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Az OEE 147. Vándorgyûlésének elsõ
napján, 2016. június 23-án került sor
Egyesületünk megalapításának másfél
évszázados jubileumát ünneplõ köz-
gyûlésre, Sepsikõröspatakon.  

A közgyûlésen megjelentek – a vadász-
kürtök üdvözlõ hangjai mellett – feláll-
va köszöntötték az egyesület hivatalos
zászlajának és a vándorgyûlés vándor-
zászlónak a bevonulását, majd az ünne-
pi közgyûlés nyitányaként felcsendül-
tek nemzeti Himnuszunk közösen éne-
kelt hangjai. 

Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára a
pulpitushoz lépve üdvözölte az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Vándorgyûlésé-
nek a Kovászna megyei Sepsikõröspata-
kon megjelent résztvevõit és vendégeit. 

Kiemelte, hogy idén ünnepli az Egye-
sület az alapításának 150. évfordulóját,
amely alkalomból az egyik alapító, dr.
Bedõ Albert szülõ- és nyughelyén gyûlt
össze a tagság a hagyományos évenkén-
ti találkozóra, amely immár sorrendben
a 147. OEE Vándorgyûlés.

Külön köszöntötte a megjelent ma-
gyarországi közjogi méltóságokat, elsõ-
ként dr. Áder Jánost, Magyarország
köztársasági elnökét, majd dr. Semjén
Zsoltot, Magyarország miniszterelnök-
helyettesét és dr. Fazekas Sándort, Ma-
gyarország földmûvelésügyi miniszte-
rét. Ezen kívül dr. Bitay Márton Örs ál-
lami földekért felelõs államtitkárt és
Gyõrffy Balázst, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnökét. 

Köszöntötte a házigazdákat is, Zambó
Pétert, az Országos Erdészeti Egyesület el-
nökét, Tamás Sándort, Kovászna Megye
Tanácsának elnökét és Kisgyörgy Sándort,
Sepsikõröspatak polgármesterét. 

A vendégek között üdvözölte dr. Mel-
les Elõdöt a romániai Magánerdõ Gazdál-
kodók Országos Szövetségének alelnö-
két, Kató Béla református püspököt, Bá-
lint Benczédi Ferenc unitárius püspököt.
Emellett a Brassói és a Nyugat-magyar-
országi Egyetem dékánját és képviselõit,
Tolnay Lajost az Országos Bányászati és
Kohászati Egyesület tiszteletbeli elnökét.
A magyarországi és székelyföldi erdé-
szeti szakigazgatás, oktatás és kutatás,
valamint az állami és magán erdészeti
társaságok vezetõit, az Erdélybõl, Felvi-
dékrõl, Kárpátaljáról, Szlovéniából, Hor-
vátországból, Németországból és Ausz-
triából érkezett tagokat, kollégákat és a
meghívott vendégeket, az Egyesület tag-
ságát, az Elnökség tagjait.

Az OEE fõtitkára az üdvözléseket kö-
vetõen felkérte Zambó Péter OEE elnö-
köt, hogy köszöntse a megjelenteket és
nyissa meg hivatalosan is az ünnepi
közgyûlést.

„Tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Mi-
niszterelnök-helyettes Úr, Miniszter Úr!
Tisztelt Vándorgyûlés, Tisztelt Házigaz-
dák, Kedves Vendégeink, Hölgyeim és
Uraim!

Fõhajtással köszöntöm Önöket az
Országos Erdészeti Egyesület 147. Ván-
dorgyûlésén, Erdélyben, a legnagyobb
magyar erdész, Kálnoki Bedõ Albert
szülõhelyén, Sepsikõröspatakon. Törté-
nelmi pillanatot élünk! Az erdészet
ügyét eddig hat emberöltõn át szolgáló
Egyesület vándorgyûlése 118 esztendõ
után visszatért a Székelyföldre! Három-

szék vonzásának engedve, ezernél is
többen zarándokoltunk ide. Tanúi lehe-
tünk, amint Selmec, Sopron és Erdély,
az egész Kárpát-medence erdészete itt
összeér, szakmánk és magyarságunk
egybeforrad. 

Erdészetünk és Egyesületünk törté-
nelmének, teljesítményének, határokon
átívelõ jelentõségének elismerését is lá-
tom abban, hogy illusztris vendégeink -
Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes, Fazekas Sándor miniszter, Bi-
tay Márton Örs államtitkár és Gyõrffy
Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara elnöke – a külvilág figyelmét fe-
lénk irányítva, kitüntetõ részvételükkel
tisztelték meg az ünnepi Közgyûlést! 

Megbecsülésünket fejezem ki min-
dazoknak, akik lehetõvé tették, hogy az
OEE megalapításának másfél évszáza-
dos jubileumát itt, ezen a kultikus vidé-
ken ünnepelhetjük! 

Itt gratulálunk kitüntetettjeinknek,
majd a kálnoki unitárius temetõben
mindannyian fejet hajtunk Bedõ Albert
emlékezete elõtt. 

Holnap a terepen, Háromszék, Erdõ-
vidék, Brassó, valamint Csíkszék erdé-
szetébõl, kultúrájából kapunk ízelítõt.

