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A második egri Vándorgyûlést 1974
augusztusában tartották. A hat vándor-
gyûlés közül ez volt a legnagyobb  800 fõ
részvételével, háromnapos programmal.

A legutóbbi – 1964-es – rendezvény
óta nagy változások voltak országosan
is és nálunk is: 1967-ben megszûnt az
OEF, az erdészetet dr. Dimény Imre
MÉM-miniszter alá rendelték helyettesi
szinten. 1970-ben összevonták a Mátrai
és a Nyugatbükki Állami Erdõgazdasá-
got, a cég neve attól kezdve Mátrai Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaság, igazga-
tója Adamkó József, fõmérnöke dr. Ko-
vács Jenõ. Idecsapják a Felnémeti Fû-
részt és a Petõfibányai Fatelepet.

Az Egyesület elnöke továbbra is dr.
Madas András, aki akkor már Dimény
miniszter helyettese, az OEE-fõtitkár
pedig Király Pál. A prominens szemé-
lyek közül néhányan: dr. Pankotai Gá-
bor, az Erdõmérnöki Kar dékánja, õ
gyakorta megfordult Egerben, dr. Sali
Emil és dr. Tóth József MÉM fõosztály-
vezetõk, Gáspár-Hantos Géza MÉM fõ-
osztályvezetõ-helyettes. 

A vándorgyûlés egyik fõ témája a ter-
melõszövetkezeti erdõgazdálkodás volt,
ezt fejezte ki a rendezvény jelmondata:
„Erdész összefogással a termelõszövet-
kezeti erdõgazdálkodásért”. Errõl szólt a
Szajlai Tsz bükkszéki kopárjain folyta-
tott erdõtelepítési kísérlet bemutatása. A
Mátrafüredi ERTI által kifejlesztett mód-
szerrel, teljes gépsorral végeztek ott er-
dei fenyõ és tölgyes telepítést.

A fotón a bükkszéki fenyõtelepítést
láthatjuk, ehhez kis bolgár traktorral ké-
szítették elõ a padkákat.

A kopárfásítások után a Szilvásváradi
Erdészetnél elõkészített bemutatóhelyek
látogatása következett. A Bükk-fennsí-
kon egy bükkös felújítóvágást és sokféle
közelítõ gépet láthattak a résztvevõk
(LKT-75, Ferrari, D4KB, Steyer típusú
traktorok), és egy különlegességet TDT-

55 traktort szovjet kötélpályával felsze-
relve. A szilvásváradi alsórakodói telep-
helyen nagyszabású gépbemutatót tar-
tottak, ahol a gépek, szállító jármûvek
egész arzenálját vonultatták fel a vándor-
gyûlés tiszteletére. Voltak ott hosszúfás
szelvények mindenféle változatban, ra-
kodói anyagmozgatók, elektromos fûré-
szek, KR-2-es egri forgógyûrûs kérgezõ,
tûzifahasító és aprítékkészítõ gépek (fo-
tó). Ez a nagyszabású gépbemutató már
a „Fagazdasági Mûszaki Napok” kereté-
ben zajlott, ezzel együtt a rendezvény
háromnaposra bõvült.

A Jávorkúti úton mutatta be az erdõ-
gazdaság saját útfenntartó rendszerét,
ami egy lengyel finisherbõl, vibrációs
hengerbõl és kátyúzó gépbõl állott (fo-
tó). Mindezt kiegészítette a bitumentá-
roló és aszfaltkeverõ gép Felnémeten.
Az útfenntartás 1974-ben már égetõ
kérdéssé vált, a ’60-as évektõl sorra
épültek bitumenes pályaszerkezettel el-
látott utak, a legidõsebbek már elérték
a 15 éves kort, a nagy forgalmú utak
karbantartást, felújítást igényeltek.

A vándorgyûlés színfoltja volt, amikor
dr. Madas András elnök felavatta a szil-
vásváradi szabadtéri Erdei Múzeumot. A
múzeum elindítója és szellemi megala-
pozója dr. Kovács Jenõ, aki ezen a ren-
dezvényen kapta meg a „Bedõ-díjat”.

