
ELŐSZÓ HELYETT

Hosszú, kényszerű szünet után ismét megjelenik az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei. Engedtessék meg a 
szerkesztőnek, hogy rendhagyó előszót irjon, hiszen rendhagyó volt elhall
gatásunk is és mostani megjelenésünk is. Lapunk szüneteltetésének okairól, 
körülményeiről nem tudunk többet irni, mint amennyit mindenki tud: anyagi 
nehézségeink voltak. A folyóirat feltámasztásának is már története van.Ezért 
választottam előszó helyett az alábbi Mtéma-dokumentaciót".

flOEE ERDÉSZETTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY

Dr. H e r p a y Imre elvtársnak, 
tanszékvezető egye.temi tanár, dékán 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke

S o p r o n

Tisztelt Herpay Elvtárs!

Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya, annak uj vezetősége megkezdte annak 
a munkának végrehajtását, amely a cselekvési programból /1983-1986/ reá há
rul. Úgy Ítélem meg, hogy a szakosztály felrázásához, ujjászerveaséhez a- 
lapvető lenne, ha még ebben az évben az Erdészettörténeti Közlemények egy 
száma ismét megjelenthetne. A történész egyetlen sikerélménye és lenditő 
ereje, ha kutatásainak eredménye közkinccsé válik. Ugyanakkor a szakosztály 
tagjainak publikációi értéket jelentenek egyesületünknek és szakmánknak. 
Tisztelettel kérem sziveskedjék engedélyezni, hogy a lap egyetemünk Jegy- 
zetsokszorositójában jelenhessék meg, illetve készülhessen el.

Szeretném továbbá tisztelettel javasolni, hogy a következő évtől azaz 1984- 
től a lap az Erdészettörténeti Szakosztály és az Erdészeti-, Faipari- és 
Földméréstörténeti Gyűjtemény /Erdészeti Muzeum/ közös kiadványaként jelen
jék meg. Ennek számtalan előnye volna, nem beszélve a takarékosság és az 
anyagiak előteremtésének nagyobb lehetőségeiről.



V é g ü 1 tiszteleti e 1 me g k íi 1 cl öm annak a levélnek a niá> ólat á t , me 1 y e t mi n t e gy 
másfélszáz rímre megküldök szives támogatás végett. Kérem Elnök Elvtársit 
szíveskedjék a fentiekben nélkülözhetetlen segitségét biztosítani. Egy-egy 
részfeladatnál más-más beosztású tagtársaink segitségét fogom kérni úgy 
mint most is az Erdészet történeti Közlemények ügyében; kérve a megértést 
is .
Sopron, 1983. május 2.

az Erdészet.történeti Szakosztály elnöke”

"Dr. K o v á c s  János részére
az OEE Erdészet történeti Szakosztályának titkára 

B u d a p e s t

Hát al >gy elhatároztuk, lássunk haladéktalanul munkához. Mellékelten küldök 
5o pld. felhívó jellegű levelet. Kérlek szépen szíveskedj ezeket szétkülde- 
ni a szakosztály tagjainak.11...

MRemélem találkozik egyetértéseddel ez az akció, de hiszen ezt legutóbbi 
találkozásunkkor az ülésen elmondtam és megbeszéltük.” ...

"Haso» szövegű leveleket küldtem valamennyi erdészeti szerv, intézmény 
vezetőjéhez, vezérigazgatókhoz, igazgatókhoz stb. Mintegy 12o levél már 
ezekre a helyekre elment, személyes megszólítással. Ugyancsak küldök egy 
másik levélmásolatot is 5o példányban, sziveskedj ezt is a borítékba tenni 
és elküldeni tagjainknak.

Köszönöm a munkát és kérem szives válaszodat!

Sopron, 1983. május 4.
az Erdészet történeti Szakosztály elnöke”

"Kedves Tagtársunk!

Tisztelettel kérünk, amennyiben íróasztalod fiókjában van olyan cikked,ta
nulmányod, közleményed, melyet szeretnél közölni - a remélhetőleg még idén 
felélesztendő - "Erdészettörténeti Közleményekében, kérjük sziveskedj elkül
deni dr. Ililler István címére /Sopron, Egyetemi Könyvtár/ Fáradozásodat kö
szönjük és kérjük további segítségedet, közreműködésedet a munkához!”



"MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MUZEUM

O r o s z i  Sándor
oki. erdőmérnök, ifjúsági titkár

Budapest. XIV.,
Vajdahunyad vár

Köszönöm értesitésedet az anyagi támogatásokkal kapcsolatban végzett mun
kád eredményéről. Légyszives sürgősen közölni, hogy megkerestétek-e ezeket 
a szerveket, vagy én keressem meg őket. Felkérésünk alapján nagyon szépen 
gyűlik az anyag, nagyon jó lenne, ha a közeli jövőben megkezdődhetnének a 
nyomdai munkák.

Barátsággal köszönt

Sopron, 1984. február o2.
a szakosztály elnöke"

"ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

Dr. H e r p a y Imre 
az OEE elnöke

B u d a p e s t  

Tisztelt Elnök elvtárs!

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással is tisztelettel kérem, szi- 
veskedjék lehetővé tenni, hogy az OEE Erdészettörténeti Szakosztály Közle- 
ményei ezévben ismét megjelenhessék.

Egyesületünk tekintélyét feltétlenül növelné, ha erdészettörténészeink mun
kai nem fiókokban porosodnának, hanem közkinccsé Válnának.

Ismételten kérem Elnök elvtárs támogatását, valamint a megjelentetésre vo
natkozó válaszát.
Sopron, 1984. március 14.

Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"



Oroszi Sándor
Magyar Mezőgazdasági Muzeum 
Budapest

EtfE Központi Könyvtára
Dr. Hiller István főigazgató r.

S o p r o n

Az Erdészettörténeti Szakosztály ügyében irom, hogy az utóbbi ülésünk óta 
elkészítettük az idei ülések jegyzékét, programját, azt az OEE-ben leadtuk. 
/Gondolom, hogy a jövő évi terv már elért Sopronba véleményezésre, esetle
ges kiegészítésekre./ A kiadványunk ügyében nem tudok semmi újat írni.

Budapest, 1984. dec. 7.

ifjúsági titkár"

" O r o s z i  Sándor
ok. erdőmérnök, ifjúsági titkár
Magyar Mezőgazdasági Muzeum

B u d a p e s t

..."Sajnos, én is úgy látom, kiadványunk ügyében nem várható előbbre lépés, 
ami eléggé elkeseritőleg hat a szakosztály tagjaira. Felkérő levelünkre szép 
számmal érkeztek be értékes Írások, de közzétételük épp az általad is emlí
tett mecénás hiánya miatt nem oldható meg. Tagjainktól nagyon sok érdeklődő 
levelet kapok, nagyon várják a közlemények megjelentetését.

Sopron, 1984. december 22.

a szakosztály elnöke"



" K i r á l y  Pál elvtársnak 
az OEE főtitkára

B u d a p e s t

..."Most már erdészettörténeti dolgainkról. Az egyik szemem sir, a másik ne
vet. A nevetőssel kezdem. Örvendetes, hogy sikerült szakosztályunk munkáját 
rendszeressé tenni, azt hiszem a szinvonal ellen sem lehet senkinek kifogása. 
Sikerült szorossá fűzni kapcsolatainkat a többi szakosztállyal. Sikerült nem
zetközileg is elismertetni magunkat. Tud rólunk a IUFRO, főtitkárával Bécsben 
szoros kapcsolatban állok. A IUFRO Erdészettörténeti Bizottsága rendszeres 
folyóiratot indit az első próbaszám után. Hivatalosan is jelentem, hogy Killian 
professzor Bécsből azt telefonálta nekem néhány napja* hogy az első számból 
főleg magyar számot szeretne csinálni, ő a lap szerkesztője. Ennek is örülnünk 
kell, annál is inkább, mert Ausztráliától Kanadáig terjed az előfizetők sora. 
Nagyon örvendetes, hogy tagjaink szépen szerényen dolgoznak, de most már kez
dek könnyezni.Szorgalmas tagjainknak publikációit nem tudtuk mindeddig megje
lentetni. Szóval azon kesergek, amin Te is?! Ki fogja ezeket megjelentetni, 
honnan kapunk pénzt? Mikor lesznek ismét közleményeink?"