Köszönöm minden kedves Házigaz-
dánknak, Vendégünknek és Tagtár-
sunknak, magyarnak és nem magyar-
nak, a határainkon belül és azon túl
szolgáló erdésznek, elkötelezett támo-
gatóinknak, hogy együtt ünnepelhe-
tünk! 

Bedõ egyik, 1878-ban leírt alapveté-
se egy latin példabeszéd, mely a saját
szakunkra nézve is örök igazságot tar-
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talmaz: „Összetartás által kis dolgok
naggyá lesznek, és megfordítva, a leg-
nagyobbak is megsemmisülnek.” 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A vilá-
gon alig néhány tagot számlál a másfél
századot megélt, mûködõ szervezetek
elegáns klubja. Azok közé tartozunk,
akiknek van mire szerénynek – ünnepi
alkalmakkor büszkének lennie! Min-
dannyiunknak tartalmas programokat,
vidám baráti találkozót és örömteli
együttlétet kívánok! 

Szeretném, ha örökké emlékezetes
lenne ez a történelmi zarándoklat, a
Kárpát-medence legnagyobb erdészeti
találkozója, Európa legrégibb erdész ci-
vil szervezetének jubileumi ünnepsége!

Közgyûlésünket, egyben a 147. ván-
dorgyûlés rendezvénysorozatát ezennel
megnyitom! Jó Szerencsét, Üdv az Er-
désznek!”

Az OEE elnökének megnyitó köszön-
tõje után a vendéglátó Kovászna megye
nevében, Tamás Sándor a megyei tanács
elnöke üdvözölte a közgyûlést.

„Tisztelt Köztársasági Elnök úr, Mi-
niszterelnök-helyettes úr, Miniszter úr,
Fõtiszteletû püspök urak, Hölgyeim és
Uraim! 1804-ben nemes székely elõde-
ink az erdélyi fõkormányszéknek cím-
zett levelüket úgy kezdték, hogy „ne-
künk csupán csak fában van minden
élõ okunk”. 

Ez a magvas megállapítás 200 év táv-
latából is rendkívül idõszerû, hiszen
Székelyföld jövõjének egyik biztosítéka
a magánerdõ-tulajdon megszilárdítása,
az erdõk szakszerû kezelése, ésszerû
hasznosítása. 

Nálunk nagy hagyománya van a kö-
zös használati formának, az erdõ és le-
gelõ társulásoknak, ahogy mi nevez-
zük, a közbirtokosságoknak. Székely-

földön több mint 500 ezer hektár erdõ
van magántulajdonban és magánkeze-
lésben.  Nagy vagyon, nagy felelõsség. 

Ilyen szempontból is kiemelt megtisz-
teltetés hogy az egyesület fennállásának
150. jubileumi évfordulóját ilyen szép
számban itt ünnepelhetjük. Köszönet érte
az egyesület vezetõinek, kiemelten Zam-
bó Péter elnöknek, hogy a több mint há-
rom évvel ezelõtti álmot valóra váltottuk. 

Az igaz, hogy 118 évvel ezelõtt, 1898-
ban volt vándorgyûlés nálunk, de akkor
Székelyföld Magyarország része volt.
Most közigazgatásilag más a helyzet, de
lélekben eggyé tartozunk, nemzetileg és
szakmailag egyaránt. Úgy, ahogy azt Be-
dõ Albert ránk hagyta és itt olvasható a
hátam mögött: “Szeressük hazánkat,
nemzetünket és szakunkat hûséggel,
egyetértéssel és összetartozással.”

118 évvel ezelõtt is komoly, nagy
rendezvény volt Sepsiszentgyörgyön. A

mai esemény viszont minden eddigi ta-
pasztalaton, sõt minden reményen felü-
li. Nemcsak azért, mert több mint ezer
kárpát-medencei szakember van itt, ha-
nem a legmagasabb állami méltóságok,
erdélyi püspökök, román és magyar
magán és állami szakmai szervezetek,
és még sokan mások tiszteltek meg je-
lenlétükkel a rendezvényt. 

Tisztelt jelenlévõk, tudom, hogy ez
idáig is sokan keresték fel a legnagyobb
magyar erdész szülõfaluját és végsõ
nyugvóhelyét. Bevallom, hogy az elkö-
vetkezõkben azt szeretnénk, hogy a há-
romszéki Kálnok, szakmai zarándok-
hellyé váljon. Terveink között szerepel
egy Bedõ Albert emlékház felépítése,
amelynek alapjait már leraktuk. 

Kedves jelenlévõk, az elkövetkezõ na-
pokra hasznos szakmai együttmûködést,
jó kikapcsolódást és erõt, egészséget kí-
vánok Önöknek. Egy biztos, ha esik, ha
havazik, ha süt a nap, ha fúj a szél, mi
visszavárjuk Önöket ide, Székelyföldre.
Jó találkozást mindannyiuknak!” 

A székelyföldi vendéglátók nevében
elhangzott üdvözlés után dr. Áder Já-
nos, Magyarország köztársasági elnöke
tartotta meg ünnepi beszédét.

