
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 6. szám (2004. június) 203

tását, amelynek kapcsán végigjárta Nógrád
megyét.

1979 áprilisában erdõtervezõi munkakör-
be került. Itt részben erdõgazdálkodási,
részben vadászati üzemtervek készítésével
foglalkozott. Ebben az idõszakban több évig
egy szobában dolgoztunk. Emlékszem,
hogy az Erdõrendezõség által évente meg-
rendezett sportnapok sakkversenyét rendre
megnyerte és ezzel neve a szolgálatnál igen
ismertté vált. Idõközben egészségügyi prob-
lémái fokozódtak, így 1988. augusztus 1-jé-
vel korengedménnyel nyugdíjba ment.

Búcsúzunk tõled, az Állami Erdészeti
Szolgálat dolgozói, egykori munkatársaid,
mi erdészek. Sándor bátyám, üdv az erdész-
nek, Isten veled!

Raszler József

Hibbey Albert okl. erdõmérnök
a Kaán Károly-díj birtokosa,

az OEE Tiszteletbeli Tagja
1917-2004

A temetési szertartás az evangélikus vallás, a
búcsúztatás a selmec-soproni akadémiai
hagyományok szerint 2004 Nagypéntekén a
Visegrádi Füvészkertben volt. A megjelent
gyászolók egybegyûlte után fenyõgallyakkal
feldíszített vadászfogat hozta a nemzetiszínû
zászlóval letakart koporsót a ravatalhoz
három tiszteletes, négy erdész és az elhunyt
két unokája kíséretében. A ravatalnál az
OEE zászlaja és a magyar zászló tisztelgett az
elhunytnak. A menet alatt kürtösök fújták a
gyász zenéjét. Az egyházi szertartás után az
erdészek nevében Bánó László búcsúzott:

Kedves Berci Bácsi!
Negyvenéves ismeretségünk és barátsá-

gunk alatt most fog elõször elõfordulni, hogy
a Néked szánt mondandóm befejeztével nem
javítod ki stilisztikai hibáimat és tárgyi tévedé-
seimet. Hajdan mit nem adtam volna azért,
hogy ez egyszer megtörténjen. Most viszont
nem érzek mást, csak a szomorúságot.

Mindig szerettél fogattal járni. Most is fo-
gattal érkeztél. Csendesen, némán, béké-
ben és méltósággal. Te is, mi is búcsúzni jöt-

tünk ide, az Apátkúti Füvészkertbe. Bú-
csúnk után hamvaid a Bükk-fennsíkra kerül-
nek az Ölyves völgyfõ Tamás laposára, ahol
nyughelyedet százéves bükkök, fenyõk
õrzik és vadvirágok díszítik.

1986-ban egy 16 éves gimnazista leány –
Gabi – országos második helyezést ért el egy
pályázaton. A pályázat címe „Erdészek, va-
dászok élete” volt. Dolgozatát Rólad írta, a
máramarosi szolgálati éveidrõl. Rövid idézet
a dolgozatból:

„Hibbey Albert.
Az erdész, vadász emlékekkel dúsan be-

rendezett szobájában szálfa-egyenes derék-
kal ül karosszékében. 69 éves. Arcáról su-
gárzik a keménység, a fegyelem. Kicsit félek
is tõle. Elõttem jegyzetfüzet, elõtte bekap-
csolt magnetofon. Elkezd beszélni… Lassan,
meg- megakadva.

Egy ismeretlen világ tárulkozik ki elõt-
tem. A magnetofonban hosszan forognak a
szalagok. Kazetták váltják egymást hétvége-
ken, néha hétköznap délutánokon is. És
egyszer csak a végére érünk. Vége a törté-
netnek. Nekem már csak le kell írnom a hal-
lottakat. De vajon le lehet-e írni? A hangula-
tot, az érzéseket. A temérdek történetet, él-
ményt.”

Nem lehet leírni. Az erdészportrékat
ismertetõ Gyökerek és lombok címû könyv-
sorozat III. kötetében 96 oldalt tesz ki az
életrajzod. Akik ismertek Téged, és olvassák
ezt a könyvet, számtalan helyen úgy érzik,
milyen jó lett volna a történeteidet még rész-
letesebben leírni.

Ha nem sérül meg a bal kezed, katona
lettél volna. A tiszti pálya így elérhetetlenné
vált, erdõmérnök-hallgatónak iratkozol Sop-
ronba.

