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Több mint másfél éve már, hogy meg-
tisztelô felkérést kaptam dr. Oroszi Sán-
dor kollégámtól. Elküldte számomra
Barthos Gyula: Erdészüdv, vadászüdv!
címû könyvének vaskos kéziratát, azzal
a céllal, hogy tekintse át olyan valaki is,
aki személyes közelségben állt a szer-
zôvel.

Jómagam, kezdô erdômérnökként,
1963 nyarán, negyven éve kerültem
Nagykanizsára. Itt ismertem meg a
rendkívül tiszteletre méltó, nyolcvanas
éveinek elején járó, gyémántdiplomás
erdômérnököt, mellesleg országosan is
elismert ornitológust, Barthos Gyulát.

Szakmám mellett talán a fiatalságom-
nak és a történelem iránti érdeklôdé-
semnek köszönhettem, hogy hamar bi-
zalmába fogadott a sokak számára tá-
volságtartónak tûnô, bölcs humorú, szi-
kár öregúr.

A sors különös kegyének tartom,
hogy számtalan estébe hajló délutánon
élvezhettem lebilincselô elbeszélését a
romantikusan szép, de férfiasan nehéz
retyezáti erdôtiszti életérôl, a Déli-Kár-
pátok titokzatos világáról, az egész élet-
szemléletét meghatározó, kárpáti „nagy
kaland”-ról, és nem utolsósorban a
Nagykanizsa környéki erdôk már akkor
lassan feledésbe tûnô múltjáról.

Ma sem tudom az okát, de nem kér-
deztem meg: miért nem írta meg nem
mindennapi szakmai tapasztalatait és
élményeit könyvben is.

Nos, majd negyven esztendô múltán
– a kézirat megérkezése után – kaptam
meg meghatottan a képzeletbeli vá-
laszt: igenis megírta ô a vele történte-
ket, és nemcsak a retyezáti
erdészkedését, a hallatlanul izgalmas
vadászatokat, hanem elôtte a szegénye-
sen is gondtalan és csodálatos selmeci
diákéveket, majd a kárpáti évek után
menekülését Erdélybôl, azután a her-
ceg Batthyány–Strattmann László nagy-
kanizsai erdôhivatalának élén eltöltött
negyedszázad említésre méltó esemé-
nyeit, és hát az örök, nagy szerelmet, a
hét évtizednyi madártani megfigyelése-
it is.

Visszagondolva nem nehéz belát-
nunk, hogy egy grófi uradalmi fôer-
dész, majd hitbizományi hercegi
fôerdômester visszaemlékezéseinek ki-

adása 1945 után – bár próbálkozott ve-
le – szóba sem jöhetett.

Ilyen elôzmények után 2002 ôszén
az erdésztársadalom számára teljesen
váratlanul – posztumusz mûként – az
Erdészettörténeti Közlemények kiadvá-
nyaként dr. Oroszi Sándor szerkeszté-
sében megjelent Barthos Gyula: Erdész-
üdv, vadászüdv! címû, impozáns köny-
ve.

Magának a 800 oldalas, hatalmas
mûnek az anyaga évtizedeken át há-
nyatott sorsú, feldolgozatlan, részben
hiányos hagyatékként került a Magyar
Mezôgazdasági Múzeumba. Itt talált rá a
szerkesztô, aki értô és féltô szeretettel
vette gondozásába az erdészettörténeti
szempontból több vonatkozásban is
hézagpótló, felbecsülhetetlen értéket.
Ezután két hosszú év kutató, gyûjtô,
majd rendkívül alapos szerkesztôi mun-
kájának köszönhetôen, végre köz-
kinccsé válhattak egy széles látókörû,
sokoldalúan felkészült, kutató típusú
erdész szakember, egyben szenvedé-
lyes vadász és jeles ornitológus mun-
kásságának, élményvilágának fôbb
mozzanatai, szakszerûen hiteles napló-
jegyzetei, megfigyelései, feljegyzései és
fennmaradt levelezése.

