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EGYESÜLETI ÉLET

Az Erdészettörténeti Szakosztály tör-
ténetében még nem fordult elõ, hogy
rendezvényén egyszerre négy erdé-
szettörténeti témájú könyvet mutassa-
nak be. A Mezõgazdasági Múzeum
díszterme méltó keretet adott e rend-
kívüli eseménynek.   

Dr. Oroszi Sándor szakosztályelnök
megnyitója után Szakács László: „A za-
laegerszegi erdõ és az erdõgazdálkodás
története a kezdetektõl 2010-ig” címû
könyvét mutatta be Kiss Gábor a Mille-
centenáriumi Közalapítvány kuratóriu-
mának elnöke, a könyv szerkesztõje. A
kiadvány az Erdészettörténeti Közlemé-
nyek LXXXVII. száma. Elmondta, hogy
elõször a Zala Megyei Levéltár kezde-
ményezte és támogatta a kutatást és a
kézirat elõkészítését. Ezután a könyv
megjelenésének körülményeirõl és a tá-
mogatókról emlékezett meg. Kiemelte,
hogy ez az elsõ monográfia az ország-
ban, mely egy település teljes erdõ-, er-
dõgazdálkodás- és vadászattörténetét
végigvezeti az õskortól napjainkig és
egyben hasznos módszertant is nyújt a
szakemberek részére.

Ezután a szerzõ vetített képes elõ-
adásban mutatta be a könyv fõ fejezete-
it, kiemelve néhány érdekes témát. Kü-
lönösen a régi térképekre az erdõterü-
let és fafaj változására, valamint a közjó-
léti erdõk történetére hívta fel a figyel-
met. Érdemes idéznünk a vetítés két jel-
mondatát:

„Azon nemzet mely emlékeit veszni
hagyja, azzal saját síremlékét készíti”
(Ipolyi Arnold). „Az ember nem élhet
erdõ nélkül...”.

Szakács László könyve méltó emlé-
ket állít a jelenlegi és az egykori, fából,

erdõkbõl élõk világának, és azoknak,
akik az erdõk szakszerû kezelését, õr-
zését ellátták. 

Ezután az Erdészettörténeti Közle-
mények sorozatában, Dr. Oroszi Sán-
dor: „Mit jelent Erdély a magyar erdész-
nek” címû kötetét, a szerzõ mutatta be.
A szakosztály elnökének ez a 13. köte-
te, mely Erdély erdészettörténetérõl
szól. Bátran mondhatjuk, hogy a legjob-
ban feltárt s bemutatott táj, országrész.
Példátlan részletességgel tárta fel a múl-
tat s e könyvében a román Vasile Sabâu
történésszel vitatkozva, igazi mély ha-
zaszeretettel, esszészerû, társadalom-lé-
lektani, táj gazdaságtörténeti vizsgáló-
dást végez. Az erdõk használata az er-
délyieknek, benne a románoknak is
mindig kulcskérdés volt. A korábbi
könyveibõl kimaradt s az újabban elõke-
rült adatokat is beillesztette e könyvbe.  

Érdemes idéz-
nünk egyik befeje-
zõ mondatát: „A
témát azzal zárjuk
le, hogy a dualista
Magyarország két
feszítõ kérdése, a
szociális és a nem-
zetiségi közül ez
utóbbi az erdõgaz-
daságban, illetve a
faiparban szintén
megjelent. A ma-
gyarság – történel-
mi, (mély)lélekta-
ni okokból? – nem

a számarányának megfelelõen vett részt
a gazdasági küzdelemben. Megelége-
dett azzal, hogy az erdészeti igazgatás
nyelvévé a magyart tette, továbbá hiva-
talnokaitól megkövetelte a magyar ál-
lam, a magyar állameszme védelmét, de
hogy közben mi zajlott körülöttük, azt
nem, vagy alig vették tudomásul. Így
nem csoda, hogy a történelmi Magyar-
ország összeomlása az erdészet hivatal-
nokait is meglepetésként, készületlenül
érte.” 

A harmadik könyvet, az Erdészettör-
téneti Közlemények több szerzõ által írt
tanulmánykötetét szintén Dr. Oroszi
Sándor ismertette. A gyûjteményes kö-
tetben a következõ szerzõk és tanulmá-
nyok olvashatóak. 

Emõdi András: Erdõtisztek a Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspökség ura-
dalmaiban a 19. században, az 1879. évi
erdõtörvény megjelenéséig. Egy urada-
lom ismertetése, bõséges adattárral, hi-
vatkozással és térképekkel.

Oroszi Sándor: Czegei Vass György és
Vass László naplóinak erdészeti, vadá-
szati és halászati vonatkozásai. 1659-
1703, és 1697-1738 közti érdekes naplók.

Kégel Árpád: Javorina története
1875-1936 között. Vadgazdálkodás a
Magas-Tátrában.

Tamás János: 40 éves vadászélmé-
nyeim. Közzé teszi: Dr. Oroszi Sándor.
Dr. Tamás János ügyvéd 1920-1945
közti naplója, Zala Megyében.

Tóth Tamás – Wolfgang Böhme –
Torsten K. D. Himmel: Visszaemlékezés

Évzárás a Mezõgazdasági Múzeumban
Többszörös szakmai könyvbemutató az Erdészettörténeti Szakosztály rendezvényén

Kiss Gábor Szakács László könyvét mutatja be

Szakács László és Kiss Gábor
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a 80 éve elhunyt báró Fejérváry Géza
Gyulára (1894-1932). Egyik legnagyobb
Magyar herpetológus (hüllõk, kétéltû-
ek, rovarok.) 

