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Az Erdészettörténeti Szakosztály 2017. évi elsõ rendezvé-
nyét március 1-jén tartotta az Erdészeti Információs Köz-
pont Budakeszi úti elõadótermében. Szakosztályülésünket
részvételükkel tisztelték meg a Szeniorok és Tiszteletbeli
Tagok Tanácsa és a Budapesti FM helyi csoport tagjai is.

Elsõként dr. Tóth Aladár tartott elõadást A magyar erdõk szer-
zetesei, a pálosok címmel. A pálos szerzetesek története azért
érdemel különös figyelmet, mert ez az egyetlen magyar ala-
pítású és – a történelem viszontagságai ellenére – máig is fenn-
álló szerzetesrend.

A kereszténység felvétele utáni évszázadokban a keresz-
tény hit mélyen áthatotta népünk lelkét. Sokan éreztek hiva-
tást arra, hogy az erdõk mélyére elvonulva, Istennek szen-
telt magányban éljenek remeteéletet. 1225 táján Bertalan
pécsi püspök a Mecsekben élõ remetéket gyûjtötte össze
egy kolostorba. A korabeli remeték példaképe a 3–4. szá-
zadban élt thébai Remete Szent Pál volt, ezért kezdték az öt
követõ szerzeteseket pálosoknak nevezni. Boldog Özséb
esztergomi kanonok a Pilis hegységben élõ remetékbõl szer-
vezett kolostort, majd a mecseki kolostorral való szervezeti
egyesítés után Boldog Özséb lett a pálos rend elsõ magyar-
országi tartományfõnöke.

Az új magyar alapítású szerzetesrend hamarosan virágzás-
nak indult, tevékenysége lassan kiterjedt szinte egész Európára.
A híres Jasna Gora-i Mária-kegyhelyet is magyarországi pálos
szerzetesek alapították 1382-ben a lengyelországi Czêsto-
chowában. Mátyás király idejében a történelmi Magyarország
területén 131 pálos rendház, kolostor, remeteség mellett Eu-
rópa-szerte 61 telephely volt a rend kezelésében. 

Mivel az ország védelmébõl is tevékenyen kivették a ré-
szüket, a törökök ahol csak tudták, tûzzel-vassal irtották a
Pálosokat. Érdekesség, hogy az elõadás színhelyéül szolgá-
ló épület udvarán találhatók a Pálosok egykori rendtartomá-
nyi központjának, a budaszentlõrinci apátságnak a közel-
múltban feltárt romjai.

A törökkori hatalmas pusztulás és vérveszteség után a
rend megkezdte vallási tevékenységének lassú újjáépítését,
egészen míg II. József 1786-ban felvilágosultnak szánt ren-
deletével betiltotta a pálosok tevékenységét.

Az újraindítási kísérletek csak 1934-ben jártak sikerrel,
amikor lengyel segítséggel Budapesten, a Gellért-hegy olda-
lában felépített sziklakápolnában és kolostorban alakították
ki a pálosok új központját, amelyet 1950-ben a szerzetesren-
dek általános feloszlatása szüntetett meg.

A rendszerváltás után ismét lengyel segítséggel indult új-
ra a Gellért-hegyi sziklakápolnában a magyar pálosok tevé-
kenysége, amelyet mára már öt helyszínen oktatási, karitatív
és vallási tevékenység egészít ki.

Az erdõk mélyén megbújó, építészetileg is jelentõs egy-
kori pálos templom- és kolostorromoknál évente tartanak
búcsúnapi szentmiséket, megemlékezésül a pálos szerzetes-
rend közel 800 éves tevékenységérõl. A legfontosabb erdei
pálos emlékhelyek a mai Magyarország területén a teljesség
igénye nélkül: a budaszentlõrinci egykori apátság romjai,
Kesztölc-Klastrompuszta, a Balaton-felvidéken Salföld, a
Zselicben Gálosfa-Páloskert, Pécs mellett Jakab-hegy stb.

Második napirendi pontként Puskás Pál mutatta be
A Debreceni Erdészeti Technikum és diákjainak története cí-
mû, közelmúltban megjelent könyvét.

Más szakmák képviselõi sokszor irigykedve emlegetik az
erdészösszetartás, erdészszolidaritás jelenségét. Mi erdészek
persze érezzük, hogy ebbõl az érzésbõl sokkal többet is el
tudnánk viselni, hiszen a 21. század elidegenedett, indivi-
dualista közegében különösen értékesek a pozitív emberi
kapcsolatok. A szakmai barátságok kiindulópontjai a fiatal-
kori élmények, az erdészeti szakoktatási intézményekben el-
sajátított szakmaszeretet, egymás megbecsülésének érzése.

A könyv elején a szerzõ áttekinti a középfokú erdészeti
szakoktatás elõtörténetét, majd rátér az 1950–1955 közötti
idõszakra, amikor a mai szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskola jogelõdje ideiglenes körülmények között Deb-
recenben folytatta tevékenységét. Megemlékezik a korszak
kiemelkedõ tanáregyéniségeinek munkájáról, és felidézi az
idõszak rendkívül nehéz politikai légkörét.

258 személy volt, aki Debrecenben szerezte meg techni-
kusi oklevelét, vagy legalább tanulmányainak egy részét itt
végezte. A debreceni diákok életpályájának végigkövetése
bizonyítja, hogy az itt végzett diákok az élet minden terüle-
tén megállták helyüket, öregbítették a magyar erdészeti szak-
oktatás hírnevét.

Reméljük, hogy a rendszeresen megtartott évfolyam-talál-
kozók a továbbiakban is segíteni fogják a szakmai barátsá-
gok fennmaradását. A könyv az erdészszak, a kollegialitás
fenntartásának, építésének szép példája. Külön köszönet il-
leti a szerzõt, Puskás Pált, aki a szép, igényes kivitelû könyv
anyagát összegyûjtötte, és magánkiadásban közreadta.

A rendezvény végén az Erdészettörténeti Szakosztály tag-
jai a szakosztály belsõ ügyeit tárgyalták meg. Dr. Oroszi
Sándor szakosztályelnökünk nyugdíjba vonulása és élet-
helyzetének megváltozása miatt bejelentette, hogy lemond a
szakosztály elnöki tisztségérõl. 28 évi szakosztályelnöki idõ-
szaka alatt az Erdészettörténeti Szakosztály  mûkedvelõ tár-
sulatból tudományos mûhellyé változott. A szakosztály idõ-
szaki kiadványa, az Erdészettörténeti Közlemények 93 kötete
pedig a digitalizálása következtében mára már közkinccsé
váltak.

A szakosztály tagságának régi vágya, hogy az erdészettör-
téneti tevékenységbe szakmánk fiatalabb képviselõit is fo-
kozottan bevonjuk, ezért a tagság egyöntetû szavazással Kiss
Csaba Imre fiatal tagtársunkat választotta szakosztályelnök-
ké. Fiatal elnökünk tevékenységéhez sok sikert kívánunk!
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