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A tavaly õszi közös rábaközi cseri prog-
ramunk folytatásaként viszontlátoga-
tásra érkeztünk Sopronba. Verõfé-
nyes, szeles tavaszi napon találkozott
33 fõs csapatunk a Károly-kilátó par-
kolójában vendéglátóinkkal, dr. Kár-
páti László HCs elnökkel, Köveskuti
Zoltán HCs titkárral, a soproni HCs
tagjaival, valamint a programnak helyt
adó Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
munkatársaival, élükön dr. Jámbor
László vezérigazgatóval. 

Az egész napos programot a Rongyos
Gárda-emlékmûnél kezdtük, ahol dr.
Kárpáti László ismertette a történelmi
körülményeket, az ágfalvi csata jelentõ-
ségét, amely az 1921. december 14-i nép-
szavazáshoz vezetett, és Sopron és a kör-
nyezõ települések hovatartozásáról dön-
tött. Elhelyeztük a kegyelet babérkoszo-
rúját, néma vigyázzállásban emlékeztünk
a csata áldozataira, Machatsek Gyula er-
dõmérnök-hallgatóra, Szechányi Ele-
mér bányamérnök-hallgatóra, valamint
Pehm Ferenc pénzügyi tisztviselõre.
Szakmai rendezvényünkre és a trianoni
tragédiára tekintettel elénekeltük az er-
dész-himnuszt és a székely himnuszt.

Gyalogosan folytattuk utunkat a Ká-
roly-magaslat felé, útközbeni megállás-
kor Csapó József erdészetvezetõ adott
tájékoztatást a Várisi átalakító tömbrõl.
A 390 ha-os tömb a Soproni-hegység tu-
risták által legkedveltebb, leglátogatot-
tabb részeit érinti. A tömb erdõállomá-
nyainak 2/3-a kezelhetõ az átalakító
üzemmódban javasolt módszerekkel,
amelyek minõségi csoportos gyérítést,
fokozatos felújítóvágást és szálalóvá-
gást foglalnak magukban.

Sétánk következõ állomásán Hédl
András Bedõ-díjas erdész szobránál
Köveskuti Zoltán erdõgondnok ismer-
tette az erdõgazdaság rövid történetét, a
szakembergárda szerepét az erdõgaz-
dálkodásban, a tanulmányi, kutatási és
közjóléti feladatokban.

A Károly-kilátó mellett Bánáti László
erdészetvezetõ-helyettes ismertette az
erdõgazdaság közjóléti és parkerdei te-
vékenységét. A Soproni hegyvidék láto-
gatottság szempontjából a Budapest kö-
rüli agglomerációt követõen a második
helyen áll, ennek megfelelõen a szolgál-
tatásokban is igyekszik megfelelni az er-
dõgazdaság a kiemelt szerepnek. Kilá-
tók, tanösvények, emlékhelyek sokasá-

ga, de kivilágított erdei sétány és torna-
pálya is szolgálja a természetben pihen-
ni vágyókat.

A Károly-magaslaton – mely nevét a
rajta álló kilátóval együtt Romwalter Ká-
roly városszépítõrõl kapta, aki az elsõ
fakilátót emeltette itt – a 21 m magas ki-
látó tetejérõl tiszta idõben rálátni a vá-
rosra és a Fertõ mentére, valamint az Al-
pok aljára. Az épületben állandó kiállítá-
sok mutatják be Kitaibel Pál, Gombocz
Endre, Kárpáti Zoltán, Roth Gyula, Csa-
pody István és Winkler Oszkár munkás-
ságát. A kilátó melletti padokon meleg
pogácsát és frissítõt fogyaszthattunk
vendéglátóink jóvóltából.

Visszaérve a parkolóba jármûvekre
szálltunk és az Ultrai feltáró úton
Brennbergbánya felé haladtunk. Az er-
dõgazdaság szakemberei – útközbeni
megállásokkal – az erdõfelújítások

helyzetét, problémáit, gondjait ismer-
tették. Brennbergbányán a templom-
ban folytattuk programunkat, dr. Kár-
páti László ismertette a település és a
templom történetét. A szénbányászat
révén kezdett fejlõdni a hegyi falucska,
a 18. századtól az 1950-es évekig folyt
ott a bányászat, sok ezer embernek ad-
va megélhetést ezen idõszak alatt.

A falu nevezetességei között egy
barlangot is megtekinthettünk, mely
csak engedéllyel látogatható a benne
lakó kis patkósorrú denevér populáció-
jának védelmében. A barlangot és törté-
nelmi hátterét Udvardi Ferenc, a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park tájvédelmi körzet
vezetõje ismertette. A barlang történeté-
hez tartozik, hogy az 1944–45-ös vész-
korszakban a szovjetek elõl menekülõ
Szálasinak és menyasszonyának ren-

deztek be ott búvóhelyet. A barlang vé-
detté nyilvánításáig a nyilasok késõi kö-
vetõi tartották ott összejöveteleiket. A
lezárás óta békében és nyugalomban
uralják a denevérek a barlangot, még a
falfirkák sem zavarják õket a sötétben.

Ismét jármûvekre szálltunk és útköz-
beni megállással a bükkösök természe-
tes felújításáról kaptunk tájékoztatást
Csapó József erdészetvezetõtõl. Átsétál-
tunk a határon Récénybe (Ritzing), ahol
a légaknát és a környezetében kialakított
privát bányászati gyûjteményt tekintet-
tük meg. A Szent István-akna helyén –
betemették az aknát – állított emlékmû-
nél dr. Kárpáti László tájékoztatott. A bá-
nyász-himnusz eléneklésével a brenn-
bergi bányászat és a bányaszerencsét-
lenségek áldozatai emlékének adóz-
tunk. A rövid megemlékezést kiadós
szabadtéri ebéd követte forró kolbásszal

és hideg frissítõkkel. Eközben jóízû be-
szélgetés, anekdotázás folyt az ifjabb és
szebb korú résztvevõk között.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar Vízgazdálkodási Intéze-
tének intercepciós kísérleteit Vig Péter és
Gribovszki Zoltán mutatta be az érdeklõ-
dõ közönségnek a Hidegvíz-völgyben.

A terepi program után jólesett a me-
leg pörkölt. A vacsorát követõen meg-
köszöntük vendéglátóinknak az érté-
kes programot, jó szervezést és szíves-
látást, amelyben részünk volt, majd kö-
tetlen baráti beszélgetés következett.
Szép élményekkel gazdagodva, rég lá-
tott kollégákkal, oktatókkal, barátokkal
folytatott beszélgetés örömével térhet-
tünk haza.

Kóródi Sándor
HCs elnök
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