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Szegfû Gyula szerkesztésében 1939-
ben „Mi a magyar?” címmel kiadott kö-
tet 13 magyar szellemi nagyság nemzet-
hez fûzõdõ kapcsolatát tárja elénk. „Va-
lami normafélének szántuk ezt a köny-
vet, hogy öntudatossá tegye az embe-
rekben magyarságukat és megóvja õket
a tévelygésektõl, az illúzióktól, az ingo-
ványba süllyedéstõl” – írták az elõszó-
ban. Tudjuk, miért volt ez akkor na-
gyon fontos, hisz a láthatáron már sötét
felhõk gyülekeztek.  

Hasonlóságot nem, de idõszerûséget
mindenképpen találunk most is a refor-
mok címén zajló események kapcsán.
A változások szakmánk minden terüle-
tét elérték, nem kívánt terheket rakva
tagságunk vállára. Mit követel mindez
tõlünk, hogy elviseljük? Szakmai elkö-
telezettséget, a napi munkában való ki-
tartást, a kritikus helyzetben vállalt bá-
tor kiállást és emberséget. Bedõ-Kaán-
Decrett-díjasaink ilyenek, ezért is hív-
tuk találkozóra Õket. 

Az OEE 2007. november 14-én az Er-
dészeti Információs Központban a
Bedõ Albert-, Kaán Károly- és Decrett
József emlékéremmel kitüntetettek ré-
szére találkozót szervezett. A kiválasz-
tott hely, mely a hányatott sorsú Wag-
ner Károly Erdészeti Szakkönyvtárunk
otthona is, az itt található erdészeti em-
lékek hátterével – kiválóságaink foga-
dására – alkalmasnak bizonyult. Titkár-
ságunk és a közép-magyarországi ré-
gióképviselõ, Kertész József is mindent
megtett azért, hogy a szép számmal
megjelentek emlékezzenek erre a nap-
ra. Ezzel a találkozóval az 1999-ben már
elkezdett hasonló kezdeményezést két-
évente – ismétlõdõ jelleggel – egyesüle-
tünk újabb ünnepévé szeretnénk tenni.
1957-ben alapított Bedõ Albert-díj 159-,
az 1984-ben alapított Kaán Károly-díj
70- és a 2006-ban alapított Dekrett Jó-
zsef-díj 3 kitüntetettje, összesen 232 fõ
és közülük a még élõ 132 (75+54+3) fõ
méltó a kiemelt figyelemre. Felhívá-
sunkra jelentkezõ és magáról hírt adó
98 fõ és 75 megjelenõ meggyõzõen de-
monstrálta a szakma iránt érzett elköte-
lezettségét. Igen, a közös ügy, ahogy
Bedõ Albert örök idõkre megfogalmaz-
ta „gondolatomnak és munkásságom-
nak soha meg nem szûnõ tárgya az er-
dõ és hazám erdészetének jövõje” –
mindannyiunk számára fontos. Nem tit-
koltan, az OEE másfél éve újjáválasztott
vezetése, kitüntetettjei ezen találkozójá-
val napi munkájához is megerõsítést

várt. A rendelkezésre álló 5 óra, mely-
ben könyvtárlátogatás és ebédidõ is
bennfoglaltatott, nem sok idõ. Mégis ar-
ra elég volt, hogy a kilenc felszólalás és
a szünetbeni kötetlen eszmecserék
megtalálják szakmánk jelentõs és fõleg
kritikus pontjait.

Az elsõ és mindent átfogó kérdéscso-
port múlt-jelen-jövõ, s a teljes vertikum
szintézisét adja. Tény, hogy a XX. szá-
zad ’50-’60-as éveinek munkásigazgatók
által vezetett erdõgazdálkodása a ma-
gyar erdészet II. világháború utáni idõ-
szakának aranykora volt. De ne feled-
jük, hogy milyen szakmai színvonalat
felmutató mérnöki kar volt mögöttük.
Mi következett a ’80-as évektõl, de még
inkább a rendszerváltás után napjainkig