"Sajnálom ezt a sok szép kéziratot, melyek itt vannak nálam, többek között 
a MÁLLERD történetével kapcsolatosak is! Arra is gondoltam, hogy próbáljuk 
meg múzeumunkkal közösen a Közlemények feltámasztását. Öt muzeumi kollégánk 
belépett a szakosztály tagjai sorába, igy is erősiteni szeretném a gondola
tot."...

Sopron, 1985. április 11.

az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke

"Dr. C s ő r e  Pál 

Sződliget

Nagyon köszönöm felajánlott támogatásodat és segítségedet az Erdészeti Közle
mények megjelentetésére vonatkozóan. Sajnos azonban hiába kilincselek most már 
több mint egy éve, kérek anyagi támogatást, nem sikerül eredményt elérnem.Ép
pen ezért kérlek, amennyiben valami forrásról tudsz, vagy hallasz értesits, 
hogy azt a sok értékes anyagot, melyet tagjaink megküldték, mielőbb a köz ér-



dekében és javára közölhessük.

Ismételten megköszönve felajánlott segítségedet, melyre természetesen igényt 
tartunk, barátsággal köszönt:

Sopron, 1985. május 17.
elnök11

"Többoldali bátorítás nyomán újra felelevenítjük a szakosztály-közelmények 
feltámasztásának ügyét” ... "Jó lenne tehát, ha e célból levelet irnal"... 
"ahová még jónak látod, a szükséges 55 ezer forint begyűjtése céljából.

A nyomda ugyanis az előzetes kalkuláció során ennyiben határozta meg az elő
állítási költségeket. Ebben az összegben Soo oldal terjedelem és 5oo példány 
van benne, a tükörre gépelés nélkül, amelyet Te, mint szerkesztő "saját erő
ből" elvégeztethetnél. Az ERFATERV nyomdája a kapacitás lekötése miatt leg
később junius közepéig várja az előzetes megrendelésünket.Ha a fenti időpon
tig a kért megrendelőnk beérkezik, a kiadványt még erre az évre betervezik.

Az előkészitő munkák közül kérjük, hogy a kiadvány engedélyezési ügyeit is 
vállald magadra, mi pedig a MTESz ügyintézését és az előfizetésgyüjtést in
tézzük, természetesen Veled teljes egyetértésben.

Az idő rövidsége miatt legyél szives az ügyben gyorsan dönteni, hogy Te is 
és mi is munkához láthassunk - ha elképzeléseddel és helyesléseddel talál
kozik a mi javaslatunk.

Budapest, 1985. május 17.
Kovács János 
Oroszi Sándor"

Egy kérő levél:

"Tisztelt Igazgató elvtárs!

Mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának elnö
ke, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, szíveskedjék segítségünkre lenni követ
kező nagy gondunk megoldásában.



Erdészettörténeti Szakosztályunk munkája az utóbbi időben örvendetesen fel
lendült. Számos kézirat vár kiadásra, az Erdészettörténeti Szakosztály Köz
leményei azonban anyagi nehézségek miatt nem tud megjelenni.

Remélve Igazgató elvtárs támogatását, tisztelettel kérem szíveskedjék ezút
tal segítségünkre lenni és.a Közlemények megjelentetéséhez, amennyiben erre 
mód van, anyagi támogatást nyújtani.

Sopron, 1985. 0 6 . 0 6 ."

És egy köszönő levél:

"Tisztelt Vezérigazgató elvtárs!

Mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának el
nöke ezúton szeretném megköszönni Vezérigazgató elvtársnak tagságunk nevé
ben is a gyors és nagy segítséget, mellyel elindíthatjuk az Erdészettörté
neti Közlemények megjelentetését.

Ismételten megköszönve Vezérigazgató elvtárs támogatását, tisztelettel kö
szönti -

Sopron, 1985. junius 21.

OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"

"Tárgy: Erdészettörténeti Szakosztály közle
ményei 

Üi. Tné

Dr. R á c z József 
tanszékvezető egyetemi docens 
a Jegyzetsokszorositó vezetője

tfclyben

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással tisztelettel megrendelem az 
Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténet.i Szakosztálya Közleményeinek



VIII.

előállítását 15o példányban. A kézirat mintegy loo A/4-es oldalnak felelne 
meg. Tisztelettel kérem, szíveskedjék méltányos árkalkulációt készíttetni, 
mivel a közlemények elkészítésére álló anyagi kereteink szerények. Ezt az 
összeget is vállalatok és tagjaink áldozatkészségének köszönhetjük.

