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Mottó: „Csak a szépre emlékezem…”
(népszerû táncdal elsõ sora 

az 1950-es évekbõl)

Mindig érdeklõdéssel olvasom Gerely
Ferenc kolléga cikkeit, mert pályafu-
tása során szerzett vezetõi és nemzet-
közi tapasztalatai alapján felismeri a
lényeges elemeket és azokra összpon-
tosítva, közérthetõen teszi közzé idõ-
szerû információit. Az Erdészeti Lapok
2015. szeptemberi lapszámában A
Kossuth téri tölgyfa története címen
megjelentetett írásában azonban in-
goványos területre lépett.

Elöljáróban leszögezném, hogy nem
tartom feladatomnak az 1979 õszétõl
1989 végéig dr. Királyi Ernõ vezetésé-
vel, a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztériumban (MÉM) mûködött, ak-
kori Erdészeti és Faipari Hivatal, továb-
bá ugyanezen évtized ágazati tevékeny-
ségét elemezni, értékelni. Kortársként
az a véleményem, hogy abban az idõ-
szakban is, az ágazatban dolgozók min-
degyike tette a dolgát a maga helyén, az
adott körülmények között.

Nem fogtam volna hozzá ehhez az
íráshoz sem, ha nem olvasom el az em-
lített cikket, amiben egy jelentõs tárgyi
tévedést is találtam, s néhány személye-
sen átélt epizóddal is árnyalnám, kiegé-
szíteném az abban leírtakat. Itt kell azt
is megjegyeznem, hogy személyes ta-
pasztalataimat a szóban forgó évtized
elsõ kilenc esztendejében „oldalnézet-
bõl”, a MÉM Vadgazdaság-felügyeleti
Fõosztálya, Erdõgazdasági Osztályának
erdészeti elõadójaként, majd a tizedik
év (ez már 1989) áprilisától „alulnézet-
bõl”, a MÉM Erdészeti és Faipari Hivata-
la, Erdészeti Osztályának erdõmûvelési
elõadójaként szereztem. (Az említett
cikk szerzõje viszont már 1985-ben a
Hivatal Környezetvédelmi Osztályát ve-
zette, így valószínûleg szélesebb körû és
mélyebb információkkal rendelkezhet.)

„Királyi Ernõ, a MÉM Erdészeti és
Faipari Hivatal államtitkári rangban lé-
võ akkori vezetõje…” Ez a tárgyi téve-
dést tartalmazó mondatrész Gerely Fe-
renc cikkébõl. A pártállami minisztériu-
mok felsõ vezetését – egyidejûleg – a
miniszter, csak egyetlen fõ államtitkár
(1968 elõtt ugyanezt a posztot a „mi-
niszter elsõ helyettesének” nevezték),
valamint a miniszterhelyettesek (a
MÉM-ben általában négy-öt fõ) képez-

ték.  Kigyûjtöttem – idõrendben – a
MÉM 1979 és 1989 közötti felsõ vezetõ-
inek neveit. Miniszterek voltak: dr. Ro-
mány Pál, Váncsa Jenõ és Hütter Csa-
ba; államtitkárok voltak: dr. Soós Gá-
bor, dr. Villányi Miklós és dr. Szabó Fe-
renc; miniszterhelyettesek voltak: dr.
Dénes Lajos, dr. Kovács Imre, Kovács
Sándor, Lakatos Tibor, Váncsa Jenõ,
dr. Eleki János, dr. Vendégh Ferenc, dr.
Magyar Gábor, dr. Papócsi László, dr.
Szabó Ferenc, dr. Dobóczky István,
Rednágel Jenõ és Raisz Gusztáv. 

Láthatjuk tehát, hogy dr. Királyi Ernõ
a MÉM-ben még a miniszterhelyettesek
között sem szerepelt, megtalálható volt
viszont a fõosztályvezetõk között (általá-
ban 18-23 fõ), mint hivatalvezetõ, Hof-
fer Istvánnal együtt, aki a MÉM Földügyi
és Térképészeti Hivatalát irányította.

