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Ínség: A felszabadulás elõtt a földbirtokosok foglyokkal táp-
lálkoztak.
Recept: Vadkár ellen nincs orvosság, de a rókáknak a strych-
nin (inkább sztrichnin) használ.
Lankadás: A szomorúfûz vesszõi hamar lelankadnak, innen
kapta a nevét.
Elõvigyázatosság: A gomba néha gyomorbántalmakat okoz.
Ilyenkor a táplálkozást mellõzni kell.
Hatékony védekezés: Szúveszély esetén a fenyveseket eléget-
jük. Így a szúbogarak lárvái is megsemmisülnek.

Vizsgaláz 3.
(megjelent az Erdõgazdaság és Faipar 1970. novemberi

számában)

Vadászat. …szalonkát csak nyáron és csak éjszaka lehet va-
dászni.
Szemléltetõ oktatás: A tanár a szemléltetõ eszközök közül ki-
emel egy õzagancsot és megkérdezi a vizsgázót: mit tud errõl
az õzagancsról leolvasni. A vizsgázó az õzagancsot jól körbe-
forgatja, megnézi minden oldalról majd így válaszol: A leltári
számot.
Óvatosság: Ha a vadetetõn rövid az eresz, az esõ a vad farára
csurog, ezért a vad ilyenkor oldalt áll.
Erdészeti kutatás: A munkásokat meleg étellel kell ellátni, mert az

ERTI tudósai megállapították, hogy éhen nem megy a
munka.
Baleset-elhárítás: Jó a védõsisak, mert ha egy száraz ág rá-
esik, a favágó egy kicsit elszédül, de nem hal meg teljesen.
Honvágy: Arany János a belügyminisztérium titkára volt, de
utána a Sziget fái között meglátott egy vásárra menõ falusi
szekeret, és rögtön visszavágyott a falura.
Cárizmus: A világtörténelemben legelõször a Szovjetunióban
szûnt meg a gyûlölt orosz cárizmus.
Erdõrendezés: Az üzemtervnek két tartozéka van, a busszola
és a teodolit, s mindez 10 évre szól.
Ornitológia: Költözõ madaraink Afrikában gyakran a gyen-
gén fejlett országokat lepik el.
Halászat: A pisztráng szereti a hideget, ezért még a vízben is
megél.
Külkereskedelem: Az élõvadexport sok devizális nehézséget
hoz a népgazdaság konyhájára.
Langyos idõ: Abszolút nullpontnak nevezzük azt az állapotot,
amikor nincs sem hideg, sem meleg, mert a hõmérséklet ab-
szolút ki van egyenlítve.
Fatömegfelvétel: A fa mellmagasságát a mellünk táján, kb. fe-
le-fele távolságban kell megmérni.
Fajelmélet: A fekete gólyákra is jellemzõ a színek szerinti
megkülönböztetés.  

Lejegyezte: Rakonczay Zoltán

ERDÉSZ ÉLET – ERDÉSZ LÉLEK / SZAKMAKULTÚRA

A gyulaji erdõ- és vadgazdálkodás évszázados szakmatör-
ténetének alakulása nagy nevekkel tûzdelt. A szakmai és
emberi nagyság mellett e nevek mögött sokszor igen kalan-
dos életút állt. 

Ilyen volt például Apt Ödön szakmai és magánéleti útja is,
melyet megismerve érti meg igazán az ember a haza, a szak-
ma és az ember szeretetét. Apt Ödön életérõl fia, Kamill az
Erdészeti Lapok 2015. szeptemberi írá-
sában részletesen beszámolt. 

Apt Ödön a soproni akadémia erdõ-
mérnöki karának elvégzését követõen
az akkor még magánkézben lévõ, Her-
ceg Esterházy Hitbizomány gondnoksá-
ga alá tartozó Gyulajra került mint erdõ-
gondnok. Életének az 1930-as és 1940-
es évek közé tehetõ ezen szakaszában
meghatározó, sokat emlegetett és szere-
tett helyszínévé vált a gyulaji erdõség. 

A kommunista hatalomátvétel után
akarata ellenére áthelyezték Szekszárdra erõs politikai és
ideológiai nyomás alá, amit csak évekkel késõbb tudott a há-
ta mögé tudni, amikor munkalehetõséget kapott az ERTI-nél.
Így került 1951 tavaszán vissza Sopronba. 

Öt ERTI-s év után az ’56-os forradalom kitörése és leverése
miatt elõször Ausztriába kényszerült, ahol a Sopronból a kana-
dai Vancouverbe kimenekült oktatók és hallgatók által alapított
University of British Columbia Soproni Tagozata/Fakultása (So-
pron Division) kérte fel erdõvédelmi és rovartani oktatónak. 

Mivel 1961-ben a soproni fakultás megszûnt, Apt Ödön és
felesége ismét költözésre kényszerült, ezúttal Dél-Ameriká-
ba. Ott több év helykeresés és nyelvtanulás után egy mérnö-
ki irodánál helyezkedett el úttervezõként. Kalandos életébõl

egy év venezuelai, spanyol nyelvû vendégoktatás sem ma-
radt ki. A kelet-venezuelai jusepini egyetemen tanított erdõ-
védelmet. Utazásai során lelkesen, gyerekkori, de örökké tar-
tó szenvedélyként gyûjtötte a rovarokat, leírva számos új fajt.
Gyûjteményének egy része ma a British Múzeum tárházát
gazdagítja. 

Dél-amerikai kitérõje után feleségével visszaköltöztek a ka-
nadai Vancouverbe. Hetvenkét éves korában ment valóban

nyugdíjba, majd még 18 évet horgászga-
tott, vadászgatott, hogy élettel betelve
1990. november 30-án csendben elalud-
jon. Fia, az 1956-tól szintén Kanadában
élõ és már 1961-ben ott végzett okleveles
erdõmérnök Kamill, édesapja kalandos
életútját ismerve, és legboldogabb éveire
emlékezve, apját „hazahozta”, és földi
hamvait a gyulaji erdõtömb egyik cseresé-
ben szórta el. 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
Tamási Erdészete tisztelegve a múlt szak-

embere és saját múltja elõtt, 2015 õszén ugyanabban az er-
dõrészletben erdei emlékmûvet állított volt mérnökének és
feleségének. Az emlékmûvet Apt Kamill személyesen, az er-
dei helyszínen nem, csak a Kanadába elküldött fényképeken
láthatta. Idén április 16-án azonban meglátogatta édesapja és
édesanyja emlékmûvét, felelevenítve megannyi szép emléket
a múlt századi gyulaji idõkbõl. 

A British Columbia Vancouver-szigetrõl érkezõ Apt Kamill
és Gõbölös Péter, a Zrt. vezérigazgatója közösen rótták le
tiszteletüket Apt Ödön okleveles erdõmérnök, neves gyulaji
erdõgondnok emlékhelye elõtt.

Kovács Tamás
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Apt Kamill látogatása a gyulaji erdõségben


