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A kettõs könyvbemutató során az Ipoly
Erdõ Zrt. 2014 októberében megjelent
hiánypótló Börzsöny tájmonográfiájá-
nak három évig tartó alkotói, szerkesz-
tõi munkájával is részletesen megismer-
kedhettek az egyesületi program részt-
vevõi. Az esemény zárásaként pedig dr.
Sárvári János segítségével nyerhettek
bepillantást Könyvtárunk tavalyi jelen-
tõs fejlesztéseibe, felpezsdülõ szakma-
kulturális életébe (ld. külön cikkünket
a 89. oldalon).

Madas András vasokleveles, Bedõ-
díjas erdõmérnök, az MTA doktora, mi-
niszterhelyettes, az Egyesület elnöke,
Tiszteletbeli Tagja, majd 2003-tól egye-
düliként Tiszteletbeli Örökös Elnöké-
nek élete olyan szorosan összefonódott
a magyar erdészet történetével, olyan
nagy korszakoknak volt tanúja és alakí-
tója, hogy visszaemlékezései méltán
nagy érdeklõdésre tartanak számot.

A csaknem zsúfolásig megtelt
könyvtári olvasóteremben Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára köszöntötte a
hallgatóságot. Bevezetõjében megem-
lékezett róla, hogy a kötet már az elõzõ
év végén elkészült, de a december eleji
jegesedés a kötet bemutatását is lehe-
tetlenné tette, hiszen az OEE Titkársága
és a Könyvtár is megközelíthetetlen volt
néhány napig. Így ma már úgy lehet be-
szélni az emlékiratok megjelentetésé-
rõl, hogy az eltelt egy hónap során so-
kaknak személyes élmény is lehet a
könyv. Külön köszöntötte a Madas csa-
lád megjelent tagjait, akik közül két-há-
rom erdész generáció is helyet foglalt a
sorok között. 

Az Egyesület mindig kiemelten fog-
lalkozott az erdészettörténettel, ennek
éppen a mostani könyvbemutató hely-
színe a legjobb példája. Az OEE vezeté-

se ma is fontosnak és támogatandónak
tartja e törekvéseket, ezért is volt öröm
a Madas család felajánlása és megkere-
sése az emlékiratok megjelentetésével
kapcsolatban.

A család képviselõi közül elsõként
Madas Katalin emelkedett szólásra.
Édesapja 1990-ben kezdte el írni az em-
lékiratait, de már évtizedekre visszame-
nõen megvoltak a levelezések, doku-
mentációk. A kezdetben írógéppel írt
memoárokat késõbb át kellett alakítani
elektronikus formátumra. Idõsebb kora
ellenére Madas András is elsajátította a
szövegszerkesztõ alkalmazások kezelé-
sét.  2014-ben, halálának ötödik évfor-
dulója alkalmából kereste meg a család
az Egyesületet a kiadás gondolatával.
Így születhetett meg egy év munkája
után az elsõ kötet, amely 1947-ig három
erdész generáció összesen 100 évét öle-
li fel. 

Madas Anna a kötet megjelenése
kapcsán a család érzéseit igyekezett ér-
zékeltetni. Õszintén köszönte az Egye-
sület nagyvonalú segítségét és együtt-
mûködését az emlékiratok kiadásában.
Számos olyan olvasója lesz a kiadvány-
nak, akik személyesen ismerték az édes-
apjukat, a család több tagját, és akik
maguk is szerepelhetnek majd a könyv-
ben. De az olvasók többsége, az erdé-
szettörténet egy szeletét felölelõ kiad-
ványként veszi majd kézbe. A közvet-
len családtagok, a leszármazottak
számára bensõséges élmény forgatni az

emlékiratokat, hiszen a leírt sorokban, a
szófordulatokban Madas András kö-
szön vissza, mintha csak a régi történe-
teket mesélné el újra egy családi össze-
jövetel során. A kötet eszmei vezérfona-
la mindvégig jól kirajzolódik: Madas
András töretlen hitvallása a Teremtõbe
vetett feltétlen bizalomba, mely hivatá-
sának és családjának megõrzésében,
szakmai és magánéletében életútja so-
rán mindvégig segítette õt. 