Az elõkészítõ szervezõ munkákat itt
is, mint a tíz évvel elõttinél Jáhn Ferenc
– ekkor már fõosztály-vezetõ – végezte

el mérnöki alapossággal munkatársai-
val. Mindig szívesen emlékszem rá, és
büszke vagyok rá, hogy a keze alatt
dolgozhattam. A Szalajka-völgyben ren-
dezett baráti összejövetel pedig min-
denki számára emlékezetes marad.

1985 augusztusában megrendez-
ték a harmadik egri vándorgyûlést.
Az Egyesület elnöke akkor dr. Herpay
Imre egyetemi tanár, fõtitkára Király Pál,
és a neves személyiségek közül megje-
lentek: Tömpe István, az OEF elsõ nagy-
formátumú fõigazgatója, dr. Ábrahám
Kálmán OKTH elnök, dr. Királyi Ernõ,
a MÉM-EFH vezetõje. A vándorgyûlés-
nek otthont adó Mátrai Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság vezérigazgatója dr.
Kovács Jenõ, helyettese Jáhn Ferenc.

Olyan idõszakban került sor erre a
rendezvényre, amikor a magyar erdé-
szek körében forrongás volt a jellemzõ,
Király Pál szavaival „bizonyos szellemi
erjedés indult” a szakközönség soraiban.
A vezetõségi beszámolóban már megje-
lentek a gazdálkodásban rejlõ ellent-
mondások, sokan látták problematikus-
nak az erdészetben kialakult helyzetet és
a jövõt. A nyereségérdekelt szemlélet és
szabályozás hátrányosan hat a hosszútá-
vú érdekeket szolgáló erdészeti ágazat-
ra. Ahogy a beszámolóban megfogal-
mazták, új erdészeti politikára van szük-
ség, amelyben nagyobb hangsúlyt kap
az ökológia. Érdekes, hogy ezeknek a
gondolatoknak a csírái már megjelentek
az 1929. évi közgyûlésen. 

A vándorgyûlés évében támadások
érték az erdõgazdálkodókat, kritikai
észrevételek jelentek meg a sajtó hasáb-
jain, ezek között erõsen túlzó megjegy-
zések is elõfordultak, „kirabolják az er-
dõt”, és ehhez hasonlók. 

Figyelemre méltó, hogy az elõzõ há-
rom vándorgyûlésen helyet kapott a
fenyvesítés programja: 1957-ben felújí-
tás erdei fenyõvel, ’64-ben lucfenyõ kí-
sérletek, ’74-ben kopárfásítás erdei fe-
nyõvel, a ’85 évi programban már a fe-
nyõkérdés nem szerepelt, a fenyvesítés-
sel kapcsolatos akkori álláspontok már
változtak.

Dr. Királyi Ernõ hivatalvezetõ felszó-
lalásából érdemes kiemelni, hogy az
akkori megítélés szerint a magyar erdõk
8,5-9,0 millió br.m3 fatérfogat kiterme-
lésére adtak lehetõséget. A tényszámok
azt mutatják, hogy az ’50-es évektõl a
fakitermelés állandóan nõtt, a csúcsot
’85 körül érte el 7,5 millió bruttóval,
azután csökkent.

Vándorgyûlések az Egri Erdõgazdaságnál II.

A szilvásváradi gépbemutató

Aszfaltfinisher a Bükk-fennsíkon

Bükkszéki fenyõtelepítés



Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 9. szám (2013. szeptember) 311

MÚLT-KOR

A közgyûlésrõl készült fotó az elnök-
ségben lévõk egy csoportját mutatja be,
név szerint: dr. Királyi Ernõ, Király Pál,
dr. Herpay Imre, dr. Ábrahám Kálmán
(takarásban), dr. Gál János rektor, dr.
Kovács Jenõ.

A második sorban (jobb szélen)
Schmotzer András fõmérnök, aki mun-
katársaival a fõszervezõi teendõket látta
el. Figyelemre méltó, hogy a közgyûlé-
sen személyesen megjelent dr. Ábrahám
Kálmán, az OKTH elnöke, ez azt jelezte
az erdészek számára, hogy egyre na-
gyobb szerepet kapnak a természetvé-
delem szempontjai. A Bükki Nemzeti
Park és az ehhez kapcsolódó tájvédelmi
körzetek a cég területének mintegy felén
jelentenek korlátozásokat.

