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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



hogy nagyon sok eredménnyel rendelke-
zik már az õslénykutatás ebbõl a térség-
bõl, de még mindig akad kutatnivaló
bõven e területen.

Dr. Nagy József botanikus „A Börzsöny
általános növénytani vonatkozásai” c. cö-
nológiai elõadását számos diakép vetíté-
sével fejezte be, amely képileg is meg-
gyõzõen támasztotta alá azt a fõ megálla-
pítását, hogy a Börzsöny növényvilága
fajban és növénytársulásokban kiemelke-
dõen gazdag. Ez annak is köszönhetõ,
hogy a különbözõ flóratartományokba
tartozó szubmediterrán flóraelemek „itt
adnak találkozót” a kontinentális és a
szubkárpáti flóraelemekkel, és ez az oka
annak, hogy a Börzsöny négy flórajárás-
sal is rendelkezik.

Dr. Standovár
Tibor ökológus
szemmel vizsgálta
a börzsönyi
erdõket, az általa
elmondottak és a
bemutatott illuszt-
rációk mind, mind
azt fejezték ki,
hogy jó lenne, ha a
„vágásos gazdálko-
dást” a természet-
szerû erdõgaz-
dálkodás váltaná
fel, amely nemcsak
a faji és élõhelyi

sokféleség (biodiverzitás) megõrzését és
fokozását segítené elõ, hanem tájképi és
tájesztétikai szempontból is tovább nö-
velné hegyvidékünk értékét.

Dr. Koczó József helytörténész a „Nyu-
gat-Börzsöny településeinek helytörténe-
ti vázlata” címmel adott körképet a hegy-
ség nyugati (Pest megyei) településeinek
kialakulásáról, történetérõl. A település-
történet a helyi társadalmak történetének
fontos kerete, amely szociális, társada-
lomlélektani jelentõséggel is rendelkezik. 

Múzeumlátogatás zárta az eseményt,
Lakatos József megbízott múzeumvezetõ
mutatta be a Börzsöny Múzeumot, szólva
az állandó (régészeti, néprajzi, természet-
tudományi és egyéb ) kiállításról, és a
BMBK által tavaly õsszel rendezett konfe-
renciához kapcsolódó, és 2004. március
végéig látogatható idõszaki („Kõzet- , ás-

vány-, õsmaradvány-leletek a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum és a Magyar
Állami Földtani Intézet Országos Földtani
Múzeuma gyûjteménybõl” c.) kiállításról.

Végül a Börzsöny Múzeum Baráti Kö-
re nevében megköszönöm a konferenci-
án való részvétel lehetõségét az Ipoly
Erdõ Rt. vezetésének és munkatársainak.
Bízunk abban, hogy további együttmû-
ködésünk során egymás stratégiai partne-
reivé válhatunk a Börzsöny természeti és
társadalmi értékeinek megismerésében,
megismertetésében és megóvásában.

Fésû József György
Börzsöny Múzeum Baráti Körének 

elnöke

Oktatócsomag
Hazánkban elôforduló jellegzetesebb fafajok gyûjteménye

Tartalom: 20 fafaj ismeretanyag két oldalon A3 méretben és 80 db A5 kártya a fafa-
jok alak, kéreg, termés, metszet képeivel.

Az Oktatócsomag, valamint a fafajok poszter (900 x 440 mm) formában való
utánrendelésére van lehetõség az Alföld Rendszerháznál.

A kiadvány szerzõi, szerkesztõi

Az igényes kiadványt hazai minisztériumok és Roland Migende Baden Würt-
temberg Tartomány Erdõtanácsosa támogatta.

Németh Róbert
5000 Szolnok, Szigliget u. 2.
tel./Fax: 56-420-018, 513-986
E-mail: alfold@alfoldgis.hu

Lektorálta
Török Olga
erdõmérnök,
mérnök-tanár 

Dósa Gyula
erdész, vadgazdálkodási

szakmérnök, erdõpedagógus
5000 Szolnok, Verseghy út 18.

tel.: 30 9785-328 

Helyreigazító
A májusi szám 172. oldalán a tudósí-

tónak Csíkszeredában járt az esze, így
lett az ebesi csemetekert kiváló
erdészébõl, Domokos Gergelybõl Dé-
nes Domokos. Mindkét Domokostól el-
nézést kér a szerkesztõ.

Karátson Dávid elôadása

Vojnits András zoológus


