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HUSZONÖT ^V - Hrtsz Fr')ZET

Szakosztályunk kisebbfajta jubileumához érkeztünk. Tovatű
nő mindennapjainkban közösségünk az időt igyekszik megfogni, rög
zíteni. Közben önmaga is egy már történelminek számító korhoz ér
kezett, és rögtön itt a kérdés: Vajon munkánkat az idő és az utó
kor mérlegére téve, nem találtatunk-e könnyűnek?

Amikor 1964-ben az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettör
téneti Szakosztálya Ágfalvi Imre, Csőre Pál, Király Pál és Koloss- 
váry Szabolcsné ösztönzésére, kezdeményezésére megalakult, a ha
zai erdészet- és vadásztörténeti kutatásokat igyekezett összefog
ni, szervezni. Ezzel olyan feladatot vállalt, amelyet az Erdésze
ti Tudományos Intézetek Nemzetközi Szövetsége /IUFRO/ S 6.07 szek
ciójában világméretben próbál segíteni, fejleszteni. Olyat, amelyet 
más országokban külön intézetek végeznek /amelyek esetleg éppen a 
magyarországi erdőgazdálkodás történetét kutatják/. Huszonhat év 
elteltével meg kell állapítanunk, hogy a szakosztály továbbra is 
egyedüli fóruma az erdészeti, vadászati múlt iránt érdeklődőknek.

Már az indulásnál kirajzolódott, hogy ez a közösség a külön
böző végzettségű embereknek is egyfajta találkozási lehetőséget 
teremt. Sokan szorgalmazták, még többen képzelték, hogy az itt 
összejövő, eltérő szakmájú kutatók - tudásukat összeadva - akár 
interdiszciplináris feladatok megoldására is képesek lesznek. Ez 
az együttműködés azonban csak esetenként jött létre, rendszeressé 
nem vált. Az okok között itt nemcsak az emberi természetből faka
dó hibák szerepelnek, hanem az is, hogy a múltból mást akar kiol
vasni egy tőmelletti erdész, és mást egy történelemtanár. Az egy
mástól való tanulásra, a személyes kapcsolatok kiépítésére azon
ban szakosztályunk mindig alkalmas volt. Ugyanígy a hallott elő
adások, viták hasznosságát bizonyára senki nem kérdőjelezte meg, 
még ha azok tartalmával, kimenetelével nem is mindig értett egyet.

Az Erdészettörténeti Szakosztály munkájával igyekezett kilép
ni a nagyobb nyilvánosság elé, hiszen a megismerés magában hordoz
za az átadás igényét is. Erre szintén már a megalakuláskor gondol
tak, így kezdték el 1965-ben a szakosztályközlemények füzeteit ki
adni .
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Ha végigtekintünk ezeken a kiadványokon, a sokszínűséget, a sok- 
témájóságot állapíthatjuk meg* /Lásd a bibliográfiánkat./ Mindez 
vonatkozik a szerzők egyéniségére és a művek keletkezési körül
ményeire is. Gondoljuk csak meg, az első füzet a szocializmus a- 
lapjainak lerakása idején, a jelen, a XX. a piacgazdálkodás meg
teremtésére tett első lépések időszakában fogant. És a történet
írás sem tudja saját korától elvonatkoztatni magát. Mindezek el
lenére nemigen kell szégyellnie egyik szerzőnek sem magát, írá
sait ma is vállalhatja. Egy pártos, társadalommal foglalkozó tu
domány esetében pedig mindez nem csekély dolog.

Mind a szakosztály működésével, mind a szakosztályközlemé
nyekkel kapcsolatban meg kell emlékeznünk pártolóinkról, támoga
tóinkról is. Voltak és vannak ebben az országban sokan, akik fel
ismerték, hogy szakmai múltunk birtokba vétele nemcsak erdészeti, 
vadászati ügy, hanem nemzeti is. Erkölcsi és anyagi támogatásuk 
nélkül nem létezhettünk volna, mint ahogyan nélkülük a jövő sem 
képzelhető el. A támogatás, munkánk nyomon követése pedig komoly 
kötelezettségeket ró ránk.

Ezekkel a kötelezettségekkel, és ki-ki a lelkiismerete, ere
je, ideje ismeretében lépjen a szakosztály a második huszonöt 
évébe•

dr.Oroszl Sándor 
szakosztályelnök


