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A lassan már hagyományosnak
mondható tavaszi tanulmányútra
egy napfényes májusi napon (az
idõjárásért nem a házigazda felel,
azt a vendég hozza magával) érke-
zett az OEE Budapesti HM-csoport-
jának küldöttsége Keresztes György
elnök vezetésével – a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. meghívására – lá-
togatóba a Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ épületé-
hez.

Itt – mivel az Erdõgazdaság központ-
ja is itt talált helyet – a házigazda rész-
vénytársaság nevében Kronekker József
vezérigazgató, Bakó Csaba vezérigaz-
gató-helyettes, erdõgazdálkodási igaz-
gató és Keresztes László fahasználati
csoportvezetõ üdvözölt bennünket. A
napirend elsõ pontjaként a vendéglátók
vezetésével körüljártuk az Információs
Központ és Közpark gyalogösvényeit
és meghallgattuk a létesítésének okairól
és körülményeirõl szóló elõadást, meg-
tekintve a korábbi telepítésû egzótákat,
a frissen telepített virágzó rododenro-
nokat, a park mûtárgyait, játszótéri be-
rendezéseit és a nemrég elkészült köz-
pont épületét.

Az épület helyiségeiben is gazdag
látnivaló tárult elénk. Vendéglátóink
bemutatták a vadászati tárlatnak kiala-
kított szobát, az irodákat, tárgyalókat,
az elõadótermet, s miután az elõadóte-
remben kis szünetet tartva együtt meg-
kóstoltuk a helyi (ital-)specialitásokat
és frissítõket (pl. kávé), megtekintettük
a tetõn található, látványosságnak te-
kinthetõ tetõteraszt is.

A látogatás következõ fejezete Vas-
vár, az egykori megyeszékhely kulturá-
lis nevezetességeinek megtekintése
volt. A városka középkori jellegû fõte-

rén Orbán Lajos erdészeti igazgató és
Galambos István erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ köszöntött bennünket. Ezután
rövid séta következett a XIII. századi,
egyedülálló épségben fennmaradt egy-
kori domonkos kolostor épülete körül,
amit a kolostor templomának és az
épületben helyet adó múzeumnak
megtekintése követett dr. Zágorhidi
Czigány Balázs múzeumigazgató szak-
szerû vezetésével.

Szakmai programmal folytatódott a
látogatás. A körmendi erdõtömbben
átalakító üzemmódra üzemtervezett
erdõtömb szálalóvágással érintett er-
dõrészletét (Nádasd 13 C) jártunk be
Török Imre fahasználati mûszaki veze-
tõ kalauzolásával. Élénk eszmecsere
alakult ki szinte mindenrõl, ami a ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás kérdés-
körével összefügg a magonctól az ér-
tékfán keresztül a holtfáig, az éghajlat-
tól a termõhelyig (ég és föld), szinte
mindenrõl, ami a természettel, ami az
élettel összefügg, amivel szálalás,

vagy szálalóvágás tervezésekor, vég-
rehajtásakor az erdészembernek dol-
goznia kell.

A következõ helyszín felé gurulva
megszemlélhettünk még egy erdeife-
nyõ-állomány pásztás természetes felú-
jítását és egy erdeifenyõ-elegyes tölgyes
befejezett mesterséges felújítását. Itt
egy tág hálózatú (5000 db/ha, 2,5 m-es
sortáv), gépi elsõ kivitelû kocsányos
tölgy felújítást láthattunk (Nádasd 47
D), amelybe elegyként 2000 db vadgyü-
mölcs (madárcseresznye, vadkörte) is
került, s a házigazdák reményei szerint
– az erdõsítési elõírás fõfafaja, az erdei-
fenyõ – magbehullás következtében
fog megjelenni.

Rövid uzsonna tarisznyából (=Ga-
lambos Pista terepjárója) való elfo-
gyasztása után érkeztünk a Jeli arboré-
tumba. A rododendronokkal tündöklõ
arborétum májusi színvilága, továbbá
az erdeifenyvesek sokfélesége gazdag
élményben részesített bennünket.
Hosszú, baráti beszélgetés közben rövi-

Szíves fogadtatás a nyugati végeken
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debbnek tûnõ séta megtétele a rodo-
dendron-tengerben nem annyira testi,
inkább lelki felpezsdülést jelentett mind-
annyiunk számára. Ezután a megismé-
telt invitálást („tarisznya”) nagy szíves-
séggel és étvággyal vettük.

A gazdag programokkal teli nap vé-
gén, a szálláshelyen elköltött vacsorát
követõen, a éjszakába nyúló – fõleg
szakmai kérdéseket taglaló – beszélge-
tés, anekdotázás után a csipkereki va-
dászházban tértünk nyugovóra.

A látogatás második napját Szép Ti-
bor fahasználati és kereskedelmi igaz-
gatóval folytattuk és a délelõtti program
– egy rövid, a szúkárok miatti lucpusz-
tulás problémakörének helyszíni meg-
tekintésével megszakítva – a ma Auszt-
riában lévõ Güssing (eredeti nevén Né-
metújvár) fûtõmûvének és a güssingi
Batthyány-vár megtekintése volt.

