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„A nemzeti érdekeknek az az erdőgazdálkodás felel meg 
legjobban, mely az erdőt a köz- és a magánérdekek javára 

hasznosabbá és jövedelmezőbbé tudja tenni." (Kaán Károly) 

Harmincöt évvel ezelőtt jöttek 
össze utoljára az ország erdészei 
Nagykanizsán, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület éves legna
gyobb eseményén, a Vándorgyűlé
sén résztvegyenek. Már a gyüleke
ző sejtette, hogy a rendezők alapo
san kitesznek magukért. A kétna
pos rendezvény lényegére összpon
tosítottak, és nyoma sem volt a fe
lesleges sal langoknak. Mint az 
utóbbi években, most is kegyes 
volt az időjárás. A szakmai prog
ramot megelőzően alig egy nappal 
még hatalmas jégverés vonult vé
gig a térségen. Aztán elvonultak a 
felhőit, és ragyogó napfényben 
kezdődtek a bemutatók. 

A bemutatók helyszíneinek is
mertetése előtt ismerkedjünk meg 
vendéglátóink szűkebb pátriájá
val. 

Ma már hiába kutatjuk, keressük és 
szeretnénk látni a régi várat, csak a 
hajdani helyét ismerjük és azt néhány 
korabeli metszet alapján rekonstruál
hatjuk. A szétrombolt vár köveit vá-
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Fotó: Szakács László 

rosépítésre használták fel, ebből építet
ték Nagykanizsa legszebb barokk épü
leteit, amelyek értékes műemlékeink. 

Kanizsa régi és gazdag kereskedel
mi hagyományokkal rendelkező város. 

w 
1697-ben megkapta a vásártartási jgot, 
s ezzel élénk kereskedelmi élet vette 
kezdetét. 

A XVII. század végére a település 
céhes ipara, kereskedelme, mezőgaz
dasága - amelynek zöme nagybirtoko
sok kezében volt - alapozta meg erő
teljesebben a városias jelleget. 

A várost és környékét 1743-ban 
adományba kapta gróf Batthyány La
jos nádorispán, s ettől az időponttól 
kezdődően két évszázadon át jelentős 
szerepet tölt be a város életében a Bat
thyány család. 

A XVIII. század a város iparosodá
sának korszaka volt. Először a szabók 
és a szűcsök, majd a sorrendben a csiz
madiák, a késgyártók, a kovácsok, a 
bognárok, az ácsok, a fazekasok, a mé
szárosok és a takácsok céhe alakult 
meg. 

Az 1848-49-es szabadságharcban 
sokat szenvedett a város. Főként Jella
sics csapatai sarcolták Kanizsát. 

A század második felében, az 1870-
es évek elejétől viszonylag nyugod
tabb évtizedek következtek a város 
életében. Ez a gazdasági élet élénkü
lésében is megmutatkozott. Az ebben 
az időszakban épült Buda-Kanizsa-Fi-
ume vasútvonal már az ország egyik 
fontos kereskedelmi útvonalává és vá
rosává tette Kanizsát. 

A város iparának visszaesése a 30-
as évek második felében megállt, s ez 
főleg a közeli Bázakerettye térségében 
feltárt olajkincsnek köszönhető. 

Az első kutatófúrás emléktáblája a 
Zalaerdő Rt. kezelésében lévő budafai 
arborétumban található, míg a közel
ben emlékhely őrzi az első működő 
olajkutat. 

Az EUROGAS Co. amerikai mono
pólium közreműködésével megalakult 
a Magyar Amerikai Olajipari Rt., a 
MAORT, amelynek eredményeként a 
kitermelt olaj 15%-át, a földgáz 12%-
át kapta meg a magyar állam. 

A város mai 60 ezer lakosával, 15-
20 ezer vidékről bejáró dolgozóval, 
mintegy 120 ezer fő népességű térség 
kereskedelmi, ipari, szolgáltatási és 
kulturális központja. 

Nagy-Kanizsa, ném. Grosz-Kanischa, horv. Velika-Kanisa, magyar 
mv., rendezett tanáccsal, Zala vármegyében, Pesthez 30 mfldnyire a 
Fiúméba vivő országúiban; posta helyben. Két részre osztatik, u. m. 
Nagy- és Kis-Kanizsára, s a két várost egy széles mocsár választja 
el. Népessége 9836 lélek, kik kevés óhitűeken, protestánsokon, s 1500 
izraelitákon kivül mindnyájan r. katholikusok. Van itt r. kath. és 
óhitű parochia, synagóga, kathol. kisebb gymnasium a piaristák 
alatt, kir. tanitó-képző-intézet, jó izraelita tanoda, több szivargyár és 
igen számos kézműves. E város felette élénk, mert Pest és Horvátor
szág, ismét Bécs és Slavonia, s Bosnyákországok közt feküdvén, ke
reskedése nagy fontosságú; sertés-, gabona-, marhavásárai felette hí
resek, s a törökországi sertések, ökrök mind itt mennek keresztül; 
ezenkívül majd csaknem egész Somogy innen veszi a gyári és gyar
mati árukat. Van k. sóháza is. A város feje egy uradalomnak, melly 
Batthyáni Filep herczegé, s helyben van majorja 220 5/8 hold szán
tófölddel, 586 6/8 h. kaszállóval, 374 4/8 hold magánylag használt 
legelővel, a többi legelő közös levén a várossal, és a sánczi urasági 
majorral is. - Első építője Kanizsának a Kanisay család volt; később 
Nádasdy kézre jutott, kitől Maximilien megcserélvén, ide várat épít
tetett, s annyira megerősítette, hogy abban az időben egész nyugodi 
Magyarországnak fő védbástyája vala. Azonban a törökök egyszer el
foglalván 90 évig birták, s csak 1690-ben vehette vissza Batthyáni 
Boldizsár capitulatio mellett. Mostan az 1702-ben lerontott várnak 
csak a posványok közt lehet maradványait látni. 

^ (Fényes Elek Geographiai Szótára, 1851.) 



Zala megyéről általában 
) V _ 

Szép Zalában születtem, 
A nagy erdő nevelt fel, 
Fenyő erdő a hazám, 
Minden leány hű babám. 

(Hernyéki népdal) 

Zalát emlegetve honfitársaink, kol
légáink lelki szemei eló"tt t ipikus 
dombvidéki tájkép jelenik meg. Ahogy 
azt Petrikeresztúr tudós lakója, Pálóczi 
Horváth Ádám barátjának, Kazinczy 
Ferencnek jellemzésül írta e vidékről 
Göcseles hely, görbe ország. Valóban, 
megyénk télszínalaktani jel legét a 
majdnem szabályos észak-dél irányú 
völgyhálózat és a közöttük kiemelkedő 
lapos tetejű, keskeny hátak szabályta
lan feldaraboltsága határozza meg. A 
kialakult összképet az ős Mura és Ker-
ka ópleisztocén korban létrejött síksá
ga vagy a Keszthelyi-hegység csúcsai 
sem változtatják meg. Az átlagos ten
gerszint feletti magasság 250 m körül 
van, a megye legmagasabb pontja a 
Szent Miklós-tető, amely 451 méterre 
magasodik. 

A természeti kincsek közül említés
re méltó a kőolaj és a földgáz, amelyet 
az országban először itt hasznosított a 
Magyar Amerika i Olajipari Rész
vénytársaság. 

A Szévíz-völgyében található tő
zeg- és lignitvagyon, a Mura környéki 
folyami kavics- és homokbázis, vala
mint a sok helyütt fellelhető durva ke
rámiai ipari nyersanyagok, amelyekre 
kisebb téglagyárak és igényes kézmű
vesség (gölöncsérek, azaz fazekasok) 
települtek. Régiónk legnagyobb és leg
ismertebb természeti kincse a termál
víz, elég ha Hévízre és Zalakarosra 
gondolunk. A megye területén 83 
olyan, jelenleg még nem hasznosított 
termálkútről tudunk, amelyeknek kifo-
lyővíz hőmérséklete 34-139 °C között 
van, vízhozamuk pedig 50-1050 li
ter/perc között változik. 

Nemcsak értékes lágyszárúak, cser
jék és fák népesítik be a tájat, hanem 
a régió faunája is gazdag és változatos. 
Sok védelem alatt álló gerinctelen és 
magasabbrendű állatfaj találja meg itt 
életfeltételeit, a szarvasbogártól a tara
jos gőtén át a réti sasig. Külön említést 
érdemel a nagyemlősök közül a gím
szarvas. A hazánkban elejtett kapitális 

trófeájú egyedek több mint egyharma
da a zalai populációból származik. 
Másik jelentős vadfaj a vaddisznó, 
amely a térség nagyvad-terítékében az 
első helyet foglalja el. ő z mindenütt 
előfordul, de trófeaminősége elmarad 
az országos átlagtól. A dámvadnak 
szabad területen csak szigetszerű po
pulációi élnek, muflon pedig csak a 
Keszthelyi-hegységben található. 

Levegő-, zaj- és vízszennyezés te
kintetében Zala megye terhelése jóval 
az országos átlag alatt van, tehát mind 
az országos szintű összehasonlításban, 
mind az EU-normák szerint ökológia
ilag egyensúlyos régiónak minősíthető. 
Ennek a kivételesen szerencsés körül
ménynek az az oka, hogy a területén 
számottevő nehézipara nem alakult ki, 
és a magas arányú erdősültség ki
egyenlítő hatása is érvényesül. 

A megyében országos jelentőségű 
védett természeti értékek találhatók, 
melyek óvását és felügyeletét a Fertő-
Hanság Nemzet i Park (Dél-Őrség, 
1916 ha) és a Balaton-felvidéki Nem
zeti Park (Keszthely, Kis-Balaton, 17 
458 ha) látja el. A természetvédelmi 
területek négy helyen fordulnak elő, 
összesen 375 ha-os nagyságban. Helyi 
jelentőségű védett természeti értékek 
mintegy 543 ha-t tesznek ki és 63 te
rületre vagy objektumra vonatkoznak. 
Szűkebb régiónkban három erdőrezer
vátum-pont is található, tételesen: a 
vétyemi ősbükkös, a remetekerti töl
gyes és a zalakomári láperdő. 

A megye településszerkezete jelleg
zetesen aprófalvas 8 város és 265 köz
ség ad otthont a 301 000 főnyi zalai 
lakosságnak. A népsűrűség országos 
átlag alatti, 80 fő/km 2. 

A zalai erdőkről 
„Van szép szőlő hegye, közép ter

mékenységi! tágas mezeje, kristályvizű 
forrásokkal bővelkedő buja rétjei, min
dennemű fákkal bújkálkodó rengeteg 
erdeje, melyben különféle vadak, külö
nösen számos őzek, nagyobb alkotású 
nyulak tartózkodnak, és a Gombának 
minden neme bőven megterem. Ezen 
szélesen kiterjedő erdőnek közepén lé
vő hegyhátakon... száz esztendős bük
kösök emelkednek az ég felé..." 

(Plánder Ferenc, 1832.) 

Szűkebb hazánk erdőterülete 117 
ezer ha, mely 30,9%-os erdősültségnek 
felel meg, s ezzel Magyarország leger-
dősültebb vidékei között tarthatjuk 
számon. Némelyik kistáj - ilyen pél
dául a Kerka-vidék - erdőborítottsága 
még ennél az igen jó aránynál is ma
gasabb, meghaladja a 40%-ot. Az er
dők elsődleges rendeltetése mintegy 
94%-ban fatermesztés, mindössze 6%-
ot találunk egyéb funkciókban, melyek 
közül a legfontosabb a meredek terü
letek védelme. 

A zalai erdőgazdálkodás múltja 
Római kor, honfoglalás 
Plinius római természettudós nagy 

makktermő tölgyeseket említ Pannóni
ában és a Dráva vidékén. A szomszé
dos Vas megyében találtak egy sírkö
vet, amelyen Gauentius veteranus a 
császári erdőségek nyugalmazott elöl
járójaként szerepel . Elképzelhető, 
hogy Zalában is volt ilyen tisztségvi
selő, hiszen két római út is átszelte a 
megyét. 

