
Erdészeti Lapok CXL. évf. 12. szám (2005. december) 367

Forest Trapperek a
Bécs-Budapest 
Szupermaratonon
Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága mara-
toni futócsapata – Bakos Gergely, Bakos Péter, Kõvári Barna-
bás, Nagy Nikolett, Padányi-Gyulyás Gábor, Szentpéteri Sán-
dor – második alkalommal teljesítette a Bécs-Budapest közöt-
ti 352 km-es távolságot, amit szakmai körökben csak Szuper-
maratonnak becéznek.

Az október 19-e és 23-a között évente megrendezett
versenyben a 139 induló csapat között 73.-ként, a közép-
mezõnyben végeztek, és 34 óra 44 perc alatt teljesítették a
távot. Az idei csapat némileg megváltozott, egy hölggyel,
Nagy Nikolettel kiegészülve indultak a bécsi Ernst Happel
Stadionban rajtolt versenyen. Az ÁESZ ötfõs csapatából min-
den nap négyen versenyeztek, egyikük pedig a tartalék volt,
aki egy szakaszt futott. 

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

A hatalmas bükk-Matuzsálem a Zirc–
Gyõr fõ közlekedési út keleti oldalán, a
cseszneki leágazó elõtt 200 méterre, köz-
vetlenül a fõút alatt magasodik ki a
környezetébõl. Csesznek község önkor-
mányzata a környéket kedvelõ gyalogos
turisták egyik  veszprémi egyesületének,
az Építõk Természetbarát SE-nek a javas-
latára, a lakossággal egyetértésben 2003-
ban nyilvánította helyileg védetté a terü-
letén található egyik legöregebb bükkfát.
Ezzel az intézkedéssel kívánta felhívni a
testület a figyelmet a hasonlóan öreg és
tájképi szempontból értékes faegyedek
megmentésére és megõrzésére. 

A mai névadással pedig tisztelettel
akart adózni a terület erdeinek egyko-
ri birtokosa és Gézaháza kiépítõje
elõtt, aki amellett, hogy mintaszerûen
gazdálkodott a mezõföldi Sárosdon,
országos hírû vadászati szakember és
vadászkutya-tenyésztõ is volt. Ester-
házy László 1945 elõtt hosszú éveken
át elnöke volt hazánk legrangosabb
vadászati egyesületének, a Nemzeti
Vadászati Védegyletnek. Vadtenyész-
tési, a trófeás vad, különösen az õz kí-
méletére irányuló módszerei nemzet-
közi hírnevet vívtak ki számára. Ál-
landó munkatársa volt a Kittenberger
Kálmán által szerkesztett Nimród Va-
dászlapnak. Széchenyi Zsigmonddal,
a leghíresebb magyar vadászíróval,
aki egyébként a sógora volt, számos
közös vadászaton vettek részt. A 30-
40-es években minden évben meg-

rendezett országos trófeakiállítás
részben Nadler Herbert, akkori buda-
pesti  Állat- és Növénykert igazgató és
neves vadász, részben az Esterházy
László vezette Védegylet tevékenysé-
gét dícséri. 

Rendkívüli szerénységével és erdõ-
szeretetével nagy népszerûségnek ör-
vendett a falusiak körében, a számára
nehéz ötvenes években fizikai mun-
kásként is helyben maradva.

Az emlékfa hatalmas méretû: mellma-
gassági átmérõje közel 120 cm, magassága
is eléri a 30 métert. Egyelõre még egészsé-
ges, tuskója körül hatalmas terpeszekkel
támaszkodik a mély, löszös bakonyi talaj-
ba. Tiszteletet parancsoló mohos törzsével
emlékeztet a Bakony legfontosabb fafajá-
ra, a bükkre, a fából és fával élõ bakonyi
nép nehéz és küzdelmes évszázadaira. De
emlékeztet a forgalmas út megannyi utas
emberére, a mellette elmasírozó katonákra
és az alatta megpihenõ betyárokra.

Az ünnepségen mintegy 90-en jelen-
tek meg, sok helybeli, falusi lakos mel-
lett rokonok, ismerõsök, tisztelõi és a
sponzorok (Verga Rt., Bakonyerdõ Rt.,
Országos Magyar Vadászkamara, Baracs-
kay Lajos, Csesznek és Bakonyszentkirá-
ly önkormányzatai) képviselõi. Itt volt a
Fejér megyei Sárosd  község polgármes-
terasszonya és küldöttsége is. 

A megjelenteket Szalai Ferenc
cseszneki polgármester, Jasper Attila er-
dészeti igazgató Bakonyszentlászlóról és
Balogh László igazgató (Balaton-felvidé-

ki Nemzeti Park) köszöntötte, majd dr.
Sonnevend Imre fõtanácsosa, a NP bota-
nikai felügyelõje méltatta Esterházy
László életmûvét.

A névadó unokája, Batthyány Bálint
és a cseszneki polgármester leplezték le
az emléktáblát, majd Kiss Domonkos
bakonybéli bencés perjel mondott imát
és szentelte meg az emlékfát és a táblát. A
dr. Sonnevend Imre által megírt és szá-
mos archív fotóval illusztrált 20 oldalas,
Esterházy László életrajzát tartalmazó fü-
zetnek is nagy sikere volt, a sponzorok jó-
voltából minden résztvevõ kapott belõle.

Az ünnepség után még hosszan elbe-
szélgettek a résztvevõk a fa árnyékában,
majd a visszaemlékezõ beszélgetések
Gézaházán, az új osztrák tulajdonos
nemrég helyreállított magtárépülete elõtt
megterített asztaloknál folytatódott.

dr. Sonnevend Imre

Esterházy Emlékfa


