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Németországban, az Alsó-Rajna-vidéki
Asperden/Kleve városban 1924. július
17-én, vagyis éppen 90 esztendeje
született Joachim Buff okleveles erdõ-
mérnök, akit Egyesületünk 1986-ben
– külföldi állampolgárok közül elsõ-
ként – tiszteletbeli tagjává választott.

Azt, hogy kicsoda Buff és miért nyerte
el Egyesületünk legmagasabb kitünte-
tését, részletesen megírtam tíz évvel
ezelõtt az Erdészeti Lapok 2004. szep-
temberi számának 289-290. oldalán (va-
lamint még korábban, a „Diploma ho-
noris” adományozása alkalmával az Er-
dõgazdaság és Faipar c. folyóirat 1986.
májusi számának 5–7. oldalán). Ezért
most életrajzi adatait csak röviden fog-
laljuk össze. 

Ifjúkori kezdetek 
Egy valóban nagy, 12 gyermekes csa-
ládban született kilencedik gyermek-
ként. Alig végezte el az elemi iskolát és
gimnáziumi tanulmányait, máris „elkap-
ta” õt a II. világháború, 1942-ben. Elõ-
ször birodalmi munkaszolgálat követ-
kezett, majd katonai szolgálat a nyugati
és a keleti fronton. A 6. páncélos had-
osztály katonájaként harcolt egy „Wes-
pe” típusú önjáró löveg parancsno-
kaként és a magyarországi harcokban is
részt vett; kitüntetést is kapott. 1945-
ben angol hadifogságba esett, majd on-
nan szabadulva megkezdhette erdésze-
ti tanulmányait és szolgálatát (Wessel-
dorf, Kleve, Westerhof, Wesel). Emlé-
kezetes állomása volt ennek az asszisz-
tensi mûködés, amelyet Reinbeokban,

az ottani munkatudományi intézetben
(IFFA) dr. H.H. Hilf professzor mellett
fejtett ki. Továbbá az a szakértõi kikül-
detés, amelyet egy FAO delegáció tagja-
ként 1953-56-ban Chilében és Argentí-
nban teljesített. Utóbb, 1977-ben ezért
magas állami kitüntetést is kapott a chi-
lei államelnöktõl. Tulajdonképpen
1957-ben állapodott meg pályafutása,
amikor is a Harz-hegységbeli Osterode
város 5oo éves múltra visszatekintõ fõ-
erdõhivatalának vezetõjévé nevezték
ki. Ott telepedett le, ott dolgozott 1989-
ben történt nyugállományba vonulásáig
és ott él ma is. 

Átlépte a határokat – a vasfüg-
gönyt is 

J. Buff azonban nem a vidéki erdõtaná-
csosok kényelmes, nyugodalmas életét
élte, hanem igen aktív közéleti ember
volt tartományi és németországi, sõt eu-
rópai viszonylatban is. Személyiségének
mozgékony, kezdeményezõ, aktív jelle-
gére már dél-amerikai szereplései is
utalnak. Vezetõségi szerepet vállalt az
Északnyugat-német Erdészeti Egyesü-
letben, a Felsõ-szászországi Erdészeti
Egyesületben és magában a szövetségi
Német Erdészeti Egyesületben is. Hazai
tevékenykedése mellett egyik csoportos
szakmai tanulmányutat a másik után
szervezte Európa különbözõ országaiba
és Dél-Amerikába, s több alkalommal
hazánkba is. Anyagi hasznukon túlme-
nõen (bevétel kemény devizában) nagy
morális jelentõségük is volt ezeknek a
csoportos nyugati beutazásoknak a vas-
függönnyel jelképezett szigorú elszige-
teltség korszakában. Sok nyugati kollé-
ga adott hangot kellemes meglepetésé-
nek a szakmánkban – és hazánkban –
tapasztaltakkal kapcsolatban. Régi igaz-
ság: a megbecsülés alapja a megisme-
rés. Az itt járt urak és hölgyek elvitték jó
hírünket Németországba és Európa más
tájaira is. S ha kismértékben is, de lazí-
tották az izolációt és segítettek abban,
hogy éljenek a bennünket Európához
fûzõ kapcsolati szálak. 