A közgyûlésen kiosztották a kitünte-
téseket, Varga Béla erdõmûvelési osz-
tályvezetõ Bedõ-díjban, Molnár László
mûszaki tanácsadó Kaán Károly-díjban
részesült az egriek közül. A Kaán Károly-
díjat ezen a közgyûlésen alapítottták.

Az Oldalvölgyi úton, a Völgyfõ-ház
közelében vitatták meg a résztvevõk az
akkori idõk legnagyobb erdõmûvelési
problémáját, a kocsánytalan tölgy pusz-
tulását. Varga Béla ismertetõje szerint az
ország tölgyeseinek 27%-a károsodott, a
Mátrai EFAG területén 200 ezer m3 tölgy-
fa elszáradt. Az osztályvezetõ kárlánco-
latra vezette vissza a jelenséget.

A Pazsag közelében gépbemutatót
tartottak. Ott mutatták be egyrészt a sa-
ját tervezésû és kivitelû gépeket (EA-03
aprító, HP-200-as elõtéttüzelõ, kúpos
hasító, görgõs hasító, KR-3 kérgezõ),
másrészt gyérítésben alkalmas külföldi
gépeket (Bobcat, T-10).

A Püspöklesi rakodón uzsonna várta
a vendégeket, ehhez kapcsolódik egy
kis epizód. Már elõzõleg beharangozták
a sült pisztrángot, az egyik autóbuszon a
kísérõ viszont a következõt közölte az
utasokkal: „sajnos technikai okokból a
pisztráng tízórai elmarad, helyette Schu-
bert Pisztráng-ötös címû mûvét fogjuk
lejátszani hangosítással”. Az olvasók jól
ismerik õt, aki ezt a tréfát elkövette.

A vándorgyûlés nevezetes eseménye
volt a Szalajka-völgyi „Király-féle ház-
ban” berendezett Erdészeti Múzeum
megnyitása volt. Az avató beszédet dr.
Herpay Imre egyetemi tanár, az OEE el-
nöke mondta.

A fotón látható személyek: dr. Her-
pay Imre, dr. Kovács Jenõ, dr. Váradi
Géza hivatalvezetõ-h., és Zilahy Aladár.
A múzeum létrehozása dr. Kovács Jenõ-
nek és Jáhn Ferncnek volt köszönhetõ,
és külön ki kell emelnem Zilahy Aladár
szerepét, aki a létesítést megszervezte,
és hallatlan szorgalommal végezte a
gyûjtõ munka nagy részét. Róla nevez-
ték el létesítményt.

Végül meg kell emlékeznem azok-
ról, akikrõl a hivatalos beszámolók nem
szoktak említést tenni, róluk nem szo-
kás fotókat készíteni. A rendezõk, akik
Schmotzer András fõmérnök irányításá-
val elvégezték az aprólékos háttérmun-
kát, nélkülük nem lehetett volna meg-
szervezni a nagy találkozót.

18 év telt el, amikor újra vándorgyû-
lést rendezett az erdõgazdaság, most
már az EGERERDÕ Rt., és közel fél év-
század multával ismét a Mátra volt a
rendezvény színhelye 2003-ban. A
vezérigazgató akkor Pallagi László, az
Egyesület elnöke Cserép János, titkára
Ormos Balázs, a Helyi Csoport elnöke
Jung László vezérigazgató-helyettes.
Cserép Jánoson kívül jelen volt a négy
korábbi egyesületi elnök (idõrendben):
dr. Madas András, dr. Herpay Imre,
Schmotzer András, dr. Káldy József, és
ott volt a Cserép Jánost követõ dr. Petõ
József is, valamint a jelenlegi elnökünk
Zambó Péter (fotó). 