A könyv bevezetô részébôl kiderül,
hogy a Zala vármegyei Nagykanizsán,
1883. június 30-án született szerzôt már
kora fiatalságában rabul ejtette az erdô,
a vad és a madárvilág együttesének olt-
hatatlan szeretete. Így természetes volt,
hogy útja 1901 ôszén, a piaristáknál tett
érettségije után, a selmecbányai Bányá-
szati és Erdészeti Akadémia erdômér-
nöki szakára vezetett. Életének ettôl a
meghatározó idôpontjától és esemé-
nyétôl követhetjük nyomon lebilincselô
visszaemlékezését, amely a magyarság
XX. századi, nemzeti tragédiákkal ter-
hes korszakain ível át, benne az
Osztrák–Magyar Monarchia utolsó két
évtizedével, a trianoni traumával, majd
a két világháború közötti negyedszá-
zaddal, s végül a számára különösen is
fájdalmas, 1945 utáni idegen világgal.

A szerzô a gyakorlati idejének letöl-
tése után, 1906-ban kapott erdômérnö-
ki oklevelet, s ezen a ponton avatja be
az olvasót élete akkori nagy elhatározá-
sába, a nagy kihívásba, nevezetesen –

tudományos állásajánlatokat elhárítva
–, elfogadta a Déli-Kárpátok retyezáti
hegytömbjében megbúvó, gróf Ken-
deffy uradalom erdôbirtokának Malom-
vízen megüresedett fôerdészi posztját.

Ez a lépése nemcsak az ô számára je-
lentett különleges szakmai élményt, ha-
nem visszaemlékezései kapcsán, köz-
vetve számunkra is. A pályája legelején
álló fiatal erdômérnököt a teljesen is-
meretlen világ zord természeti körül-
ményei és a mindennapi élet hasonlóan
mostoha viszonyai, napló vezetésére,
feljegyzések írására késztették. Ennek
köszönhetjük, hogy egy szakmailag fel-
készült, mûvelt, jó tollú erdôtiszt hiteles
leírása alapján, megismerhetjük a XX.
század elsô évtizedeinek kárpáti erdô-
gazdálkodását, s a korabeli gazdasági
körülményeket, mintegy kortörténeti és
szociológiai leírását adva a Retyezáton
élô és dolgozó sokszínû náció igényte-
lenül küzdelmes, nehéz életének.
Mindez felbecsülhetetlen értéke a
könyvnek, hiszen ilyen színvonalas és
részletes leírást sem elôtte, sem utána
nem találunk errôl az idôszakról erdé-
szeti irodalmunkban.

A szerzô nem titkolja, hogy ízig-vérig
erdômûvelô, aki a szakmai igényessé-
gétôl áthatva, döbbenettel konstatálta a
Retyezáton a nagy fakitermelô cégek ál-
tal hátrahagyott és elgyomosodott ezer-
holdas tarvágásokat. Ô Selmecen a hí-
res professzoroktól nem ezt tanulta,
ezért is szenvedélyesen izgatták a ma-
gashegységi erdôk megôrzésének kér-
dései, az ottani erdôfelújítás rendkívüli
nehézségei.

Könyvében összehasonlításokat tesz
a dél-dunántúli erdôkkel, ahol aránylag
rövid idôn belül is sok változás történ-
het. Ezzel szemben a kárpáti erdôkben
a természeti tényezôk szinte semmit
sem változnak. Az mindenesetre meg-
elégedéssel töltötte el, hogy a kárpáti
erdôk ellenálltak a rovarkárnak és a
széldöntésnek, nem úgy, mint az „ittho-
niak”, vagy a nyugat-európai fenyôer-
dôk. Ahogy írja: „...a retyezáti fenyôer-
dôség egészében biológiai értelmezés-
ben is egészséges volt.”