Á magyarság a honfoglaláskor nagy 
összefüggő erdőket talált megyénkben. 
Ezért csak később, jórészt a Zala folyó 
és mellékfolyóinak környékét, vala
mint a Balaton-felvidéket szállta meg. 
Az Irsa-Bánokszentgyörgy vonal körül 
és ettől nyugatra volt az országvédő 
gyepű. Ez az erdős, első évszázadok
ban jórészt lakatlan vidék nagyjából 
egybeesik a göcseji fenyőrégióval és 
bükktájjal. E vidéken a XII. századból 
- főként királyi adomány útján - ki
alakultak azok a kis- és nagybirtokok, 
valamint kisnemesi közösségek, ame
lyek gazdálkodása meghatározta az it
teni erdők sorsának alakulását. 

A középkor 
A magyar középkorban a megye be

népesülésével párhuzamosan folyt az 
erdők irtása és kialakult az új művelé-
siág-szerkezet: a szántók, rétek, lege
lők és erdők. Ebből a korból már több 
ezer adatunk van, melyek alapján ál
líthatjuk, hogy a zalai erdők fafajuk
ban gazdagabbak voltak, mint napja
inkban. A jelenleg állományt alkotó 
fafajok közül - a később külfölről be-
hozottak kivételével - mindegyik elő
fordult. Feltételezhető, hogy az erdők 



kb. kétluirmad része tölgyerdői volt. A 
cser, bükk és az éger fordult még eló" 
nagyobb százalékban. A vadgyümöl
csök és az egyéb fafajok a nagy töl
gyesek között elszórtan mindenütt 
megtalálhatók. Az egyéb fafajok közül 
a gyertyán, szil, juhar, berkenye, nyír, 
hárs, kőris, a fűzek és a nyarak említ
hetők. 

Erdőfelújí tásról , erdőnevelésről 
még nem tudunk e korban. Az erdők 
védelmének első jele, hogy az erdőir
tást, égetést próbálták korlátozni, vala
mint az értékes makkos és bárdos er
dők vágását tilalmazták. A tiltások zö
me azonban a jobbágyok által gyako
rolt vadászatra vonatkozott. Az első 
zalai erdőőrzők főleg a vadászattal és 
a határok védelmével foglalkoztak. 

Török kor 
Zala megye erdeiből nagy mennyi

ségű fát használtak fel a magyar és tö
rök várak építéséhez, karbantartására. 
Például Kanizsa várához több tízezer, 
30 cm átmérőnél vastagabb oszlopot 
használtak fel. Hadászati szempontból 
több ízben irtották ki a Kanizsa kör
nyéki erdőket. A harcok miatt elnép
telenedett vidéken a szántók, rétek újra 
erdősültek. 

Zalai sajátosság, hogy a kisnemesi 
falvak - különösen Göcsejben - job
ban meg tudták védeni magukat a tö
röktől, kevésbé néptelenedtek el, s 
mind fokozatosabban terjeszkedtek az 
erdők rovására. 

A török kor után 1848-ig 
A török kiűzése után a megmaradt 

lakosság és az új telepesek visszafog
lalták, szántókká, rétekké alakították a 
beerdősült területeket. A XVII. század 
végétől kb. 60-80 éven át igen erőtel
jesen folyt az erdők irtása. Az újrate
lepült és szaporodó lakosság épületei
nek, kastélyainak, templomainak épí
téséhez igen sok fa kellett. Külön meg 
kell említeni a fazsindely-készítők 
nagy fafogyasztását. 

1780-tól pedig már rendszeres az 
élő és kivágott fák becsűje Zalában. 
Az 1700-as években megjelentek az 
első fűrészmalmok a megyében. 

Az erdők területe fokozatosan csök
kent az irtások következtében, különö
sen a Zala folyó völgyében, a Nagy
kanizsa és Letenye közötti térségen és 
Hetes vidékén. 

Az erdő nevelésével a XVIII. sz. 
elején még nem sokat törődtek. A na
gyobb uradalmak a makktermő tölgye
sek egyre erősebb tiltásával, védelmé
vel tulajdonképpen az erdők hatéko
nyabb felújítását, nevelését segítették. 
A XVIII. sz. közepétől azonban már 
egyre többször olvashatjuk: „makkal 
bevetette és egyidó'vel az fenyves föl
vervén. Erdő lett belüle..." 

A nagyobb erdőbirtokokon az 1800 
körüli időkben már rendszeresen vetik 
a makkot és lenyőmagot, s csemetét 
ültetnek. 

Fellendül az élővad é s a vadhús 
szállítása Bécs, Buda, Sopron és Stá
jerország irányába. Szarvas, őz, vad
disznó, farkas, császármadár és a vi
zekben élő teknős szerepel legtöbbször 
a feljegyzésekben. 

A XVIII. század második felében 
már elkerülhetetlenné vált, hogy az er
dőpusztításnak gátat vessenek. Az eb
ben az időben hozott országos (1769. 
és 1791. évi) és megyei rendeletek las
san éreztették hatásukat. A megyében 
1770-től az erdők inspektora kezd dol
gozni. Megkezdődik a szakszerű erdő
gazdálkodás kibontakozása. 

A nagyobb birtokokon a XVIII. szá
zadban már szakembereket alkalmaz
tak, zömmel külföldieket. Megkezdték 
az erdők felmérését, megjelentek az el
ső erdőtérképek, vágásokra osztották 
fel az erdőket, gondoskodtak a felújí
tásról és a védelemről is. Ezeket az in
tézkedéseket - eddigi ismereteink sze
rint - először 1800 körül a Széchenyi 
erdőbirtokon vezették be, Bak, Pölös-
ke és Szentgyörgy vár környékén. 

Megjelentek az első Zalában dolgo
zó szakemberek által írt szakcikkek, 
tanulmányok. Keszthelyen erdészkép
zés folyt, a gróf Festetics György által 
1797-ben alapított Georgikon kereté
ben 1806-tól megnyílt erdész- és va
dásziskolában. 

A reformkortól Trianonig 
A jobbágyfelszabadítás, majd az úr

béri rendezés során a parasztság és a 
városi lakosság is erdőhöz jutott. Az 
eddigi nemesi közbirtokosságok mel
lett megjelentek a volt úrbéres közbir
tokosságok és a városi, községi erdők. 
Az elkülönült kis és nagyobb birtoko
sok elindultak a polgári fejlődés útján. 

1848 után a zalai erdőkből nagy 
mennyiségű és jó minőségű műfa don-
gafa, talpfa, épületfa került a fellendü
lő hazai és nemzetközi fakereskede-
lembe. Külföldön főként a tölgy volt 
keresett, ami a kevés fűrészüzem miatt 
feldolgozatlanul került ki a megyéből. 
A kitermelt fákból visszamaradt tűzifa 
jelentős része az erdőkben maradt. 

A zalai tölgyerdők majdnem fele el
tűnt, helyét a cser, gyertyán és a bükk 
foglalta el. A század végétől megkezd
te térhódítását az akác. 

A két világháború közötti korszak 
A trianoni békeszerződés következ

tében Zala megye erdőinek 11%-át ve
szítette el. Felértékelődtek a zalai 
fenyvesek. Az erdősültség 24-25% 
közt mozgott. 1932-től már lassan nö
vekszik a megye erdőterülete. Tovább 
tart viszont a tölgyerdők csökkenése, 
kissé növekedett a fenyő és a cser, na
gyobb mértékben az akác által elfog
lalt terület. Egyre élesebbé vált a kü
lönbség a magán- és a kötött forgal
mú erdők élőfakészlete között. 

Az 1920. évi erdőrendezési utasítás 
hasznosságát az elkészült új üzemter
vek mutatják, amelyeket a mai szak
gárda is haszonnal forgat. 1945-ig a 
zalai erdők kétharmada üzemtervezett. 
Nagykanizsa szülötte, Kaán Károly ál
lamtitkár az 1918. évi háborús erdő
használatot szigorító rendeleteket -
minden tiltakozás ellenére - évekig ér
vényben tartotta, ami jótékonyan ha
tott az üzemtervezetlen magánerdőkre 
is. 

A századforduló után fokozódott a 
kísérletezés a külföldi fafajokkal. Az 
akác mellett legnagyobb területtel a 



vörösfenyőt, duglaszfenyőt, Banks-fe-
nyőt, feketediót, vöröstölgyet ültettek. 

A természetvédelem úttörői Zalában 
- főként az erdészek voltak. Feltérké
pezték, megfigyelték, számon tartották 
és védelemre javasolták többek között, 
a Kis-Balatont, a csobánci és szigligeti 
várromot, díszkerteket, Deák Ferenc 
emléktáblákat a diszeli ősbükköst, a ti
hanyi és badacsonyi geológiai értéke
ket, az ún. Zrínyi hársfát, 46 nagymé
retű, ún. „Széchenyi" emlékfát, mille-
neumi és Erzsébet királyné emlékfákat 
stb. Külön említésre méltó Földváry 
Miksa és a nagykanizsai Barfhos Gyu

la erdőmérnökök fáradhatatlan tevé
kenysége. 

A II. világháború utáni évtizedek 
A fölreform-törvény értelmében 

1945-ben állami tulajdonba került a 
zalai erdők 70%-a. 

A MÁLLERD szervezését és műkö
dését Barlai Ervin erdőmérnök irányí
totta ügyvezető igazgatóként. Azoknak 
az éveknek legnagyobb erdésze hosz-
szú ideig dolgozott a megyében. A za
lai erdészek megkülönböztetett tiszte
lettel őrzik emlékét. A MÁLLERD 
megszűnése, 1949 után egy évig erdő

gazdasági nemzeti vállalatok, majd a 
megyei erdőgazdasági egyesülésen be
lül több kisebb erdőgazdaság műkö
dött. Ekkor szüntették meg az erdő
gondnokságokat, helyükbe üzemegy
ségek léptek. A kis gazdaságok egye
sítésével Észak-, valamint Dél-zalai 
Erdőgazdaságot, 1970-tól pedig Zalai 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságot 
hoztak létre. Ennek egyenes jogutóda 
a jelenlegi Zalai Erdészeti és Faipari 
Rt. Meg kell említeni, hogy Zala me
gye keleti felén a Balatonfelvidéki Er
dő- és Fafeldolgozó Rt. tevékenyke
dik. 

A L Zala i Erdészeti és Faipari Részvénytársasi A 
A Zalaerdő Rt alapításának időpontja 1993. január 1. 

A Zalaerdő Rt. nagykanizsai székhelyű központjának irá
nyításával 9 termelő erdészet működik. 
Erdészet, Nagykanizsa 7351 ha 
Erdészet, Bánokszentgyörgy 5340 ha 
Erdészet, Letenye 7125 ha 
Erdészet, Lenti 8848 ha 
Erdészet, Zalabaksa 6899 ha 
Erdészet, Csömödér 4661 ha 
Erdészet, Zalaegerszeg 7233 ha 
Erdészet, Zalacsány 4565 ha 
Erdészet, Bajcsa 3642 ha 
Zalaerdő Rt. összesen: 55 664 ha 

Művelési ágankénti megoszlás: 
Erdő 53 307 ha 
Szántó 644 ha 
Rét-legelő 921 ha 
Kivett 766 ha 
Összesen: 55 664 ha 

A fafaj-összetétel területarányosan: 
Tölgy 15 005 ha 
Bükk 11 017 ha 
Gyertyán 6 923 ha 
Akác 3 386 ha 
Fenyő 11 280 ha 
Egyéb 5 336 ha 
Összesen: 52 947 ha 

A fafaj-összetétel fatérfogat-arányosan: 
Tölgy 
Bükk 
Gyertyán 
Akác 
Fenyő 
Egyéb 
Összesen: 

5 214 em J 

4 998 em 3 

1 919 em 3 

568 em 3 

3 401 em 3 

1 987 em 3 

18 087 em 3 

95,8% 
1,2% 
1,6% 
1,4% 

100% 

Erdősítésre alkalmas csemetetermelés 9-10 
Erdőfelújítás (első kivitel) 540 

millió db 
ha 

Erdőtelepítés 2-5 ha 
Tisztítás 1000 ha 
Fakitermelés 407 000 bruttó m 
Ebből: tarvágás 155 000 bruttó m 3 

Fokozatos felújítóvágás 100 000 bruttó m 3 

Törzskiválasztő gyérítés 40 000 bruttó m 3 

Növedékfokozó gyérítés 80 000 bruttó m 3 

Egyéb (Ti + Eü + egy.term.) 32 000 bruttó m 3 

Az elmúlt években 11,3 km feltáróút épült, majd 1998-
99-ben újabb 12,5 km. A meglévő úthálózatunk karbantar
tása évente átlagosan mintegy 45 millió forintba kerül. 