Nem lehet leírni és elmondani a csodála-
tos soproni diákéveket. Pápai Gábor egyet-
len mondatát is elég idéznem a Gyökerek és
lombok címû erdészportrék sorozat III.
kötetébõl: „Ragyogó, tartalmas, emlékekben
gazdag hat évet hagytál magad mögött Sop-
ronban”. Az Ifjúsági Kör elnökévé választot-
tak. Hatalmas rang és hatalmas kötelezett-
ség! Elnökséged idején épül fel az Egyetem
menzája. Személyesen a kultuszminiszter-
hez írsz kérelmezõ levelet, kérve az építke-
zés erkölcsi és anyagi támogatását. A válasz
sem az Egyetemhez érkezik, hanem az Ifjú-
sági Kör elnökéhez, azaz Hozzád. Az építke-
zést a kultuszminiszter 5000 pengõvel támo-
gatja. Soproni bányász-erdész-kohász szak-
estélyen vesz részt gróf Csáky István, a Ma-
gyar Királyság külügyminisztere. Arra vá-
gyakozik, hogy megkereszteljék a selmec-
soproni diákhagyományok szerint. A III.
éves erdõmérnök-hallgatót, Hibbey Albertet
választja keresztapjául. Illõ tisztelettel öntöd
az excellenciás úr hajára a sört, és kened be
homlokát korommal.

Sopron után Máramarosban kezdted az
erdészeti szolgálatot. Nemcsak Te beszéltél
mámorító szeretettel elsõ szolgálati helyed-
rõl, Máramarosról, hanem korosztályod, ba-
rátaid, az erdésztársadalom színe-javához
tartozó férfiak sokasága is. Máramaros: A
medvék, hiúzok, farkasok és fajdok birodal-
ma. A végtelen erdõ, a végtelen csend biro-
dalma. Brusztura, Felsõ-Szinevér, Dombó,
Bustyaháza. A hatalom közbelép. A világ

sorsát nagyhatalmak határozzák meg. Világ-
háború. A végén ismét leszakítják rólunk
Kárpátalját, de Nálad Máramaros nem vész
ködbe, szíved, lelked egy része örökre ott
marad.

A világégés után a Bükkbe kerültél. Nem
mesélhetek az egyszerû jó szándékú, nehéz
sorsú bükki erdei munkásokról – a Cza-
kókról, Fónagyokról, Szertekrõl, Tózsákról,
Tõzsérekrõl, Borosokról, az öreg Serbánról
és a többiekrõl –, akik közül többen még az
életüket is kockáztatták volna Érted. Évtize-
dek után is fejbõl mondtad sok száz munká-
sod személyi adatait. Számtalan módon bi-
zonyítottad emberségedet.

1948, vagy 1949 telén történt. Kovács La-
josnak, a csurgói kerület erdészének felesé-
ge, Teréz áldott állapotban, kilencedik hó-
napban volt. Sívó kemény a tél. A fennsík
teljesen el van zárva a külvilágtól. Méter fe-
letti a hóréteg vastagsága. A csurgói erdész-
ház telefonvezetékét elszakította a viharos
szél. A fennsíkról sílécen lejövõ gyakorno-
kok hozták a hírt, Teréz vajúdik, veszélyez-
tetett terhes. Ha nem kap orvosi ellátást, el-
pusztul mind az anya, mind a gyermek.

Azonnal intézkedsz. Manõver mértékû az
akció. Hintó száguld Szilvásról Bélapátfalvára
az orvosért. Mire megérkezik Szilvásra, a szil-
vási bábaasszony már mindent összecsoma-
golt. Mire az erdõgazdasági vasútüzem állo-
másához érnek, már felfûtve dohog az egyik
szerelvény mozdonya. A vagonokban már ott
vannak a lapátos emberek. Szükség is lesz rá-
juk. Irány az alsó sikló-állomás. A vasútvonal
több pontján megáll a szerelvény, el kell
hányni a havat. Közben futárok indulnak sítal-
pon Répáshutára, Nagyvisnyóra, Ómassára.
Segélykérésükre minden ökrösgazda befog.
Mennek az ökrökkel Csipkéskútra. A vonat-
szerelvény az alsó sikló-állomáshoz érkezik.
Csak gyalog lehet a felsõ sikló-állomáshoz fel-
menni. Gyalogosan is csak akkor, ha elhány-
ják a rengeteg havat. Telefon Csipkéskútra: A
hintóba azonnal fogják be a lovakat, és amint
járható az út, azonnal induljon a hintó a felsõ
sikló-állomáshoz. Mire felér az orvos és a bá-
baasszony, már az ökrök a mögéjük kötött
rönkökkel járhatóvá törték a havat, és a csip-
késkúti hintó a felsõ sikló-állomásnál áll. Ki-
hajtják a ménest is. 30 ló töri a havat az ökrök-
kel együtt. Verítékben úszva haladnak a csur-
gói erdészház felé.