„Tisztelt Vándorgyûlés! Hölgyeim és
Uraim! „Engem az erdõ véd s szeret” –
írta Áprily Lajos, Erdély szülötte. Neki
az erdõ volt az élet; ismerõs otthon, ér-
zelmek forrása, mesék világa. Az ihletõ
forrás. „Boldog itt, akinek odva van” -
fejezte ki õszinte ragaszkodását a táj-
hoz, ahol minden somvirág, ragadozó
madár, minden éjszaka, kakukkszó, kõ
és szarvas, minden szál fenyõ ihletet ad. 

Áprily világában minden gondolat
természeti képet ölt magára. A viharban
„égi s földi pára egyesül”. A pisztráng
örökké megérkezik, minden „zúgón,
szirten által”. Az ég kékje olyan, mint-
ha valaki szajkótollakat fogott volna, „s
bekárpitozta velük az eget”. A hegy pe-
dig a „végtelennek õre”.

Nem véletlen, tisztelt Hölgyeim és
Uraim, hogy – miként a költõ – az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alapítói is ilyen
gyönyörû tájakat, ilyen fenséges hegye-
ket hoztak magukkal a szívükben ott-
honról. A máramarosi Aknasugatagból
Wagner Károly, Selmecbányáról Divald
Adolf, Sepsikõröspatakról Bedõ Albert.
Õk is szerették, ismerték, értették az er-
dõt, olvasni tudták rezdüléseit. Igaz, a
szavakat sokszor még nekik maguknak
kellett megkeresniük hozzá. Ha nem is
versekben, a tudományban minden-
képp. Hiszen 150 évvel ezelõtt nem volt
még magyar nyelvû erdészeti könyvkia-
dás és képzés. Ezért az új egyesület fõ fe-
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ladatai között szerepelt, hogy sikerüljön
megteremtenie „az erdészeti tanulmá-
nyok magyar nyelven való mûvelésének”
feltételeit. A cél az volt, hogy legyen ma-
gyar szakirodalom, magyar kutatás és
magyar nyelvû oktatás. Az eredmény
önmagáért beszél.

Korszerû tudás birtokában magyarul
lett tananyag az erdõbecsléstan, a ho-
zamszámítás, a földméréstan, az erdõte-
nyésztéstan, az erdõrendezés, a fatöm-
egtáblák és terméstáblák kezelése. 
Másfél évszázada megszületett a mo-
dern magyar erdészettudomány. A 150
évvel ezelõtti bátor kezdeményezõk-
nek köszönhetõ, hogy a józan mérték-
letesség lett a vezérfonal, és a Kárpát-
medence erdõi nem váltak a féktelen
felhasználás martalékává. Lecsupaszí-
tott hegyek és völgyek kapták vissza
fáikat, gyenge erdõk erõsödhettek meg,
és a tudomány szempontjai szabták
meg az okos gazdálkodás feltételeit.

Nagy utat járt be a hazai szakma attól
az idõtõl, amikor a selmecbányai Bá-
nyászati és Erdészeti Akadémián ma-
gyarként még mindössze Wagner Ká-
roly tanította az erdészeti tárgyakat. Egy
kicsiny, de elszánt szakmai közösség,
alig néhány ember vitte végbe a hatal-
mas fordulatot. Lapot indítottak, egye-
sületet szerveztek, iskolát alapítottak,
szerepet vállaltak az államigazgatásban,
és szó szerint kikövetelték az erdõtör-
vényt. 

Mindez együtt elég volt ahhoz, hogy
lassanként egy egész ország másként
tekintsen az egyik legfontosabb termé-
szeti vagyonára. Néhány esztendõ kitar-
tó munkájának köszönhetõen 1879-ben
hatályba lépett az elsõ polgári erdõtör-
vény is. Elõrelátó, a jövõ iránt felelõs er-
dõgazdálkodás vette kezdetét. Az új
törvény kordában tartotta a gazdasági
szempontokat, szabályozta a kitermelés

mértékét. Szigorú üzemtervezést írt elõ
a távlatos gondolkodás elérése érdeké-
ben. A közösségi érdekek érvényesíté-
sét várta el a magántulajdonú erdõk bir-
tokosaitól is. Fontossá vált a földek be-
sorolása, a rendszertelen és túlzott faki-
termelés megzabolázása, a különleges

védelemben részesülõ területek kieme-
lése. Végeredményben a szabályok ál-
tal most elõször kimondatott, hogy az
erdõ védendõ érték, egy nemzet pótol-
hatatlan természeti vagyona. És csak ez
után ipari alapanyag. Hasznot csak úgy
hajt, ha a vele való törõdés kiállja a
fenntarthatóság próbáját. Az erdõ véd
és szeret – megérdemli az embertõl a
gondoskodást.

Bedõ Albert, akinek szülõföldjén
most az Országos Erdészeti Egyesület
elmúlt 150 esztendejét megünnepelni
összejöttünk, egy úttörõ generáció ki-

emelkedõ alakja volt. Iskolateremtõ
nemzedéké, amely tudományos té-
nyekkel támogatva üzent hadat a kétke-
dõknek és az érdekbõl ellenkezõknek. 

