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A hazai erdésztársadalom egyik legnép-
szerûbb alakja, a megszólító korától füg-
gõen Tóni, Tóni Bácsi vagy Tóni Bátyánk
– de csak a hivatalos papírokon Antal –
2007. június 1-én betöltötte 75. életévét.
Amikor e sorok írói megismerték, akkor
nekik Tóni Bácsi volt, ma már a hatodik
X-ükhöz közeledve elõre léptek a rang-
létrán, és Tóni Bátyánknak szólíthatják.

A köszöntött olyan sikerekben és elis-
merésekben gazdag életpályát tudhat

maga mögött, amellyel kevesen dicse-
kedhetnek, de ezt az életutat még korai
lenne méltatni, mivel tulajdonosa ma is
aktívan szolgálja szeretett szakmáját, hi-
vatását az erdészetet. Mindig azon a
részterületen szolgálta és szolgálja ma is,
ahol éppen a legnagyobb szükség van
bölcsességére, mély humánumára, vagy
ha kell keménységére (Délzalai Állami
Erdõgazdaság, Országos Erdészeti
Fõigazgatóság, Mezõgazdasági Miniszté-

rium, FAGOK, Erdészeti Tudományos
Intézet, Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRt). 

Mi a hazai erdésztársadalom szeren-
csésebbjei közé tartozunk, mivel több év-
tizede közvetlen munkatársai lehetünk:
csak az Alma Materen belüli kapcsolatot
tekintve volt tanszékvezetõnk, majd egyi-
künk az õ tanszékvezetõje, másikunk pe-
dig jelenleg annak az intézetnek az igaz-
gatója (Erdõmûvelési és Erdõvédelmi In-
tézet), amelynek dr. Bondor Antal emeri-
tus professzora, a hallgatók által igen
nagyra becsült oktatója. 

Ritka az olyan egyéniség, akit mindig
vezetõnek kérnek fel, és aki bármely
listás szavazáson csaknem mindig az
elsõ helyen végez. Õ maga is ritka sze-
rencsés embernek érzi magát szeretõ és
szeretett élete párja és fia, valamint szép
számú baráti társaságának körében.

Idézet egyik korábbi jellemzésébõl: 
„Munkássága magas színvonalon öt-

vözi gyakorlati, igazgatási, kutatói és
oktatói tapasztalatait, a hazai
erdõmûvelés gyakorlati fejlesztésének,
kutatásának és oktatásának legkiválóbb
iskolateremtõ egyéniségeinek egyike,
aki emberséges magatartásával és sze-
rénységével a magyar erdésztársadalom
elismert alakja.”

Talán vehetik e sorok írói azt a bátor-
ságot, hogy nemcsak a saját, hanem az
egész erdésztársadalom nevében tol-
mácsolják jókívánságaikat a 75. szüle-
tésnap alkalmából: 

Isten éltessen Professzor Úr, kedves
Tóni Bátyánk!

Dr. Koloszár József  
Dr. Varga Szabolcs

és valamennyi tisztelõje

Isten éltessen Tóni Bátyánk!
(Dr. Bondor Antal 75 éves)

A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt. által
kezdeményezett – a természetközeli
erdõgazdálkodás elterjesztésére irányu-
ló és a FAO által támogatott – projekt ez
év tavaszán sikeresen befejezõdött.
Több bemutató, konferencia és „work-
shop” során több száz szakmabeli szá-
mára sikerült új, a természetközeli
erdõgazdálkodás megvalósításának
lehetõségeit feltáró ismereteket eljuttat-
ni. A projekt egyik utolsó eredménye-
képpen kiadtunk egy könyvet, amely a
tárgyban a felkért szakértõk által össze-
gyûjtött ismereteket tartalmazza. A cé-
lunk a könyv elkészítésével az volt,
hogy a magyar erdészek minden lehetõ
(általunk adható) segítséget megkapja-
nak ahhoz, hogy a gyakorlatban is al-
kalmazzák a természetközeli erdõgaz-
dálkodás esetleg ismert elveit és az
erdõgazdálkodásukat – amennyiben ez
ott lehetséges és célszerûnek tûnik – át-
alakítsák, megvalósítsák a szerintünk (a

legtöbb Magyarországon õshonos állo-
mányban) gazdaságosan alkalmazható
szálaló erdõkezelést.

A könyvben megfogalmazott tapaszta-
latok jelentõs részben – ezt férfiasan be
kell vallanunk – a Pro Silva Egyesülettõl,
nevezetesen Varga Bélától és Bodonczi
Lászlótól származnak, de az ERTI kutatási
eredményei (dr. Illés Gábor) és az
Erdõgazdaság szakembereinek tapaszta-
latai (Domján György, Keresztes György,
Meggyesfalvi István, Szi Benedek József és
még sokan mások) is nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy reményeink szerint a
gyakorlatban használható segédeszközt
sikerült a szakma kezébe adnunk.

Ezúton (is) köszönjük mindenkinek a
segítségét, aki a projekt munkájában bár-
milyen módon és mértékben részt vett.

Keresztes György
vezérigazgató-helyettes

Sinka Attila
projekt-koordinátor
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