Madas Andrást, az erdészet nagy
szaktekintélyét, „az OEE örökös tiszte-
letbeli elnöke” címmel ezen a vándor-
gyûlésen tüntették ki, õ volt a leg-
hosszabb ideig (1956-79) az Egyesület
elnöke. Schmotzer András, aki két ci-
kluson át töltötte be az elnöki posztot,
ismét kirukkolt, ö volt a fõszervezõje a
2003-as igen gazdag programokkal
összeállított rendezvényünknek.

A vándorgyûlést megtisztelte jelenlé-
tével dr. Solymos Rezsõ professzor, aka-
démikus. 

Azok a gondolatok, amelyek már
halványan 1929-ben, majd 1985-ben
erõteljesebben, a mátrai közgyûlésen

A közgyûlés (1985) … és a fõrendezõ

Az Erdészeti Múzeum avatása

Egyesületi elnökök 1956-tól: Dr. Madas András, Schmotzer András, Dr. Káldy József, Cserép János, Dr. Pethõ József, Zambó Péter

A rendezõk
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már határozottan jelentek meg. Az erdõ
nem anyagi jellegû szolgáltatásai a Mát-
rában elõtérbe kerülnek, a turisztikai,
üdülési, általában a közjóléti igények
ott igen jelentõsek. Cserép János OEE
elnök beszámolójában úgy fogalmaz,
hogy ezeket az igényeket ki kell elégí-
tenünk, de közben nem szabad félre-
tennünk a gazdasági feladatokat. A ter-
mészetvédelem kérdése fontossá vált,
erre külön programot szerveztek a Ké-
kes Erdõrezervátumban. Mindezeket
tömören a vándorgyûlés jelmondata fe-
jezi ki: „Az erdõ közérdek”.

Mátrafüred a jó hírnevet szerzett szak-
iskolájával központja volt a vándorgyû-
lésnek, ez a település mindig nagy szel-
lemi központ volt a magyar erdészet
számára. A gyakorlati erdészkedés, a
tudomány, a természetvédelem, az ok-
tatás, a vadászat, a közjólét, az egyesü-
leti témák, mind megjelentek a rendez-
vény programjában és a szakiskolában
rendezett kiállításon.

A Mátrafüredi Erdészet vezetõ ember-
ei – Rosta Gyula erdészetvezetõ, Dudás
Béla, Gyenes István mûszaki vezetõk –
bemutatták a területen folyó munkákat,
a Dél-Mátrára jellemzõ nagy arányban
elõforduló gyenge termõhelyû, száraz
tölgyesek felújítását, cseresek és egy lu-
cos átalakítását. A feladatot sok helyen
kerítésben, mesterségesen lehet megol-
dani. Bemutatták a kíméletes közelítés
eszközeit (kötélpálya, fogat).

A tudomány is képviseltette magát,
bemutatták az IUFRO Lucfenyõ Szárma-
zási Kísérlet tevékenységét, melyet az
ERTI Mátrafüredi Állomása irányít, ke-
zel dr. Csóka György igazgató vezetésé-
vel. A kísérleteket az Újvári Ferenc-Jár-
mai Éva házaspár indította el a ’60-as
években.

A Kékes Erdõrezervátumot termé-
szetvédelem jegyében Duska József, a
Bükki Nemzeti Park igazgatója és Szu-
romi László, a Tájvédelmi Körzet veze-
tõje vezette fel. Duska kihangsúlyozta,
hogy az erdõ igazi terméke „nem a fa,
hanem a maga az erdõ minden szolgál-
tatásával együtt”. Ezután meglátogatták
a Kékes oldalában fekvõ Pisztrángos ta-
vat (természetvédelmi terület), onnan
táplálták a Károlyiak mai szemnek is
csodálatos vízmû rendszerét.

A szakmai programok után a Kékes
magaslatán egy kis ünnepséget tartot-
tak, ahol Cserép Jánoson és Pallagi
Lászlón kívül köszöntõt mondtak az ak-
kori politika emberei: dr. Magda Sán-
dor, a gyöngyösi fõiskola fõigazgatója,
parlamenti képviselõ, és Keresztes Jó-
zsef, Gyöngyös alpolgármestere.