Kapcsolatteremtõ közösségi
embertípus 

Lehetséges, hogy Buff kollégának ez az
emberek közötti baráti kapcsolatterem-
tõ, szinte apostoli tevékenysége való-
ban mélyen vallásos, keresztény meg-
gyõzõdésébõl fakad. Arról már tíz évvel
ezelõtt is írtunk, hogy tevékeny tagja
Osterode lutheránus közösségének és

egy kötetben fel is dolgozta templomá-
nak, annak kapcsán magának az egy-
házközségnek a történetét. Ezt látszik
azonban bizonyítani az a kis kötet is,
amelyet a múlt évben (89 éves korá-
ban!) jelentetett meg „Erbfeinde wur-
den Preunde” (vagyis „õsellenségbõl
barát”) címmel. Alcíme: Emlékezés egy
kibékülési offenzívára, 1962–1966. Eb-
ben az archív fotódokumentumokkal
bõven illusztrált füzetben azt a folyama-
tot örökítette meg, amelynek eredmé-
nyeként Osterode a francia Armentiéres
partnervárosává (mi talán úgy monda-
nánk: testvérvárosává) vált. Ebben J.
Buff aktívan közremûködött. Egy kis
mozzanata volt ez a történelmi francia-
német megbékülési folyamatnak (mi-
közben a „béketábor” területén min-
denfelé a nukleáris töltetet hordozó in-
terkontinentális ballisztikus rakéták si-
lóit építették).  Talán nem túlzás tehát
azt állítanunk, hogy a fiatal Buff is ott
volt azok között, akik a maguk terüle-
tén már azokban az években Maurice
Schumann követõiként az egyesülõ
Európa létrehozásán fáradoztak. 

A melegszívû férj és családapa 
J. Buff életében nagy megrendülést je-
lentett szeretett felesének, Gudrun
Freytag asszony elvesztése 2012-ben.
Kapcsolatuk kezdete maga volt a tiszta
romantika. Akkor ismerte meg a höl-
gyet, amikor 1953-ben Chilébe utazott.
Az „Alberto Dodero” óceánjáró hajón a
hosszú út alatt többek között szépség-
királynõ választást is rendeztek. Ennek
gyõztese a gyönyörû, ragyogóan szõke
Gudrun lett. S mivel a magas, karcsú,
markáns arcú, kellemes modorú fiatal
erdõmérnök is szemrevaló legény volt,
az ismeretségbõl egy-kettõre nagy sze-
relem lett, abból pedig 1955-ben házas-
ság, abból pedig három szép gyermek.
Buff kolléga nagy megelégedésére szol-
gálhat, hogy az osterodei városi erdõhi-
vatalt most már évek óta fia, Rudolf
Buff erdõmérnök vezeti, aki ezzel atyja
nyomdokába lépett. Buff egy nem min-
dennapi, szép emléket állított elhunyt
hûséges feleségének: „Briefe einer gro-
sen Liebe unter dem Kreuz des Südes”
címmel önálló kis kötetbe foglalta egy-
kori levelezésüket. (A cím szabad fordí-
tásban: „Egy nagy szerelem levelei a
Dél Keresztje alól”) A 171 oldalas, egy-
szerû stílusú, de igényes kivitelû kötetet
számos dokumentumértékû fotó és le-
vél-fakszimile teszi szemléletessé.
Egyébként is sokat publikált különbözõ
tekintélyes német szaklapokban, s úgy
tûnik, hogy szellemi alkotóerejét sem

Joachim Buff 90 éves!
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magas kora, sem feleségének halála
nem törte meg. Legutóbb nagy, kétol-
dalas cikkét a „Holz-Zentralblatt” 2013.
november 8-i száma közölte (1106–
1107.p.). 

A magyar erdészet barátja 
J. Buff számos publikációja között
több méretes cikk is foglalkozott a ma-
gyar erdõgazdaság népszerûsítésével,
múltjával és jelenével, s benne Egyesü-
letünkkel, vándorgyûléseinkkel stb. Az
1945 elõtti évtizedeket tekintve sem
igen tudunk a német erdészeti közélet
körébõl nevesebb személyiséget fel-

mutatni, aki annyi törõdéssel, tevõle-
ges barátsággal oly huzamos ideig és
oly kedvezõtlen körülmények között
foglalkozott volna a magyar erdészet-
tel és Egyesületünkkel, mint Joachim
Buff. A rendszerváltás után jöttek még
újabb tiszteletre méltó német erdé-
szek, akik segítették munkánkat, de az
igazi kemény úttörõ Joachim Buff
volt. Egyesületünk Elnöksége tehát
fölöttébb helyes döntést hozott 1986-
ban, amikor az OEE fennállásának
akkori 120 éve alatt külföldi szemé-
lyiségek közül elsõként Joachim Buff
Oberforstamtsrat urat tüntette ki a

„tiszteletbeli tag” címmel, az errõl szó-
ló diplomával. Az azóta eltelt csaknem
három évtized mindenben igazolta,
erõsítette ennek a döntésnek a helyes-
ségét. Mi mással fejezhetnénk be a
tiszteletre és irigylésre méltóan magas
születésnap alkalmából írt megemlé-
kezésünket, mint jókívánsággal. Szív-
bõl kívánunk kollégánknak és bará-
tunknak, Joachim Buffnak erõt, jó
egészséget és még sok boldog szüle-
tésnapot! Éljen soká, miként a német-
magyar erdészbarátság! 