„...Göcseiben pedig az utak annyira tele fannak göcsök-
kel, hogy a 'ki itt sebessen haladni kívánna, egy Sebészt, ki 
érvágó vasát szünetben kezében tartsa, Bognárt és Kovátsot, 
ki szekerét minden negyed órányi haladásban kiigazítsa 
kénteleníttetnék magával hordozni." 

(Plánder Ferenc, 1836.) 

Vadgazdálkodás, vadászat 
Hosszabb távon is évente 800-900 db gímszarvas, 20-40 

db dámszarvas, 400-500 db őz és 1100-1300 db vaddisznó 
elejtésére nyílik lehetőség. A mezőgazdasági vadkárok 



csökkentése érdekében a vaddisznó 
zárttéri tartása és vadászata került elő
térbe. 

A részvénytársaság Göcseji bükk-
tájban és a Göcseji fenyőrégióban el
helyezkedő" két vadgazdálkodási kör
zetét az FM és a KTM minisztereinek 
határozata 1997-ben különleges ren
deltetésűvé minősítette. A minősítés 
célja a világhírű zalai szarvas kiemel
kedő genetikai adottságainak megőrzé
se. 

Fafeldolgozás 
A fafeldolgozási tevékenységet 

részvénytársaságunk önálló gazdasági 
társaságokban végzi. A volt letenyei 
Zalafurnér Kft. értékesítése 100%-ban 
megtörtént, s ma az üzem német tulaj
donban működik OWI Zala Bt. cég né
ven. 

A meglévő három fafeldolgozó üze
münk kft.-vé alakulása után kettőnél, 
a lenti Kerka Menti Fűrész Kft.-nél és 
a csömödéri Cserta Fűrész Kft.-nél a 
Zalaerdő Rt. egyszemélyi tulajdonos, 
míg a Kanizsa Fűrész Kft. vegyes tu

lajdonú, 2/3 részben a Zalerdő Rt., 1/3 
részben az osztrák Stastny Holzhan-
delsges m.b.H. a tulajdonos. 

A fafeldolgozó kft.-k az alapanyag
szükségletük döntő hányadát a Zalaer
dő Rt.-től vásárolják piaci feltételek
kel. Vásárlási igényük a többi belföldi 
eladásokkal szemben elsőbbséget él
vez. A részükre értékesített fűrészipari 
alapanyag évente cca. 60 000 m . 

Természetvédelem és 
közjóléti erdők 

Országos jelentőségű védett terület 
a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Kör
zet, benne a szigorúan védett Szent
györgyvölgyi szálalóerdő, valamint a 
Zalakomári madárrezervátum (Csör-
nyeberek). 

Helyi jelentőségű természetvédelmi 
területeink közül legismertebbek a Bu
dafai arborétum és a Vétyemi ősbük-
kös, amelyek a látványossság mellett 

Fotó. Szakács László 

fontos erdészeti kutatási és oktatási cé
lokat szolgálnak. 

A részvénytársaság közjóléti létesít
ményei gazdálkodásunk területi elhe
lyezkedését követve Zala megye egész 
területén megtalálhatók. 

A jelentősebbek és leginkább láto
gatottak 

Nagykanizsa térségében: Nagykani
zsai parkerdő, Sagoti autóspihenő, Za-
lakarosi parkerdő; 

Zalaegerszeg térségében: Zalaeger
szegi parkerdő és a Csacsi arborétum; 

Letenye térségében: Budafai arbo
rétum, a Kistolmácsi tő s annak erdei 
környezete. 

Részvénytársaságunk a közjóléti lé
tesítmények fenntartására és további 
beruházásokra sajnos csak a szükség
letek töredékét tudja fordítani. Ezekre 
a munkákra az állami források és saját 
ráfordítás mellett a helyileg érintett ön
kormányzatok anyagi támogatását is 
szeretnénk megnyerni, amelyre a váro
saink esetében - ha szerény mértékben 
is - már van példa. 



SZAKMAI PROGRAMOK A TEREPEN 

Dr. Anda István megelégedéssel olvashatta a Vándor
gyűlésre szóló invitálást, hiszen éveken keresztül szorgal
mazta a sokhelyszínes bemutatóhelyekkel szervezett szak
mai napot. A gondolat, melyet külföldi példák alapján ja
vasolt, úgy tűnik végképp létjogosultságot nyert. Ez ellen 
legfeljebb a tudósító berzenkedhet, hiszen hiába járja végig 

hetekkel előbb a helyszíneket - biztosítandó a fotóanyagot 
- , az igazi élményt és hangulatot természetesen csak egy 
helyen tapasztalhatja, no de ez legyen a legnagyobb ellen
érv. 

Az előre jelzett helyszíni igény alapján nyolc helyszínre 
indultak az autóbuszok. 

Zalai bükkgazdálkodás 

A zalai bükkösökben járni mindig élmény. Valahogy 
méltóságteljesebb hangulatot keltenek, mint a hegyvidéki 
állományok. A bemutató látványosabb része kétségtelen a 
vétyemi ősbükkös volt, ahol harminc éve nem történt be
avatkozás. 

Az ősbükkös kialakításának célja: 
- Tudományos kutatások végzése a magára hagyott er

dőben. (Növekedés, mortalitás, törzsszám alakulása bele
nyúlás nélkül stb.) 

- Szakemberek, de a szélesebb közönség részére is láto
gatható nevezetesség, kuriózum. 

f \ 
Letenye, magyar mező-város, Zala vmegyében, 
Mura mellett: 688 kath., 7 zsidó lak. Az 1826-dik 
tűz óta egyenes vonalban épült. Kath. paroch. 
templom. Urasági kastély. Tehenészet, országos
vásár. Határja sok javakkal bővölködik;. terem jó 
búzát, sok dohányt, dinnyét, gyümölcsöt, bort. Er
deje, legelője tágas, a honnan mind a ló, mind a 
marha, és juhtenyésztés szép divatjában van. F. 
u. gr. Szapáry nemzetség. Kanizsához 2 óra. 

V J 

( > ! 
Tormafölde, magyar falu, Zala vmegyében, 311 
kath. lak. F. u. többen. Ut. p. A. Lendva. 

V ) 
Az ERTI által végzett kutatások, felmérések adatait a 

helyszínen táblák mutatják. A szakemberek számára sok ér
dekességet tartogat a két eltérő időszak alatt végzett, a táb
lákról leolvasható mérési adatok összehasonlítása. 

A mért adatokat tanulmányozva egyértelművé válik: az 
erdőkezelés fontossága, a fakitermelések kellő időben tör
ténő elvégzése, a magára hagyott erdőben óriási értékek 
mennek veszendőbe. 

Fotó: Szakács László 

Fotó: Szakács László 



- A különböző' évszakokban 
sok kiránduló szakember, közép
iskolai tanuló, egyetemi hallgató 
csodálja meg a méretes óriás bük
köket. A látogató, mintha az erdő 
templomában járna, a helyszín 
tiszteletet parancsol, az ember 
szinte eltörpül az óriás méretű fák 
között. 

Az OWI Zala Bt. letenyei fűrész
üzemében az a látogató, aki nem 
ismeri a térség bükköseit, követ
keztethet rá. A hatalmas rönkök 
- évi 10 ezer m - 160 környék
belinek ad munkalehetőséget. 

Visszatekintés 

Minden bizonnyal rendkívüli élményben lehetett része mindazoknak, akik az 
1963-as vándorgyűlésen látták a bemutatóhelyeket, s most is megtekinthették a 
tizenegy bucsutai erdőrészlet állománynevelését. 

/^Bucsuta, magyar falu, Zala 
vmegyében, 459 kath. lak. F. u. 
h. Eszterházy, Ut. p. A-Lendva. 

Természetvédelem és a Kis-Balaton 

A Kis-Balaton kialakulása 
A múlt század elején a mai Kis-Ba

latonon még szerves része volt a Bala
tonnak, azzal egységes tavat alkotott. A 
somogyi oldalon lévő Ormándi és Simo-
nyi berke t 1818-ban , a Za la vö lgyé t 
1835-ben kezdték el lecsapolni. 1863-
ban megépítették a Sión a siófoki zsili
pet, ezzel a Balaton vízszintjét 3-4 m-rel 
csökkentették. 

Az Ember 
és a Kis-Balaton kapcsolata 

A Kis-Balaton 14 000 ha-nyi védett 
területe több mint 15 községhatárban he
lyezkedik el. Az ember és a természet 
szoros, de szigorúan szabályozott együtt
éléséről van itt szó. A természetvédelem 
és a vízminőség-védelem szervesen és 
elválaszthatatlanul összekapcsolódott az 
itt alkalmazható gazdálkodási módokkal . 

Erdőgazdálkodás 
A beruházási program keretén belül 

jelentős fásítások folytak, folynak. A 
Hídvégi-tó körül a védőfásításokat az Er
dészeti és Faipari E g y e t e m a Fenéki-tó 

környékieket a Pilisi Parkerdő Rt. Na-
tourplan Zöldövezeti Tervező Irodája ké
sz í te t te . A te rmőhe ly i ado t t ságoknak 
megfelelő, őshonos faállományok telepí
tése és fenntartása a kívánatos. Ezt az 
alapelvet próbálták meg az elmúlt évek
ben a telepítési tervek és az erdőtervek 
elkészítésénél is figyelembe venni. 

Vadgazdálkodás 
A Kis-Balaton természetvédelmi célú, 

különleges rendeltetésű vadászterület. A 
vadászati jog gyakorlója a Balaton-felvi
déki Nemzeti Park, a Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatósággal közösen. Itt a 
vadgazdálkodás alatt elsődlegesen vadál
lomány-kezelést értünk. A vadászat kor
látozott, a vízivad vadászata az 1993. évi 
XLII. tvr. a nemzetközi jelentőségű vad
vizekről, különösen mint a vízimadarak 
tartózkodási helyéről szóló egyezmény 
közismert nevén a Ramsari Egyezmény 
é r t e l m é b e n t i los . A v a d g a z d á l k o d á s i 
üzemtervet a terület jellegénél fogva a 
területre vonatkozó központi és helyi ter
mészetvédelmi előírásokkal összhangban 
készítették el. Kiemelt figyelmet fordíta

nak a vadászati hagyományok megőrzé
sére, a vadászat írott és íratlan szabálya
inak betartására, illetve betartatására. 

Fotó: Szakács László 



A zalai fenyőgazdálkodás 

A göcseji fenyőrégióban voltak a bemutatóhelyek. Újfent 
a tájékoztatóból idézünk: 

Úticélunk a Göcseji fenyőrégióban gazdálkodó Lenti Er
dészet szakmai bemutató helyeinek megtekintése. Az erdé
szet fafaj-összetételén belül az erdeifenyő területi aránya 
3 1 % . 

Az erdeifenyő őshonossága és a fenyőrégió létezése az 
utóbbi időben vitatott téma. 10 éve indult el egy erőtel
jesebb tölgyesítési folyamat, az induló erdősítésekben ke
vesebb szerep jut az erdeifenyőnek. Levéltári adatok azt bi
zonyítják, hogy az 1540-es évben építkezés céljára 47 480 
db törzset vágtak ki a Lenti környéki fenyvesekből. Mivel 
ekkoriban mesterséges erdőfelújítást még nem végeztek, az 
erdeifenyő ilyen mértékű jelenlétét az őshonosság bizo
nyítékának tekintik. 