A nyolcvanas évek végén – „oldalné-
zetbõl” – jelen lehettem azon az igazga-
tói értekezleten, amelyen a hivatalveze-
tõ, legalább 60 fõ jelenlétében, idõhi-
ányra hivatkozva, egyszerûen félbesza-
kította egyik szakmai helyettesének,
köztiszteletben álló, idõsebb kollé-
gánknak (napirend szerinti, nagymére-
tû demonstrációs táblázatokkal és grafi-
konokkal illusztrált) elemzõ elõadását.
Késõbb egy másik igazgatói értekezle-
ten pedig fiatal osztályvezetõ munka-
társa – egy probléma felvetésére – azt a
tömör választ kapta a hivatalvezetõtõl,
hogy „…a demokráciát szervezni kell!”

1989 tavaszán már nem Grósz Károly
volt („…aki viszonylag jó viszonyban állt
a felsõbb erdészeti körökkel” – idézet
Gerely Ferenc cikkébõl) a Miniszterta-
nács elnöke, hanem Németh Miklós. Dr.
Királyi Ernõt nyugdíjazták, ám a nyár
elején dr. Szabó Ferenc, a MÉM (egyet-
len) államtitkára a tanácstermébe kéret-
te a Hivatal még legalább 30 akkori
munkatársát (köztük e sorok íróját is,
tehát itt már „alulnézet”), s bejelentette,
hogy dr. Királyi Ernõ önként vállalta fel-
mondási idejének hivatalvezetõként, az
év végéig történõ eltöltését.

A már agonizáló szocializmus egyik
végterméke, a „spontán” privatizáció is
megérinthette a hivatalvezetõt, mert
egy 1989. õszi igazgatói értekezleten
egy gazdasági okokból aggódó vállalat-
vezetõi kérdésre azt találta válaszolni:
„adjátok el a hegyeiteket, most ilyen
idõk jönnek.” A dolognak volt folytatá-
sa, mégpedig az akkor még a közvéle-
mény befolyásolásában monopol hely-
zetben lévõ Magyar Televízió 1-es csa-
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Helyesbítés helyett Új belépõk
Baranya megyei He-
lyi Csoport: Kiss Mi-
lán egyéb felsõfokú,
Frank Gábor erdész-