Németújvárra érve vendéglátónk,
idegenvezetõnk Krammer Klaus, a Pa-
pierholz Austria GmbH. képviselõje fo-
gadott bennünket a Megújuló Energia
Európai Központjának épülete elõtt. A
Központ elõadótermében bevezetés-
ként rövid elõadást hallottunk tõle –
Szép Tibor nyelvi segítsége által – a kft.
felépítésérõl, tulajdonosi szerkezetérõl,
tevékenységérõl. 

A szót ezután Bõdi Katalin, az Ener-
giaközpont projekt-koordinátora vette
át. A Központ nevében szólva részletes
áttekintést adott a güssingi kistérség
energiaellátási rendszerérõl, a fûtõmû
mûködésérõl és az üzemeltetés problé-
máiról, bemutatta a güssingi önellátó-
energia-modellt, majd elkísért bennün-
ket a güssingi biomassza-erõmûhõz és
elmagyarázta az erõmû felépítését, mû-
ködését.

Utunkat Krammer úrral a güssingi
várhoz kalandos úton folytattuk. Kultu-
rális programunk keretében idegenve-
zetõnk kissé eltévedt a németújvári vár-
hegy sûrûségében, végül 45 fokos lej-
tõn legurulva, vidám szentségelések
közepette jutottunk a helyes, várba ve-
zetõ útra, ahol végre kirázhattuk a ci-
põnkbõl a földet. (Nehéz igazi, terepi
erdésznek lenni.)

Krammer úr ecsetelte a várhoz, illet-
ve a Batthyány-családhoz kötõdõ mon-
dákat és a Törökvészhez kapcsolódó
güssingi hiedelmeket. Krammer úr szí-
vélyes meghívására az ebédet a vár ét-
termében fogyasztottuk el.

Ezt követõen folytattuk utunkat a
Szentgotthárdi Igazgatóság területén
fekvõ Pro Silva kísérleti területre (Csö-
rötnek 8 F), ahol már a házigazdák kép-
viselõi fogadták csapatunkat. Kutas La-

jos erdészeti igazgató üdvözlõ szavait
követõen Bakó Csaba erdõgazdálkodá-
si igazgatótól kaptunk tájékoztatást a
négy éve kezdett kísérletrõl, majd bejár-
tuk a tölgyes-bükkös erdõrészletet és
felfedezhettük a beavatkozások hatásá-
ra a természet adta válaszokat.

Ezt követõen egy közelben fekvõ, az
elõzõ üzemtervi ciklusban túlgyérített-
nek minõsített, tölgyes-erdeifenyves-
bükkös állomány (Csörötnek 10 E) szá-
lalóvá alakításának „állapotfényképét”

sikerült megtekinteni, a látottakat meg-
vitatni. 

A látogatás gazdag programját az
elõdök; Illyés Károly, Haszák Aladár,
Cebe Zoltán és Hárs József emlékezeté-
vel koronáztuk meg. A Csikólegelõnél
az Erdészek az õrségi és vendvidéki er-
dõkért elnevezésû kopjafát koszorúz-
tuk meg és énekeltük el elõdeink emlé-
ke elõtt tisztelegve az Erdészhimnuszt.

Utolsó napirendi desszertként kevés-
bé „svéd”, inkább õrségi asztal került
terítékre, amelyben jelentõs károkat
okozva, jókedvvel vettünk búcsút ven-
déglátóinktól. A két nap alatt igazán
megízlelhettük a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. nagyon szíves vendégszeretetét
és elõremutató szakmai tevékenységét.

A vendéglátó utóirata:
Ha egy tanulmányútról vagy tapaszta-
latcserérõl egy új dologgal, ismerettel,
tippel-trükkel, csak egy pici igazság-da-
rabkával térek haza, azt mondom ma-
gamban: megérte.

Reméljük, hogy hagyományos és a
természetközeli erdõgazdálkodás gya-
korlatában sem kezdõ látogatóink ta-
risznyájába talán sikerült valamely kicsi
szakmai emlékgyöngyöt csempészni,
amelyet aztán további munkájukban
hasznosíthatnak.

Jó szerencsét!
Kép és szöveg:

Keresztes László és Sinka Attila

Ötven év hosszú idõ. Pontosan fél év-
század. Emberéletben jó ha kétharmad-
nyi. Ötvenéves érettségi találkozóként

pedig van benne valami megható. A ke-
rek évszám már ihletet adhat arra, hogy
bármi maradandót alkossunk a múltról.
Sipos Géza homlokát is megcsókolta az
emlékezés múzsája, és leírta, leíratta
osztálytársaival az ötvennégy év emlé-
keit. Mert õk voltak azok, akik elsõ év-
folyamként kezdtek a Debrecenbõl
Szegedre áttelepült  Erdészeti Techni-
kumban. S mint minden visszaemléke-
zés a megismételhetetlen múltról szól, e
kiadvány is egy darabkája az erdészet-
történelemnek. Azok a szerencsések
akik megírhatták emlékeiket , és részt
vehettek az ötvenéves találkozón, min-
den bizonnyal dupla örömmel idézték
fel a ködbeveszõ múltat. Segített a meg-
õrzésben a kiadvány archív fotóanyaga.
Sárközy György versféle emlékezése is
tartogat az olvasónak néhány különös
történetet. Jól van Sipos Géza. Jól van
1955-1959-es évfolyam obsitosai. Isten
éltessen benneteket sokáig!

Pápai Gábor

Mi voltunk az elsõk