Lenti vagy Lenthi, (Nempthi) magyar mező vá
ros, Zala vmegyében 647 kth., 12 ref., 8 zsidó 
lak. Kath. paroch. templom. Termékeny határ
ját a Kerka vize gyakran elönti. Szőlőhegye és 
igen szép makkos erdeje van. Feje egy uradalom
nak, mellyet csakugyan a Bánffyak birtak, de 
most b. Eszterházyt esméri urának. 

v j 

Zalai nagyvadgazdálkodás 

Az esti vacsora alatti mondatfoszlányokból következte
tek, hogy a témában járatos szakemberek mit tapasz
talhattak, mert elragadtatással beszéltek a látottakról. A her-
nyéki vaddisznóskertről: 

„A hernyéki disznóskert feltöltő típusú, ami annyit je
lent, hogy a vadászatok során akár teljes hasznosítás is el
képzelhető. A vadászati szezont követően elsősorban befo
gásból származó vaddal ismét feltöltjük a kertet. A befo
gások a táplálékszegény időszakban, gyakorlatilag a vadá
szatok befejezésétől a kalászosok éréséig folytathatók. 
1997. évben a nyári időszakig 155 disznót sikerült befogni 
és beszállítani. A becsült vadlétszám 250 db-ra tehető. A 

Fotó: Keszi László 

Fotó: Keszi László 

vadásztatás előtt az Ígéretes kocák (kb. 20 db) és a fiatal 
kanok (kb. 40 db) az átmeneti tárolóba kerülnek. Az így 
elkülönített kocák szaporulata a következő állományának 
ugyan csak kisebb részét adja, azonban növeli a feltöltés 
biztonságát, a fiatal kanok elkülönítése pedig lehetővé teszi, 
hogy azok ne idő előtt, hanem legalább 3-4 éves korban 
kerüljenek terítékre. 

Az intenzív vadtakarmányozás és a bekerített terület mér
sékeltebb zavartsága miatt gímszarvas is jelentős számban 
tartózkodik a kertben. A tervezett vaddisznóhajtások idő
szakától eltekintve vadászatáról természetesen nem mond
hatunk le." 



Csemete- és díszfatermesztés 

Az, aki a hetvenes évek végén járt a bajcsai csemete
kertben, bizonyára kicsit csalódott. A csemetekert egyike 
azoknak, amelyek a nyolcvanas 
évek elhibázott beruházásai kö
zé tartozik. A pénz nem számít 
alapon indult százhektáros cse
metekertek létesítésének kora. 
Mára már világosan látható, 
hogy ez a tendencia elhibázott 
lépés volt. 

Bajcsa, horvát fa
lu, Zala vármegyé
ben, 310 kath. lak. 
Homokos határ. F. 
u. többen. Ut. p. Ka-
nisa. 

Bajcsa ma korrektül annyit és úgy termel, amennyit gaz
daságosan tehet. És ennek a célnak meg is felel. 

A surdi díszfais
kola, díszfakert or
szágos hím, de hír
nevét már a század 
e l ső h a r m a d á b a n 
megalapozta. 

N a g y k a n i z s á t ó l 
mintegy 16 km-re, 
délre található Surd 
község festői kör
nyezetében a díszfa
kert. A település ki
tűnő klímája és talaja kedvező körülményeket teremt örök
zöld fenyők és díszcserjék neveléséhez. 

Ezt a lehetőséget ismerte fel Pagony (Petrizilka) Károly 
erdőmérnök, az akkori Zichi birtok erdőisztje és létesítette 

Surd, magyar falu, So
mogy v.-megyében, 284 
kath., 400 ágostai, 8 zsidó 
lak., evang. anyaekhlézsiá-
val. Szőlőhegye jó fejér bort 
terem. F. u. gróf Zichy Do
mokos. Ut. p. Zékány 1/2 
óra. 

itt az első kis csemetekertet, amely a 30-as években már 
ismertté vált országunkban. 

Pagony Károly az őshonos fafajok nevelése mellett fog
lalkozott külföldi fenyőfélék honosításával is, annek kései 
tanúi a kert mai facsoportjai, anyafái. 

1957-től - felismerve a hagyaték értékét - a Délzalai 
Állami Erdőgazdaság megkezdte a lepusztult kert felújítását 
és újra indította 2,3 ha-on a növények szaporítását, majd 
később a forgalmazását. 

A növekvő forgalom újabb területeket és fejlesztést igé
nyelt. (Az öntözés megoldása, üzemi épületek; így munka
csarnok, műhely, gépszín, iroda és szociális épületek kiala
kítása, fóliaházak telepítése.) 

A területbővítés során alakult ki az ún. felsőkert, amely 
a díszfenyők továbbnevelését biztosítja azok földlabdás ki
emeléséig, és helyet ad egy 5,4 ha-os vörösfenyő plantázs-
nak, amelyet 1985-ben telepítettünk és az elmúlt évben adta 
első biztató magtermését. 

Az Erdész és Faiparos Diákok Baráti Köre (Sopron 1998. július 3-4-én tartja 
vezetőségválasztó közgyűlését melyre szeretettel meghívjuk. 

A közgyűlés programja: 
1998. július 3. (péntek): Érkezés Sopronba; elszállásolás az iskola kollégiumában. Ebéd. 

15.00 Közgyűlés, vezetőségválasztás a kollégium dísztermében. 
19.00 Baráti vacsora az ebédlőben. 

1998. július 4. (szombat): Reggeli a menzán. 
9-16.00 Kirándulás a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén. 

Szabadtéri ebéd. 
19.00 Borkóstolós vacsora a PRINYÓ Borozóban. 

1998. július 5. (vasárnap) Szabad program, hazautazás. 



Erdővédelmi problémák a Bajcsai Erdészet murakeresztúri kerületében 

A kanizsai homokvidéken évról évre jelentkező" pajorkárosítás kö
vetkezményeit szemlélhettük. A beleznai erdőrészletek felé utazó ér
deklődők harmincméteres (becsült) tölgy-akác állományokat láthat
tak. A szlavóntölgy habitusú tölgyek között szálegyenes, ágtiszta 
„szlavónakác" egyedek elgondolkoztatták az erdőművelőket. A tölgy 
erdősítéseket az aszály éppúgy sújtja, mint a rendszeresen visszatérő 
cserebogár gradációk következménye. A rendezők itt is ragyogó ér-

" •N 

Belezna, magyar-horvát falu, Somogy vmegyében, 782 
kath., 40 evang., 21 zsidó lak. Sok erdő. Bortermesztés. F. 
u. Horváth és Domaniczky; különösen a gr. Beleznayaknak 
nemzetségi jószága volt. Ut. p. Iharos-Berény. 

V y 

zékkel. arányos útvonalat jelöltek ki. A mintegy 2-3 kilométeres sé
taút mellett bemutató jelleggel dolgoztak az ápoló-ültető, és a káro
sítás ellen védekező gépek. A cserebogarak pedig a cserkészúton 
sétáló szakemberek feje feletti idős tölgyállomány lombkoronáján 
már bizonyították, hogy a kopulációhoz bizony bőségesen kell táp
lálkozni. 

A bemutató végén a Belezna 2 A erdőrészletben (szép simafenyő 
állomány) felállított sátorban nagyon kedves hölgyek és urak kínál
tak enni- és innivalót. Jól érezte magát mindenki. 

A terepi bemutató végért éppen Bús Máriával beszélgettem egy pohár sör társaságában, amikor telefonon örömhír érkezett. Kereszt
fiamnak megszületett első gyermeke, Szabados Máté. E lapszám szerkesztésekor már elmúlt egy hetes, és Beleznai becenévre hallgat. 
Az újdonsült kismama azért megjegyezte: még az a szerencse, hogy nem Lispeszentadorjánon ért a hír. (A szerk.) 

A jelenlévő 
erdőfelügyelő 

tekintetével 
jelezte, hogy 

van humora, és 
nem tiltakozik 
a közlés ellen. 



Zalai erdők és az ember 

Értelemszerűen a közjóléti erdők iránt érdeklődőknek készített bemutató volt. 
A Nagykanizsai Parkerdőben, a Budafai Arborétumban, a Kistolmácsi tónál és a 
letenyei könyvtárban gyönyörködhettek a vendégek. Erdészembernek talán az 
utóbbiról idézzük a tájékoztatót: 

A letenyei könyvtár 
„A gróf Szapáry család által építtetett, majd később gróf Andrássy. Sándoré 

lett letenyei kastély parkjában épült fel a letenyei könyvtár. A könyvtár terveit 
Makovecz Imre nevével fémjelzett tervezői kollektíva készítette el. Az építke
zéskor felhasznált méretes tölgy oszlopok a közeli, csitári erdőből kerültek ki
termelésre. A könyvtár több éven keresztül épült. Az építkezés gerincét adó ács
munkát László István ajkai ácsmester végezte. Az ünnepélyes átadásra 1993. au
gusztus 20-án került sor. 

A könyvtár bejáratától 90 lépésre több mint 500 éves, jó egészségben lévő 
platánfa áll. A nyári városi ünnepségek, rendezvények döntő többségét ennek a 
hűvöset adó lombsátra alatt rendezik meg." 

Fotó: Szakács László 

<- Az első zalai olajkutató fúrás emléktáblája a Budafai Arborétumban 

A beszámoló Szakács László, Hajdú Tibor, Horváth Jenő és dr. Barát 
Ijászló összeállítása alapján készült. 



A közgyűlést megelőzte Kaán Károly mellszobrának avatása 

Schmotzer András elnök avató beszéde: 
A mai napon a Zalaerdő kezdeményezésére Kaán Károly 

szülővárosában felavathatjuk a szobrát, a részvénytársaság 
épülete előtt. 

Tisztelettel köszöntöm a Kaán család jelenlévő tagjait. 
Századunk egy olyan kiváló erdészgéniuszának szobrát 

jöttünk ma ide felavatni, aki életével, munkásságával a mai 
generációnak is példaképe lehet. 

Kaán Károly 1867. július 12-én Nagykanizsán született. 
Gyermekkorát anyai nagybátyja irányította, aki uradalmi fő-
erdész volt, és a fiatal Kaán szemét rányitotta az erdő sze
retetére. 1885-ben iratkozott be a Selmecbányái Bányászati 
és Erdészeti Akadémia erdőmérnöki szakára. Tanulmányait 
1888-ban fejeztébe, kitűnő minősítéssel. 1907-ben léptették 
elő erdőmesterré, majd minisztériumi szolgálatra rendelték, 
ahol 1916-ban miniszteri taná
csossá és a kincstári erdők fő
osztályának vezetőjévé nevez
ték ki. 

A minisztériumi szolgálat 
Kaán tevékenységét egyértel
műen az erdészeti politika sík
jára terelte. 1918-ban feladata 
többszörösre növekedett, ami
kor a Károlyi kormány államtit
kári jogkörrel felruházva, az er
dő és faügyek országos kor
mánybiztosává nevezte ki. 

Az igazi nagy történelmi fel
adatot Kaán Károly számára a 
Trianoni Békeszerződés hozta, 
amelyben egy területileg leszű
kült országon belül kellett meg
oldani a tornyosuló feladatokat. 

Az új helyzet alapjaiban új 
erdészeti politika kialakítását 
tette szükségessé. Nyilvánvaló
vá vált, hogy le kellett számolni 
az illúziókkal, tudomásul kellett 
venni a békeszerződést, és az 
adottságok figyelembe vételével 
kellett fejleszteni az erdőgazdál
kodást, az erdőterületek növelé
sével, a meglévő erdőkben folyó gazdálkodás belterjessé té
telével. 

Az általa megfogalmazott erdészeti politika lényegében 
négy cél felé irányult: 

- növelni kell az erdők területét, elsősorban a fátlan Al
földön, és ezzel hozzá kell járulni a sík terület arculatának, 
az egész Alföld egészségügyi viszonyainak megváltoztatá
sához, a fakitermelési lehetőségek növeléséhez; 

- belterjessé kell tenni a magyar erdőgazdálkodást, kü
lönösen a minimálisra zsugorodott kincstári erdőkben; 

- ki kell terjeszteni az állam tervező, ellenőrző, szabály
zó szerepét az ország valamennyi erdejére; 

- meg kell teremteni a háború utáni erdőgazdálkodás vi
teléhez szükséges pénzügyi és hitelfeltételeket. 

Kaán különösen érzékelte, hogy a lecsökkent erdőgaz
dálkodás fejlesztését akkor lehet a közösség javára biztosí
tani, ha összhangba hozzák a nemzetgazdaság érdekeivel, 
így az Alföld fásítás szükségességét mindenekelőtt a ma
gyar népbetegség, a tüdővész elleni küzdelemmel kapcsolta 
össze. 

Kaán Károly Alföld fásítási tervezete 1945 után magját 
alkotta az ország fásítási tervezetének. 

A történelmi nagyságának másik tényezője az, hogy a 
politikát nem önmagában, hanem a szélesebb és hosszú távú 
humán ökológiai, társadalmi perspektíva részeként, s a ma
gyar nép általános jóléte előmozdításának eszközeként ke
zelte. 