Sopron, 1985. december 3.

az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"

Erdészeti és Faipari Egyetem 
Jegyzetsokszorosító

4o8+1985. Tárgy: Kiadvány nyomdai megrendelése

D r . H i 1 1 e r István 
az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke

H e l y b e n

Az 1985. december 3-án megküldött átiratában megrendelt az Országos Erdésze
ti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya közleményeinek előkalkulációját 
az alábbiakban közlöm:
A/4 formátumban, 15o példányban való gépelés, sokszorosítás, fűzés, kötés 
/loo old./ 31.815.- Ft

Sopron, 1985. december 1 1 .

Dr. Rácz József 
egyetemi docens 

a Jegyzetsokszorositó vezetője

"Tárgy: Az OEE Erdészettörténeti 
Szakosztálya Közleményei
nek kiadása 

Üi.: Dr.H.I./M.
Dr. C s ő r e Pál 
ny. miniszteri tanácsos

Sződligét

Mint tudod, évek óta tervezzük az Erdészettörtóneti Szakosztály Közleményei-



nek kiadását. Ez a munka előrehaladott állapotban van, kész és megszerkesz
tett kézirat várja hosszú idő óta a "nyomdai kapacitás" jobbra fordulását, 
no és az anyagi fedezet bővülését.Van már 2o,ooo Ft-unk, de úgy tűnik, ez 
nem elegendő összeg.

Mivel korábban Te voltál a vezetője a szakosztálynak és "kiadója" a közle
ményeknek, tanácsodat szeretném kérni, hogyan lehetne még pénzt szerezni, 
hogy végre megjelenhessen a sorozat ujabb kötete. A szerzők, s magam is ne 
hezen várjuk ezt.

Sopron, 1986. április 26-án

elnök"

"Tárgy: Előkalkuláció a közlemények meg
jelentetésére .

Üi.: Dr.H.I. /Cs.V.

Gáspár-Hantos Géza 
OEE főtitkár

B u d a p e s t  

Tisztelt Főtitkár Elvtárs!

Személyes megbeszélésünkre való hivatkozással, tisztelettel értesítem, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei
nek előkalkulációja az alábbiak szerint alakul egyetemi Jegyzetsokszorositónk 
munkavállalása esetén.
A/4 formátumban, 15o példányban való gépelés, sokszorosítás, fűzés, kötés 
/loo old./ 31.815.- Ft.

A megjelentetés már év^k óta húzódik és így számtalan értékes és jobbnál jobb 
nyomdakész kézirat gyülemlett fel. Tisztelettel kérem Főtitkár Elvtárs szives 
támogatását a rendszeres megjelentetés érdekében. Jelenlegi két támogatónk a 
Balatonielvidéki EFAG és a Zalai EFAG.

Sopron, 1986. szeptember 5.

OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke"



Tárgy: Erdészettörténeti közleményekhez tá
mogatás 

Ikt.sz.: 59o-VIl/39-1986.

Dr. H i 1 1 e r István 

S o p r o n

Kedves Hiller Elvtárs!

1986. szeptember 5-én kelt levelére válaszolva értesítjük, hogy a szakosz
tály által kiadásra kerülő Erdészettörténeti közleményekhez a szükséges

Ft-ot

az Országos Erdészeti Egyesület biztosítja.

Budapest, 1986. október 6 .

Gáspár-Hantos Géza főtitkár

Ennyi tehát a válogatás az iratcsomókból, amelyek a feltámasztás ügyében 
Íródtak. Egy legutóbbi távirat szerint megtörtént az anyag tükörre gépe
lése és már csak az előszó hiányzik. Immár ez is elkészült. A szerkesztő 
és munkatársai szeretnének köszönetét mondani mindazoknak, akik segítet
ték munkájukat és akik anyagilag támogatták, lehetővé tették a megjele
nést.

Dr. Hiller István.