A Bedõ Albert szerkesztette Erdésze-
ti Lapok már az 1870-es években arról
írt, hogy az erdõpusztítások hatással
vannak „a klíma szabálytalanságára”, a
hõmérsékletre, a levegõ és vizeink mi-
nõségére. A magyar erdészek már ek-
kor arra figyelmeztettek, hogy a nö-
vénytakaró és az éghajlat között szoros
kapcsolat, kölcsönhatás áll fenn. Hogy
hatalmas árvizeket okoz, amikor a leta-
rolt vidék földje nem tart vissza elég vi-
zet. Hogy a kevesebb erdõ nagyobb
eróziót jelent: az esõ fokozatosan a fo-
lyókba mossa a talajt. Lám, milyen is-
merõs kép ez ma nekünk, amikor újra
és újra meg kell gyõznünk embertársa-
inkat, hogy figyeljenek jobban a sebek-
re, amelyeket tetteikkel a természetben
okoznak.

Bedõ Albert több mint 130 évvel eze-
lõtt „a jövõvel nem gondoló” rablógaz-
dálkodás veszélyeirõl írt. Neki fontos
volt a jövõ, a következõ generáció sor-
sa. A mi jelenünk. Kárhoztatta a felelõt-
lenséget, amely figyelmen kívül hagyja
a természet nagy összefüggéseit, és
nem fogja fel, hogy a természetbe be-
avatkozó ember lavinát indít el: elõre
nem látható események sorára van ha-
tással. Minden aggodalom ellenére Be-
dõ Albert bízott abban, hogy a tapaszta-
lat és a figyelemfelhívás jó döntésekre
sarkall. És el lehet érni, hogy az embe-
rek „tiszteljék és gondozzák az erdõket,
mint amelyek ölében életünk, vagyon-
unk és jóllétünk egyik legfõbb záloga
van letéve”.

A magyar erdésztársadalom és benne
az Önök egyesülete 150 év óta ezt a
szemléletet vallja magáénak. Ezt örököl-
te és hagyományozta tovább hosszú év-
tizedeken át. Volt és maradt a cél: er-
deink óvása, gondozása, ápolása, tele-
pítése, a felelõs gazdálkodás. Ezt a célt
tartották szem elõtt mindazok, akik te-
kintélyt adtak a magyar erdészszakmá-
nak. Akik minden történelmi veszteség
után is hûek maradtak hivatásukhoz
Magyarországon, a Kárpát-medencében
és mindenütt a világon. Ezt az örökséget
õrizték meg a Trianon után határon túl-
ra került területek hatalmas erdõségei-
ben dolgozó magyar erdészek. Ezt a tu-
dást vitték magukkal az 1956-os forrada-
lom utáni megtorlások elõl Kanadába
emigrált soproni egyetemisták és tanár-
aik. A világ egyik legnagyobb országá-
nak hatalmas erdõi sokat köszönhetnek
azoknak a magyar szakembereknek,

JUBILEUMI VÁNDORGYÛLÉS

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke
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akik a folyamatos erdõborítás Kárpát-
medencében kipróbált eszközeit hono-
sították meg új hazájukban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ünne-
pélyes közgyûléssel és Bedõ Albert sír-
ját felkeresve fejet hajtunk a magyar er-
dészek teljesítménye, munkája elõtt.
Köszönöm, hogy a jó hagyományokat
követve Önök ma is ugyanúgy gondol-
nak a jövõre, mint nagyszerû elõdeik.
Köszönöm, hogy ismerik az erdõ védel-
mének és használatának bölcs egyen-
súlyát. Isten éltesse az egyesületet és
annak tagjait!”

A köztársasági elnök szavai után
Szabó Fruzsina, a Mikes Kelemen fõ-
gimnázium 10. osztályos tanulójának
messze hangzóan szép énekhangja töl-
tötte be a sepsikõröspataki sportcsarno-
kot, amikor az Erdélyország sok szép vi-
ze címû népdalt adta elõ. 

Az énekszót követõen az OEE fõtit-
kára felkérte dr. Semjén Zsolt miniszte-
relnök-helyettest ünnepi beszédének
megtartására.

„Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Minisz-
ter Úr! Tisztelt Vándorgyûlés! Az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Székelyföldön
rendezett jubileumi vándorgyûlése haj-
szálpontosan egybeesik azon nemzet-
politikai törekvésünkkel, hogy a külön-
bözõ szakmák, a különbözõ érdeklõdé-
si körök kárpát-medencei szinten szer-
vezõdjenek. Ne hagyjuk, hogy az állam-
határok szétszakíthassák a szakmai, tu-
dományos, kulturális, sport és egyéb
szervezeteinket!

Ezért törekszünk arra, hogy legyenek
kárpát-medencei sportrendezvények,
ezért segítünk a határon túli színházak
és a magyarországi színházak együttes
fellépésében, ezért szervezünk nyári
szabadegyetemeket, és ezért is meghatá-
rozó jelentõségû, hogy az erdészszakma
kárpát-medencei seregszemlét tart. 