Az erdőgazdálkodás végső céljának a tartamosság, a gaz
daságosság és a szükséglet kielégítés, a harmonikus gazda

ság i n ö v e k e d é s , a termé
szetszerű, vagy ahhoz közel ál
ló erdőgazdálkodás elvét fogal
mazta meg. Az erdészeti politi
ka célját jelenlegi szinten is ne
hezebb volna komplex módon 
meghatározni. 

A M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémián 1921-ben levelező 
tagjává választotta. 1925-ben 
58 éves korában földművelésü
gyi államtitkárként nyugalomba 
vonult. Aktív pályafutásának 
befejezése nem jelentett vissza
vonulást alkotó szellemi mun
kájától. Számtalan tanulmánya 
és cikke jelent meg ezután. 

Történelmünk során számta
lanszor beigazolódott, hogy a 
legnehezebb helyzetekben a 
magyarság tettrekészsége nem 
ismer határokat és csodákra ké
pes. A csodákat azonban nem 
várni óhajtjuk, hanem szak
mánk, az erdészeti kutatás, ok
tatás, irányítás, felügyelet, az 
erdőtervezés és gyakorlat végre 
néhány stratégiai célra képes 

lesz összpontosítani és Kaán Károly szellemiségéhez mél
tóan a társadalom egyetértését és támogatását képes lesz 
kivívni és ennek érdekében cselekedni. 

Ezen emlékmű avatása eléri célját, s utat mutat a ma 
élők és tenni akarók számára a további szakmai célok el
érése érdekében. 

Megemlékezésemet hadd zárjam Kaán Károly szavaival: 
el fog jönni, mert el kell jönni az időnek, amikor az 

erdő minden magyar kultúrember szemének és szívének 
egyik legkedvesebb tárgya lesz, és azt igen csak azért fogja 
nagyrabecslilni, mert testét-lelkét üdíti és megnyugtatja, 
szépérzékét pedig gyönyörködteti, de mert magán és köz
gazdasági érdekek nézőpontjából is benne a nemzet egyik 
legszebb és legérdekesebb kincsét ismeri fel." 



[ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 1998. 

SCHMOTZER ANDRÁS elnök 

köszöntötte az elnökségben helyet foglaló kollégákat: Koleszár 
Istvánt, az ÁPV Rt. portfolió ügyvezető igazgatóját, Dauner 
Mártont, az EH elnökét, Kovács Mátyást, a KTM főosztályve
zetőjét, Nagy Lászlót, a Zalaerdő Rt. igazgatóságának elnökét, 
Feiszt Ottót, a Zalaerdő Rt. vezérigazgatóját, Dr. Szikra Dezsőt, 
az OEE főtitkárát. 

Az Egyesület tiszteletbeli tagjait: dr. Szőnyi Lászlót, dr. Ma
das Andrást, Riedl Gyulát. A külföldi tiszteletbeli tagokat: 
Manfréd Zielkét, a Német Erdészeti Egyesület képviseletében, 
Friedrich Prandlt, az Osztrák Erdészeti Egyesület képvisele
tében, Cafnikot a Szlovén Erdészeti Egyesület képviseletében, 
Ratzt az Osztrák Erdészeti Egyesülettől. 

Köszöntötte dr. Koleszár József rektort, dr. Faragó Sándort, 
az Erdészeti Kar dékánját, a 100. évét ünneplő Erdészeti Tu
dományos Intézet főigazgatóját, dr. Fiihrer Ernőt, dr. Magyar 
János volt főigazgatót, dr. Bondor Antal volt főigazgatót. Dr. 
Hajas Józsefet, a MTESz Ellenőrző Bizottságának elnökét, 
Horváth Tibort, a Faipari Tudományos Egyesület új elnökét, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület részé
ről dr. Tardy Pál elnököt, Herczeg Miklóst, az Erdészeti és 
Faipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát, Gerely Feren
cet, az ÁPV Rt. erdészeti portfolió igazgatóját. 

Elhunyt tagtársaknak egy perc néma felállással tiszteleg: Jé
rőme René OEE tiszteletbeli tag, Kossow József Kaán Károly-
díjas, Takács László, Kincses Benjámin és mindazoknak, akiket 
az elmúlt évben elveszítettünk, majd megnyitotta a közgyűlést. 

FEISZT OTTÓ, a Zalaerdő Rt. vezérigazgatója: 

Tisztelt Tisztújító Közgyűlés! Túl vagyunk a szakmai bemu
tatókon, a baráti találkozón, és sok kellemes kollégális eszme
cserén, így remélhetően minden résztvevő maradandó emlék
képeket is megőrizhet a zalai állami erdőkről és a benne élő, 
dolgozó emberekről, a Nagykanizsai Vándorgyűlésről. 

Kiadványainkban és a Zalaerdő újság külön kiadásában, va
lamint a Zalai Hírlapban és a terepi helyszíneken is, igyekez
tünk minél több oldalról bemutatni a zalai erdőgazdálkodást, 
részvénytársaságunk jellemző gazdasági adatait, hogy Önök 
megismerkedhessenek a munkánkkal, céljainkkal, gondjaink
kal. Gondolom a szakmai programokban bizonyítottuk, hogy 
jó kezekben vannak a zalai állami erdők. Biztosítottak azokban 
a tartamos gazdálkodás feltételei. Az utókornak, unokáinknak 
- reményeink szerint - jobb minőségű erdőket fogunk átadni, 
mint amilyeneket nagyapáinktól örököltünk. Újabb adatokkal, 
termelési eredményekkel nem kívánom Önöket terhelni. 

Inkább arról szeretnék röviden szólni, hogy hogyan látjuk 
mi Zalából az átalakult tulajdonviszonyok és a megváltozott 
törvényi szabályozás tükrében ágazatunk, és annak részeként 
a Zalaerdő Részvénytársaság jövőbeni boldogulásának lehető
ségét. 

Természetesen mi, itt élő erdészek elsősorban a zalai erdő
gazdálkodásért tehetünk a legtöbbet, de sorsunk nem választ
ható el az ágazat, a magyar erdők és a bennük zajló tulajdoni, 
gazdasági, természetvédelmi és más folyamatoktól. 

Az állami erdők tulajdonjogát a Kincstári Vagyoni Igazga
tóság gyakorolja. Az állami erdők kezelését végző Erdészeti 
Részvénytársaságok vagyonkezelője pedig az Állami Privati
zációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság. Az erdőkben a ha
tóságijogkör első fokon az állami Erdészeti Szolgálatnál, má
sodfokon az FM Erdészeti Hivatalánál van. A természetvédel
mi területeken a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Mi
nisztérium a Nemzeti Parkok Igazgatóságain keresztül gyako
rolja az első fokú hatósági jogkört. A jövőben feltétlenül szük

ségesnek látszik egy egyszerűbb tulajdonlási, kezelési, ellen
őrzési forma megteremtése. 

A közelmúltban megalkotott törvények és rendeletek az er
dők, a természet- és a vadállomány védelmében sajnos parag
rafusok és tilalomfák erdejével szabályozta, és sokszor feles
legesen túlszabályozta, korlátozta a gazdálkodást. Bürokrati
kus, bonyolult rendszerekkel nehezíti a modern, piacgazdálko
dáshoz igazodó, a tulajdonviszonyoknak megfelelő erdő- és 
vadgazdálkodást. 

Példaképpen megemlítem, hogy egy félhektáros e rdő -
részlet végvágásától, befejezett erdősítésként történő' átadá
sáig 9, esetleg 10 hatósági határozat születik. Vagy gondol
junk a már majdnem végrehajthatatlanságig túlbonyolított 
vadászati adminisztrációra. 

A közeljövő feladata lesz az európai jogharmonizáció kere
tében e törvények korszerűsítése és deregulációja. 

A rendszerváltás éveiben hangzott el az a megállapítás, 
hogy: „A régi nem azzal bünteti az újat, hogy nyíltan ellene 
szegül, hanem hogy ráhagyja módszereit." 

Egy ilyen régi módszer tartja magát az erdőfelújítások fi
nanszírozásának rendszerében az úgynevezett erdőfenntartás
ban. Megváltoztatása nagyon időszerű, minden további késle
kedés csak tovább fogja növelni a bajt, ami kirajzolódni látszik 
az elavult, a piacgazdaságtól, a magántulajdontól idegen rend
szer erőszakolt fenntartásával. 

Ezért a döntések meghozatalakor - azok hatásait a gazda
ságra - előre ki kell számítani. Érvényes ez az eltúlzott termé
szetvédelmi előírásokra is. Anélkül, hogy dramatizálni kíván
nám a helyzetet, a magyar gazdaságban és az erdőgazdálko
dásban - a tő mellett - kegyetlen harc folyik a talponmaradá
sért, a megszorító intézkedésekhez való alkalmazkodással. 

A versenyképesség fenntartásáért az állami akarat egyik 
oldaláról piaci kategóriákban: reorganizáció, tőkeemelés, 
kamattámogatás révén, nagy erőfeszítések történnek az Eu
rópai Unióhoz való csatlakozás képességének megteremtése 
érdekében. Ugyanakkor az adminisztratív intézkedések és 
szabályozások néha úgy tűnik szinte érzéketlenek a piaci 
viszonyokra. Például ilyen volt az erdőművelés kivétele a 
mezőgazdasági kistermelési korból, vagy az indokolatlan 
fakitermelési korlátozások természetvédelmi megfontolá
sokból, akár telepített nemesnyárasokban is. Ötven-száz év 
megtermelt értékét nem szabad fölöslegesen elveszni hagy
nunk. 

A magyar erdőgazdálkodásnak az erdőtelepítésekhez, az er
dőfelújításokhoz, a magánerdőgazdálkodás beindításához, az 
erdőfeltáráshoz, a faipari fejlesztésekhez, a sarangolt termékek 
feldolgozásának bővítéséhez tőkére van szüksége. Ezt két for
rásból biztosíthatjuk: vagy az erdők hozamából keletkező ered
ményből, vagy külső pénzeszközökből. Az első nem áll meg
felelő mértékben rendelkezésre! Az elvonási rendszerek a leg
jobb adottságú gazdálkodóknak is csak igen alacsony jövede
lem megszerzésére adnak lehetőséget. Ez pedig nem szolgálja 
a fejlődést, a gazdasági növekedést. A külső forrásokat az er
dőtelepítésekhez és erdőfelújításokhoz, vagy a költségvetésből, 
vagy az Európai Uniótól, a faipari fejlesztésekhez pedig a kül
földi tőke behozatalától várhatjuk. 

Úgy gondolom, ezekre a fontos feladatokra, az ellentmon
dásos folyamatokra újra és újra fel kell hívnunk a szakma, az 
ágazatvezetés figyelmét. Ezért választottuk Kaán Károly időt
álló fenti megállapítását, Vándorgyűlésünk jelmondatának: „A 
nemzeti érdekeknek az az erdőgazdálkodás felel meg legjob
ban, mely az erdőt, a köz- és a magánérdekek javára haszno
sabbá és jövedelmezőbbé tudja tenni." 
(A megszokottnál erősebb taps követte a vendéglátó felszóla
lását.) 



Főtitkári beszámoló 1998. 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Kollégák! 
Egyesületünk 132 éves történetében most tartjuk a 68. 

Vándorgyűléssel egybekötött Közgyűlésünket. Itt Nagyka
nizsán ezt megelűzűen 1963-ban, éppen 35 éve találkoztak 
Egyesületünk tagjai. 

Az idei közgyűlés jelentűségét emeli, hogy tisztújító kül
dött közgyűlésre gyűltünk egybe. Ezért a fűtitkári beszámo
ló az elmúlt 10 hónap eseményeit az elmúlt négy év ösz-
szefoglalójába illeszti be és csak a legjelentősebb témák
kal, eseményekkel tud foglalkozni. 

Mielőtt ezek taglalásába fognék, eddigi főtitkári beszámo
lj: lóimhoz hasonlóan néhány szakmatörténeti évfordulóról emlé

kezem meg. 
Kereken 100 éve, 1898-ban kezdte meg tényleges műkö

dését Selmecbányán a földművelésügyi miniszter által 1897. 
december 31-én aláírt alapító rendelet értelmében a Királyi 
Magyar Erdészeti Kísérleti Állomás, a mai Erdészeti Tudo
mányos Intézet (ERTI) egyenes jogelődje, azaz az ERTI az 
idei esztendőben ünnepli alapításának centenáriumát. 