a képzett erdészek irányítása mellett. Ál-
talános erkölcsi kopás volt a jellemzõ,
mely a gazdálkodásban gyakori zavaro-
kat, a kutatásban összezsugorodást, az
oktatásban a gyakorlati oldal halványo-
dását jelentette. A hatósági és tervezõi
szerep önállósága napjainkra a múlt kö-
débe veszett. Az állandó kompro-
misszumkeresés vezetett el pozícióvesz-
tésünk jelenlegi szintjére. A bajt tetézi az
a tény, hogy az egyéni érdekek domi-
nanciája oly mértékû, hogy összefogás-
ról nem beszélhetünk. A szakmának
nincs érdekérvényesítõ ereje. Az egye-
sületnek ezért nincs taktikázási lehetõ-
sége, csak határozott, karakteres bírála-
tokkal élhet igazsága védelmében. Eh-
hez a körhöz tartozik egy fontos humán
megfontolás is. Itt van szakmánk derék-
hada, a tõ mellett becsülettel helytálló
technikusréteg. Rájuk zúdult a megvál-
tozott világ minden negatív hordaléka, a

modernizálás címén az 1965-ös 474
ha/kerületnagyság 2-4-szerese. De nem
elégedettek az egyesületen belül elfog-
lalt helyükkel, szerepükkel sem. El-
mondják, hogy nincs helyi csoportélet,
hiányoznak a szakmai elõadások. S nem
egy erdész életpálya úgy zárul, hogy
egy vándorgyûlésre sem jutott el. Ez már
a megpróbáltatások kora. 

A második nagy téma a paradigmavál-
tás a benne izzó és vitatott kérdésekkel. 

Felvetõdik, hogy a tudomány és gya-
korlat évszázados eredményei nem ke-
rülnek-e parkolópályára a divatos, bi-
zonyos körök által szorgalmazott új er-
dõmûvelési gyakorlat tudományos
megalapozása nélkül. Ilyenkor elvárt,
hogy kellõ kritikával és új vizsgálatok
igényével lépjünk fel.

A fahasználatban az energiaipar túl-
zott elõtérbe kerülése és az elsõdleges

faipar háttérbe szorulása kapcsán kiala-
kult leegyszerûsített faállomány-, illetve
faválaszték-értékelés túlzott nagyvona-
lúsága veszélyeket is rejt magában. 

Az új erdõtelepítések alapjául szol-
gáló parlagterületek országos felméré-
se, arányos, igazságos betervezése, a
kivitelek szakmai megerõsítése és ér-
vényre juttatása továbbra is csak az er-
dészeti szolgálat hatáskörébe tartozhat,
ha a táblát át is festették.

Ugyanezen szakmai bázison van az
erdõtörvény jelentõs módosításával –
így többek között az erdõfenntartási já-
rulék eltörlésével – járó felelõsség és
azon elemek beépítése, mely a tarta-
mosság kívánt szintjét biztosítják. 

A harmadik, egyesületi életünk job-
bítását szolgáló gondolatkör is fontos
kérdéseket érintett.

Lapunk szakjellegét az erdõ- és vízgaz-
dálkodás, az erdõ és az éghajlatváltozás, a
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Több mint egy tucat olyan újságot és
folyóiratot adnak ki ma Magyarorszá-
gon, amely egy évszázadnál hosszabb
ideje többé-kevésbé folyamatosan jelen
van a hazai sajtópiacon. A legrégibb
ilyen orgánumnak az 1857. június 4-én
debütált Orvosi Hetilap (OH) számít: a
szabadságharc idején a fejsérülést szen-
vedett Görgey Artúrt is kezelõ sebész,
Makusovszky Lajos által alapított
„közlöny” honosította meg a magyar
nyelv használatát a honi egészségügyi
szakirodalomban. A világ hatodik leg-
patinásabb orvosi szakfolyóirataként

számon tartott OH (amelynek kiadása
csak 1945 és 1948 között szünetelt) ha-
sábjain adta közre  Semmelweis Ignác
1858-ban a gyermekágyi lázról írt cikk-
sorozatát. A Ferenc József-i idõkben
alapított, máig talpon maradt sajtóter-
mékek között egyetlen irodalmi és mû-
vészeti lap sem akad, a társadalom- és
természettudományi orgánumok közül
viszont néhány túlélte a késõbb kitört
háborúkat, forradalmakat. A legenda-
gyártó Thaly Kálmán történész által ala-
pító szerkesztõként jegyzett Századok
például épen a kiegyezés (1867) óta je-

lenik meg. Még elõbb, 1862-ben jött ki
a magyar erdészeti szaknyelv elterjesz-
tésében kulcsszerepet játszó – jelenleg
3 ezer elõfizetõvel rendelkezõ – Erdé-
szeti Lapok, amely 1952 és 1991 között
Az Erdõ címen jelenhetett meg. A hazai
sajtótörténet külön darabját képezi az
1880-ban színre lépett, ma is kiadott na-
pilap, a Népszava: a patinás fejléc alatt
1958 és 1963 között Európában egy-
szerre két újság is megjelent: az egyik
Londonban az emigráns szociáldemok-
raták lapja volt, Kéthly Anna fõszer-
kesztésével, a másik Budapesten, a Ká-
dárhoz hû szakszervezetek orgánuma
egy bizonyos Timmer József irányítása
alatt.

