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T Ö R E D É K E K  

Dr. Csötönyi József

Fontos építőkövek
Az Erdőgazdaság 1955. évi 9. számában megjelent írásomban - éppen 3o esz
tendővel ezelőtt - az erdőtörténet fontosságára hívtam fel a figyelmet az
zal a szándékkal, hogy f,a múlt ismerete árán eredményesebben dolgozhatunk a 
jelen és a jövő érdekében11. Azóta valósággá váltak a gondolatok. Ékesen bi
zonyítja mindezeket, hogy megalakult az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya, 
mint szakmánk múltját kutató, feltáró, elemző, lelkes tudós társaság. Köz
lemények láttak napvilágot erdeink, az erdőgazdálkodás múltjából. A múltra 
tekintés és az ezzel kapcsolatos írások | információk fontos építőkövei szak
mai kultúránknak! Erdészettörténet nélkül szakkulturánk hézagos, féloldalas. 
Minden valamirevaló szakma kiemelt figyelmet fordít és ad a múltjára. E kér
déssel szemben az erdészet sem lehet közömbös.

Erdészeti munkásmozgalom
Az utóbbi időben szakavatott és jeles erdészettörténészünk, dr. Hiller Ist
ván erdőmérnök cikkeiben uj hang, uj színfolt, uj téma jelent meg, neveze
tesen az erdészeti munkásmozgalom. Méltán állapította meg, hogy "az erdésze
ti munkásmozgalom csaknem teljesen ismeretlen." Érdeme, hogy ráirányította 
a figyelmet erre a fontos kérdésre. A figyelemfelkeltésen túlmenően nemcsak 
hézagpótlók, hanem egy tiszteletreméltó vállalkozás nyitányának, elődeinek 
emléke előtti főhajtásnak is minősithetők az "Elődeink harca" /Erdőgazdaság 
és Faipar, 1985. 5. szám, 5-6. oldal/, továbbá "Tisztelgés a famunkások 
előtt" /Faipar, 1985. 5. szám, 15o-154. oldal/ cimű Írásai.

"Emlékező délután"
Az OEE budapesti csoportjának éves munkaprogramjában rendszeresen szerepel 
az emlékezd délután". Ennek lényege az, hogy egy—egy szenior kollega er
dészpályafutására tekint vissza. Mindig élénk érdeklődés kisérte ezeket a 
visszatekinteseket. Feltétlen emlitest érdemelnek Abonyi István, Boross 
György, dr. Kassai Jenő, dr. Speer Norbert erdőmérnökök visszaemlékezései.
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Ézen túlmenően.erdésznagyjaink bemutatása, munkásságuk ismertetése is szere- 
pel ezeken a délutánokon /pl. Dámosi Zoltán: Barlai Ervin, Oroszi Sándor: 
Kaán Károly/. Meggyőződésem, hogy sok-sok "emlékező délután" kell még, hogy
érdés.zmultunk kimagasló személyiségeivel kapcsolatos,itt-ott fellelhető fe-
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hér foltok eltűnjenek.És e fehér foltok felszámolásával a helyi csoportok
nak többet kellene törődniMissziós munkájuk nemcsak ajánlatos, hanem szük
séges is. Éppen ezért tartom fontosnak az Erdészettörténeti Szakosztály és^a 
helyi csoportok baráti kézfogását, együttműködését.

Erdészeti panteon
Az ERDŐ 1983. 11. számának 496. oldalán javasoltam, hogy "létesítsünk erdé
szeti panteont a gyakorlat, a tudomány, az oktatás nagyjainak emlékére és 
tiszteletére!" Sajnos, a gondolati szintYiél alig-alig jutott tovább a javas
lat.Dr. Hiller István erdőmérnök, az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi 
Könyvtára főigazgatójának, az OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnökének 
fentebb idézett cikkei nyomán máris bővitem az erdészeti panteonra vonatkozó 
javaslatomat. A panteonban helyt kell adni a magyar erdészeti munkásmozgalom 
kiemelkedő személyiségeinek is!