Madas Anna gondolatai után Lomniczi
Gergely a család legfiatalabb aktív erdõ-
mérnök tagjának, Szente Gábornak
nyújtotta át a jelképes „elsõ” kötetet.

Ezt követõen dr. Oroszi Sándor szak-
osztály elnök, az emlékiratok szerkesz-
tõje, a kéziratanyagok rendszerezésé-
rõl, a sok kihívást rejtõ sajtó alá rende-
zés idõ- és energiaigényes munkájáról
beszélt. Mint mondta, mindig megható
olyan emlékiratokat szerkeszteni,

amelynek íróját személyesen ismerte.
Madas András 1983-ban az elsõ lektora
volt, így az ebbõl eredõ szubjektív érzés
is munkálkodott benne a feladat során.
Az Egyesület 150 éves múltjából 23 évet
fog át Madas András korszaka. Ez egy
olyan idõszak, amelyet nem lehet meg-
kerülni. Az emlékiratok végtelen figye-
lemmel és pontossággal készültek, ezt
kellett követni a szerkesztés során is. Az
elsõ kötet legnagyobb erényét a levelek
közreadása jelenti, hiszen minden so-
ruk a múlt pillanatait õrizte meg. Meg-
köszönte Balog Zoltánnak, az Erdésze-

MÛHELYMUNKA

Kettõs könyvbemutató a Könyvtárban
Az Erdészettörténeti Szakosztály rendezvénye

Január 30-án az OEE Erdészettörté-
neti Szakosztály ülésén, a Wagner
Károly Szakkönyvtárban mutatta be
az Egyesület gondozásában megje-
lent legújabb kiadványt, a Madas
András emlékiratait feldolgozó
könyvsorozat elsõ kötetét, „Életem,
családom, pályafutásom” címmel. A
több részesre tervezett sorozat az Er-
dészettörténeti Közlemények 90. kö-
teteként jelent meg, dr. Oroszi Sán-
dor szerkesztésében.
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Az utódok kötelessége az elõdök emlé-
kének minél teljesebb megismerése és
ápolása.  Az Országos Erdészeti Egyesü-
let több mint másfél évszázados történe-
te alatt kiemelt jelentõséget tulajdonított
az önálló erdészeti szaknyelv megterem-
tésének, a szakirodalom gyarapításának,
múltunk hiteles megismerésének. E
múltfeltáró, hagyományápoló tevékeny-
ség egyik legjobb, leghatékonyabb esz-
köze az, ha a nagyközönség elé tárhat-
juk olyan erdész elõdeink gazdag életút-
ját, visszaemlékezését, akik az elmúlt
korszakok történelmi változásain átívelõ
pályájukkal hiteles tükröt tartanak elénk.

Az eddig is gazdag tartalmat megje-
lenítõ Erdészettörténeti Közlemények
sorozat jelen kötetében dr. Madas And-
rásnak, Egyesületünk tiszteletbeli elnö-

kének visszaemlékezéseit közöljük, a
gyermekkortól a háborús idõszak végé-
ig.  Az egyedülálló értéket jelentõ szö-
veg mellett a kötetet számos illusztrá-
ció, korabeli dokumentum gazdagítja.

Az elsõ kötet lapjain megelevened-
nek egyesületi életünk meghatározó
személyiségének gyermekkori élmé-
nyei, a pályaválasztás és a gazdag életút
kezdõ lépéseinek korszaka, beleértve
az egyetemi éveket és a háború, illetve
a hadifogság embert próbáló idõszakát.
A szakmai életút kiteljesedését, az egy-
re aktívabb egyesületi szerepvállalás
bemutatását a hamarosan megjelenõ
második kötet tartalmazza.

Ez az értékes könyv nemcsak a szak-
közönség, szûkebben vett szakmánk
tagjai számára lesz hasznos és érdekfe-
szítõ olvasmány, hanem ajánlható mind-
azoknak, akik a közelmúlt magyar törté-
nelme iránt érdeklõdnek. A kötet 2500
Ft-os áron megrendelhetõ vagy megvá-
sárolható az Egyesület titkárságán.