Szeretném felhívni a figyelmet Bedõ
Albert életmûvének egyik legfontosabb
üzenetére: a szaknyelv, a magyar szak-
nyelv megteremtésére. Amikor megkér-
dezték Teller Edétõl, hogy minek kö-
szönhetõ, hogy a matematikai és fizika
tudományok területén ilyen zsenialitás-
ra volt képes, akkor elgondolkodott és
meglepõ módon azt a választ adta,
hogy: Ady Endrének. 

Mégpedig azért, mert nem tudunk
olyan dologra gondolni, amit nyelvileg
ne tudnánk kifejezni és csak arra tu-
dunk gondolni, amit nyelvileg ki tu-
dunk fejezni. Tehát a tudomány mûve-
lése és az anyanyelvünk a legszorosabb
összefüggésben van. Ezért nagyon fon-
tos egy nemzet szempontjából a nem-
zet nyelvének az ápolása és ezért fon-
tos, hogy a magyar szaknyelv egységes
legyen az egész Kárpát-medencében,
mert ez teszi lehetõvé a szakmai megér-
tést és együttmûködést. 

Az ünnepi közgyûlés helyszíne az
egyik legnagyobb magyar erdész poli-
hisztor születési és egyben nyughelye
is. Bedõ Albert személyében több olyan
szempont is van, ami számomra szemé-
lyes jelentõségû, kötõdésû, és amiért õt
magamhoz nagyon közelinek érzem. 

Bedõ Albert 1880-tól meghatározó
tagja volt az Országos Magyar Vadásza-
ti Védegyletnek. Személyében is kifeje-
zi azt, hogy a vadgazdálkodás és az er-
dõgazdálkodás szorosan összefügg. 

Bedõ Albert emellett teológus is volt,
unitárius püspök úr tudná a legjobban
megerõsíteni, hogy milyen mélyen is-
tenhívõ ember volt és milyen mélység-
ben foglalkozott a teológiával. Nem vé-
letlen, hogy a magyar nyelv az erdõvel
kapcsolatban a természet templomáról
beszél. Ahogy Széchenyi Zsigmond
mondta:„... az erdõben ma is ott jár az
Úristen.” 

Teológiai értelemben a természet
rendje és a természetfölötti rendje
összefügg egymással. Bedõ Albertet,
mint erdészt, vadászt és teológust néz-
ve talán úgy pontos a hagyományos er-
dész-vadász köszöntés, hogy: Üdv az
erdésznek, a vadásznak! Tisztelet a
vadnak és az erdõnek! Hódolat a Te-
remtõnek! 

Bedõ Albert politikus is volt. 1896-tól
országgyûlési képviselõként mûködött,
tehát elõdünk a parlamenti képviselõ-
ségben. Életpéldája is példázza, hogy
milyen fontos a politika egy-egy szak-
ma tekintetében. Hiszen az erdészet
politikai képviselete és annak a megje-
lenítése az ország életben azért is volt
lehetséges, mert vállalta, hogy politikai
küldetést is teljesít az országgyûlésben.  

Szakmapolitikai küzdelmeinek a ta-
nulsága máig érvényes. Rámutatott,
hogy a szélsõségeket el kell kerülni az

erdõgazdálkodásban is, amely ma kife-
jezetten aktuális gondolat. 

Az ipari lobbinak nevezhetõ világot
egyáltalán nem érdekli az ökológia,
nem érdekli az erdõ élõ mibenléte, egy-
szerûen ipari nyersanyagot lát benne és
az egész világot ipari parkká alakítaná,
ha tehetné. Ismerjük a vadkapitalizmus-
nak ezt a mindent lebetonozni akaró
mentalitását. 

A másik szélsõség, a másik ellenpont,
amit talán sötétzöld álláspontnak is le-
hetne nevezni, egész egyszerûen kitilta-
ná az embert az erdõbõl és nem veszi fi-
gyelembe, hogy a világon emberek is él-
nek. Az erdõnek és az erdészetnek ige-
nis feladata, hogy az embert is szolgálja. 

Ezt a két szélsõséget kell elkerülni!
Amelyik egyszerûen csak ipari nyersa-
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nyagot lát az erdõben, és amelyik az
embert is számûzné az erdõbõl. 

Meg kell õrizni az erdõt, az erdõ
ökológiai egységét. Emellett minél in-
kább hangsúlyt kell helyeznünk az er-
dõk népjóléti feladataira. De az erdõ-
nek ipari jelentõsége is van az ország
gazdasága, nemzetgazdasága szem-
pontjából.

Ezt a kiegyensúlyozott bölcsességet
képviseli Bedõ Albert szakmapolitikája
és ennek a szakmai politikának az ér-
vényszerzése az országgyûlési tevé-
kenységében. 

Kedves barátaim azt gondolom,
hogy az, hogy mi most itt együtt va-
gyunk az valóban a nemzetpolitikának
megvalósulása. Hiszen az a célunk,
hogy a nemzetünk megmaradjon, ez
pedig csak úgy lehetséges, hogyha
nemzetet összetartó, ilyen hajszálgyö-
kerekkel tudjuk átszõni a Kárpát-me-
dencét. Ezért fontos, hogy az erdészek,
a sportolók, a mûvészek, a tudósok, a
szakmai szervezeteket kárpát-meden-
cei összmagyar szinten szervezzék meg
magukat. 