Király Pál
az OEE tiszteletbeli tagja

Öt évvel ezelõtt, 2009. június 30-án tá-
vozott el közülünk dr. Madas András
vasokleveles, Bedõ-díjas erdõmérnök,
okleveles agrármérnök, az MTA dokto-
ra, címzetes egyetemi tanár, miniszter-
helyettes, a Széchenyi-díj kitüntetettje,
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke
1956–1979 között, az Egyesület tiszte-
letbeli tagja, örökös tiszteletbeli elnö-
ke. Az Egyesületünk honlapján mûködõ
Erdész Panteon segítségével emléke-
zünk rá, rövid életrajzát közre adva.

Az agrártudományi egyetemen szerzett
mezõgazdasági mérnöki oklevelet,
majd 1940-ben, a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem sopro-
ni Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Ka-
rán erdõmérnöki oklevelet. Ezt követõ-
en az Út- és Vasútépítési Tanszék ta-
nársegéde, majd Kárpátalján a bustya-
házai erdõigazgatóság építésvezetõsé-
gének beosztott mérnöke és a szinevéri
erdõhivatal vezetõje volt. 1944-ben
szovjet hadifogságba esett, 1947-ben
hazatért, a Magyar Állami Erdõgazdaság
(MÁLLERD) Központi Igazgatóság Mû-
szaki Fõosztálya beosztott mérnöke lett,
majd a Zalaegerszegi Állami Erdõigaz-
gatóság mûszaki osztályvezetõje. 1948-
tõl a MÁLLERD Központi Igazgatóság
mûszaki fõosztályának vezetõje. 1949-
ben kinevezték az Országos Tervhiva-
talhoz, az Erdészeti Osztály alapító ve-
zetõje 1952-ig, majd a Mezõgazdasági
Fõosztály helyettes vezetõje 1953–1961
között, és fõosztályvezetõ 1961–1972
között; Mezõgazdasági és élelmezésü-
gyi miniszterhelyettesként 1972-tõl
1975-ig dolgozott. 1954-tõl az Európai
Gazdasági Bizottság Fabizottságának
tagja, alelnöke 1969–1974-ben, elnöke

1974–1976-ban volt, a magyar delegáció
vezetõje 1954 és 1976 között. Az ENSZ
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Szerve-
zet (FAO) tagja és a magyar küldöttség
helyettes vezetõje 1967-tõl. Nevéhez fûzõ-
dik az 1972. évi VII. Erdészeti Világkong-
resszuson (Buenos Aires) az erdõk hár-
mas funkciójának megfogalmazása és vi-
lágrangra emelése. A mezõgazdasági (er-
dészeti) tudományok kandidátusa 1961-
ben, doktora 1971-ben lett. Életmûvéért
1998-ban megkapta a Széchenyi-díjat.

1940-tõl, 69 (!) éven keresztül volt
tagja az Országos Erdészeti Egyesület-
nek, 1956–1979 között, 23 évig az OEE
elnöke. Elnöksége alatt kiépültek az
Egyesület központi szakosztályai, szak-
bizottságai és területi szervezetei. A tag-
létszám 5000 fõ fölé emelkedett. A
szakma kollegiális közösséggé, igazi er-
désztársadalommá kovácsolódott. Az
OEE mind belföldi, mind külföldi kap-
csolatai kibõvültek. Az Egyesület felvi-
rágoztatásáért 1980-ban Bedõ Albert
Emlékéremmel tüntették ki. 1985-tõl

tiszteletbeli tagja az Egyesületnek, ed-
dig egyedüliként megkapta a Tisztelet-
beli Örökös Elnök címet.

Forrás: OEE Erdész Panteon
Kép: Ormos Balázs

Öt éve hunyt el dr. Madas András

T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2014/2015. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szak-
mai középfokú iskolai tanulók részére.
A pályázati kiírásra összesen öt pályázat érkezett be az alább felsorolt oktatási intézményekbõl:

• NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium (Sopron) 4 pályázat
• Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye (Barcs) 1 pályázat
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2014. július 22-i ülésén
értékelte és az alábbi döntést hozta:

Sebõk László (Barcs) és Viserálek Martin (Sopron)
részesült ösztöndíjban.
Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján kerül
átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumának elnöke


