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A 19. század végén, Bukovics Gyula
tervei alapján megépült Földmûvelé-
sügyi Minisztérium körül szobrok és
fák találhatók. Árkádja alatt pedig ne-
ves agrár és erdész gigászok szobrai
és emléktáblái sorakoznak. 

A Kossuth tér felõl nézve, a bejárattól
jobbra lévõ beszögellésben egy talán
piramisformájú tölgyfa áll. Kissé nyesz-
lett, szárad a lombkoronája és látszólag
nem érzi jól magát azon a helyen, egy
terebélyes platán mögött álldogál szeré-
nyen. Hogyan is került oda ez a tölgy?

1987-88-ban Grósz Károly volt Ma-
gyarország kormányfõje (a Miniszterta-
nács elnöke), aki viszonylag jó viszony-
ban állt a felsõbb erdészeti körökkel.
Talán ennek tudható be, hogy amikor
1988 májusában ellátogatott Angliába,
egy Magyarországról származó tölgyfát
vitt ajándékba II. Erzsébet királynõnek,
amit – tudomásom szerint – el is ültet-
tek valamilyen királyi földterületen. A
facsemete beszerzésének feladatát érte-
lemszerûen a MÉM kapta. Királyi Ernõ,
a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal ál-
lamtitkári rangban lévõ akkori vezetõje
igen jó kapcsolatot ápolt a somogyi er-
dészekkel. Nem csoda tehát, hogy ez a
nevezetes tölgycsemete a Somogyi Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaságból szár-
mazik. A kormányfõ utazása elõtt meg
is érkezett három, nemzeti színû szalag-
gal felpántlikázott csemete, és az Erdé-
szeti és Faipari Hivatal vezetõjének er-
kélyén várta további sorsát. A szeren-
csés kiválasztott elutazott Londonba,
kettõ pedig ott maradt a teraszon.

Éppen abban az idõben tartotta a
hivatal az éves rendes igazgatói érte-
kezletét, amire az erdõfelügyelõségi
és az erdõgazdasági igazgatók együtt
voltak hivatalosak. Királyi Ernõ nagy
barátja volt az emlékfák ültetésének
és az emlékmûvek telepítésének
(mellesleg nagy mûvészetpártoló
volt), és eldöntötte, hogy ennek az
igazgatói értekezletnek a keretében a
résztvevõk elültetik az itthon maradt
két facsemetét. A fák helyét a MÉM
bejáratának két oldalán nézte ki és
meg is kapták az engedélyt a Kossuth
téri „erdõsítéshez”. 

Akkoriban kis megosztottságot szült
a hivatalvezetõi kedvenc az erdõgazda-
sági igazgatók és az erdõfelügyelõségi
igazgatók között. Ezért döntött úgy Ki-
rályi Ernõ (az erdõgazdasági igazgatók

feltétlen támogatója), hogy az egyik fa-
csemetét õ ülteti el az erdõgazdasági
igazgatókkal, a másikat pedig az Erdé-
szeti Fõosztály akkori vezetõje, Solymos
Rezsõ ülteti el a felügyelõségek vezetõ-
ivel. Így is történt. Az erdõfelügyelõk az

épület jobb szárnya elé, a „balos ka-
szás” szobor mellé (ami annyira balos
szocreál alkotás, hogy még a kasza
pengéjét is balkezesre kalapálták), az
erdõgazdálkodók pedig a jobb szárny
elé, Nagyatádi Szabó István szobra
mellé ültették el facsemetéjüket. Már az
ültetés pillanatában tudható volt, hogy
ezek a fák nem érzik majd jól magukat,
mivel a gödrök ásása közben derült ki,
hogy a felszín alatt néhány deciméterrel
húzódik  az épület utca alá benyúló
pincefödémje.

Ma már csak az erdõgazdasági igaz-
gatók fája él, a másik vagy elpusztult,
vagy az épület felújítása közben vették
ki. Nézzünk rá szeretettel, mert a mi-
énk, és egyike az oly kevés erdészeti
emléknek a magyar agrárium emlékhe-
lyén. Szerényen húzódik a háttérben,
jelképezve szakmánk visszafogott elis-
merését a nagy mezõgazdaságban. Re-
méljük szép kort ér meg tölgyünk az or-
szág legfontosabb történelmi emlékhe-
lyén, a Kossuth téren.

Gerely Ferenc
okl. erdõmérnök

A Kossuth téri tölgyfa története

Hátizsákos védjegy Somogyban
A Mocz és Társa Magánerdészet Kft. által mûködtetett erdészeti erdei iskola
egyik épülete, a Somogyszobon található Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Köz-
pont 2015. június 10-én vehette át a turizmusért felelõs minisztérium ifjúsági
szálláshelyek „Hátizsákos” tanúsító védjegyét, az országban átadott elsõ három
minõsítés közül.

A kidolgozott szempontrendszer alapján, mely garanciát nyújt a szálláshelyek
minõségére, két hátizsákot érdemelt meg az ifjúságot, és a pihenni vágyó csalá-
di-baráti közösségeket megcélzó erdészeti erdei szálláshelyünk.

Célunk, hogy minél több lá-
togató jusson el hozzánk, a fia-
tal közösségek egy kis idõre tá-
volodjanak el a felgyorsult vá-
rosi életviteltõl, kapcsolódjanak
ki minél többen egy csendes,
vendégszeretõ faluban, ahol
igényesen berendezett szállás-
hely, minõsített erdei iskola
szolgáltatásai és további sza-
badidõs lehetõségek várják a
vendégeket. Azoknak a vendé-
geknek, akik nem csak a nyugalmat, csendet szeretnék „hallgatni”, hanem elsõ
ízben látogatnak Somogyországba és szeretnék a környék látnivalóit megcso-
dálni, szívesen állunk a rendelkezésére teljes körû szolgáltatással, az étkezéstõl
az egyedi programokon át a transzfer lebonyolításáig.

A kikapcsolódáshoz a természeti környezetet a Somogy megye déli részén ta-
lálható erdõben, vadban, halban gazdag Belsõ-Somogyi homokvidék adja.

Várjuk Önöket sok szeretettel!
Mocz és Társa Magánerdészet Kft.