A rendelet megszületésében, a selmeci Kísérleti Állomás, 
majd a továbbiak felállításában (Temesvár-Vadászerdő, Gör-
gényszentimre, Lipótújváros, Kúályhalma) az OEE-nek és sze
mély szerint Bedő Albert országos főerdőmesternek elévülhe
tetlen érdemei voltak. Ezért az ERTI és az OEE ebben az év
ben több helyszínen és rendezvényen közösen emlékezik meg 
erről az eseményről. Mai közgyűlésünkön dr. Führer Ernő úr, 
az ERTI főigazgatója méltatja a 100 évvel ezelőtti esemény 
jelentőségét és ebben az OEE szerepét. 

Ebből az alkalomból közgyűlésünkre meghívtuk az ERTI 
| ma már nyug-állományban lévő volt vezetőit dr. Magyar Já

nost, dr. Keresztesi Bélát és dr. Bondor Antalt, akiket tiszte
lettel köszöntök. 

50 éve, 1948-ban szerveződött újjá a II. világháború után 
az OEE és újonnan választott, teljesen középosztálybeli veze
tőség irányításával folytatta több mint nyolc évtizedes műkö
dését. Ismét megjelent az „Erdészeti Lapok", ami 1944. de
cemberétől a háborús események és a következő évek nehéz
ségei miatt kényszerűen szünetelt. Ebben az évben alakult meg 
a Műszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetsége 
(MTESz), amelynek egyik alapító tagja volt az OEE. 

40 éve, 1958-ban került sor első ízben erdőmérnöki diplo
ma átadásra Kanadában a vancouveri British Columbia Egye
tem (UBC) erdészeti fakultásán az ún. soproni divízió azon 
tagjai részére, akik tanulmányaikat még 1952-ben Sopronban 
kezdték meg, de 1956-ban kollektíven emigrálva már Kana
dában fejezték be. A 27 végzett hallgató (köztük hét hölgy) 
valétálási tablója még azt a címet viselte: „Soproni Műszaki 
Egyetem Erdőmérnöki Kar". 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt négy évben a szakmai és egyesületi élet fő 

kérdése az erdészeti ágazat gazdasági-szerkezeti és tulajdoni 
átalakulása volt. E folyamatban az Egyesület - Alapszabá
lyunk célkitűzéseinek megfelelően - az erdőgazdálkodás 
hosszú távú és közérdeket szolgáló szakmai érdekképvise
letét látta fő feladatának és ezen keresztül igyekezett előse
gíteni hazánk erdeinek, természeti értékeinek megóvását. 

Feladatainkat a Választmány által 1995. januárban elfo
gadott 12 pontból álló „Az OEE erdészetpolitikai irány
elvei" alapján igyekeztünk ellátni. 

Hasonló, orientáló jellegű állásfoglalás, ajánlás született 
az 1995. évi „Természetvédelem és erdőgazdálkodás" 
konferencián (megjelent: Erdészeti Lapok 1996. január) és 
ide sorolható a szegedi közgyűlésen elfogadott „A múlt kö
telez" című kiáltvány is. 

Ezen hosszabb távra szóló állásfoglalások keretként szol
gáltak az évente meghatározott kiemelt feladataink és a fo
lyamatosan ránk zúduló napi feladatok megoldásakor hozott 
döntéseinkben. 

Az első évben leginkább előtérbe került témák a követ
kezők voltak: 
• a jogszabályalkotás előkészítő szakaszában való részvé

tei, 
• az állami erdők jövője, 
• a társas- és magánerdő-gazdálkodás problémaköre, 
• az erdő- és vadgazdálkodás kapcsolata. 

I Ez az időszak az átalakulás „zajos", nagy csatákkal járó 
| szakasza volt még. 

A következő évben az előbbi felsorolás kiegészült még a 
természetvédelem és az erdőgazdálkodás viszonyának javítá-

| sával. 
A jogszabályalkotás előkészítő' szakaszában való részvé

telünk széles skálán zajlott a Parlamentben és a parlamenti 
pártok környezetében folyó szakértői munkától a lobby tevé
kenységen át a hivatalosan megkapott jogszabály-tervezetek 
elemzéséig, véleményezéséig és az önálló javaslatok megtéte
léig. Ide sorolható az írott és az elektronikus sajtóban való 
megjelenésünk, szereplésünk riportok vagy vitatalálkozók ke
retében. 

Két fontos szereplésről külön is említést teszek: 
1995. november 16-án az OGY Mg. Bizottsága a „Mező

gazdaság helyzete és aktuális kérdései" címmel nyílt napot tar
tott a Parlamentben 700 fő részvételével. Az óriási részvétel, 

| a rendelkezésre álló rövid idő, a mezőgazdaság és élelmi
szeripar problémáinak sokasága ellenére is öt hozzászóló érint
hette szakterületünk fontos ügyeit, köztük az OEE elnöke is. 

1996. február l-jén az OGY Mezőgazdasági Bizottsága 
Sopronban az egyetemünkön készítette el az erdő- és vadászati 
törvényjavaslatok általános vitát megelőző előkészítő ajánlását. 
A törvényelőkészítők és a képviselők mellett nyolcan fejthet
ték ki véleményüket a témáról, elsőként Egyesületünk. 

Nincs módom részletezni azt a sok-sok munkát, amit az 
erdő-, a vadászati és a természet védelméről szóló törvény 
megszületése és egyidőben való parlamenti elfogadása érdeké
ben végeztünk úgy, hogy közben még számos egyéb jogsza
bálytervezettel is foglalkoztunk. 



Végülis 1996 nyarán lezárult a hosszú évek óta tartó folya
mat és a Parlament egyidóben elfogadta mindhárom törvényt. 
Nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy az Egyesület a tör
vényelőkészítés során derekasan kivette részét a munkából. 

A törvények hatályba léptek és mint ahogy lenni szokott, 
menet közben számos probléma merült fel, melyek zömét a 
végrehajtási rendeletek megoldották, de még mindig van gond. 
Összehangolási problémák is vannak és a Természet védelmé
ről szóló törvényben jelzett rendeletek egy része a mai napig 
sem jelent meg. 

Mindezek ellenére e törvények korszerűek, a nemzetközi 
normákat, hatályos nemeztközi kötelezettségeinket figyelembe 
veszik és nagyon szigorúak. 

Sok gazdálkodó csak most érzékeli, hogy milyen szigorúak 
és nemtetszésüknek egyre hangosabban hangot is adnak. Azt 
gondolom azonban, hoy most már a törvények módosítása he
lyett azok végrehajtásán kellene fáradozni. 

A jogszabá lya lko táshoz kapcsolódó munkánk termé
szetesen 1996 nyara után sem szűnt meg, de intenzitása jelen
tősen csökkent. 

Az erdő- és vadgazdálkodás kapcsolata témában szaba
dultak el leginkább az indulatok. Itt voltak a legzajosabb csaták 
és a felek bevetették teljes fegyvertárukat. Mindez szorosan 
kapcsolódott a vadászati törvény formálódásához és a törvény
ek kihirdetésének pillanatáig zajlott. 

A jogi lehetőség adott volt ugyan a teljes kérdéskör kor
szerű rendezéséhez, de elsősorban a kedvezményezettek érde
keltsége és a vadászatban rejlő érdekérvényesítési lehetőségek 
miatt ez nem valósult meg teljeskörűen még a törvény végső 
formájában sem. Emiatt a törvény végrehajtásakor újabb és 
újabb gondok, problémák, sót bírósági ügyek keletkeztek. Ma 
már elcsitultak az indulatok, de a hamu alatt még van parázs. 

A jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos tevékenységünk
nek volt része az állami és magántulajdonú erdők jövőjének 
alakítása is, de egyértelműen megállapítható, hogy e témakör 
figyelemmel kísérése sem zárult le a három törvény elfogadá
sával. Sőt napjainkban az ÁPV Rt. tervezett megszűnésével az 
államerdészet jövőbeni szervezete hovatartozása újra a figye
lem középpontjába került. 

Az állami erdők jövőjét a privatizációs törvény kapcsán 
borúlátóan ítéltük meg. Az állami erdők irányításában a „két 
gazda" (kincstár és vagyonkezelő) megjelenését és aktivizáló
dását, majd az FM, KTM és a HM egyre erősödő érdekérvé
nyesítését együttesen egy komplikált és kusza rendszernek tar
tottuk, ahol fennállt a veszélye annak, hogy a „sok bába között 
elvész a gyerek". Ez a rendszer nagymértékben nehezítette és 
ma is nehezíti az erdők kezelését, vagyonvédelmét. Mi azt fo
galmaztuk meg, hogy az állami erdők vagyonkezelését és szer
vezetét úgy kell kialakítani, hogy az teljes mértékben tegyen 
eleget az erdők közszolgálati feladatainak, a favagyon bővíté
sének, hasznosításának és védelmének. 

Ezt az elvárást a most várható átalakulásnál is alapvető kö
vetelménynek tartjuk, mint ahogy azt is, hogy ne csökkenjen 
tovább az állami erdők területe. Az aránya egy nagyobb lép
tékű erdőtelepítési program beindulásával természetesen csök
kenni fog. 

A társas- és magánerdó'gazdálkodás azért került előtérbe, 
mert alapvetően megváltozott a tulajdoni szerkezet. Talán he
lyesebb lenne, ha nem is múlt időben mondanám ezt, hiszen 
a változás még most is folyamatban van. Nem fejeződött be 
a birtokbaadás, a valós tulajdonosok bejegyzése. Lassan megy 
az ésszerű birtokátrendeződés, a birtokkoncentráció és a társult 
erdőgazdálkodás még ma is sok „gyerekbetegséggel" küszkö
dik. 

Ezek megoldása, megoldódása nélkül pedig nem lehet a 
gazdasági élet vérkeringésébe bekapcsolni a magántulajdonú 
erdőket. Ez viszont a tulajdonosnak is és az országnak, a ne
meztgazdaságnak is kárára van. 

Az Egyesület nagy energiát fordított arra, hogy a magán
tulajdonú erdők helyzete megszilárduljon és állapota ne káro
sodjon helyrehozhatatlanul. 

Mit tettünk? Magánerdőgazdálkodási alelnöki funkciót 
létesítettünk, megszerveztük a Magán- és Társult Erdészeti 
Szakosztályt, a jogszabálytervezetek bírálatánál e gazdálko
dási forma és gazdálkodók érdekeinek figyelembevételével 
is tettük meg javaslatainkat, széles korú" felvilágosító tevé
kenységet folytattunk (TV, rádió, írott sajtó, számos ren
dezvény, szakirodalmi tevékenység). Az EL számos lépést 
tett a magánerdő-tulajdonosok megnyerésére. Bizonyára 

nem teljes a sor, mert döntő volt a HCs-okban végzett fel
világosító, oktató munka, melyet nem áll módomban most 
itt részletezni. 

Hogy mindez sok volt-e vagy kevés, nem érdemes vitatni. 
Ennyire futotta lehetőségeinkből. Fontos azonban, hogy nem 

| szabad abbahagynunk felvilágosító-oktató munkánkat és támo
gatnunk kell az e területen kialakuló önálló érdek-érvényesí-

| tést. 

Az 1995/96-os esztendőben kiemelt feladatként kezeltük 
a természetvédelem és erdőgazdálkodás témakört. Egy 
nemzetközi (Pro Silva Kongresszus) és egy hazai nagyren
dezvényt szerveztünk több társrendezővel közösen (FM Er
dészeti Hivatal, KTM Természetvédelmi Hivatal, Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, WWF). 

A természetközeli erdőgazdálkodás megvalósítását célul 
kitűző Pro Silva szervezet kongresszusa és tanulmányútja 
jelentős lépés volt e szemlélet hazai elfogadtatásában annál 
is inkább, mert e törekvés a természetvédelmi elvárásokkal 
is megegyezik. A „Természetvédelem és erdőgazdálkodás" 
konferencia az Európai Természetvédelem Éve alkalmából 
1993-ban tartott hasonló rendezvény folytatása volt. Most 
15 pontos állásfoglalást fogadtunk el, melynek fő gondolata 
a mi szempontunkból az volt, hogy az „ökológiai szemléletű 
t e rmésze tköze l i e r dőga z dá l kodá s kielégí t i a termé
szetvédelem alapvető érdekeit és célkitűzéseit." Az új er
dőtörvény is az ilyen szemléletű erdőgazdálkodás kereteit 
határozza meg. A „Múlt kötelez" című kiáltvány alapgon-



dolata is a környezet és az emberi tevékenység, a természet 
és az ember harmóniájának megteremtése volt. 