Ez a vándorgyûlés a magyarság meg-
maradásának az egyik szimbóluma!
Együtt vagyunk Erdélybõl, a Felvidé-
krõl, Kárpátaljáról, Délvidékrõl és az
Anyaországból! Köszönöm Önöknek,
hogy meghallgattak!”

A miniszterelnök-helyettes beszédét
követõen dr. Fazekas Sándor földmûve-
lésügyi miniszter lépett a pulpitusra.

„Tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Mi-
niszterelnök-helyettes Úr! Tisztelettel kö-
szöntöm az erdész szakma képviselõit, a
román kollégákat, az Országos Erdésze-
ti Egyesület tagságát és a jubileumi ván-
dorgyûlés minden kedves vendégét!

„A zászló, mely 1866 deczember 9-
én kibontva lett, ma is szilárdan áll és
vidoran leng! A szorgalom és jól végzett
munka, mely ama napon a magyar er-

dészet termõfájának magvát elültette, a
lefolyt 25 év alatt életerõs tölggyé nevel-
te az „Országos Erdészeti Egyesületet” –
ezekkel a szavakkal emlékezett meg az
Egyesület alapításáról, annak huszonöt
éves évfordulóján Bedõ Albert, az Erdé-
szeti Lapok hasábjain.

Azóta már ötször 25 év telt el. Bedõ
Albert szavai azonban továbbra is hely-
tállóak. Az „életerõs tölgy” mára nagy és
terebélyes fává nõtte ki magát. Az erdõk
szolgálatában munkálkodó elhivatott
szakemberek hatalmas eredményeket és
sikereket értek el a százötven év során.

A napjainkban mintegy 3500 fõs tag-
ságot számláló Országos Erdészeti
Egyesület másfél évszázados múltjával
az ország egyik legrégebben mûködõ
szakmai civil szervezete, amely alapítá-
sa óta a magyar erdõk, a magyar vidék
felemelkedéséért dolgozik. 

Az Egyesület évente tartott Vándor-
gyûlései a hazai erdõgazdálkodás leg-
nagyobb seregszemléjének számítanak.

A mostani jeles alkalom csak nem 100
évvel Trianon után, és az hogy az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület visszatért Erdély-
be, jelképezi, hogy mi magyarok mindig
is összetartozunk, és itthon vagyunk
mindannyian Erdély bércei között.

Az Országos Erdészeti Egyesület
munkájának nagy szerepe van abban,
hogy az elmúlt 150 évben a szakma ha-
gyományait õrizni tudta és minden eset-
ben meg tudott felelni a folyton változó
szakmai és társadalmi elvárásoknak úgy,
hogy közben mindvégig az erdõ, a fenn-
tartható erdõgazdálkodás alapelvei ma-
radtak elõtérben, és össze tudta és össze
tudja fogni a magyar erdésztársadalmat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A társa-
dalom igényei az erdõkkel szemben je-
lentõs változáson mentek keresztül az
elmúlt évtizedekben. Az erdõ hármas –
gazdasági, védelmi és közjóléti – funk-
ciója felé támasztott igények talán so-

hasem voltak ennyire sokrétûek, mint
napjainkban. 

A hosszú távú erdõtervezés során az
erdõk természeti értékének megóvása
továbbra is biztosított az erdész szak-
mai munkája és a természetvédelem
széleskörû bevonása által. Ennek ered-
ményeként az erdõk gazdag biodiverzi-
tása tovább bõvülhetett, és több védett
faj egyedszáma pedig gyarapodhatott. 

Ezen a területen továbbra is célunk:
az erdõk, az erdei élõhelyek, és ez által
az erdei életközösségek védelme; az er-
dõk szakszerû kezelése; a károsító ha-
tásoktól, a túlzott használattól és igény-
bevételtõl való megóvása; természetes
állapotának fenntartása, valamint az er-
dõ rendeltetésének, termõhelyi viszo-
nyainak és természetes állapotának
megfelelõ fafajokkal történõ felújítása. 

Gazdasági szempontból elengedhe-
tetlen az erdõkbõl fenntartható módon
kitermelhetõ megújuló nyersanyag
elérhetõsége és felhasználása. 

Elérendõ céljainkat a most készülõ
Nemzeti Erdõstratégiában rögzítjük,
amely az elkövetkezõ tizennégy év tö-
rekvéseit öleli fel. Ebben követjük majd
az elõzõ idõszakra érvényes Nemzeti
Erdõprogram fontosabb elemeit, de a
dokumentum irányt mutat majd az
újonnan fellépõ kihívások, úgymint a
klímaváltozás és az egyre növekvõ tár-
sadalmi igények kezelése.

A stratégiában foglaltak megvalósítá-
sának egyik eszköze a megfelelõ jogi
környezet kialakítása. Idõszerûvé vált a
2009-es erdõtörvény újbóli áttekintése,
újrafogalmazása, mivel zajlik az ágazat
teljes megújítása, az Önök közremûkö-
désével. Az erdõgazdálkodásról szóló új
törvény kidolgozása során érdemes
szem elõtt tartanunk a nagy elõdök, köz-
tük Bedõ Albert példáját, akinek megha-
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tározó szerepe volt az 1879-ben elfoga-
dott új, korszerû, európai színvonalú,
polgári erdõtörvény megalkotásában.

