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Elsõ felvonás. A Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium Erdõren-
dezési Fõosztályának egykori vezetõje-
ként munkatársaim közremûködésével
1970-ben – az erdõk többségének 25
évvel korábban történt államosításának
tiszteletére – összeállítottuk a háromkö-
tetes Erdészeti címtárat, amely kereken
tizenegyezer erdõmérnök, erdésztech-
nikus, erdész, faipari mérnök, faipari
technikus és vadász legfontosabb ada-
tait tartalmazza. Ezt a következõ évek-
ben rendszeresen meg kívántam jelen-
tetni. Mivel közben átkerültem az Or-
szágos Természetvédelmi Hivatalhoz,
terveimrõl le kellett mondanom. Utó-
dom ötévenkénti, az Országos Erdésze-
ti Egyesület pedig tízévenkénti megje-
lentetést helyezett kilátásba. Azóta 38
év telt el! Új beosztásomban lehetõsé-
gem és teherbírásom csak azt tette lehe-
tõvé, hogy a továbbiakban, az 1972-ben
megjelent harmadik kötetben csak az
erdõmérnökökkel foglalkozzam, ami-
kor is 2656 kolléga adatait sikerült re-
gisztrálnom.

Második felvonás. Egy negyedszá-
zaddal késõbb az Erdészeti és Faipari
Egyetem tanszékvezetõjeként – kihasz-
nálva az egyetem szellemi alkotásokra
kiválóan alkalmas légkörét – „Mit csi-
nálnak az erdõmérnökök?” címmel
újabb összefoglaló tanulmányt írtam.
Az immár 3800 erdõmérnök legfonto-
sabb adatait tartalmazó tanulmányt
megküldtem az akkori illetékeseknek.
Mivel a megkeresésre egy kivételtõl el-
tekintve nem reagáltak, a többieket in-
kább félénken, mint tapintatosan meg-
kérdeztem véleményükrõl. Az az érzé-
sem támadt, hogy el sem olvasták, így
ez a tanulmány a fiókban maradt.

Harmadik felvonás. Gondoltam,
nem adom fel, ezért a hazai erdõmér-
nök-oktatás 200-ik évfordulójának kö-
zeledtével újabb tanulmány összeállítá-
sát kezdtem el. E tekintetben kimondot-
tan szerencsétlen alaknak tekintem ma-
gam, mivel most pedig a bolognai urak
tették keresztbe a lábukat. Én meg ha-
gyományos (vagy inkább maradi) erdõ-
mérnökként a BSc-t az MSc-t és hason-
ló mesterszakmákat nem tudom, és
nem kívánom megtanulni. (Nekem pl. a
mesterrõl nem az erdõmérnök, hanem
a pék, cukrász és suszter jut eszembe.)

A fentiek miatt – jobb híján – az er-
dõmérnökökkel kapcsolatban eddig

összegyûjtött több mint száz oldalt kite-
võ, porosodó papírtömeg néhány érde-
kesebb adatát teszem itt közzé.

Honnan jöttünk
(közgazdaságilag: bevétel):

Selmecbányán végzett az 1900 elõtti
születésû, a Trianoni Magyarország te-
rületén maradt, vagy ide áttelepült kol-
légák közül az a 138 (3%) erdõmérnök,
akiket az 1972-es számbavétel során
megtaláltunk. Közülük a legismerteb-
bek: Ajtai Viktor (1891), Ágfalvi Imre
(1893), Bartos Gyula (1883), Benkovics
Károly (1892), Boross György (1896),
Borsay Ferenc (1898), Csermely László
(1897), Fejes József (1890), Fodor Vince
(1886), Fónagy István (1898), Haracsi
Lajos (1898); Héder István (1893), Hol-
dampf Gyula (1895), Keresztes György
(1896) Kerkápolyi Géza (1896), Krics-
falvi Viktor (1897), Lády Géza (1899),
Lámfalussy Sándor (1890), Makkay Zol-
tán (1899), Partos Gyula (1889), Szalay
Rezsõ (1896), Szy Dénes (1887), Tikos
Béla (1885), Torday Ervin (1896) voltak.