Az elmúlt hetekben-hónapokban ismét igen élénk, sok eset
ben éles hangot megütő vita bontakozott ki az erdőgazdálkodás 
és a természetvédelem között. Fő témája a természet védelmé
ről szóló törvény gazdálkodási feltételeket jelentősen nehezítő 
volta, a természetvédelmi kezelés szabályozatlansága, a gaz
dálkodási hátrányok kompenzálása, a védett területek nagysá
gának növekedése, a védettség státuszának változása a NP-ok 
alakulásával. 

A viták jelzik, hogy még mindig nem megfelelő és nem 
folyamatos a két tevékenység párbeszéde. Sok vita a hiányzó 
jogszabályokra vezethető vissza, de nem megfelelő a fe-lek 

| kompromisszum készsége sem. Hiba, hogy az erdészek jelen
tős hányada nem akarja tudomásul venni, hogy az Erdőtörvény 
mellett a Természet védelméről szóló törvény is vonatkozik 
ránk. 

Egyesületünk egyértelműen támogatja a természetközeli 
gazdálkodás elterjesztését és a folyamatos párbeszéd kialakí-

| tását a vitás kérdések rendezésére. 

Az elmúlt négy évben két alkalommal is kiemelt feladat
nak tekintettük az ágazat, ezen belül az Egyesület közön
ségkapcsolatának javítását és stratégia kidolgozását. Saj
nos még ma sincs szervezett PR tevékenységünk. Szerep
léseinkkel kapcsolatos kezdeményezések sok esetben nem 
tőlünk indulnak el. Az Egyesület sajtóbeli megjelenése nem 
egy tudatos, előre megtervezett „építkezés" eredménye, ha
nem inkább személyhez kötődő, korábbi más jellegű kap
csolatokra támaszkodó törekvés eredménye. 

Mindezek ellenére azt kell mondanom, hogy szakmánk 
és az Egyesület sajtóbeli megjelenésének és egyéh terüle
teken való színrelépésének se szeri se száma, de az egységes 
stratégia kidolgozása meghaladta erőnket. 

Az e téren kifejtett erőfeszítéseink zömmel az ifjúsághoz, 
a gyerekekhez, az oktatáshoz kötődnek. Megalakult az Erdé
szeti Erdei Iskolák Szakosztálya, ma már szinte mindegyik er
dőgazdaságnál működik valamilyen színvonalú erdei iskola, 
megtartottuk a ül. Erdőpedagógiai szemináriumot, két pályá
zatot írtunk ki gyerekek számára többszáz pályázat beérkezé
sével, támogattuk „Az erdő és az ember" videófilm elkészültét 
és terjesztését, valamint a FAGOSZ „Az erdőgazdálkodás és 
a fából készült termékek társadalmi megítélésének jobbítására" 
irányuló programját, az „Év fája" mozgalmat. Nagysikerű volt 
a Magyarok cselekedetei TV-sorozatban a Bedő Albertről és 
az OEE volt székházáról készült filmetűd, a Gazdaképzőben 

1 a magánerdőgazdákat segítő 2 0 perces film, az Ablak című 
műsorban sugárzott riport stb. Ezt a sort még hosszan folytat
hatnám akár a központi szervezésű, akár a HCs, Szo-ok által 
kezdeményezett eseményekkel, szereplésekkel. Es mindezek
re nagyon büszkék lehetünk. Nagyon sok „zöld szervezet" 
irigyelhetné eredményeinket. Mindezek ellenére célszerű lenne 

| az „egyesületi szóvivő" intézmény bevezetése és egy rend
szerezett, írásban lefektetett PR-stratégia kialakítása, kidolgo
zása. 

Kiemelt feladatunknak tartottuk egy nagyszabású erdó'-
telepftési program előkészítésében való részvételünket, hi
szen sajnálatos módon az 1990-ben meghridetett 10 évre 
szóló, 150 000 ha erdő telepítését célul kitűző program csak 
kisebb részt valósult-valósul meg, persze a most kibonta

kozó erdőtelepítési program, amely szintén kormányzati ol
dalról támogatott, igaz más prioritásokból kiindulva (elma
radt térségek munkahely teremtési törekvései), de tekinthető 
a korábbi program felélesztésének is. 

Az Egyesület - elődeink jó példáját hasznosítva - szorgal-
ii; mázza az erdőtelepítések fokozását, mert az 

- terület- és vidékfejlesztési célokat szolgál, 
- ezen keresztül szociális és jóléti hatásokat fejt ki, 
- kapcsolatot teremt vagy teremthet az állami erdő-vagyon

kezelők (mint tervezők, kivitelezők) és a magántulajdonosok 
vagy azok szervezetei között, 

- egyesítheti az állami támogatást, a magán erőforrásokat, 
sőt külföldi támogatásokat-befektetéseket is, 

- ezen erdőkből majdan kitermelhető fakészletek tehermen
tesíthetik a természetszerű erdőkre nehezedő piaci nyomást, 
ezáltal az ökológiai stabilitáshoz, a fajgazdagság fennmaradá
sához fűződő érdekeket is szolgálja, 

- az EU-hoz való csatlakozásunk során agrár-stratégiai gon-
| dókat oldhat meg, amikor mezőgazdasági rendeltetésű földte

rületek más célú hasznosítását kell majd megoldanunk. 
Egy ilyen nagyarányú erdőtelepítési program megvalósítá

sának előmozdítása vonzó feladat Egyesületünk számára, hi
szen rövid távú érdekeket is szolgál a munkanélküliség csök
kentése révén, hosszabb távon viszont nagyban segítheti EU 
csaüakozási szándékunk megvalósulását. 

E munkában együttműködtünk a Földművelésügyi és Mun
kaügyi Minisztériummal, a Közmunka Tanáccsal és az Erdé-

| szeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetével. 

Törekvésünk volt a magyar erdészettel szemben támasz
tott EU igények megismerése, majd szélesebb körű megis
mertetése tagságunkkal. E törekvésünk egyelőre nem sok 
eredménnyel járt a megfelelő forrásanyagok hiánya miatt. 

Négy éves működésünk legeredményesebb évének tar
tom az 1996-os évet. Nemcsak azért, mert ebben az évben 
fogadták el a három törvényt, hanem azért is, mert Egye
sületünk múltjához méltóan sikerült megemlékezni nemze
tünk és szakmánk jeles eseményeiről: a Millecentenárium-
ról, Egyesületünk alapításának 130. és az 1936-os budapesti 
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Konferencia (mai nevén Er
dészeti Világkongresszus) 60. évfordulójáról. Továbbá 
azért, mert a központi szervezésű eseményeken kívül szinte 
egész tagságunkat megmozgatva az ország majd minden te
rületén helyi kezdeményezésű megemlékezésekre, tárgyi 



emlékek felállítására, felújítására került sor bizonyítva ezzel 
is az erdészek magasfokú haza- és szakmaszeretetét. 

Korábbi beszámolóimban meglehetős részletességgel meg
emlékeztem az eseményekről, ezért most ettől eltekintek, de 
három dolgot meg kell említeni: 

- az előre megtervezett és írásban lefektetett esemény- és 
tevékenységsor lépésről lépésre csekély változtatással megva
lósult a szokásosnál nagyobb költségráfordítással, de a beter
vezett kereten belül, 

- a szerteágazó szervezési-végrehajtási munkába ennyi tag
társunkat még sohasem sikerült bevonnunk. Ki kell emelnem 
dr. Király Pál főtitkár elődömnek a rendezvénysorozat meg-

| tervezésében és a megvalósulás számos pontjában nyújtott nél
külözhetetlen munkáját, segítségét, amelyet most is megköszö
nök, 

- a három évfordulóval kapcsolatos rendezvényeink elő
adásait kevés kivétellel sikerült összegyűjteni és az Erdészet
történeti Közlemények XXX. köteteként „A millecentenárim 
éve az OEE-ben" címmel kiadni. Itt viszont dr. Oroszi Sándor 
az Erdészettörténeti Szo. elnökének kell megköszönnöm e 
könyv kiadásának megszervezését és a rendezvény-sorozatban 
végzett számos egyéb munkáját. 

1 E téma befejezéseként azt hiszem nyugodtan mondhatom, 
hogy a megemlékezés-sorozatunk csúcspontja az Opusztaszeri 
Vándorgyűlés volt. Méltóbb színhelyet nem is találhattunk vol
na és ráadásul az időjárás is kegyes volt hozzánk. 

Kiemelt feladataink közül a továbbiak már a szorosabban 
vett egyesületi élethez kötődnek. 

Nagy örömmel jelentem a Közgyűlésnek, hogy a körü
löttünk lezajló nagy társadalmi, szociális változások, vala
mint a szakmát érintű drasztikus átrendeződéseket - tulaj
don- és szervezeti változások, létszámleépítések, finanszí
rozási rendszerek módosulása, leépülése stb. - és az ezek 
nyomán a négy év alatt lezajló sok-sok vita ellenére is meg
őriztük Egyesületünk egységét, szervezetének stabilitá
sát. Mindezt tagságunk az 1997. évi közgyűlésen az új alap
szabály elfogadásával meg is erősítette. 

Az erdészek utóbbi időben sokat bírált, de a kívülállók 
által ma is irigyelt és nagyon sokunk által ma is kívánt ösz-

| szetartozásnak, összefogásnak megfelelő színteret biztosított és 
biztosít napjainkban is Egyesületünk. Ezt jelzi számunkra, 
hogy az előbb röviden taglalt, de súlyos megpróbáltatások el
lenére taglétszámunk a négy év alatt mindössze 5%-kal csök-

| kent úgy, hogy az utolsó évben már emelkedést mutatott. Az 

emelkedés részben a tanulóifjúság köréből került ki, ami szin
tén kedvező irányú változásnak tekintendő. 

Mindehhez szorosan kapcsolódik, hogy megőriztük Egye
sületünk anyagi stabilitását is, hiszen jelentős tartalékokkal 
rendelkezünk. Mindezt úgy értük el, hogy az „Erdészeti La-
pok"-at új köntösben, nyomdatechnikailag igényesebb kivitel
ben adtuk ki havi rendszerességgel. 

A fentieket részletesebben alátámasztó, számszerű adatokat 
a beszámolóm későbbi részeiben ismertetem. 

Az Elnökség a Választmánytól azt a feladatot kapta 
1995-ben, hogy az amúgy is többször módosított Alapsza
bály helyett az 1994. évi választások tapasztalatait is figye-
lembevéve új Alapszabályt terjesszen az 1997. évi köz
gyűlés elé, amely lehetővé teszi az 1998. évi választások 
közmegegyezésen alapuló lebonyolítását. 

Az Elnökség a főtitkár vezetésével egy héttagú bizottsá
got hozott létre, amelyik többhónapos kemény munkával a 
korábbi módosítások és a Hcs-ok, Szo-ok többszáz javasla
tának felhasználásával végül is összeállította az új Alapsza
bály és egy önálló Választási Szabályzat tervezetét. Sok-sok 
órás vita és kisebb-nagyobb változtatásokkal a Választmány 
jóváhagyta a Választási Szabályzatot és a Közgyűlésnek el
fogadásra ajánlotta az új Alapszabályt. Az 1997. évi Köz
gyűlés ezt el is fogadta. 

Ezt követően év végén megjelent a közhasznú szervezetek
ről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény. Mivel az Elnökség 
Egyesületünk jövője szempontjából fontosnak ítélte közhasznú 
szervezetté minősítésünket, a törvénynek megfelelően módo-

| sításokat kell végrehajtani Alapszabályunkon. E módosításokat 
külön napirendi pontként terjesztjük elő azzal, hogy a T. Köz
gyűlés hagyja azt jóvá, mert pénzgazdálkodásunkat segíük a 
változtatások, illetve támogatóinkat hozza kedvezőbb helyzet
be a támogatások elszámolása során. Meg kell jegyezni, hogy 
a változtatások másik része a működési rendre vonatkozó szi
gorításokat tartalmazza. 

