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Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége és a Szerkesztõség ezúton
köszöni meg az Ünnepekre és az Újévre küldött jókívánságokat.

Fájdalmas történetet örökít meg az író.
Annak a folyamatnak bemutatására vál-
lalkozott, hogyan tudta az I. világháború
után a trianoni békeszerzõdéssel letiport
Magyarország a békediktátummal meg-
csonkított országrészeit újra birtokba ven-
ni, és a rajtuk lévõ erdõkben a gazdálko-
dást kialakítani. A II. világháború után ve-
zetõ pozíciót betöltõ szerzõ okiratokkal,
levéltári anyagokkal, sajtóközlemények-
kel és nagyon sok személyes élménnyel,
pályatársak beszámolóival alátámasztott,
hiteles, személyes élményekkel is átszõtt
írásmûvet készített, ami egyszerre
országtörténelem és erdõtörténet.

A Horthy-rendszer két évtizeden ke-
resztül minden követ megmozgatott,
hogy az országon ejtett sebet valami-
képp orvosolja. Nemcsak az elcsatolt te-
rületeket kívánta visszaszerezni, de a ha-
táron túl rekedt többmilliós magyar etni-
kumnak az anyaországba visszatérését is
segíteni akarta. Ez a törekvés hozott né-
mi sikert. A zárt tömbben, sokszor a ma-
gyar államhatárhoz csatlakozó területen
élõ véreink jelentõs részét sikerült
visszaszereznünk, ám ennek fájdalmas
ára volt. Hitler nagyhatalmi álmait szol-
gáló háborúban a németek oldalán kel-
lett harcba lépnünk. Ennek nemcsak a

visszaszerzett területek újbóli
elvétele volt az ára, de több
évtizedes szovjet hódoltság is
követte, annak minden tragi-
kus következményével.

Ezekrõl az eseményekrõl
korábban alig lehetett be-
szélni. Nemcsak azért, mert a
Szovjetuniónak nem volt
elõnyös, ha vazallus országai
között területi viták keletkez-
nek, de Moszkva urai azt
sem akarták, hogy a karéliai
földszorostól a balti és kelet-
lengyel területeken át a kau-
kázusi országokig saját terü-
letén belül is tüzek gyúlja-
nak.

Halász Aladár kiváló
könyve ezt a több évtizedes
csöndet törte meg. Nemcsak
pontos és hiteles leírást ké-
szített a visszacsatolt terüle-
tek megszerzésének folya-
matairól, hanem ezek erdei-
rõl is hiteles adatokat mutat
be. Ezenközben kitért azok-

ra az eseményekre is, amikor soproni
egyetemisták a Kárpátalja visszaszerzé-
sét elõsegítõ, villámháború jellegû üt-
közetben fegyverrel a kézben részt vet-
tek. (Alakulataikat „harcéták”-nak ne-
vezték.) Az erdõkkel gazdálkodóknak
itt igen erõs partizán-tevékenységgel is
meg kellett birkózniok. (Ezek voltak az
ún. Szics-gárdisták.) A kitûnõ írói véná-
val, ugyanakkor történetírói hitelesség-
gel megörökített eseményekrõl hiteles
ismeretekhez jutunk.

Nemcsak az erdõkrõl kapunk átte-
kintést, de megismerkedhetünk azok-
kal a kollégáinkkal is, akik a háború be-
fejezése után a hazai erdõgazdálkodás
motorjai lettek. Rájuk a magamfajta, ak-
kori fiatalok tisztelettel felnézhettek és
például szolgálhattak. Többségük a
visszacsatolt országrészekben edzõdtek
meg és váltak a szakma mestereivé.
Csupán találomra néhány név ezek kö-
zül: Partos Gyula bácsi, Borsai Feri bá-
csi, Pankotai Gábor, a Madas-fivérek,
Márkus László, Tóth Béla, Szõnyi László
és még hosszan sorolhatnám. A könyv
tartalmának hosszas ismertetése helyett
hadd soroljam fel a mû fontosabb feje-
zetcímeit: 1. Elszakított országrészek
visszacsatolása. 2. Szabadcsapatokról.

3. A visszacsatolt országrészek erdei. 4.
Az erdészeti igazgatás szervezete és ki-
alakulása a visszacsatolt országrésze-
ken. 5. Erdõgazdálkodás, erdészeti
igazgatás a visszacsatolt országrészben.
6. A történet utolsó szakasza. 7. Erdész-
emlékek. A szöveges részt számos táb-
lázat egészíti ki az elmondottak szám-
szerû bemutatásához.

