímélve 
egyesületi tagjai részére nemcsak 
szakmai, hanem turisztikai látniva
lókban is gazdag, színes tanul
mányutat szervezzen Muraszom
battól az Adriáig. A százon felüli 
résztvevőnek ma is emlegetett fe
lejthetetlen élmény volt. 

Nemesszeghy Lászlót - aki min
dig kedves feleségével érkezett -

fájdalom, de ezután hiába keressük vándorgyűléseinken a külföldi 
résztvevők csoportjában. 

Olyan szeretett kedves barátunktól búcsúzunk, alti szívében-lel-
kében határunkon túl is az OEE tagjának érezte, érezhette magát. 
A szlovén kollégák is tisztelték, szerették és megbecsülték kiváló 
szakmai munkáját. 

Elvesztése miatti fajdalunk nem tompíthatja azt a köteles
ségünket, hogy keressük a kapcsolatot a Pannónia tanácskozás 
folytatására. Ugy érezzük - akik részt vettünk ebben - hasznos 
volt és szükséges. Állítsunk ezzel „ércnél maradandóbb" emléket 
Nemesszeghy László barátunknak. Fekete Gyula 

Fotó: Pápai G. 
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Boross György vasdiplomás erdőmérnök 

1896-1993 
Ismét gyászol egyesületünk. Legidősebb és legrégebbi tagunkat, 

a magyar erdőmémökök doyenjét vesztettük el. 
Boross György - belügyminiszterünk édesapja - augusztus 11-

én Budapesten rövid szenvedés után hunyt el 97 éves korában, 
egy házi baleset következményeként, öt hét múlva követte felesé
gét, akivel 67 évi boldog házasságban élt. 

A milleneum évében, 1896. szeptember 30-án született a So
mogy vármegyei Visnyén. Mind édesapja, mind felesége családja, 
több generációra visszatekintőén, somogyi erdészcsalád volt. 

1914-ben iratkozott be a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Főiskola erdőmérnöki karára, de tanulmányai megkezdésében 
megakadályozta az első világháború. A somogyi 44-es gyalogezred 
tisztjeként megjárta, végigharcolta az orosz, a román és végül az 
olasz frontot, ahonnan 1918-ban hadnagyként tért haza. Kilenc ha
di kitüntetést kapott, köztük az arany tiszti vitézségi érmet is. 

A Selmecbányáról Sopronba áttelepült főiskolán 1919 tavaszán 
kezdte meg erdőmémöki tanulmányait. Aktívan részt vett a főis
kola újjáéledésében, az ifjúsági sportban és a soproni társadalmi 
életben. 

Boross Györgynek 1921 őszén jelentős szerepe volt a soproni 
népszavazás előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításá
ban, az osztrák propagandista ügynökök elhárításában. E tevékeny
ségéért 1922-ben magas kitüntetésben részesült. 

Erdőmérnöki diplomáját 1924-ben a Kaán Károly államtitkár ál
tal ve/.ctcti államvizsga-bizottság előtt szerezte meg. 

Praktizálni hazatért Somogyba. A gróf Somsich uradalom erdő-
tisztjeként dolgozott a szülőföld és az erdők iránti mélységes sze
retettel és nagy eredménnyel. A somogyi kopár homoktalajok er
dősítése terén nagy eredményekel ért el, és országos szaktekin
télyre tett szert. 1200 kh területen telepített új erdőt. Ezek közül 
híressé váll a Szőcsénypuszta körüli erdőtelepítése. 

Szakmai tekintélyét bizonyítja, hogy 1928-tól 1940-ig Somogy 
vármegyei erdészeti törvényszéki cs bankszakértői, a magánerdő
birtokosok részére szaktanácsadói feladatokat látott el. 

Az 1945. évi földreform során a magánerdőket államosították. 
Ettől kezdve Boross György a Nagybajomi Erdőgondnokság ve
zetője, majd pedig a MALLERD kaposvári erdőigazgatóságán ke
reskedelmi osztályvezető lett. 1947-től 1950-ig Szegeden erdői
gazgató, 1950-ben politikai okból el kellett hagyja - mint akkor 
annyi kollégája szintén - szeretett szakmáját. Emiatt három éven 
át Szegeden az Építőipari Technikum tanára. 1953-ban Budapestre 
hívták, ahol az akkor szervezett Erdőgazdasági Tervező Iroda épí
tési osztályának vezetője lett. Innen ment 1966-ban nyugdíjba. 

Augusztus 28-án, a Somogy megyei Nagybajomban, nagy rész
vét mellett temették el a családi kriptába. Temetésén az Erdészeti 
és Faipari Egyetemet Koszlka Miklós tanszékvezető egyetemi ta
nár, egyesületünket Barátossy Gábor főtitkár, a Budapesten és kör
nyékén élő bánya-, kohó- és erdőmérnök öregdiákok klubját e 
megemlékezés írója képviselte. A temetésen részt vett a Kömye-
zetvédemli és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében dr. 
Tarján Lászlóné oki. erdőmérnök, politikai államtitkár, a somogyi 
erdészek részéről a kaposvári erdőigazgatóság vezetője és a nagy
bajomi erdészet küldöttsége. A koporsó mellett a nagybajomi er
dészek díszőrsége állt, akik a kriptáig vállukon vitték a koporsót, 
amelyet a róm. katolikus egyházi szertartás után az erdész himnusz 
dallamai és háromszoros díszsortűz közepette helyeztek el örök 
nyugalomra. 