Eközben a házaspár már feladott minden
reményt. Az asszony sorsába belenyugodva
némán fekszik.

A férfi hallotta meg elõször a csipkéskúti
mének nyakára kötött csengõk hangját. Te-
rikém! Ne búsulj! Hallod a csengettyûket?
Jönnek!

Kovács Ilonka egészségesen megszüle-
tett, édesanyja túl lett az életveszélyen.

Lakos György novellát írt a történtekrõl
Csengettyûszó címmel. Déry Tibor már kis-
regényt írt minderrõl. A regényben Kovács
Ilonkából Simon Menyhért lett, belõled ked-
ves Berci Bátyám meg a falu párttitkára. A
kisregényt meg is filmesítették.

A Bükkben is közbelép a hatalom,
megint zátonyra futtatják az életed. Az ÁVO-
val mérkõzöl. Egyenlõtlen a küzdelem. Nem
tudnak ellened felhozni semmit, mégis
megint menned kell. Most a Bükkben – Szil-
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vásvárad, Nagyvisnyó, Mályinka, Ómassa,
Répáshuta, Cserépfalu, Bükkzsérc és a többi
környezõ falu erdeiben és lakosai szívében
– hagyod örökre a szíved, lelked egy másik
részét…

Az élet a Pilisbe vezényel. Csak idõ kérdé-
se, és ismét megjelenik a leszámoló hatalom.
1956. Az erdõgazdaságnál Téged választanak
munkástanács-elnöknek. Az igazgató lemond.
Te javasolod az üzemi értekezleten, hogy sen-
ki se fogadja el az igazgatói lemondást. „Mos-
tanáig õ vigyázott ránk, mostantól a mi köte-
lességünk vigyázni õrá.” Néhány hónap múlva
az Országos Erdészeti Fõigazgatóságtól mégis
megkapod a felmondásod országos hatáskör-
rel, azaz, mint erdész, nem vállalhatsz állást se-
hol a Magyar Államerdészetnél.

Rövid múzeumi építésvezetõi munkálko-
dás után az Országos Vízügyi Hivatalhoz ke-
rülsz. Az ártéri erdõk gazdája leszel. 800 fõ
gát- és csatornaõr számára írsz tankönyvet
az ártéri erdõgazdálkodásról. Megkapod az
Aranyjelvényes Újító kitüntetést. Itt éred el a
nyugdíjkorhatárt.

Nyugállományba vonulsz. Mint nyugdí-
jas, sok mindent csinálsz. Igazából, mint
mindig, most is csak két kérdés érdekel: A
Haza és a szakma sorsa.

Az élet nagy kitüntetéseit sohasem a ki-
rály, sohasem az államfõ adja, hanem min-
dig a közember. Akit az Országos Erdészeti
Egyesület 120 fõs Választmánya titkos szava-
zással magas szintû elismerésben részesít a
kimagasló szakmai értékeket teremtõ mun-
kájáért, azaz a Kaán Károly-díjjal tünteti ki,
mint Téged, akit ugyanezen Választmány
szintén titkos szavazással az Országos Erdé-
szeti Egyesület Tiszteletbeli Tagjává választ,
mint Téged, annak méltatására felesleges
minden további szó.

Ennyit az életedrõl, a táviratnak vége.
Kedves Berci Bátyánk!
Nehéz életet éltél. Lehet, hogy így utólag

nézve máshogy kellett volna élj? Kényszerítõ
erõt érzek arra, hogy az utókor számára
most néhány – még 1986-ban mondott –
mondat erejéig Téged szólaltassalak meg:

„Arra a kérdésre, hogy ha újrakezde-
ném, mit tennék: Gondolkodás nélkül azt
felelném, hogy megint az erdész pályát vá-
lasztanám. Fölfelé és kifelé harcolnék ke-
ményen. A beosztott munkatársaimat min-
den alkalommal szembe dicsérném és fe-
nyíteném, de igyekeznék, mint eddig sike-
rült, soha el nem téveszteni, kinek, mikor
jár elismerés és kinek, mikor elmaraszta-

lás. Inkább szenvednék újból, mintsem ön-
magamat, az elveimet, a becsületemet ta-
gadnám meg. Újra a feleségemet venném
el, mert egyetlen alkalommal, egyetlen szó-
val nem tett szemrehányást, nem panasz-
kodott a sok megpróbáltatáskor és sok ne-
héz helyzetünkben.”

