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Jeli

Fehér nyírfák hûs tövén,
Lágy fenyvesek rejtekén,
Virágok színes szirmai,
Boglyákba gyûlt csokrai,
Ambrózy mester kincsei:
Ez Jeli.

Havasi kürt-tiráda
A rododendronok világa.
Apollinaire szerelmes rímei,
Szitáló esõk cseppjei,
Bimbót virággá szenteli:
Ez Jeli.

Ne siess te vándor,
Nézd a szirmokat, tiéd a mámor. 
Méhek raja buzgón keresi
A színeket, potrohán viszi,
S keveri, keveri, keveri:
Ez Jeli.

Napsugár csókjának ölében
Pompázik mind a fényben,
A fényt ködpára kergeti,
Hajnal és est nevetteti,
Az elmúlás sietteti:
Ez Jeli.

Bugaci homokpirosító,
A szamárkenyér, a kóró
Bodor Miklóst, a festõt ihleti,
Emitt a parkot és megannyi
Hanga virágát kedveli:
Ez Jeli.

Lehajló, szellõágú nyírek
Gyantaillatú fenyõk, vének
Õrizzétek, mert tiétek Migazzi
Mester nyugvó porai
Erdészek munkája élteti:
Ez Jeli.

Pápai Gábor

„Bodor Miklós gazdag életmûve eddig
mintegy 3000 grafikát és pár száz olaj-
festményt, pasztellt foglal magába. Mon-
tázs jellegû grafikái kompozícióinak
kialakulásában a költészet, a metaforák,
a poétikai alakzatok használata ösztö-
nözte. A népmesék szürrealisztikus vilá-
gára emlékeztetõen a jelentéktelen, de
lényegessé váló motívumot kiemeli az
alapsíkból és kinagyítva az eseményt a
mindennapi horizont fölé emeli. Koráb-
bi vázlatai alapján készíti el grafikai
munkásságának összegzését adó, több

mint 50 rajzból álló sorozatát a „Kék
szamárkenyér keservei, örömei”-t.”

Az Alföldrõl 1992-ben Kámba költö-
zik, pár kilométerre a Jeli Arborétumtól,
melynek varázsa éppúgy megihleti,
mint az Alföld világa. Így készült el az
arborétumról a vándorgyûlésen is kiállí-
tásra került képeinek sokasága.

Kevés nyilvánosságot kapott a mû-
vész csipketerve, melyet a koronázási
palást alapján készített és a kész munkát
II. János Pál pápa kapta ajándékba Kis-
kunhalas városától.

Akit megbûvöltek a rododendronok
Bodor Miklós festõmûvész 80 éves



A harmadik oldal

A z Országos Erdészeti Egyesület évente ismétlõdõ
Vándorgyûlése szakmánk látványos seregszemléje,
a helyi csoportok és erdõgazdaságok életében min-

den esetben fontos állomás.
A Vas megyei erdészek immár negyedszer állnak a

szakmai megmérettetés kereszttüzében.
1928-ban Trianon után, a Kõszegi-hegy magyar olda-

lán vándorló 106 kiváló erdész jövõbe vetett hite igazi
demonstráció volt haza és szakma elõtt.

1969-ben, a II. világháború után a magyar erdészet
aranykorában, az 1962-es emlékezetes több százezer m3

fenyõ pusztulását okozó hótörés helyszíne, az Õrség adott
otthont. „A táj a szász Svájc ígérete” volt akkori elnökünk,
Madas András értékelése. A Közgyûlés hangulatára a
szakma 1970-es átszervezési elõkészületei hatottak.

1989-ben, a sárvári Farkaserdõ látványos bemutatója
jól mutatta a legmagasabban szervezett faiparral történõ
17 éves együttlét vertikális elemeit. Választott jelmonda-
tunk, mármint „Korszerû faipar nélkül nincs hatékony
erdõgazdálkodás” elvén a rendszerváltozás – elnagyolt
változásaival - komoly rést ütött.

2005 is nevezetes évforduló. Hatvan éves a II. világhá-
ború után újjászervezõdõ magyar államerdészet. Most is
szakmánkat érintõ változások korát éljük. Ez a jeles évfor-
duló mindenképpen pillanatnyi megállásra, eredménye-
inkkel történõ szembesülésre kötelez bennünket.

A Vándorgyûlésen az eltelt évtizedek, de különösen az
újabb önállóságunk közel másfél évtizedes eredményeinek
bemutatásával lépünk Önök elé. A változatos öt vasi erdõ-
gazdasági táj egy-egy jellegzetes pontján szeretnénk bemu-
tatni mit tesz az Erdész az erdõért. A Vándorgyûlés négy
útvonalán a Kõszegi-hegyvidék bükkösei, a gyantás ország,
az Õrség fenyvesei, a Vas-Zalai-hegyhát gyertyán tölgyesei
vallanak tetteinkrõl. Igazolják, hogy a jól kezelt erdõ – védett
és nem védett területen egyaránt – betölti mind gazdasági,
mind humánökológiai szerepét. Nem lehet más a cél.

Szakmai utunk minden szegletét történelmünk levegõje
lengi körül.

A római kor szombathelyi emlékei, a kõszegi Jurisics vár,
a középkori jáki templom, a magyar könyvnyomtatás böl-
csõje a Nádasdyak fészke, Sárvár, a vasvári béke helyszíne
mind-mind utunkon kísérnek. A rátóti Aradi vértanúk 13
tölgyfáját elültetõ Deák Ferenc, a haza bölcse üzen is
nekünk: „Úgy kell szolgálni a jelent, hogy ne kompromittál-
juk a jövõt.”

Sikeres szakmai feltöltõdést és erdészetünk jövõjét jól
formáló tanácskozást kívánunk az Országos Erdészeti
Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportja és a Szombathelyi
Erdészeti Rt. nevében.

Dr. Pethõ József
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