OEE
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Madas András: 
ÉLETEM, CSALÁDOM, PÁLYAFUTÁSOM 

ti Lapok technikai szerkesztõ-
jének kitartó és színvonalas
tördelési munkáját és Kiss Csa-
ba technikai segítségét az il-
lusztrációk képszerkesztésé-
ben, aki ezt követõen vetített
képes elõadásban mutatta be
a számos fényképet is tartal-
mazó mû archív fotóinak digi-
tális feldolgozását.

A rendezvény második ré-
szében Nagy László az Erdé-
szeti Lapok fõszerkesztõje, az
Ipoly Erdõ Zrt. munkatársa, a
balassagyarmati székhelyû er-
dõgazdaság által tavaly októ-
berben kiadott „Vadregényes
erdõtáj – a Börzsöny” címû hi-
ánypótló ismeretterjesztõ táj-
monográfiát, a kötet egyik szerkesztõje-
ként mutatta be. Bevezetõjében meg-
említette, hogy a kettõs könyvbemuta-
tót dr. Oroszi Sándor személye is össze-
kapcsolja, hiszen dr. Bartha Dénes mel-
lett szerkesztõként részese volt a mû
megszületésének. 

A tájmonográfia szerkesztõi, szerzõi,
mind kötõdnek a hegyvidékhez. A párat-
lanul széles – természettudományi, törté-
nettudományi – ismeretanyagot köz-
kinccsé tevõ kiadvány nem jöhetett volna
létre személyes kapcsolódások, gyökerek
nélkül.  Az alkotók mind szerelmesei a
Börzsönynek, melyet a tájmonográfia ki-
adásáig nem volt könnyû szakszerûen és
naprakészen megismerni. 

A hegytájat mindig körbelengte vala-
mi titokzatos légkör, számos pontatlan-
ság, sok féle téves adat és ismeretanyag
forgott közszájon, melyet magasan kva-
lifikált tudományos pontossággal, de
közérthetõ ismeretterjesztés nyelvén
kellett a helyére tenni. Az eltelt évtize-
dek alatt most érett meg az idõ arra,
hogy a területet kezelõ erdészek közre-
mûködésével a hiánypótló Börzsöny
könyv végre megszülethessen.  

A kötet fókuszában mindvégig az er-
dõ áll, hiszen ez a hegytáj legfontosabb
szervezõ ereje, a legmarkánsabban je-
lentkezõ tájélmény. A monográfia három
éven át, harmincöt szerzõ közremûködé-
sével íródott, a Börzsönyt járók, a vidék

szerelmesei és az azt még nem
ismerõk részére. Annak ellené-
re, hogy Bartha Dénes tanulsá-
gos megfogalmazása szerint a
színvonalas tudományos isme-
retterjesztés ma már „kihalóban
lévõ veszélyeztetett faj”, a kiad-
vány megjelentetése sikertörté-
net. A kétezer példányból 2014
októbere óta 1300 talált gazdá-
ra, értõ szemû olvasóra. 

Ez elsõsorban nem a szer-
kesztõk és a szerzõk dicsõsé-
ge, hanem az az örömteli tény,
hogy a mai könyvpiacon, a di-
gitalizálások világban is van
igény kézzel fogható, lapozha-
tó, polcra tehetõ könyvekre.
És van igény a tudományos is-

meretterjesztésre, ha az közérthetõ az
átlagolvasó számára is és jó érzés kézbe
venni, igényes, korszerû arculatú. En-
nek a kettõs feladatnak a tudatos meg-
valósítása volt az igazi kihívás. 

Nagy László az elõadás végén a jövõ
elképzelésirõl is szólt, hiszen az Ipoly
Erdõ Zrt. kezelésben egy méltatlanul el-
feledett másik nagytájunk is van. A ter-
mészeti, történeti, kulturális értékekben
rendkívül gazdag Cserhát szintén meg-
érdemelné, hogy önálló tájmonográfiá-
ban mutassák be rejtett és kevésbé rej-
tett kincseit. 

Szöveg: Nagy László
Szakács László
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Lomniczi Gergely és Szente Gábor a Madas-kötettel