Sopronban végezett 1919-2008 kö-
zött 4440 fõ (94%). Közülük jelenleg a
legmagasabb közjogi tisztségben van-
nak: Solymos Rezsõ (1929) akadémikus,
a Magyar Tudományos Akadémia Erdé-
szeti Bizottságának tiszteletbeli elnöke;
Mátyás Csaba (1943) akadémikus, a Bi-
zottság elnöke. Faragó Sándor (1953) a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora;
Náhlik András (1958) az Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának dékánja; Pethõ József
(1942) az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke; Ormos Balázs (1952) az Egyesü-
let fõtitkára; Führer Ernõ (1953) az Erdé-
szeti Tudományos Intézet fõigazgatója;
Kiss János (19  ) a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti
ügyekben illetékes fõosztályvezetõje.

Külföldön végzett és erdészeti pá-
lyafutásának egészét vagy annak nagy
részét Magyarországon teljesítette 96 fõ
(2%). Az oklevelek megszerzésének he-
lye: a volt Szovjetunióban: Harkov 18,
Moszkva 4, Leningrád 8, Taskent 2, is-
meretlen: 9. Összesen 41 fõ.

Romániában Bukarestben 6 fõ,
Brassóban 16 fõ. Összesen 22 fõ.

A volt Csehszlovákiában: Brünn-
ben 8 fõ, ismeretlen helyen 6 fõ. Össze-
sen 14 fõ.

A volt Jugoszláviában: Zágrábban 2
fõ, ismeretlen helyen 4 fõ. Összesen 6 fõ.

Ausztriában: ismeretlen helyen 6 fõ.
Németországban: Tarant 2 fõ, is-

meretlen helyen 4 fõ. Összesen 6 fõ.
Lengyelországban: Varsóban 2 fõ.
Egyébként hazánkban – annak elle-

nére, hogy ezek a kollégák 12-14 nyel-
vet megtanultak és szinte valamennyien
egész életünkben itthon dolgoztak – a
szakmai közvélemény õket tekinti a
legjelentéktelenebb csoportnak. Róluk
összességében a szakfolyóiratokban
még egy sor sem jelent meg, míg a ka-
nadai divízióról – akik közül állítólag
csak ketten jöttek haza – vastag kötetek
láttak napvilágot. Igaz, hogy a külföl-
dön végzettek kissé „idegenlelkûek”,
mert mivel nagyobb rálátásuk van a vi-
lágra, és van nemzetközi kitekintésük,
másképpen szeretik hazájukat.

Ismeretlen helyen végezett 66 fõ
(1%). Ide soroltuk azokat az erdõmér-
nököket, akik közül néhányan (feltehe-
tõen még Selmecbányán), jóval többen
pedig Sopronban végezhettek, de a
nyilvántartásokból valamilyen oknál
fogva kimaradtak. A többiek oklevelü-
ket nyilvánvalóan külföldön szerezték.

Mindezeket összegezve Magyaror-
szág mai területén az 1919-tõl 2008-ig
eltelt 9 évtized alatt 4740 erdõmérnök
létérõl szereztünk tudomást. Néhány
érdekes adat: évente átlag 50-en végez-
tek, nagyon nagy szóródással. A két vi-
lágháború közötti negyedszázadban
összesen 826-an, évente átlag 33-an, a
világháborútól a rendszerváltásig 2714-
en, évi átlagban 60-an, azóta pedig 900-
an, évi átlagban 50-en szereztek okle-
velet. A legkevesebben (8-an) 1930-
ban, a legtöbben pedig (122-en) 1955-
ben szereztek diplomát, így a szóródás
tizenötszörös volt. A 90 év átlagában
(ugyancsak nagy szóródással) hazánk-
ban egyidejûleg átlagosan 1580 erdõ-
mérnök volt munkaképes korban.

Az erdõterület változásait is figye-
lembe véve, a két világháború között
egy kiképzett erdõmérnökre 1330 hek-
tár, a háborútól a rendszerváltásig 550
hektár, azután pedig 2100 ha erdõterü-
let esett, ez átlagosan 1330 ha.

Hová lettünk
(közgazdaságilag: kiadás):

Az egyik legalapvetõbb kérdés, hogy mi
lett az oklevél átvétele után erdõmérnö-
keinkkel. Az alábbiak megértéséhez
tudni kell, hogy egy erdõmérnöki élet-

ERDÕMÉRNÖKÖK voltunk,
avagy Rekviem egy szakmáért, több felvonásban
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pályának 8 órás munkanappal, három-
száz napos évvel számolunk, és a hábo-
rúk miatt (a hivatalos 35 évvel szemben)
30 ledolgozott évet tekintünk. Amíg
ugyanis az elsõ két felmérés pillanatsze-
rû felvétel volt, vagyis azt mutatta ki,
hogy 1970-ben, illetve 1995-ben hol vol-
tak, és mit csináltak az erdõmérnökök,
ez az írás ezzel szemben az elmúlt 90
esztendõ átlagát mutatja. A könnyebb
megértés érdekében két példa:

A természetvédelemben kilenc évtized
alatt 220 erdõmérnök dolgozott, de mivel
e munkaterületen átlagban csupán nyolc
évet töltöttek, a következõ táblázatban
(redukálva) csak húsz fõ szerepel.