Összefoglalásként azt mondhatjuk:
ez a mû igazi leletmentés, az utolsó pil-
lanatban készült el ahhoz, hogy az ese-
mények cselekvõ részeseit még igaz és
hiteles megnyilatkozásra lehessen kész-
tetni. Köszönet a szerzõnek és köszönet
az Erdészettörténeti Közleményeknek,
hogy a nagyszerû munka megjelenését
elõsegítette, ezáltal mi is hathatósan
gazdagíthatjuk szakmai ismereteinket.
Ajánlom mindazok kezébe, akik érdek-
lõdnek a magyar történelem eddig rej-
tegetett eseményei iránt, és akik látni
kívánják, mit veszítettünk egy kénysze-
rû politizálás következményeként.

Kapható az OEE titkárságán.
Dr. Szodfridt István

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdôk a
közjóért Szakosztály 40 éves évfordulójára
megjelent jubileumi kiadványt Dobó István
szakosztályelnök mutatta be a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szín-
háztermében tartott évadzáró emlékülésen. A
kiadvány megrendelhetô az OEE titkárságán.
Bôvebb beszámoló a februári lapszámban
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A harmadik oldal

A
z Országos Erdészeti Egyesület immár hetedik
éve, volt Székháza felavatása dátumához (1886.
december 12.) igazodva, Küldöttközgyûléssel

zárja az évet. Így történt ez 2007. december 11-én is.
Az elõzõ évek ünnepi keretét ezúttal tompította a leg-
újabb szakmai kihívás kezelése. Úgy gondoltuk, hogy a
2008. január 1-tõl a CVI/2007. trv. 254/2007/X.4.
Korm. r. révén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-be
kerülõ l,l millió hektár állami erdõ sorsa Küldöttköz-
gyûlésünk körén túl, a magyar erdõhöz-, és erdõgaz-
dálkodáshoz kötõdõ minden állami, magán és civil
szervezet jelenlétét igényli. A széles körû érdeklõdésre
számítva választottuk évzáró rendezvényünk helyszí-
néül – a Kaán Károly vándorkiállítás újabb állomás-
helyét is adó – az Erdészeti Információs Központot.
Küldötteink 28%-os (20 fõ) megjelenése, a 39 fõt adó
összlétszám, a szakhatóság teljes körû távolmaradása
alulmúlta jogos várakozásunkat. A jelenlévõk megnyil-
vánulásaiból áradó erdõ iránti felelõsség azonban jó
útravaló lesz az elõttünk álló év küzdelmeihez.  Ez volt
tehát a 2007-es egyesületi életünk záró képe.

Az egész év összképe azonban mást mutat. Ennek
igazi megjelenése az erdõgazdasági háttérrel mûködõ és
régiós összefogást jelentõ helyi csoportok rendezvényei-
ben, a szakma igazságát nagy felelõsséggel szolgáló
szakosztályok munkájában, életünk színeit és árnyala-
tait bemutató lapunkban, az elnökségi munka kény-
szerpályáin és minden tagtársunk Egyesületünket válla-
ló hûségén érhetõ tetten.

A 2008-as évben minderre, a szilárd bázisra
méginkább szükség lesz, hisz szakmánk szinte minden
területét alapjaiban rengetheti meg a várható törvény-
kezés, szervezeti átalakítás, új rendszerû mérnökképzés
és az elõttünk még nem ismert és rejtve tartott ágazat-
ra irányuló felsõbbségi döntéssorozat. 

Nincsenek illuzióim, mégis úgy gondolom, hogy az
az Egyesület, amely több mint másfél évszázada dacol
minden külsõ és belsõ támadással szemben, erre a sze-
repre nagyon ellentmondásos, kényszerváltoztatások-
kal teli korunkban is megfelel. A szakma igazságát ke-
resõ erkölcsi tartása, ebben rejlõ ereje továbbra is vezér-
fonalul szolgáljon a szakma helyzetét befolyásoló dön-
téseknél mind a szakma képviselõi, mind a szakma fe-
lett álló döntéshozók számára. 

A jó szerencsében bízva minden Tagtársunknak Bol-
dog Új Esztendõt kívánok!

Dr. Pethõ József
az OEE elnöke