A most készülõ jogszabály is új szem-
lélet határoz meg. Ugyanis a hazai erdõk
fenntartásában a magyar erdésztársada-
lom vesz részt a legaktívabban. Legin-
kább õk tudnak gazdálkodni az erdõvel. 

Helyben lehet tehát kialakítani a
megfelelõ arányt és egyensúlyt az er-
dõk hármas: közjóléti-, gazdasági- és
védelmi funkciója között. Fontos, hogy
a készülõ törvény igazodjon a klímavál-
tozás kihívásaihoz; visszaszorítsa az in-
vazív fajok elterjedését; figyelembe ve-
gye az erdõk tulajdonosi összetételét;
kellõ különbséget tegyen a természetes
erdõ és az ültetvény erdõ között és új
szabályokat kell alkalmazni az energia-
célú ültetvényekre is, amelyeket lény-
egében nem lehet erdõként kezelni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 150 év
hosszú idõ. Sok víz lefolyt ez alatt az
Olton és a Tiszán. Sokat változott az er-
dõ, az erdészet és erdõgazdálkodás.
Minden munka és siker mögött, amit
elértünk, ott van az ember, az erdész,

aki kellõ szaktudással és elhivatottság-
gal folyamatosan fejlesztve magát, a jö-
võnek dolgozik.

A 25 éves jubileumi közgyûlésen
gróf Tisza Lajos elnök beszédében ki-
emelte azokat az erényeket – fõként a
buzgóságot és áldozatkészséget – ame-
lyekkel egy erdésznek rendelkeznie
kell, és a következõ reményének adott
hangot: „…csak ha a tagokban ezen tu-
lajdonságok továbbra is megmaradnak
és érvényesítik magukat, – lehetünk
megnyugodva az iránt, hogy a jövõ
nemzedék e folyton fejlõdõ fának tere-
bélyes ágai alatt megpihenve, elismerés-
sel emlékezik meg rólunk, kik azt ültet-
tük, ápoltuk és felneveltük.” 

És valóban, a mai ünnepi vándor-
gyûlés csak úgy lehet teljes, ha hálával
gondolunk vissza azokra az emberekre,
akiknek élethivatásuk volt nemzeti kin-
csünknek, az erdõnek megõrzése, gya-
rapítása és megóvása. 

Büszkén tekinthetünk a régi korok
erdészeire, köztük Bedõ Albertre, mert
egy olyan alapot hoztak létre, amelyre
bizton építhetett és építhet a magyar er-

dész szakma, és amely nemzetközi
szinten is példaértékû, hiszen az ága-
zatban ilyen jeles évfordulóra egyedül a
magyar erdésztársadalom lehet büszke
egész Európában. 

További sikereket és fáradhatatlan
munkakedvet kívánok Önöknek az er-
dõk szolgálatában! Jó szerencsét! Üdv
az erdésznek!”

Az ünnepi beszédek után az egyesü-
leti kitüntetések átadása következett. Az
Egyesület életében és tevékenységei kö-
zött az arra érdemes tagok kitüntetése ki-
emelt ünnepnek számít. Öröm az elisme-
rést átvevõnek, és öröm az adományozó
közösségnek. Külön jelentõséget adott
az idei elismeréseknek a jubileum, és a
különleges helyszín: a rangos szakmai
kitüntetés, a Bedõ Albert emlékérem né-
vadójának szülõhelyén méltathatták az
elismerést átvevõ kollégák munkáját.

Az OEE fõtitkára a kitüntetések át-
adására dr. Áder János köztársasági el-
nököt, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettest, dr. Fazekas Sándor földmû-
velésügyi minisztert és Zambó Péter
egyesületi elnököt kérte fel.
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Az Országos Erdészeti Egyesület
2016-ban ÖRÖKÖS TAGSÁGI DÍSZ-
OKLEVÉL kitüntetést adományoz

Barátossy Gábor 
okleveles erdõmérnöknek 

Barátossy Gábor általános és középis-
kolai tanulmányait Miskolcon, majd Bu-
dapesten végezte. 1964-ben jeles ered-
ménnyel érettségizett a budapesti Eöt-
vös József Gimnáziumban. Még ebben
az évben felvették a soproni Erdészeti
és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Kará-
nak nappali tagozatára, ahol 1969-ben
erdõmérnöki oklevelet szerzett. Ugya-
nebben az évben a Budavidéki Állami
Erdõ- és Vadgazdaság Budakeszi Erdé-
szetéhez került. Elõbb erdõmûvelési,
majd fahasználati mûszaki vezetõként
dolgozott 1974 augusztusáig. Itteni
munkásságának emlékét õrzi mintegy
350 hektáron végrehajtott kopárfásítás
Érd-Sóskút térségében. 1974-tõl a Bu-
dapesti Állami Erdõrendezõség Buda-
pesti Erdõfelügyelõségénél erdõrende-
zési felügyelõ. Itt késõbb megbízott er-
dõfelügyelõség-vezetõként, majd 1979-
tõl a Budapesti Erdõfelügyelõség Gö-
döllõi Osztályának vezetõjeként dolgo-
zott 1980 októberéig. 1980-ban minisz-
tériumi szolgálatba lépett, elõször, mint
a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának
fõelõadója, késõbb fõmunkatársa. 1993
nyarától fõosztályvezetõ-helyettesként,
a Magánerdõgazdálkodási Osztály ve-
zetõjeként dolgozott, majd 1999-2005
között a Földmûvelésügyi Minisztérium
Erdészeti Hivatalának vezetõje. 2006-
ban vonult nyugdíjba.