technikus; Bp. ÁEsz
Helyi Csoport: Kottek

Péter erdõmérnök, Stuller Zoltán er-
dõmérnök; Bp. HM Helyi Csoport:
Szidonya István erdõmérnök; Egri
Helyi Csoport: Mika István egyéb
felsõfokú; Erdélyi Helyi Csoport:
Kolumbán János erdésztechnikus,
Kovács Domokos erdésztechnikus,
Szûcs Zoltán erdõmérnök, Nagy Zol-
tán Imre erdésztechnikus, Andorkó
Ferenc erdésztechnikus, Sipos Már-
ton erdõmérnök, Hajdú-Balogh
László tanuló, Bálint Róbert tanuló,
Magyari Ferenc erdõmérnök, Baricz
Szilárd erdõmérnök, Szmocka Péter
erdõmérnök, Karda Zsolt erdész-
technikus, Tódor László Botond er-
dõmérnök, Gáll Attila Árpád erdõ-
mérnök; Gyõr Erdõgazdasági
Helyi Csoport: Kozma Csaba er-
désztechnikus; Kaszói Helyi Cso-
port: Kálmán Miklós erdõmérnök,
László Diána egyéb felsõfokú, Mocz
Bálint erdésztechnikus, Mocz Boldi-
zsár Ádám egyéb középfokú; Kecs-
keméti Helyi Csoport: Tisóczki
Gyula egyéb középfokú, Béla Szilvia
egyéb középfokú, Ábrahám-Fúrús
András egyéb felsõfokú, Szabóné-
Téglás Katalin egyéb felsõfokú, Sza-
bó József, Szabó Dávid erdésztech-
nikus, Kálmán János egyéb középfo-
kú, Béla Lajos egyéb középfokú;
Mátrafüredi Helyi Csoport: Bart-
ha Katalin erdõmérnök, Csoma Tí-
mea tanuló,Szabó Ádám Géza ta-
nuló, Asztalos Gyula tanuló, Szkle-
nár István tanuló, Javítás Szilárd
István tanuló, Palotás Péter tanuló,
Kis Benjamin Gyula tanuló, Kecskés
Gábor tanuló, Simkó Milán tanuló,
Lõrik Tamás tanuló, Kónya Gergõ
tanuló; Pápai Helyi Csoport: Gyi-
móthy Kitti egyéb felsõfokú; Sopron
Hallgatói Helyi Csoport: Kontor
Csilla Judit tanuló, Csarnai Gergõ
tanuló; Székesfehérvári Helyi
Csoport: Nagy Ferenc erdõmérnök;
Vértesi Helyi Csoport: Horváth
István egyéb középfokúfokú, Varjú
József egyéb felsõfokú, Kocsis Már-
ton Mihály tanuló, Istenes Bence
Károly tanuló, dr. Lengyel Tímea
egyéb felsõfokú; Visegrádi Helyi
Csoport: Virágh Krisztián egyéb
felsõfokú.
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tornájának, egyik vasárnap esti A hét cí-
mû  meghatározó, közéleti adásában.
(A szerkesztõ-riporter Kovács Anita ma
is aktív még valamelyik médiumban.).
Itt erdészeti szaktekintélyek (igaz, hogy
vélhetõen nem „nagy mûvészetpárto-
lók”), élükön Rakonczay Zoltánnal,
szinte lesöpörték az ötletelést. (Dr. Ki-
rályi Ernõ – „káderutánpótlási terve-
ken” és tervszerû „vezetõ-utánpótlás
(VUP)” képzésben edzõdött – vezetõi
képességeit jelzi, hogy a sikeresnek
nem ígérkezõ TV-felvételre már fiatal
helyettesét küldte, akit korábban a „de-
mokrácia szervezésére” buzdított.)

Gerely Ferencnek az az állítása, mi-
szerint a hivatalvezetõ „az erdõgazdasá-
gi igazgatók feltétlen támogatója”, iga-
zolódni látszott távozása után is: volt
olyan dunántúli erdõgazdaság, amelyik
csak az éves favágatási terve teljes fel-
függesztésének kilátásba helyezése ha-

tására rendezte
pótlólag, tízmilli-
ós nagyságrendû
tartozását a már
nehézségekkel
küzdõ Erdõfenn-
tartási Alap felé.
Másik állítása is
helytállónak volt
tekinthetõ utó-
lag, miszerint az
említett hivatal-
vezetõ „igen jó
kapcsolatot ápolt
a somogyi erdé-

szekkel”, mert a kilencvenes évek lege-
lején három dél-somogyi erdészetnél
súlyos fakitermelési korlátozásokat kel-
lett bevezetni a felhalmozódott erdõ-
felújítási hátralékok és túlhasználatok
miatt. 

Végül pedig a figyelmes olvasó
számára az is nyilvánvalóvá válik Ge-
rely Ferenc írásából, hogy a Kossuth té-
ri minisztériumi épületnek csak „jobb
szárnya” létezett (!) az agrárpalota fõbe-
járatának mindkét oldalán (!) – legalább-
is 1988 májusában.  Ez alól a jobboldali
megközelítés alól kivételt képez a sze-
gény aratómunkás szobra, amit a cikk
szerzõje nemes egyszerûséggel „balos
kaszás” szobornak nevez. (A szobora-
lak tényleg a bal vállán pihenteti a ka-
szát, mivel a jobb kezében egy méretes
vízhordó edényt tart. A szerzõ még azt
is tudni véli, „… annyira balos szocreál
alkotás, hogy még a kasza pengéjét is

balkezesre kalapálták”). No comment…
Azaz mégis: személyes tapasztalataim
szerint, abban a tíz évben, reggelente
mintegy 2000 alkalommal láthattam a
szobrot baloldalinak, késõ délutánon-
ként viszont legalább ugyanannyiszor
jobboldalinak.