Nagy Domonkos Imre: Selmecbánya
Kosáryné Réz Lola mûveiben. Érdekes
szemszögbõl mutatja be Selmecbányát,
bõséges eddig ismeretlen adattal. 

Ifj. Faragó Mihály: 1956 – a forrada-
lom éve.

A rendezvény végén Puskás Pál: „A
Debreceni Erdészet és a hajdúsági álla-
mi erdõgazdálkodás története, Földi
Lajos, Vass Tamás és Erdõs Lajos tanul-
mányával” könyvét a szerzõ mutatta
be. Elõször életérõl, majd a könyv ke-
letkezésének körülményeirõl beszélt.

Nem mindennapi könyv született.
Ilyen részletes, alapos és szép kivitelû
munkát ritkán tarthat a kezében az
olvasó. A könyv tekintélyes vastagágú,
alapos megismerésére hetek, hónapok
kellenek. Hallatlan nagy mennyiségû,
516 jó minõségû fotót találunk a könyv-
ben, mely egyúttal a tárgyalt utolsó száz
év korlenyomata. A könyv igazi érde-
me, hogy az erdészetek és a hozzájuk
tartozó üzemek valamennyi dolgozóját
felsorolja.

Erdõmérnökök, erdészek és az erdé-
szet valamennyi dolgozója bizonyára
örömmel veszi kezébe a könyvet, hi-
szen saját életüket, munkásságukat is
olvashatják. Az adatbázisokat felhasz-
nálhatják a korszak kutatói és mintául,
módszerként szolgál a többi hasonló er-
dészet történetének megírásához. (A
könyvet már ismertette Könyvajánló ro-
vatában az Erdészeti Lapok).

Külön köszönet illeti a könyvek
megjelenését támogató cégeket, szerve-
zeteket, hogy ebben a nehéz megszorí-
tással teli idõben áldoznak a kultúrára. 

Utolsó napirendi pontként a szak-
osztály jövõ évi terveit tárgyalták meg,
különös tekintettel az 50 éves évfordu-
lóra. A szakosztály történetének egyik
legsikeresebb rendezvényét az egyik
könyv támogatójának jelmondatával
zárjuk: Tanulj, ápold a hagyományokat
és élvezni fogod a haladás elõnyeit.

A könyvek támogatói:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Za-

laerdõ Zrt. Nagykanizsa, Pilisi Parker-
dõ Zrt. Visegrád, SEFAG Erdészeti és
Faipari Zrt. Kaposvár, Vértesi Erdõ Zrt.
Tatabánya, Országos Magyar Vadász-
kamara Zala Megyei Területi Szerveze-
te, Zalavölgye Vadásztársaság Egervár,
Nimród Vadásztársaság Zalaegerszeg,
Degré Alajos Zalai Honismereti Alapít-
vány, Országos Erdészeti Egyesület, Za-
la Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Zala Megyei Levéltár, Ipoly Erdõ Zrt.,
Ligniwood Kft., Andreas Stihl Kft., Nagy-
erdõ Kft. Debrecen.

(Forrás: 
OEE Erdészettörténeti Szakosztály)

A Vértesi Erdõ Zrt. 2012. november 19-én, 16 órakor nyitotta meg az oroszlányi  Mun-
kás Szent József  katolikus templomban a Keresztény kultúrtörténeti emlékeink a Vér-
tesben címû fotópályázat kiállítását. A megnyitón Kocsis Mihály vezérigazgató hang-
súlyozta, hogy az erdõgazdaság különleges figyelmet szentel a mûködési területén
lévõ mûemlékekre, történelmi emlékhelyekre, temetõkre, s mindezek magukba fog-
lalják a fotópályázat tematikáját is. Azért indította a cég útjára ezt a kezdeményezést,
hogy minél nagyobb számban kiránduljanak a környék erdeiben, és csodálkozzanak
rá az erdõ rejtette értékeinkre, melyek keresztény kultúránk részei. Nagy számban ér-
kezett a Vértesi Erdõ Zrt. felhívására fotó. Több mint négyszáz kép jelezte, hogy a fel-
hívás nem volt hiábavaló. Ezek közül a képek közül választotta ki a zsûri ( Mudrák
Attila  Keresztény Múzeum, Tamás Gábor ferences rendi szerzetes és Hartdégen
Ákos grafikus ) a kiállításra kerülõ felvételeket, valamint a díjazottakat. Elsõ helyezést
ért el Tarjáni Antal, a második Pretsner István, a harmadik pedig Tóth Viktor lett. A
fotóanyagra más település  plébániája  is igényt tart, ezért Oroszlányon két hétig volt
megtekinthetõ, utána a Várgesztes templomában, majd Környén a katolikus tem-
plomban, Tatabányán, Csákváron és Gánton  nézhetik meg az érdeklõdõk. A Mária
Rádió késõbbi elképzelései között szerepel a fotóanyag, egyúttal a Vértes országos
népszerûsítése, így további területeken, más katolikus templomokban is láthatóvá
válik.

Sárainé Illés Edina, Vértesi Erdõ Zrt.

Keresztény kultúrtörténeti emlékeink fotókiállítás

Dr. Oroszi Sándor Puskás Pál

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!