Barthos Gyulának a román megszál-
lás után – családjával egyetemben – me-
nekülnie kellett Erdélybôl. Szerencséjé-

Aki posztumusz könyvével erdészet-
történetet írt
Emlékezô recenzió Barthos Gyula születésének 120 éves évfordulója alkalmából
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re szülôvárosában, Nagykanizsán, vá-
ratlanul álláslehetôség várta a herceg
Battyhyány-Strattmann László Hitbizo-
mány erdôhivatalánál. Az 1919 elejétôl
kezdôdô negyedszázadnyi idôszakába
is beavatja az olvasót, de errôl a korsza-
káról inkább igen gazdag madártani
megfigyelései, naplószerû feljegyzései,
vadászati jellegû írásai és levelezése ta-
núskodnak.

Barthos Gyula erdôtiszti életének
mindenkor elválaszthatatlan része volt
az etikus vadászemberi magatartás.
Szenvedélyes vadász volt, azonban mi
sem állt tôle távolabb, mint az esztelen
öldöklés. A vad szeretetébôl adódóan
egyes vadgazdálkodási, fôleg vadtele-
pítési kérdések is felettébb izgatták a
fantáziáját.

A könyvnek – a vadászolvasók nagy
örömére – több mint harmadnyi részét
ölelik fel a vadászati témájú írások. Kü-
lönösen a retyezáti tizenkét éve ajándé-
kozta meg a szerzôt hallatlanul izgal-
mas vadászélményekkel. Írói vénája,
mondatfûzései, az élmények képszerû-
sége legkifejezôbben itt mutatkozik
meg. Csodálatos, ahogyan az olvasó is
átérezheti azt a hatalmas feszültséget,
amely a bátor vadászember minden
porcikáját átjárja, legyen szó akár a
medvékkel, akár a mindenre elszánt
orvvadászokkal való találkozásáról.

Barthos Gyula a retyezáti vadászpa-
radicsomból – élén az európai hírû zer-
geállománnyal és a medvékkel – csu-
pán a dél-dunántúli lombos erdôk „ki-
rályát”, a szarvast hiányolta, amelyet
annyira tiszteletben tartott, hogy a ne-
vét legszívesebben nagy kezdôbetûvel
írta volna. Vadtelepítô, kísérletezô ked-
vét itt is megismerhetjük, ugyanis Dél-
Dunántúlról 21 tenyészállatot hozatott,
de végül is terve nem járt sikerrel.

Örömére a Déli-Kárpátokban, a ma-
dárvilág rendkívül gazdag volt, így a tu-
catnyi év alatt ritka állatfajokat is megfi-
gyelhetett.

Feltétlenül említést érdemel és a
könyv egyik kuriózumaként tarthatjuk
számon a szerzônek különleges embe-
rekkel való érdekfeszítô találkozását a
Retyezáton, amelynek köszönhetôen
olyan neves emberekkel ismerkedhe-
tünk meg, mint Nopcsa Ferenc, az „üs-
tökös fényû tudós”, aki késôbb a Ma-
gyar Királyi Földtani Intézet igazgatója
lett, vagy Maderspach Viktor, a híres
sportvadász és neves vadászíró.

A könyvnek szintén ritka különle-
gessége a mellékletben közölt lô-
jegyzék. A majd hat évtizednyi idô alatt
– 1895–1951 között –, az általa számolt

harmincezernél is több állatot tartalma-
zó lôjegyzék zöme 207 madárfajból te-
vôdik össze, amelyek széles körû orni-
tológiai munkásságához szolgáltattak
vizsgálati anyagot.

