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EGYESÜLETI ÉLET

Alig egy éve számoltunk be arról, hogy
Holdampf Gyula tagtársunktól több
mint 100 szakkönyvet, folyóiratokat és
különbözõ tárgyi emléket kaptunk a
Könyvtár gyûjteményének gyarapítá-
sára. Az adományozó már akkor jelez-
te, hogy a késõbbiek során még továb-
bi dokumentumokat ajándékoz az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek. 

Erre 2015 júliusában került sor, amikor
több mint 170 darab, rendkívül változa-
tos tárgykörû könyvet és számtalan pe-
riodikát vehettünk át Holdampf Gyulá-
tól az egyesületi könyvtár számára. 

Az adományozó által precízen, téma-
körönként és idõszakokra vonatkozóan
csoportosított könyvcsomagok átvizsgá-
lása során csodálatos, rendkívül ritka er-
dészeti dokumentumokra bukkantunk.
Ilyen például Schmitt: Forstgebaubestim-
mung címû mûvének 1819-bõl (!) szár-
mazó II. kötete, Fekete Lajos: Népszerû
erdészeti növénytan beszélgetésekben, az
1938-ban kiadott Erdészeti Rendeletek
Tárának I. kötete, vagy Muzsnay Géza
1912-ben megjelent Erdõrendezéstana. 

A vadászati irodalom körébõl ugyan-
ilyen ritkaságok kerültek elõ, mint dr.
Mika Károly 1894-es A vizsla parforce-
idomítása, A. Goedde: Die Fasanen-

zucht címû mûve 1880-ból, vagy éppen
gróf Sylva-Tarouca: Handbuch der
Wildhege címen megjelent munkája
1899-bõl. Ugyanilyen figyelemre méltó
és értékes az adományban található
szaklapok, folyóiratok és egyéb perio-
dikák sokasága, amelyek közül vadá-
szati szempontból külön érdemes ki-
emelni a Jagd-Zeitung vadászlap 1877-
es és 1883-as, illetve a Wild und Hund
1889-es díszkötésû évfolyamait. 

A közvetlenül erdészethez és vadá-
szathoz nem kapcsolódó mûvek közül
is meg kell említenünk Budapest Szé-
kesfõváros Kertészeti Növényjegyzékét
1938-ból, vagy éppen dr. Lovassy Sán-
dor: Magyarország gerinces állatai cí-
mû, nagyszerû állapotban megõrzött
alapmûvének 1927-es kötetét.

A különleges kollekció értékét to-
vább növeli, hogy az abban található
dokumentumok egy része a szerzõk ál-
tal dedikált és így megkülönböztetett,
egyedi becsben tartandó példányokról
van szó. 

A különbözõ zsebkönyvek különle-
ges részét képezik a könyvtárunknak
juttatott ajándéknak. Közöttük megta-
lálhatjuk az Erdészek és Vadászok Zseb-
könyvét, ennek német változatát, de az
úgynevezett Köztelek Zsebkönyvek több
példányát is. A gyûjteményben az olyan
kuriózumok is helyet kaptak, mint Vaj-

da Ernõ: A magyar növényvilág képes-
könyve címû nagyalakú albuma. 

Ismételten szeretnénk hálás szívvel
köszönetet mondani az Országos Erdé-
szeti Egyesület nevében Holdampf
Gyula erdõmérnöknek a páratlanul
nagylelkû ajándékért, ami egyben
könyvtárunk idei gyarapodásának ge-
rincét is jelenti. 

Kérjük tagtársainkat támogassák to-
vábbra is Egyesületünk, Könyvtárunk
ügyét!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Újabb adomány a Könyvtárnak

1950. június 23-
án éjjel az ÁVH
az ország nyu-
gati és déli ha-
t á r v i d é k é r õ l
családok ezreit
gyûjtötte össze
és tuszkolta
m a r h a v a g o -
nokba. A bírói
ítélet nélkül, ár-
tatlanul begyûj-
tött tízezernyi honfitársunkat hortobá-
gyi kényszermunkatáborokba hurcol-
ták. A rendszerellenesnek nyilvánított
elhurcoltak házát, vagyonát végleg el-
kobozták. A nagykunsági és hajdúsági
táborokban (Árkus, Borsós, Borzas-Mi-
hályhalma, Ebes, Elep, Erzsébettanya,
Kócs, Kónya, Kormópuszta, Lászlóma-
jor, Lenintanya, Tedej) a rabok ember-
hez méltatlan körülmények között ten-

gõdtek. Ez volt
a magyar Gu-
lag. Kényszer-
m u n k á j u k a t
fegyveres õri-
zet mellett a
környezõ tele-
pülések állami
gazdaságaiban
(így az erdõ-
gazdaságok-
ban is) végez-

ték. Ezekre a sötét emlékû évekre a
hosszú, paperei, darassai, hortfenéki,
feketeréti, vókonyai, hídlábi és vajdala-
posi telepített erdõk emlékeztetnek
bennünket. Az elsõ Nagy Imre-kor-
mány 1953 júliusában amnesztiát hirde-
tett és még õsszel feloszlatták az inter-
nálótáborokat. A táborok megszünteté-
sekor 7282 fõ szabadult. A kárvallottak
azonban nem mehettek vissza elõzõ

lakhelyeikre, és csak segédmunkára
vették fel õket. A még életben lévõ kite-
lepítettek a Haranghy Sándor építõmû-
vész által vasúti sínekbõl készült emlék-
keresztet 1990. június 23-án avatták. Az
emlékhely kõtáblákba vésett idézetei:

„Tisztelet az áldozatoknak, megvetés
az elkövetõknek.”

„Nehéz dolog hitványabbak uralma
alatt élni.” (Demokritosz)

„Azt tettük, amit tehettünk, noha tud-
tuk mit kellene tennünk.” (Bethlen) 

A Hortobágyi Kényszermunkatábo-
rokba Elhurcoltak Egyesülete minden
év júniusában Hortobágyra szervez ta-
lálkozót, ahol az emlékkereszt megko-
szorúzása mellett felkeresik az egykori
táborhelyeket is.

A kitelepítések 65. évfordulóján tar-
tott megemlékezésen Gencsi Zoltán el-
nökségi tag helyezte el az Országos Er-
dészeti Egyesület koszorúját.
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Hortobágy, a magyar Gulag


