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Európai füzetek 27.
Akiket részletesebben érdekelnek az EU-csatlakozással kapcsolatos
tudnivalók, újabb kiadványt forgathatnak haszonnal

Erdészeti Múzeum Ásotthalmán
Színes fényképekkel gazdagon
illusztrálva mutatja be a kiad-
vány a Bedõ Albert Szakiskola
patinás gyûjteményét. Ismerte-
ti az oktatási intézmény tekin-
télyt parancsoló múltját, válto-
zásait egészen napjainkig.
Andrési Pál szerkesztõ és mun-
katársai szép kiadvánnyal gaz-
dagították az erdészeti szakiro-
dalmat.

Detrich Miklós természetfotós, a SEFAG Rt. üzemi folyóiratának, a
Fagazdasági Híradónak a szerkesztõje. A Somogyban fellelhetõ idõs,
nagyméretû vagy más okból különleges fákat 1991 óta fényképezi.
Ekkor jelent meg ugyanis dr. Bartha Dénes professzor felhívása az
Erdészeti Lapokban, a Magyarország famatuzsálemei és faóriásai
címû könyv tervezett kiadásával kapcsolatos adatgyûjtésre. Az évek
során több mint hatvan különleges fát fényképezett, mért fel, és az
adatokat továbbította az egyetemen ma is gyarapodó adatbázisba.
A szép, érdekes vagy különleges fák saját újságjukba is bekerültek –
eddig 47 darabról készült fotó és leírás színesíti lapjukat, Az idõk
nagy tanúi rovatban. Ez a munka leletmentésnek is bizonyult,
hiszen már hat olyan fa van közöttük, amely az évek során kipusztult
– szinte az utolsó pillanatban fényképezte és mérte fel õket.
A legérdekesebb fákról készült fotók megtekinthetõk az Erdészeti
Múzeum (Sopron, Templom u. 4.) kiállítótermében, 2003. augusztus
15. és szeptember 16. között.

Miniszteri látogatás
László Csaba pénzügyminiszter úr az Erdészeti Informá-
ciós Központban történt tárgyalásai után Zambó Péter
vezérigazgató úr (Pilisi Parkerdõ Rt.) kíséretében, rövid
látogatás keretében ismerkedett meg Könyvtárunkkal.



A harmadik oldal     

N agy valószínûséggel állíthatjuk, hogy soha
nem fogjuk megtudni, kinek jutott eszébe a
Vándorgyûlés gondolata. Mindenesetre jó

ötlet volt, melyet tett követett, és így került sor 1865-
ben az elsô összejövetelre. Helyszíne a felvidéki
Bazin volt. S lám, nincs új a Nap alatt. Az egyik
szakmai téma már akkor környezetvédelmi kér-
déssel foglalkozott. „Minô befolyással bírnak a ve-
gyészi gyárak kigôzölgései a környezetre és külö-
nösen a fa növésére.” Néhai erdészkollégáinknak
a téma iránti érdeklôdése is bizonyítja, hogy az er-
dôkért érzett aggodalom szakmai sajátosság. De
közjóléti téma is szerepelt azon a bizonyos elsô
összejövetelen: „Milyen tapasztalatok és észleletek
szerezhetôk a községi erdôk kezelése körül?” S
mint olvashatjuk, bizony komolyan vették a meg-
beszélteket erdész elôdeink, mert nem felejtôdött el
egyetlen „észlelet” sem. De ugorjunk másfél évtize-
det. Az 1879-es székesfehérvári összejövetel témái
között ilyeneket olvashatunk: „Meg kell vitatnunk,
hogy az Alföldfásításnál a tömör erdôk, a fasorok
vagy a facsoportok a legcélszerûbbek-e.” Vagy:
„Érdekében áll-e az erdôbirtokosoknak a háziipar
felkarolása?” Nyilvánvaló, hogy a mellékhaszonvé-
tel támogatásáról volt szó, mely szervezett együtt-
mûködést kívánt.

Mindezt csak azért hozom szóba, mert mára
lett igazán égetôen valós a Vándorgyûlés jelmon-
data, hogy „Az erdô közügy.” Most már csak azt
kell cselekvô szándékkal mélyrehatóan átgondol-
nunk, hogy a köz, a társadalom az erdôvel szem-
ben való egyre szerteágazóbb elvárásainak meg
tudunk-e egyedül felelni. Ki tudunk-e lépni végre
valóban – és nem csak a szavak szintjén – az év-
tizedes elszigetelôdésbôl, amelyet csak magunk-
nak köszönhetünk. Az erdei iskolákon keresztül a
pedagógusokkal egyre szorosabb a kapcsolat.
Ugyanez mondható el az újságíróknak szervezett
szakmai kirándulások hozadékáról. A természet-
védôk a legfelsô szinten nyújtottak kezet felénk.
Most már csak magunk között kell a széthúzásból
egységet teremteni a közös út felé!

Pápai Gábor
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