Érthetõ a cikk szerzõjének kötõdése
egykori munkahelye és annak környe-
zete iránt. Azért az is elgondolkodtató,
hogy mintegy két évtizede nem tagja az
OEE Budapesti FM-FVM-VM-FM Helyi
Csoportnak. Hasonlóképpen elmond-
ható ugyanez a hivatalvezetõnek a vég-
leges nyugdíjba vonulása és sajnálatos
halála közötti két évtizedrõl is. Minde-
zek után, felhívom a cikk szerzõjének
szíves figyelmét a Budapest, XI. Bánk
bán u. 17/b. és a Budapest, XIII. Pozso-
nyi u. 56. címek alatt található épületek-
re is (bár ezeket vélhetõen nem Buko-
vics Gyula tervezte). Bizonyára az ezek-
ben az épületekben mûködött ÁVÜ,
ÁVRT, ÁPVRT, MNVZRT szervezetei-
ben is találhatott volna olyan, erdészeti
képesítéssel nem rendelkezõ vezetõt,
aki (miként ezt is a cikkében a hivatal-
vezetõrõl írja:) „…nagy barátja volt az
emlékfák ültetésének”.

Így talán fellelhetõ lehetett volna
ezen épületek körleteiben is „szerethe-
tõ”, õshonos erdei fafaj egy példánya,
amely szintén jelképezhetné – a cikk
szerint – „szakmánk visszafogott elis-
merését a nagy mezõgazdaságban.”   

Holdampf Gyula
okl. erdõmérnök
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Dr. Szász Tibortól, az ERTI nyugalma-
zott tudományos fõosztályvezetõjétõl,
egykori nagyra becsült munkatársamtól
kedves felajánlást kaptunk 2015 õszén.
Az OEE Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtára részére átadta szakkönyvtára
mintegy 120 kötetét. A kedves ajándék
átvétele lehetõséget adott az Erdészeti
Tudományos Intézetben eltöltött közös
éveink felelevenítésére, egy rövid bará-
ti beszélgetésre is. 

Az értékes, fõként erdészeti és vadá-
szati szakkönyvekbõl álló ajándék
számbavétele a következõ eredményt
hozta. A könyvek között jelentõs szá-
mú, a vadászati irodalomban ma már
klasszikusnak számító példányokat,
sorozatokat találhatunk (Kittenberger
Kálmán, Széchenyi Zsigmond, Molnár
Gábor), amelyek javarészt elsõ kiadású-
ak és ez tovább növeli értéküket. 

Nagy örömmel néztem át azokat a
korabeli szakkönyveket, erdészeti alap-
mûveket, amelyek a 20. század máso-
dik felének erdészei számára adtak út-
baigazítást mindennapi munkájukhoz. 

Az erdészeti tudomány, kutatás ERTI-
s kiadványai mellett számos külföldi er-
dészeti kutatóhely kiadványát, ismerte-
tõjét is megtaláljuk. Több olyan kötet is
a kezembe került, amelyek a selmeci
hagyományokhoz kapcsolódnak. Közü-
lük is kettõt emelnék ki: Kosáryné Réz
Lola: Selmeci diákok címû mûvét és Kiss
Csaba tekintélyes Vocem preco hármas-
könyvét. Az ajándék értékét emelik az
Erdészeti Zsebnaptár 1943. I-II. jó álla-
potban lévõ példányai. A nyomtatvá-
nyok között találhatjuk néhai Gólya Já-
nos kollégánknak a fakitermelõ világ-
bajnokságok történetét összefoglaló,
2013-ból származó tanulmányát is. Az

adományból nem hiányzik a Gyökerek
és lombok sorozat 8 kötete sem. 

Kedves Tibor Bácsi! Hálásan köszön-
jük nagylelkû ajándékodat és kívánunk
jó erõt, egészséget azzal a kéréssel,
hogy támogasd, segítsd továbbra is
Egyesületünk, Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvadomány Dr. Szász Tibortól


