
Május 9-én elhunyt Leif Strömquist
svéd erdõmérnök. A magyar erdész-
sportolók tisztelettel és szeretettel ál-
doznak emlékének.

1986-ban a Német Erdészeti Egyesületek
közgyûlésére a Mosel parti Trierbe kis
magyar küldöttség utazott. Herpay Imre
elnök, Barátossy Gábor fõtitkár és jóma-
gam. Az esti partin egy magában üldögé-
lõ szakállas svéd úrral ismerkedtünk
meg. Õ volt Leif, akivel rögtön annyira
összebarátkoztunk, hogy másnap már a
Mosel partján együtt kocogtunk. Mint ki-
derült õ az Európai Erdészeti Északi Sí-
verseny elnökhelyettese volt, és rajta ke-
resztül régi tervünket sikerült megvalósí-
tani. A magyar erdészek csatlakozhattak
a nemzetközi erdészsportolók családjá-
hoz. Ennek már 28 éve.

Leif Strömquistnek más kötõdése is
volt hozzánk. Nemzetközi szakértõként
dolgozott nálunk is,  tanácsaival segítet-
te beilleszkedésünket a változások ne-
héz idõszakában. Néhány nemzetközi
projektben együtt dolgoztunk. Horvát-
országban, Grúziában a szellemi mun-
ka fáradalmait közös futásokkal oldot-
tuk fel. Igazi erdész volt, szerte Európá-
ban ismerték. A jávorszarvas-vadászatot
egy évben sem hagyta volna ki. Hatal-
mas méretû és ennek megfelelõ súlyú
kofferjáról (ami irodáját rejtette) legen-
dás történetek keringenek. Tisztelte az
erdész hagyományokat, ünnepélyes al-
kalmakkor büszkén viselte a walde-
nünknek megfelelõ egyetemi öltözékét.

Leif Strömquist erdõmérnök 1942.
március 21-én született. Stockholmban a
Svéd Mezõgazdasági Egyetem Erdõgaz-

dálkodási karán szerezte diplomáját.
Életútját a szerteágazó önálló vállalko-
zói munka jellemezte. Szakmai területei
elsõsorban az erdõmûvelés, az erdõgaz-
dálkodás irányítása, az erdei munka-
technológiák és az ökológia voltak.
1978-ban alapította meg németországi
cégét EUROFOREST néven és 1986-ban
svédországi vállalkozását az SFCA-t. Né-
metországi munkái mellett nemzetközi
tevékenysége szerteágazó volt. Elsõsor-
ban a szocialista tábor országaiban,
majd az átalakuló és utódállamokban te-
vékenykedett, kezdve Észtországgal,
Fehéroroszországon, Ukrajnán, Lettor-
szágon, Csehországon, Magyarországon
keresztül egész Örményországig. Is-
mertséget és barátokat nem csak a szak-
értõi tevékenysége során szerzett. Ren-
geteg tanulmányutat szervezett, többek
között az OEE közremûködésével ma-

gyar erdészek számára külföldön és sok
erdészt hozott Magyarországra is, elsõ-
sorban Skandináviából. Neki köszön-
hetjük, hogy az 1993. évi Elmia Wood
megnyitóján a piacgazdaság útját keresõ
országok nevében Magyarország képvi-
selõje tarthatott elõadást. 

Leif Strömquist életét és munkáját az
erdõ és a természet szeretete jellemez-
te. Tudta, hogy az erdõgazdálkodás
csak akkor lehet sikeres, ha a hagyomá-
nyok megõrzésén túl keresi az újat és a
hasznos társadalmi kapcsolatokat. Az
erdész sportoknak – most már sajnos
elmondhatjuk – haláláig elkötelezettje
volt. Tudta, hogy az erdészek csak ak-
kor tudnak megfelelõ kapcsolatot kiala-
kítani az erdõket egyre jobban elözönlõ
sportolókkal, ha maguk is beépülnek e
növekvõ táborba. Akárhány országban
dolgozott, igyekezett megkeresni az ar-
ra alkalmas személyeket, hogy beszer-
vezhesse õket is a nemzetközi erdész
sportmozgalomba. Támogatta és szívén
viselte a magyarországi versenyeket, a
Galyatetõn rendezett Európai Erdészeti
Északi Síversenyt, a bugaci és szilvásvá-
radi Európai Erdészeti Tájfutóversenyt
és készült a jövõ évi magyarországi me-
cseki erdész tájfutó versenyre is. Neki is
köszönhetõ, hogy eddig mintegy 1200
sportoló erdész látogatott el hazánkba.
Amellett, hogy az Európai Erdészeti
Északi Síverseny elnökhelyettese volt,
alapító elnökként a megalakulásától
irányította az Európai Erdészeti Tájfutó-
versenyt. Az idei újraválasztásra már
nem akarta jelöltetni magát. 

Emlékezzünk rá tisztelettel.
Gerely Ferenc
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Megemlékezés egy erdész sportbarátról

Erdõ az erdész szemével
A Horvát Erdészeti Egyesület Bjelovári Helyi Csoportja 2004-ben, a Horvát Erdõk Napja
(június 20.) tiszteletére fotópályázatot írt ki tagjai számára. Ezt követõen – az idõközben
már nemzetközivé fejlõdött – pályázatot évente kiírták. Népszerûségét mutatja, hogy rend-
szeresen 50-60 fotós több száz képpel, illetve több tucatnyi fotósorozattal pályázott. A
nemzetközi pályázaton az elmúlt években a hazaiakon kívül magyar, cseh, szlovák,
szlovén, szerb, finn, kanadai, bosnyák erdész-fotósok is bemutatkoztak már. A legsikere-
sebb képeket az eredményhirdetés alkalmával bemutatták a Bjelovári Szalonon, majd

vándorkiállítás formájában egy éven keresztül Horvátország sok más városában is láthatóak voltak. Volt olyan év is, amikor
a legjobbakat egy New-Yorki kiállításon is bemutatták. A nemzetközivé fejlõdött pályázatra hazánkból – a szomszéd-
barátság révén – elõször a SEFAG Zrt. erdész-fotósai küldték el kedvenc természetfotóikat, majd további magyarok is sik-
eresen pályáztak. Idén – rendhagyó módon – nem írtak ki új pályázatot, hanem jubileumi retrospektív válogatással, az
elmúlt tíz év legjobb fotóiból három nemzet (horvát, magyar és szlovén) 53 fotósának 278 képét mutatták be. 

Örömünkre, a június 13-án megnyitott jubileumi tárlat alkalmából kiadott exkluzív fotóalbumban nyolc magyar kiál-
lító nyertes képei szerepelnek. A SEFAG-os Major László, Böhm István, Valent Sándor és Detrich Miklós képei mel-
lett Tarjáni Antal, Guba Csaba, Muth Endre és Greguss László Géza felvételei is láthatók a látványos monográfiában.

Detrich Miklós


