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Az OEE Erdészettörténeti Szakosztá-
lya, a Közönségkapcsolatok Szakosz-
tálya és a Vadgazdálkodási Szakosztály
2012. március 28-án közös rendez-
vényt tartott. Dr. Oroszi Sándor szak-
osztályelnök javaslatára a tagság egy
perces csenddel emlékezett a nemrég
89 éves korában elhunyt, gyémántok-
leveles erdõmérnök Gertheis Antalra,
az Erdészettörténeti Szakosztály egyik
alapítójára.

Dr. Ádámfi Tamás, a Vadgazdálko-
dási Szakosztály tagja mutatta be és ér-
tékelte Apatóczky István munkáját, az
Erdészettörténeti Közlemények
LXXXIV. kötetét. A Gemenc és a Gyulaj
Zrt., valamint a Konifo Kft. (tûz- és
munkavédelem) anyagi támogatásával,
szerzõi költségviseléssel is megjelente-
tett „Kétszer volt … Budavidéki Állami
Erdõ- és Vadgazdaság” c. munka – a
történeti kronológia rendjét követve – a
gyakori belsõ szervezeti és személyi
változások felidézése mellett utalások-
kal emlékeztet a külsõ hatásokra. 

Apatóczky István szerzõnek a kérdé-
sekre adott válaszai közben, a könyv-
ben a kitüntetõ „elsõ erdõhivatal”-lal
említett bajnai uradalomra vonatkozó-
an, ismeretei alapján dr. Ráczné dr.
Schneider Ildikó mondott helyesbítõ, az
„elsõ” helyet megosztó észrevételt. 

Holdampf Gyula ny. min. erdészeti
fõosztályvezetõ-helyettes a könyv adat-
bõségét és a gyakori változások nyo-
mon követését fontos értékként említet-
te hozzászólásában.

Következõ elõadóként Szakács
László szakosztálytag dr. Csõre Pálról, a
tavaly 88 évesen elhunyt kiváló erdé-
szet- és vadászattörténet kutatóról, szak-
íróról emlékezett meg. Dr. Csõre Pál az
Egyesület közismert személyisége volt.
Az elõadás részletesen bemutatta fiatal-
kori törekvéseit, amelyek a történelem
viharában a szándéktól – orvosi pálya –
eltérõen a jog világába vezették. A meg-
szerzett kimagasló szintû tudás, benne
több nyelv ismerete az õ esetében bíz-
vást igazolta: annyi ember, ahány nyel-
vet tud. 

E sorok írója személyesen nem is-
merte, csupán írásait olvasva jegyezte
meg a Csõre nevet. A megemlékezõ
szavakat hallgatva, az elvégzett hatal-
mas munkára csodálkozva megfogal-
mazódott a gondolat: dr. Csõre Pál, ha
nem is lett orvos, jogászként is a ma-
gyar erdészet- és vadászattörténet ’gén-
sebészévé’ vált. E szakmák magyar tör-

téneti mélységeibõl, szinte minden ré-
teget érintve, olyan ismereteket ’ope-
rált’ elõ, amelyek múltunk megértésé-
ben, sokszor a jelen építésében is nél-
külözhetetlenek. Esetében a ’nomen est
omen’ valóban szembetûnõ. Mintha a
Sors irányította volna közénk, így: Csõ-
re, Pál! És vadász-jogász, vadászember,
vadászíró lett. De ha nem a fegyvercsõ,
hanem – mondjuk – egy ûrtávcsõ bûv-
körébe kerül, meggyõzõdésem, hogy a
több mint 200 publikációja, ezret meg-
haladó feldolgozott háttéranyaga ma a
csillagos égbolt káprázatával emlékez-
tetne rá. 

Szakács László, elõadása végén fel-
vetette, hogy „dr. Csõre Pál munkássá-
ga az erdészettörténet, vadászattörténet
és a vadászati kultúra terén olyan kima-
gasló értéket jelent, hogy megérdemli,
hogy emléket állítsunk neki.” Köveskuti
György felvetette, hogy dr. Csõre Pál
90. születésnapja méltó alkalom lenne a
VKE alapította Budakeszi Millenniumi
Szoborparkban mellszobra elhelyezé-
sére. A továbbiakban Holdampf Gyula
és Tóth Aladár mondta el visszaemlé-
kezéseit dr. Csõre Pállal kapcsolatban. 

Ezután dr. Oroszi Sándor mutatta be
’A fa Erdélyben – a bölcsõtõl a koporsó-
ig’ címû, Az Erdészettörténeti Közlemé-
nyek LXXXII. számában megjelent
munkáját, köszönve a támogató STIHL

Kft. és az OEE tehervállalását. A könyv
címe a lehetõ legtömörebben foglalja
össze az erdõvel, a fával, faanyaggal
idõtlen idõk óta a legszervesebben
együtt élõ közép-európai emberek kap-
csolatát. 

A következõkben Szakács László
idézte fel dr. Oroszi Sándor eddigi

munkásságát, felvillantva jelentõsebb
mûveit, elõadásait. Szakosztályelnö-
künk a tõle megszokott alapossággal –
43 oldalnyi, 909 tételes háttéranyag,
több tucatnyi melléklet – készítette el a
most bemutatott kötetet. 

Közben Holdampf Gyula erdõmér-
nök bejelentette, hogy kéri felvételét az
Erdészettörténeti Szakosztályba. Rövi-
den indokolt kérelmét a szakosztály ve-
zetõi elfogadták. 

Végezetül a közelgõ 50. születésnap-
jára készülõ Erdészettörténeti Szakosz-
tály történetének, munkájának doku-
mentálásáról számolt be dr. Sárvári Já-
nos, az egyesületi könyvtár õre. Kifeje-
zetten gazdag szakosztály-történeti és
szakmatörténeti anyag került és kerül
feldolgozásra. 

Lomniczi Gergely, egyesületünk fõ-
titkára tájékoztatást adott az OEE jelen-
legi helyzetérõl és bemutatta a most ki-
alakítás alatt álló egyesületi honlapot.
Dr. Szikra Dezsõ kérdésére, a két évti-
zede színvonalasan szerkesztett, fejlesz-
tett Lapok apropóján, összefoglalta az
indokokat az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõi pozíciójára kiírt egyesületi pá-
lyázattal kapcsolatosan. A felsorolt, a
szaksajtót is érintõ korszakos technikai
változások, és a részletezett személyi,
anyagi feltételek gondolatkörét közvetí-
tik a pályázatban részletesen kiírt elvá-
rások. 

Az ismertetés után dr. Oroszi Sándor
– a következõ szakosztályi találkozó
idõpontját jelezve – berekesztette a kö-
zös szakosztályülést. 
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