A szervezõk kultúrprogramról is
gondoskodtak, a rosszemlékû recski tá-
bor helyén lévõ Nemzeti Emlékparkot
látogatták meg a résztvevõk Tóth Lász-
ló, parádfürdõi erdészetvezetõ kalauzo-
lásával.

Mindezek után következett a ván-
dorgyûlések elmaradhatatlan esemé-
nye, a baráti találkozó, melyet Mátrafü-
reden, az akkori nevén Vadas Jenõ Er-
dészeti Szakközépiskola termében és
parkjában rendeztek meg. Ott lépett be
a programok folyamába az oktatás, Si-
mon László igazgató, aki 15 éven át volt
az intézmény élén, bemutatta az iskola
múltját, jelenét és a tervekkel teli jövõt.
A szakiskola parkjában az ország 34 he-
lyi csoportja egy-egy fát ültetett, ezzel
tették le kézjegyüket a vándorgyûlés
tiszteletére.

A baráti összejövetel hangulatát talán
jól érzékelteti az itt bemutatott fotó.

Különösen felemelõ látvány volt,
amikor a szakiskola parkjában tábortü-
zek lobbantak, jelképezve az ország 19
megyéjébõl érkezõ erdészek seregét.

Összességében elmondható, hogy a
2003-as vándorgyûlés jól szervezett, si-
keres összejövetel volt, ami annak kö-

szönhetõ, hogy a térség sokféle erdésze-
ti szervezetét a fõszervezõ Schmotzer
András jó érzékkel fogta össze egy lelkes
csapattá. Az eddig felsoroltakon kívül
nagyon sokan dolgoztak a háttérben. Itt

kell megemlítenem a Helyi Csoportokat,
az egrieknél Garamszegi Istvánt és Ko-
vács Gyulánét, a mátrafürediek közül
Miklósi Lajost és Szuromi Lászlót, akik
teljes erõvel vetették be magukat a szer-
vezésbe. A jeles emberek közül nem
hagyhatom ki Ivádi István erdésztechni-
kust, a Bátonyterenyei Erdészet mûszaki
vezetõjét, aki akkor kapta meg a Kaán
Károly Emlékérem kitüntetést.

A résztvevõk között – ismereteim
szerint – heten voltak, akik az 1957-es és
a mostani találkozón is jelen voltak, kö-
zülük négyen: dr. Madas András, Riedl
Gyula, Bõgér András és Rakonczay Zol-
tán (fotó, a halottak fekete-fehér képen)
szerepet játszottak az ’57-es vándorgyû-
lés elõkészítésében és megszervezésé-
ben. Köztük Riedl Gyula bácsi minden
egri vándorgyûlésen ott volt, ott szüle-
tett Eger mellett Makláron, így érthetõen
sorsa Egerhez kapcsolódik. Egy hozzám
írott levelében „a felejthetetlen egri ván-
dorgyûlések melegségére” emlékezik.
Bõgér András Riedl Gyulával együtt
egyik szervezõje volt az 1957-es rendez-
vénynek. Rakonczay Zoltán – Zoli bácsi
– volt a fõrendezõje az ’57-esnek, õ,
mint élõ szemtanuja az akkori idõknek,
a legtöbb információt nyújtotta szá-
momra az ott történtekrõl. További há-
rom személy, akik ’57-ben is és 2003-
ban is résztvevõk voltak: Miklósi Lajos,
Bozsik Pál és Pócsi Béla, közülük Mik-
lósi Lajos bácsi alaposan kivette részét a
szervezõ munkákból. A felsorolt hét
kolléga közül ma már csak ketten élnek,
Rakonczay Zoltán és Miklósi Lajos. 

A vándorgyûlés szellemiségét Madas
András tiszteletbeli elnök fogalmazta
meg legszebben: „az erdõ a természet
legértékesebb része, amit meg kell õriz-
nünk a következõ generációk számára”.

A 2003-as nagy találkozó emlékét õr-

zi a Nagyhalmajon elhelyezett emlékkõ,
a Kékestetõn és a Parádfürdõi Gyógy-
szálló falán – az ’57 évi közgyûlés szín-
helyén – elhelyezett emléktábla.

Wágner Tibor
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A baráti találkozó (2003)

Négyen az ’57-esek közül