Barthos Gyula joggal büszke rá, hogy
diplomájának átvételekor, 1906-ban az
ornitológusok már „jegyezték” a nevét, s
23 éves korában olyan nagy megtisztel-
tetés érte, hogy Herman Ottó, a kiváló
tudós és vezetô, asszisztensnek hívta
meg a Magyar Királyi Ornithológiai Köz-
pontba. Ha akkor elfogadja az állásaján-
latot, ma bizonyára szegényebbek let-
tünk volna e nagyszerû könyvvel, vagy
gazdagabbak egy fôállású, jeles ornitoló-
gussal. Isten útjai kifürkészhetetlenek.

A szerzô ornitológiai vizsgálatairól
megtudhatjuk, hogy azok elsôsorban a
madarak élôvilági szerepére, elhelyezke-
désükre, vonulásaikra, táplálkozási mód-
jaikra, viselkedésükre és pusztulásukra
vonatkoztak. Vizsgálati területei földrajzi-
lag is igen változatosak voltak, hogy csak
a Retyezátot, a Nagykanizsa környéki er-
dôket, mezôket, a Kis-Balatont, vagy ép-
pen a Baláta-tó ôsi lápvilágát említsük.

Ornitológiai munkásságának igen je-
lentôs érdeme, hogy korát megelôzve
foglalkozott a dél-zalai erdôk biológiai
erdôvédelmének kérdéseivel, s nagyon
sok ma is helytálló észrevételt tett. Orszá-
gosan is úttörô szerepe van ezen a téren.

A könyv hatalmas ornitológiai mun-
kásságának csak töredékét öleli fel. Hét
évtizednyi vizsgálódásainak eredményeit
döntôen különbözô szaklapokban kö-
zölte. Csak a fellelt madártani jellegû cik-
keinek száma is közelíti a kettôszázat.

Említsük meg azt is, hogy a szerzô a
hazai gyakorlatot jóval megelôzôen
foglalkozott az erdôsávok és fasorok, a
zöld folyosók fontosságával, s felhívta a

figyelmet azoknak a madárvilág életé-
ben betöltendô egyre nélkülözhetetle-
nebb szerepére.

Barthos Gyula nagy ívû munkássá-
gának középpontjában mindig a termé-
szet végtelen szeretete és védelme állt.
Jó példa erre, hogy már 1920-ban felve-
tette a Kis-Balaton nemzeti parkká való
nyilvánításának gondolatát. Kaán Ká-
roly mellett ôt is erôsen foglalkoztatták
az ifjúság természetszeretetre való ne-
velésének kérdései. Messzelátó felisme-
réseiért joggal soroljuk az elsô magyar
természetvédôk közé.

A könyv kiadásával, s annak elôzmé-
nyeivel dr. Oroszi Sándor óriási feladatra
vállalkozott, s elévülhetetlen érdeme,
hogy ilyen színvonalasan szerkesztett,
kiegészítésekkel, jegyzetekkel, részletes
magyarázatokkal ellátott, becses értékû,
remek erdészettörténeti kiadvánnyal let-
tünk gazdagabbak. Köszönet érte! Azt
hiszem, nagyon súlyos hiba lett volna,
ha a hatalmas Barthos-anyag a jótékony
feledés homályában marad.

Úgy gondolom, hogy a posztumusz
könyv utólag méltó és megérdemelt
elégtétel a szerzônek, akinek a neve és
mûve kitörölhetetlenül bekerült a ma-
gyar erdészettörténet képzeletbeli
aranykönyvébe.

Legyen e vázlatos és utólagos recen-
zió egyben köszöntés és fôhajtás a 120
éve született magas felkészültségû, ha-
tározott és következetes emberi-erköl-
csi tartású, mélyen haza- és erdôszeretô
erdészszakember emléke elôtt, sugallva
azt, hogy erdésznagyságaink megôrzött
gondolataiból – ahogyan Barthos Gyu-
láéból is – mindenkor erôt és követen-
dô példát meríthetünk.

Dr. Baráth László
Nagykanizsa

Archív fotó az 1958. évi Az Erdô szaklapból. A nyíl Barthos Gyulát jelöli.