Hasonló a helyzet a többi munkaterü-
leten is. A két szélsõséget az alábbi két
kolléga képviseli: Az 1934-ben született
Gyõry Jenõ az egyetem elvégzése után
természetvédelmi szolgálatba lépett, és
37 év elteltével 1994-ben onnan ment
nyugdíjba. (Harminc éven át ugyanab-
ban az irodában ült). Ehhez hasonló pá-
lyát befutó erdõmérnököt a 4740 kolléga
közül csak néhányat találtam. A másik
végletet valószinûleg a nagy tiszteletnek
örvendõ – a csak nemrég eltávozott –
Kollwentz Ödön (1912–2008), vala-
mennyiünk Dönci bácsija képviseli, aki
saját bevallása szerint pályafutása során
18-20 beosztásban dolgozott. A súlyozott
átlag 6-8 év között lehet.

Mivel kilencven év átlagában évente
pontosan 50 erdõmérnöki oklevelet ad-

tak ki, a fenti számok jobban értelmezhe-
tõk, ha azt mutatjuk be, hogy egy átlagos
évfolyam egykori hallgatói hová kerül-
tek: minisztériumba 1 fõ, erdõrendezõ-
séghez, erdõfelügyelõséghez 5 fõ, hely-
hatósághoz és természetvédelemhez 1
fõ, erdõgazdasági központba 8 fõ, erdõ-
gondnoksághoz, erdészethez és egyéb
erdészeti üzemhez 8 fõ, állami gazdaság-
hoz 1 fõ, vízügyi igazgatósághoz 1 fõ,
magánerdõbirtokokra 5 fõ, szakoktatás-
hoz 2 fõ, kutatáshoz 1 fõ, földméréshez,
közlekedéshez 2 fõ, faiparhoz 1 fõ, nem
szakmai szervezeteknél 6 fõ, külföldre tá-
vozott 3 fõ, ismeretlen sorsú 5 fõ.

A legmagasabb államigazgatási be-
osztásba négyen kerültek:

Kaán Károly (1867–1940), 1919-
1924-ig (5 évig) földmûvelési helyettes
államtitkár, majd államtitkár.

Madas András (1917), 1972-1975
között három évig mezõgazdasági és
élelmezésügyi miniszterhelyettes.

Rakonczay Zoltán (1929), 1972-
1990 között (19 évig) miniszterhelyette-
si, államtitkári beosztásban az Országos
Természetvédelmi Hivatal elnöke, az
Országos Környezet- és Természetvé-
delmi Hivatal általános elnökhelyettese
s végül környezetvédelmi és vízgazdál-
kodási miniszterhelyettes.

Tarján Lászlóné (Tajnafõi Anna)
(1932), 1990-1994 között négy éven át a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium politikai államtitkára.

(Nem tartozik ugyan ide, de meg-
jegyzem, hogy a közel ötezer erdõmér-
nökbõl szakmánk legmagasabb beosz-
tású vezetõi posztjára senki sem került.
Az államerdészetnek 1950-tõl 1971-ig
volt miniszterhelyettesi rangú vezetõje.
Ezt a beosztást 1950-1956 között Töm-
pe István (1909, eredeti foglalkozása
kárpitossegéd), 1957 és 1963 között Ba-
lassa Gyula (1903, eredeti foglalkozása
jogász), s végül 1964-tõl 1971-ig Földes
László (1914, eredeti foglalkozása aszta-
lossegéd) töltötte be.

Külföldre távoztak: A mintegy 225
(5%) külföldre távozott erdõmérnökrõl
viszonylag megbízható (150-rõl névsze-
rinti, pontos) adataink vannak. Orszá-
gonkénti megoszlásuk: Kanada: 45-50,
Románia: 45-50, Ausztria: 20-25, USA:
18-24, Belgium 10-12, Csehország és
Szlovákia (együtt) 8-10, Svédország 6-
10, Ausztrália 5-10, Anglia 4-10, Svájc 4-
10, Németország 5-6, a volt Szovjetunió
4-6, Franciaország 2-3, Olaszország 2-3,
Szudán, Etiópia, Bulgária 1-2, a többi is-
meretlen helyre távozott.

