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„Talán sohasem volt olyan szükség
az erdészetben egységre, mint napja-
inkban. Akik kívülrõl nézik az erdésze-
tet, gyakran emlegetik olyan ágazat-
nak, amelyben a szakemberek, az er-
dészek szeretik a szakmát, összetarta-
nak, támogatják egymást a célok meg-
valósításában. Bizonyos fokig ez így is
van és meghatározott idõszakokban ál-
talános is volt. Napjainkban azonban
(belülrõl nézve) ez az egység bizony
sok kívánnivalót hagy maga után.

A gazdaságirányítási rendszer válto-
zása, a gazdaságok lényegesen nagyobb
önállósága, a közvetlen központi irányí-

tás átváltása közvetett irányítássá felszín-
re hozta, hogy a hagyományos egyetértés
inkább az erõs központi irányítás követ-
kezménye volt, mint abból a belsõ meg-
gyõzõdésbõl adódó elhatározás, magatar-
tás, amely a részérdeket alárendeli az
ágazat érdekeinek, azzal számolva, hogy
ha az ágazat dolga újra jól megy, akkor a
részérdekek, a vállalati elgondolások is
hamarabb valóra válnak.

Ez a gond napjainkban is fennáll. Az
a veszély fenyeget, hogy vállalati érdekek,
személyi törekvések háttérbe szoríthatják
az ágazat érdekeit és ez végsõ soron vissza
fog hatni a részérdekekre, egyéni aspiráci-

ókra is. A következõ idõszak fogja eldönte-
ni: képesek-e az erdészet különbözõ be-
osztásában levõ vezetõi megérteni, hogy
most végzetes az erdészetnek, ha minden-
ki a maga útját járja, saját kapcsolatait
építi ki és nem arra törekszik, hogy közös
ügyeinket megbeszélve egységesen csele-
kedjünk. Ennek az egységes szemléletnek
és cselekvésnek a kialakításához, megerõ-
sítéséhez kíván az Országos Erdészeti
Egyesület hozzájárulni egész tevékenysé-
gével. Konkrétan mai közgyûlésünkkel is,
többek között azzal, hogy ezt a rendezvé-
nyünket a Magyar Néphadsereg Veszpré-
mi Erdõgazdasága rendezi a Balaton-
felvidéki EFAG és a Veszprémi Erdõren-
dezõség közremûködésével és azzal, hogy
jelszavunkká tettük az egységet. Ágaza-
tunk közvéleménye elítél minden olyan
törekvést, vagy cselekedetet, amely egyéni
vagy csoportérdekeket helyez elõtérbe, és
azt kívánja, hogy mindenki érezze tettei-
nek súlyát most, amikor minden erõt
össze kell fogni az elõttünk álló igen ne-
héz feladatok megoldása érdekében.”

A Bakony térségében tevékenykedõ
erdészeken mindez nem múlik, hiszen
a közös rendezvény is példázza, hogy
megvalósítható.

ÉÉllhheettõõ  ttáájjéérrtt,,  éérrttéékkeess  ffááéérrtt  eeggyyüütttt!!  TTeerrmméésszzeetteesseenn..  
A vándorgyûlés jelmondata önmagáért beszél. Hangsúlyozza az erdõ szûkebb
és tágabb térségben betöltött nélkülözhetetlen szerepét, a gyarapodó és urbá-
nus életet élõ ember fokozott elvárását, egyben jelzi a kihívást az erdész sok-
rétûvé vált munkájával szemben. Az értékes faanyagot adó erdõ nevelésekor
ennek a feladatnak egyre inkább úgy kell megfelelni, hogy eleget tegyünk a
társadalom közjóléti elvárásainak is, következetesen ragaszkodva a szakmá-
ban felhalmozódott évszázados tapasztalatokhoz. Az „együtt” azonban mára
túlmutat az erdészek szakmán belüli együttmunkálkodásán. Az erdõvel való
foglalatosság folyamata az évek során többszereplõssé vált..

Hatásos és eredményes képviseletünket azonban csak összefogással
tudjuk érvényre juttatni. Együtt. Természetesen. Erre figyelmeztet egykori
elnökünk, Madas András – a térségben 30 éve tartott vándorgyûlésen – el-
hangzott beszédében. Ebbõl idézünk.

Szervezôk, házigazdák, rendezôk a baráti találkozó színhelyén



A harmadik oldal

„N incs magyar ember, de még külföldön
is ritkán találni mûvelt egyént, ki a vi-
lágon annyira elhirhedt Bakonyt leg-

alább névszerént ne ismerné.
Ifjukorom óta nem mindennapi elõszeretettel viseltet-

tem ezen erdõ rengetegei iránt, és midõn újonckorom-
ban mesterünk annak természeti szépségeit: az õs bük-
kök majd égig nyuló száz és száz éves fáit, egyes
hegytetõk angolkertszerü serdülõ pagonyait, a korláto-
latlan Gerence egerfákkal jelélt kigyódzó tekervényeit,
és a telített zöldben pompázó, tengernyi illatos virággal
tarkított verõfényes réteit, továbbá hajmeresztõ útait,
regényes hegyszorosait leirá. Fel is használtuk szabad
óráinkat a terjedelmes erdõ minden iránybani beba-
rangolására. Készitettünk pálcikákból malmokat, me-
lyeket a sokszor rakoncátlan Gerence csendes hullámi-
ra biztunk; sütögettük önöszvehordta száraz ágak
parázsa alatt a Bakony fõterményét, a jó lisztes burgo-
nyát. Rákásztunk saját készitményü varsával, eprész-
tünk, vargányáztunk, és hosszu kirándulásainkból
visszatérve többnyire a páratlan szépségü hármas for-
rás terebélyes bükkjei alatt nyugodtunk meg.

A cser és nyir ritkább, ugy szintén a fenyõ is; az utol-
só okszerü mûvelés eredményeként egyedül a zirci ha-
tárban jõ elõ, s sürü erdõként régebben nagy mennyi-
ségben létezett Fenyõfõ mellett is, ugyszintén Rátot kö-
rül, hol manap is egyik dülõ fenyõs névvel neveztetik;
elszórva leginkább az oszlopi és devecseri határban ta-
láltam.

Hogy az említett fanemeken kívûl mások is, és pedig
nagyobb mennyiségben létezhettek egy helyen, azt elég-
gé bizonyítják a Som- és Körishegy valamint az Ihar- és
Gyertyánkútféle elnevezések. Ezeknek manap csak hir-
mondói maradtak; -– a szil- a hárs- vad körtvély- és al-
mafa, fõkép pedig az erdõk gaza a kecskefüz nem hi-
ányzanak ugyan, de azért mégis megmaradunk amel-
lett, mit feljebb állitottunk, – miszerént az egyéni szá-
mot tekintve a bükk mindnyájukat tulszárnyalja.

A kisebb fák vagy cserjék közt emlithetjük a bangitát,
festõ kökényt, kecskerágót, mogyorót, barkócát, hályog-
fát és a venyigés bércse hajló szárától gyakran átkarolt
galagonyát.”

Rómer Flóris
A Bakony (1860.)
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