mûszaki kérdések, a kereskedelem, a fa-
ipar, a közgazdaság területérõl érkezõ írá-
sokkal kell tovább erõsíteni. Errõl a hely-
rõl is erre biztatunk mindenkit. 

A volt Alkotmány utcai székházunk-
hoz való „közelebb kerülés” érdekében
több tiszteletreméltó javaslat hangzott el.
A 2003-ban meghozott bírósági határozat
azonban végleges elválást jelentett, en-
nek megváltoztatására nincs esély. A ben-
ne felújított erdészterem azonban elsza-
kíthatatlan szálat jelent, s ennek életben-
tartását senki sem akadályozhatja meg. 

A jövõ évben lesz Bedõ Albert halá-

lának 90. évfordulója. Tiszteletére Kiss
Ferenc 100 évvel ezelõtt – Ásotthalom
határában – emlékerdõt telepített. Az
utódok az emlékezésre ide hívnak majd
bennünket. A székelyek pedig Kál-
nokra, emlékháza avatására. Mi pedig
az FM árkádjai alá egy szemlére me-
gyünk, hogy ott is méltó helyet talál-
junk mellszobrának elhelyezésére. 

A névtelen hõsök emléke elõtt a „H”
betû alakzatú faültetéssel való tisztel-
gést – a három évvel ezelõtti felhívást
megerõsítve – a helyi csoportoktól vál-
tozatlanul kérjük. 

A találkozó optimizmusát dr. Madas
András örökös elnökünk hozzánk intézett
soraival szeretném erõsíteni: „…az utóbbi
években  az OEE kilépett a védekezõ ál-
láspontjáról, és az erdészet egyre inkább a
magyar környezet sokoldalú védelmezõ-
jévé vált, a társadalom szemében is.”

A három kitüntetetti kör emléksza-
lagjának felhelyezése az OEE zászlajára
a találkozó befejezésének szép gesztu-
sa volt, ami – ha komolyan gondoltuk –
mindannyiunk számára reményt ad.

Dr. Pethõ József
OEE elnök

Hazai lapmatuzsálemek

A leghosszabb ideje megjelenõ hazai lapok

Cím Alapítás Megjegyzés

Orvosi Hetilap 1857 150 év alatt 6 fõszerkesztõ
Erdészeti Lapok 1862 Selmecbányán alapították
Szemészet 1864 példányszám 1100
Jogtudományi Közlöny 1865 1934-1946 között nem jelent meg
Századok 1867 a Magyar Történeti Társulat lapja
Archeológiai Értesítõ 1868 jelenleg évente egyszer jelenik meg
Typographia 1869 példányszám: 5000
Földtani Közlöny 1871 ma kétnyelvû (magyar-angol)
Magyar Nyelvõr 1872
Földrajzi Közlemények 1873 példányszám: 1200
Magyar Könyvszemle 1876
Népszava 1880 1880-1919: a Magyarországi Általános Munkáspárt,

1919-1948: a szociáldemokraták,
1948-1993: a szakszervezetek lapja

Hadtörténeti Közlemények 1888 példányszám: 1000
Irodalomtörténeti Közlemények 1891 1948-1952 között szünetelt
Magyar Pedagógus 1892
Halászat 1899 példányszám: 1000
Nemzeti Sport 1903 1945-1990 között Népsport a címe
Magyar Nyelv 1905 példányszám: 700-800
Fogorvosi Szemle 1908 példányszám: 1500
Irodalomtörténet 1912 példányszám: 500
Bányamunkás 1913 1938: betiltották; 1945: újraindítják
Levéltári Közlemények 1923
Magyar Pszichológiai Szemle 1928
Evangélikus Élet 1933 példányszám: 8000
A Kutya 1935 példányszám: 25 ezer
Vigília 1936 példányszám: 3000
Magyar Nemzet 1938 1956. október és 1957. szeptember között szünetelt
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