Ismeretlen sorsúak: Mintegy 470
kiképzett erdõmérnök sorsáról nem
tudtunk hitelt érdemlõ adatokat besze-
rezni. Közülük az 1970-es felmérés so-
rán az 1933 után végzett 112 kollégáról
sikerült néhány beazonosításra alkal-
mas adatot begyûjteni. Ezek alapján
megállapítható, hogy közülük a legtöb-
ben a második világháború alatt tûntek
el. Pl. az 1944-ben végzettek közül ti-
zenkettõnek nyoma veszett.

Az erdõmérnökök sorsával közel
negyven éve természetesen nem una-
lomból foglalkoztam, célom az volt,
hogy a képzésben és a foglalkoztatás-
ban fennálló rendellenességekre felhív-
jam az illetékesek figyelmét. Ezt mint-
egy hatvan pontban meg is tettem, me-
lyek azonban a „bolognai bomba” miatt
feleslegessé váltak, nincs nagyobb je-
lentõségük, mint a vérszerzõdésnek.
Csupán érdekességként közülük néhá-
nyat mégis ismertetek.

A hazánkban kiképzett és munkába ál-
ló erdõmérnökök egyharmada, mintegy
1570 fõ sosem dolgozott a szakmában.

Nemcsak a képzés során, fordultak elõ
aránytalanságok, hanem az elhelyezke-
désnél is. Az elsõ felméréskor Budapesten
közel annyi erdõmérnök dolgozott (15%),
mint az összes állami erdészetnél (16%).

Az összes erdõmérnök 15%-a a fõvá-
rosban, 6%-a Sopronban, 3-3%-a Mis-
kolcon, Kaposváron, Szombathelyen,
Pécsett és Egerben, 2%-a pedig Vesz-
prémben, vagyis 38%-uk a nyolc nagy-
városban dolgozott.

Magyarországon élt és dolgozott 4045 (85%) erdõmérnök.

munkahely fõ %
a., minisztérium, országos fõhatóság 105 2
b., erdõrendezõség, erdõfelügyelõség 480 10
c., helyhatóságok (megye, járás, város) 50 1
d., természetvédelem 20 1

államigazgatás összesen: 655 14
e., kincstári erdõigazgatóság, állami erdõgazdaság stb. 

központjai 730 16
f., erdõhivatal, erdõgondnokság, üzemegység, erdészet 610 13
g., vasút-, fagyártmány-, fogat-, gépüzem, csemetekert stb. 130 3
h., állami gazdaságok 70 1
i., vízügyi igazgatóságok 150 3
j., mezõgazdasági termelõszövetkezet 60 1

állami és szövetkezeti erdõgazdálkodás összesen: 1750 37
k., magánerdõbirtokok 410 10
l., szakoktatás 190 4
m., kutatás 110 2
n., tervezés-szervezés 80 1
o., földmérés, térképészet 60 1
p., közlekedés (út, vasút) 120 2
r., faipar 115 2
s., vadásztársaság 5 -
t., nemzetközi szervezetek 5 -
u., fegyveres testületek (honvédség, hadifogság) 45 1

különbözõ szakmai szervezetek összesen: 1140 23
v., ismert, nem szakmai szervezeteknél 500 11

mindösszesen: 4045 85
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Sok munkaterületen (pl. a vízügynél,
a térképészetnél, a földmérésnél, a ter-
mészetvédelemben) az erdõmérnököt
teljes értékû „kultúrmérnöknek” tekin-
tik, akik más szakmákat is gyorsan elsa-
játítanak (fordított helyzet szinte sosem
fordul elõ, pl. egy út- vagy vasútépítõ,
egy vízügyi, egy geodéta mérnök so-
sem lett erdész).

Az 1991-92-es tanévben végzett 54
erdõmérnök közül az „elsõ lépcsõben”
csak három részére kínáltak szakmai
beosztást. A kilencvenes évek elején
végzett egyik évfolyamból hárman va-
dásztársasághoz kerültek vadõrnek.

A problémák megoldására számos
javaslatot dolgoztam ki, amelyek azon-
ban okafogyottá váltak, és ment tovább
minden a maga útján.

Epilógus a legnagyobb csalódással,
és szomorúsággal

Ismerve a jelenlegi körülményeket, két
újabb javaslatot terjesztek elõ, hátha ezek
majd felkeltik az illetékesek figyelmét.