Szakmai munkássága során országo-
san irányította az erdõtelepítési és fásí-
tási, valamint az erdei közjóléti beruhá-
zásokat. Részt vett a rendszerváltozás
idõszakának erdészeti jogszabályalko-
tási munkájában, a szakmai szabályozó-
rendszer kialakításában, az erdészeti

ágazati átalakulás kidolgozásában. A
rendszerváltozás után újrainduló ma-
gán erdõgazdálkodás jogszabályi és tá-
mogatási kereteinek megteremtésében
végzett munkásságáért a Magán Erdõtu-
lajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége 2005-ben Rimler Pál Emlé-
kéremmel tüntette ki.

Barátossy Gábor vezetõ tisztviselõ-
ként és az Egyesület fõtitkáraként is
rendkívül sokat tett a mindenkori kor-
mányzat, a döntéshozók és az Egyesü-
let közötti jó kapcsolat kialakulásáért.
Tevékenysége meghatározó volt az
OEE szakmai elismertetésében, és taná-
csadó, véleményezõ szerepének meg-
erõsítésében.

Kulcsszerepet játszott az elsõ Orszá-
gos Erdészgyûlés létrejöttében, ami a
rendszerváltás után az erdõgazdálkodás
lehetõségeivel kapcsolatos vélemények
szabad kifejtésének legszélesebb társa-
dalmi fóruma volt, politikai szereplõk,
az erdészeti oktatás, kutatás, illetve gya-
korlat legelismertebb szakembereinek
részvételével.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1969 óta tagja. Az egyesületi életben
mindig aktívan részt vett. Az Erdõk a
Közjóért Szakosztályban, az Erdõrende-
zési Szakosztályban, és a Vadgazdálko-
dási Szakosztályban is hosszabb idõn át
tevékenykedett. 1985-tõl tagja az Erdõ
Szerkesztõ Bizottságának. 1985-1990 kö-
zött az OEE elnökségi tagja. 1988-89-ben
ebben a minõségében küzd az erdõtör-
vény módosítása ellen, az állami erdõk
tulajdoni viszonyainak megtartása érde-
kében. 1990-1994 között társadalmi
munkában az OEE fõtitkára. Fõtitkári
mûködése során fõ célkitûzése az erdé-
szeti szakterület pozícióinak megõrzése
volt, amihez eszközként önzetlen és et-

ikus egyesületi szakmai munkát tartott a
legmegfelelõbbnek. A gazdasági és tár-
sadalmi átalakulás során ez a következe-
tes kiállás sokat számított az ágazat, és
azon belül az állami erdõgazdálkodás
egységének megõrzésében. Egyesületi
tevékenységét 1995-ben Bedõ Albert
Emlékéremmel ismerték el.

Elévülhetetlenek érdemei az egyesü-
leti Könyvtár megfelelõ elhelyezésében
elõször a Csillagvölgyben, majd a Buda-
keszi úton, amelynek ügyét végig támo-
gatta és követte. Így juthatott négy évti-
zedes hányattatás és számos költözés
után az Egyesület muzeális könyvgyûj-
teménye méltó elhelyezéshez.

Számos egyéb egyesületi kezdemé-
nyezés aktív szereplõje volt. Vezetõje
az Egyesület 1984-ben újjáalakult Ifjúsá-
gi Bizottságának, amely stratégiát dol-
gozott ki a fiatal korosztály megszólítá-
sára. Részt vett az Elsõ Magyar Erdész
Tájfutóverseny megszervezésében. Az
Erdészeti Lapoknak nemcsak szerkesz-
tõ bizottsági tagja volt, hanem rendsze-
res szerzõje is, az Egyesületi Hírek ro-
vatszerkesztõje, így a napi egyesületi
mûködés jó ismerõje.

Az ezredforduló ágazati változásai-
nak idején mind szakmai, mind egyesü-
leti munkássága meghatározó volt er-
dõgazdálkodásunk és Egyesületünk jö-
võjének alakulása szempontjából.
Olyan egyesületi tisztségviselõ volt, aki
elképzeléseit maga ültette át a napi gya-
korlatba, példát mutatva az Egyesület
egész tagsága számára. 

Életmûve, a magyar erdõgazdálko-
dásért és az Országos Erdészeti Egyesü-
letért végzett több évtizedes odaadó te-
vékenysége az alapítás 150. évfordulójá-
nak ünneplésekor méltóvá teszi az Örö-
kös Tagsági Díszoklevél kitüntetésre.