Hibbey Albert feje és gerince soha, senki
elõtt még nem hajolt meg. Léte során most
elõször mély fõhajtással és megtört derékkal
áll a Mindenható elõtt. Alázattal kéri, mint kér-
te élete során mindig is istenfélelemmel, izzó
hazaszeretettel és izzó szakmaszeretettel:

Uram! Könyörülj nemzetünkön és hazán-
kon, segítsd meg szakmánkat, és ha méltó-
nak ítélsz rá, fogadj Magadhoz!

Berci bátyánk! Nyugodj békében!

A beszédet Kovács Vilmos: Verecke és
Áprily Lajos: Szeret az erdõ c. verse követte.
Kertész József szavalt. Ezután Schmotzer
András állt a ravatalhoz, és intonálta a „Fiúk!
Ha majd remeg kezemben” c. selmeci dalt.
Az erdészalakulat háromszoros sortüze után
a jelenlevõk elénekelték az Erdész- és Ma-
gyar Himnuszt. Hibbey Albertet utolsó útjá-
ra cigánybanda kísérte.

Bánó László

Az Ipoly Erdõ Rt. az Országos Erdészeti
Egyesület Helyi Csoportjával együttmû-
ködve ezen a címen rendezett konferen-
ciát 2004. február 23-án a szobi
mûvelõdési házban. Az idõjárás sajnos
nem  kedvezett a rendezvény szervezõi-
nek, elõadóinak és a résztvevõknek, mert
a szûnni nem akaró ónos esõ és jegese-
dés már hajnaltól áramszünetet okozott
Szobon és környékén. Emiatt nem volt
fûtés a mûvelõdési házban. Délelõtt
visszatért az áram egy kis idõre, ez ugyan
nem volt elég a terem felfûtésére, de leg-
alább az elõadók a szemléltetõ anyagai-
kat (diakép, írásvetítõ fólia, számítógépes

demonstráció) be tudták
mutatni.

A dermesztõ hideg
nem ártott a rendezvény-
nek, mert rendkívül érté-
kes és érdekes elõadá-
sokat hallott és látott a
mintegy száz fõnyi közön-
ség. Az elõadások a Bör-
zsönyben és környékén
élõ, dolgozó  erdészek-
nek, erdõmérnököknek
szólt, de mellettük meghí-
vást kaptak és jelen voltak
a Duna Ipoly Nemzeti
Park Börzsönyi Tájegység
vezetõje és munkatársai,
valamint a Börzsöny Mú-

zeum Baráti Köre tagjai. A rendezvény
védnöke Kiss László, az Ipoly Erdõ Rt. ve-
zérigazgatója volt, bevezetõt Haraszti
Gyula, az Ipoly Erdõ Rt. termelési és mû-
szaki vezérigazgató-helyettese mondott.

Az elsõ elõadó dr. Vojnits András zoo-
lógus volt, akinek Börzsönykutatásai nagy
múltra tekintenek vissza. Elõadásának
egyik hangsúlyos üzenete az volt, hogy a
Börzsöny (különös tekintettel a Magas-
Börzsönyre) tulajdonképpen az egyetlen
olyan hazai hegység, amely ma még em-
ber által érintetlennek tekinthetõ (leszá-
mítva az erdészeti tevékenységet), ezért
rendelkezik olyan hallatlanul gazdag állat-

és növényvilággal. Sajnos a hegyi kerék-
párosok és motorkerékpárosok nincsenek
tekintettel ezekre az értékekre, és egyelõre
velük szemben tehetetlenek a hivatásos és
civil természetvédelmi szervezetek is.

Dr. Karátson Dávid vulkanológiai
elõadása a hegység vulkáni fejlõdéstör-
ténetének vázlatát mutatta be gazdag ké-
pi, térképi illusztrációkat használva. Mun-
katársaival folytatott kutatásaik eredmé-
nyei alapján hosszabb idõtartamra és
több szakaszra teszik a Börzsöny vulkáni
kialakulását, mint ahogyan azt a korábbi
kutatások szerint leírták.

Dr. Dulai Alfréd a Börzsöny üledékes
kõzeteirõl és õsmaradványairól szóló
elõadását számítógépes illusztrációkkal
tette még érzékletesebbé. Elmondta,

„Börzsöny a mi mûhelyünk”

Domborzati illusztráció