– A többek által javasolt debreceni,
gyöngyösi és gödöllõi erdõmérnökkép-
zõ iskolákon felül elsõsorban vidékfej-
lesztésbõl kifolyólag Sajószentpéteren,
Kazincbarcikán, Tatabánya-alsón és
más, nehéz helyzetben lévõ települése-
ken újabb erdõmérnökképzõ intézmé-
nyeket kellene létesíteni. Megfontolan-
dó pl., hogy az egyetemi városok mel-
lett nem lenne-e célszerû létrehozni
egyetemi falvakat és egyetemi tanyákat.

– Ha ez nem sikerül, és a bolognai
folyamat a soproni képzést is megszün-
teti, segítségül Romániához kell fordul-
nunk. Õk valószínû nem fogják Bolognát

követni, mint ahogy a KGST-t sem fo-
gadták el maradéktalanul, és nem is jár-
tak rosszul. A brassói erdõmérnökkép-
zésnek számtalan elõnye van. Pl. Bras-
só a Kárpát-medence legszebb fekvésû
városa, amelynek közelében, a Barca-
ság szélén, a Déli- és a Keleti-Kárpátok
találkozásánál, szebbnél-szebb kirán-
dulóhelyet, hegycsúcsot, barlangot kí-
nál a hallgatóknak. Az egyetemnek
óriási elõnye továbbá, hogy kis hazánk-
ból – mivel nem kell átkelni a Kárpáto-
kon – könnyen megközelíthetõ. Sel-
mecbánya és Sopron után itt kiváló
Campus kínálja magát.

Új jelszavunk: Bologna helyett Bras-
só! Éljen a magyar-román barátság!
Traiesca prietenie maghiar-roman!

Rakonczay Zoltán 
ingenier silvic

Helyreigazító

A július-augusztusi számban sajnálatos
gépelési hiba miatt tévesen jelentek meg
a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya- Kohó- és Er-
dõmérnöki Kar erdõmérnöki osztálya
professzorainak adatai. Az adatok helye-
sen a mellékelt táblázatban láthatók.

Köszönet Baráth László erdõmér-
nöknek, aki a hibára felhívta a figyel-
met.

Mire e sorok megjelennek, már véget ért
az öt év óta megrendezésre kerülõ „Mu-
zsikál az erdõ” címû rendezvénysorozat.
Ahogy az egyik ötletgazda, Szabó Lajos
erdõmérnök, fõszervezõ invitálásában

írja: „Mai felgyorsult világunkban nap
mint nap érezzük a lélek és a természet
pusztítását. Az aggasztó társadalmi, ter-
mészeti folyamatokat egyre többen pró-
bálják megállítani. Mûvészek küzdenek

a lelki sivárság el-
len, az erdészek,
természetvédõk a
erdõk, a természet
m e g õ r z é s é é r t .
Most létrejött egy
összefogás mûvé-
szek, erdészek és
az ország kulturális
életét, az erdõt fél-
tõ és felemelni
akaró emberek kö-
zött. A cél egy
olyan aktív sza-
badidõ-eltöltési al-
ternatíva megte-
remtése a térség la-
kóinak, turistái-

nak, gyermekeinek, mely kötõdik mind
a zenéhez, mind az erdõhöz. Hangoljuk
rá magunkat a rendezvényekre! Szívjuk
magunkba az erdõ friss levegõjét, gyö-
nyörködjünk szépségeiben, és közben
hagyjuk szabadon szárnyalni lelkünket.
A résztvevõk közelebb kerülnek a mû-
vészetekhez és az erdõhöz egyaránt. A
zene segít a környezetkultúra terjeszté-
sében, az erdõ pedig abban, hogy a mû-
vészetek valóban megérintsék az embe-
reket.” 

A bõ hét programja érintette Kozárd,
Mátraalmás, Galyatetõ, Dorogháza,
Mátramindszent, Bátonyterenye, Nagy-
bátony, Mátraverebély, Szentkút, Nem-
ti, Kazár, Szurdokpüspöki, Pásztó és
Mátrakeresztes településeket. A zenei
rendezvényekbe – nagyon helyesen – a
szakmát is becsempészték a rendezõk.
Az esemény rangját jelzi, hogy a bemu-
tató sajtótájékoztatónak a Magyar Álla-
mi Operaház adott otthont, ahol Vass
Lajos fõigazgató tájékoztatta a megje-
lent újságírókat.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Muzsikált az erdõ

Balról Vass Lajos és Szabó Lajos a sajtótájékoztatón