Hosszú élete és pályafutása során számos polgári kitüntetésben 
részesült. 

Első kitüntetését a már említett soproni sikeres népszavazásért 
1922-ben kapta. 

A soproni egyetemtől 1974-ben arany-, 1984-ben gyémánt-, 
1989-ben vasdiplomát kapott és 1994-ben lett volna esedékes a 
rubin diploma... Sajnos ezt már nem érhette meg. 1991-ben Va
dászkupa kitüntetést is kapott. 

Egyesületünktől 1990-ben Diploma Honoris-t és díszoklevelet 
kapott fél évszázadot betöltött egyesületi tagsága után. 1992-ben 
megkapta a Kaán Károly emlékérmet élete eredményes, kiemel
kedő szakmai munkásságáért. 

A MTESZ-től 1988-ban a gróf Széchenyi István emlékérem ki
tüntetést kapta. 1978-ban Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetés
ben részesült. 

Egyesületünknek 1924 óta, vagyis 69 éven át volt aktív, húsz 
éven át választmányi tagja. 1986-tól a Szeniorok Tanácsának dísz
elnöke. 

A MTESZ-ben az Agrárszakemberek Klubjában erdészeti isme
retterjesztőként aktívan és eredményesen tevékenykedett. 

Élettörténetéről archív videó felvétel készült és több rádióriport, 
interjú magnószalagon rögzítette hangját és visszaemlékezéseit. 

ősi szülőföldjén nyugodjék békében! 
Hábel György 

oki. erdő- és közlekedési mérnök 
• 

CSEH JÁNOS emlékezetére 
1922-1993 

Cseh János 1922-ben Mezőhegyesen született. Édesapja tehe-
nészgazda volt a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon. Jóeszű 
gyermek lévén - tanítója ösztönzésére - szülei mindent elkövettek, 
hogy taníttassák. Reményekkel teli életútja azonban hamar megtört 
édesapja korai halála miatt. Ezért tanulmányait be kellett fejeznie, 
és 15 éves korában a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon először 
magtárosként, majd írnokként helyezkedett el. így mint család
fenntartó, gondoskodott két huga neveltetéséről. 

A katonaságtól leszerelve, 1946-ban a Debreceni ErdŐigazgató-
ság központjába került mint személyügyi előadó, majd pénztáros. 
Közben megnősült, három gyermekük született. 

1950-ben letette az erdész szakvizsgát, 1954-ben pedig a képe
sített könyvelői vizsgát. 

1960-82-ig, nyugdíjazásáig az erdőfelügyelőség szervezeteinek 
állományában, szolnoki munkahellyel, mint műszaki előadó dol
gozott. Vagyis 32 éven keresztül Szolnokon, 10 éven át az erdő
gazdaságnál, 22 éven keresztül pedig az erdőfelügyelőségnél szol
gálta az alföldi erdők ügyét. 

Szerelmese volt az erdőnek, a természetnek, munkáját hivatás
nak tekintette. Vidám alaptermészetű lévén, sok barátságra tett 
szert. Ismerősei, volt munkatársai szívesen emlékeznek a vele átélt 
sok vidám esetre. 

Emlékét családtagjai, munkatársai, barátai és ismerősei kegye
lettel és szeretettel megőrzik. 

Milota Erik 
• 

Ez év szeptemberl7-én temették el dr. Szóka Gyula erdőmér
nököt a keszthelyi Uj-Köztemetőben. 1953;ban szerzett erdőmér
nöki oklevelet, majd az egykori Erdészeti Építővállalat keszthelyi 
kirendeltségét vezette. A vállalat feloszlása után különböző mű
szaki beosztásokban dolgozott, legutóbb a Keszthelyi Agrártudo
mányi Egyetemen. Itt oktatói státust is kapott, docensi minőségben 
dolgozott nyugdíjaztatásáig. 63 éves korában távozott az élők so
rából. 

E havi számunk szei -zói 
Alpár Tibor szakértő Szombathely 
Balsay Endre erdőmérnök KEFAG 
Balsay Sándor erdőmérnök KEFAG 
Kárpáti László term.véd.ig. Sopron 
Kató Pál erdőmérnök Győr 
Kertész József OEE Visegrád 
Kocsis László vízügy KEFAG 
Kovács Mihály erdőmérnök Csorna 
Köveskuti György erdőmérnök Budapest 
Mészáros Béla képviselő SZDSZ 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Pechtol István erdőmérnök Győr 
Reményfy László erdőmérnök Eger 
Szebeni Sándor ETI Miskolc 
Szedlák Tamás erdőtervező Veszprém 
Tompa Károly erdőmérnök Sopron 
Varga Endre erdőmérnök KEFAG 
Veperdi Gábor ERTI Budapest 