Az Alapszabály szerkesztésével párhuzamosan megkísérel
tük egy „Szakmai etikai irányelv-gyűjtemény" összeállítását is. 

|; Sajnos nem volt elegendő idő a javaslat kiérlelésére, így egye
lőre előterjeszteni sem tudtuk, noha véleményem szerint nagy 
szükség lenne rá. 

Az új Alapszabály kapcsán két dolgot szeretnék még 
megemlíteni: 

- Ismét felszínre hoztuk székházunk visszaszerzésének 
ügyét. Székház bizottság alakult, amely beadványok, kérel
mek előterjesztésével, az ezekhez szükséges további rész
ben levéltári, részben földhivatali iratanyagok felkutatásával 
foglalkozik. Tagjai: dr. Czerny Károly régióképviselő, a 
mindenkori főtitkár és dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkár. 

- Az új Alapszabály lehetőséget biztosított főállású fő
titkári állás pályázat útján való betöltésére. Az Elnökség és 
a Választmány úgy döntött, hogy a mostani választáson már 
nem is kerül sor főtitkár jelölésére és megválasztására. így 
hosszú idő után én zárom a választott főtitkárok sorát. Az 
új Elnökség feladata a pályázati feltételek megállapítása és 
a pályázat kiírása a főtitkári állás betöltésére. 

A leendő főállású főtitkárnak sikeres működést kívánok. 
Kívánom, hogy találja meg örömét e nem könnyű hivatásban 
és legyen méltó örököse nagyszerű elődeinek, Bund Károly
nak, dr. Mihályi Zoltánnak. 



| Az 1997/98-as év egyik legfontosabb feladata a mai egye
sületi tisztújítás korrekt és jó előkészítése volt. Elnökségünk 

| úgy véli, ezt a feladatot lelkiismeretesen végrehajtotta: új, jó-
| váhagyott szabályzatok állnak rendelkezésre, a választás tárgyi 
1 és személyi feltételei adottak és a múlt év őszétől tevékeny-
| kedő Választási Bizottság működésének első percétől adottak 

voltak. A HCs-okban, Szo-okban a választások rendben lezaj-
;li lottak, az országos tisztségekre a jelölések megtörténtek, a „tal

ponmaradt" jelölteket egy kis kiadványban bemutattuk stb. 
I Most már a tisztelt küldötteken múlik, hogy kik fogják 
| „kormányozni" a következő négy esztendőben Egyesületünket. 

Tisztelt Közgyűlés! 
A továbbiakban Egyesületünk belső életével szeretnék 

foglalkozni. 
Taglétszámunkról 
Taglétszámunk és a lapelőfizetők száma az elmúlt 4 év

ben a következők szerint alakult: 

1995 1996 1997 1998. 
január 1. 

Taglétszám (fő) 4290 4139 4010 4072 

EbbSI: 
nyugdíjas (fő) 
tanuló (fő) 

853 
55 

804 
45 

913 
63 

979 
83 

Fenti taglétszámbó l 
lapelőfizető (fő) 

3620 3591 3603 3502 

A létszám csökkenését sikerült megállítani, sőt szerény 
1,5%-os növekedést értünk el 1998. januárra. Négy év alatt 
mindössze 218 fővel - 5%-kal - csökkent taglétszámunk. 

A nyugdíjasok aránya jelentősen nő. Ez egyrészt jelzi a 
szakmában hosszú időt eltöltők kötődését az Egyesülethez, 
másrészt fontos feladatot is jelez az Egyesület vezetői számára. 
Az eddiginél is többet kell foglalkozni a nyugdíjasok sajátos 
problémáival, valamint ezt a folyamatot a hosszabb távú gaz
dasági-pénzügyi tervezésnél is feltétlenül figyelembe kell ven
ni. 

A diákok létszáma az emelkedés ellenére is igen csekély 
és ez az Egyesület jövője szempontjából kedvezőtlen. Úgy vé
lem, hogy ezzel a mindenkori Elnökségnek folyamatosan fog
lalkoznia kell. 

A lapelőfizetők száma úgy tűnik 3500-3600 fő körül sta
bilizálódik. Ezen belül lassan nő a nem egyesületi tagok szá
ma. 

Egyesületi élet, szervezet 
Az egyesületi élet ma ismét 36 HCs, 17 szakosztály és 3 

bizottság (Ellenőrző, Szerkesztő és Díj) keretében folyik. Az 
elmúlt évtizedekben kialakult szervezet stabilitását jelzi, hogy 
a beszámolási időszak 4 évében sem voltak jelentős változások 
a szervezetet illetően. 

Az OMMI-nál megalakult (1997), az ERTT-nél pedig meg
szűnt (1998) egy HCs. Újjászerveződött a Vadgazdálkodási 
Szakosztály (1995) és az Informatikai Szakosztály (1998), va
lamint a volt Termelőszövetkezeti Szakosztály átalakult Ma
gán- és Társult Erdészeti Szakosztállyá (1995). Új szakosztály
ként 1997-ben kezdte meg működését az Erdészeti Erdei Is
kolák Szakosztálya. Sajnálatos, hogy az Oktatási Bizottság új
jászervezése - bár volt rá törekvés - nem valósult meg. 

Az Alapszabálynak megfelelően évente tartottunk közgyű
lést. Ez minden alkalommal szakmai programmal, a Vándor
gyűléssel egészült ki. Évente két alkalommal ült össze a 

Válsztmány és az Elnökség általában havonta ülésezett. Az 
országos titkári értekezletet valamennyi HCs és Szo. részvéte
lével minden év őszén megtartottuk. 

A Pártoló Tagok Tanácsával évente egy alkalommal vitat
tuk meg Egyesületünk helyzetét. 

Az 1994. évi választást követően - az akkor módosított 
Alapszabálynak megfelelően - a hat területi (régió) képvise
lővel kibővített Elnökség kezdte meg munkáját. 

A Választmány kötelezte az Elnökséget, hogy még az 1997. 
évi közgyűlés előtt értékelje a „területi (régió) képviselő" in
tézményét. Ezt az Elnökség jónak, hatékonyság-növelőnek és 
az új Alapszabályban véglegesítendőnek ítélte az egyesületi 
élet irányítása, az Egyesületnél jelentkező feladatok megoldása 
szempontjából. A Választmány, majd az 1997. évi közgyűlés 
az új Alapszabály jóváhagyásával az elnökség javaslatát elfo
gadta, megerősítette. 

Úgy vélem, hogy a 4 éves időszakról szóló beszámolómban 
meg kell említenem, hogy a 15 tagú Elnökségben három sze
mélyi változás történt. Haraszti Gyula területi képviselő 1996-
ban munka- és lakóhelyváltozás, Bús Mária területi képviselő 
1997 őszén az Egyesületet csak közvetve érintő helyi probléma 
miatt mondott le. Helyükre az érintett régiók Hcs-jai Cserép 
János vezérigazgatót és Tasnády Péter erdőfelügyelőt koop
tálták tanácskozási joggal, Steiner Józief alelnök 1997 júniu
sában szakmai viták kapcsán elvi okokra hivatkozva „hagyta 
el a hajót". Feladatait az Elnökség többi tagja vette át. 

Az 1997. évi közgyűlésen részletesen beszámoltam arról, 
hogy '96 őszén és '97 tavaszán számos kérdésben (így pl. az 
állami erdők jövője, erdőfenntartási alap, kárpótlás és annak 
kapcsán a 20 Ak) ismét nagy viták zajlottak le a kibővített 
létszámú, munkahely, tapasztalat, érdeklődési kör, képviselt 
szakterület, személyes érdekeltség szempontjából változatos 
összetételű Elnökségen belül. 

Az Elnökség további együttmunkálkodása megingott, de si
került megoldani, egyes esetekben ámidalni a problémákat, vi
tákat. Ennek eredményeként az Elnökség teljesíteni tudta a 
négy évre vállalt kötelezettségét. 

Az Elnökség változatos összetételéből fakadó adottságot én 
az első perctől fogva a mai napig is elnökségi munkánk ere
jének, előnyének tartom, annál is inkább, mert ez kikénysze-
rítette a megegyezési készségek és technikák felszínre jutását, 
a toleráns magatartás megerősödését. 

Már a korábbi években is mindig elmondtam, hogy véle
ményem szerint a tagság számára az egyesületi élet vonz-ere-
jét, savát-borsát a Hcs-okban és a Szo-ban folyó munka adja. 
Ezért ezen szervezeti egységek elnökeire-titkáraira igen nagy 
felelősség hárul. 



Az elmúlt hónapokban megtörténtek a helyi választások, 
tisztújítások. Sok helyen új arcok kerültek a vezetésbe, má
sutt a régiek folytatják a munkát. A leköszönt és tovább 
szolgáló tisztségviselőknek itt is megköszönöm eddigi ön
zetlen munkájukat abban bízva, hogy a leköszönök továbbra 
is munkálkodni fognak Egyesületünk céljai megvalósításán. 
A tovább szolgálóknak és az újonnan megválasztottaknak 
gratulálok és köszönöm, hogy vállalták a sokszor igen nagy 
igénybevétellel járó tisztségeket. 

Kérem, hogy szakmai missziónak számító tevékenységü
ket folytassák töretlen hittel, meggyőződéssel tagtársaink, 
szakmánk és az erdő érdekében. 

A HCs-ok és Szo-ok életéről, tevékenységéről lehetősége
ink szerint folyamatosan beszámoltunk az Erdészeti Lapok 
„Egyesületi hírek" rovatában. Természetesen ez csak olyan 
mértékig történhetett meg, amilyen mértékben mi tájékotzatást 
kaptunk a tagságtól. Kérem az újonnan megválasztott tisztség
viselőket, hogy éljenek a lehetőséggel és minden jelentősebb 
eseményről tájékoztassák a lapot, hiszen szerkesztési alapelv, 
hogy az „Egyesületi hírek" rovatnak elsőbbsége van minden 
más rovattal szemben. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Pénzügyi helyzetünkről szeretnék röviden szólni. 
Az elmúlt négy évben megoldatlan pénzügyi nehézsége 

nem volt Egyesületünknek. Szigorú pénzügyi fegyelemmel, 
takarékos gazdálkodással elértük, hogy jó színvonalon mű-
óködtethettük szervezetünket és adhattuk ki az Erdészeti 
Lapokat. Természetesen sok elképzelésünk, vágyunk nem 
valósult meg, de elégedetlenségre nincs okunk. 

Az Egyesület stabil és eredményes pénzgazdálkodásában 
döntő szerepe volt dr. Marjai Zoltánné ügyvezető titkár ke
mény, precíz, lelkiismeretes munkájának, de azt is meg kell 
említeni, hogy jó pénzügyi „örökséget" vettünk át az előző 
Elnökségtől. 

Tartalékaink ma mintegy háromnegyed éves műkö
dést tesznek lehetővé. 

Az elmúlt négy évben pénzgazdálkodásunk eredménye az 
alábbi volt eFt-ban: 

1994: +633 1995: +4243 1996: -1707 1997: +1500 

A pénzügyi stabilitás legfontosabb pillére a jogi tagválla-
| lataink által az együttműködési megállapodásainkban rögzített 

és rendszeresen fizetett támogatás. E támogatásokat ezúton is 
| köszönjük a jogi tagvállalataink vezetőinek és munkatársainak. 

Bízunk abban, hogy Egyesületünk közhasznú szervezetté 
nyilvánítása támogatóinkat is kedvezőbb helyzetbe hozza majd 

| a támogatásaikat illetően. 
A második fő bevételi forrásunk az egyéni tagdíj. 
A tagdíjmértéke 1994-98 között így alakult: 

Aktív dolgozó Nyugdíjas, diák 

1994 600 180 (lappal együtt ) 

1995 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1996 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1997 600+600 180+600 (tagdíj +  lap ) 

1998 900+900 180+900 (tagdíj +  lap ) 

A felsoroltakból látható, hogy „végsőkig kitartottunk", de 
1998-ra már elkerülhetetlen volt az emelés. 

A harmadik bevételi forrásunk az utaztatásokból és ren
dezvényszervezésekből származó bevétel. Nehezen tervezhe
tő, bizonytalan, de egyre nélkülözhetetlenebb bevétel, ami el
sősorban a beutazó csoportok befizetéseiből képződik. 

E bevételi forrás súlyát, fontosságát jól jelzi a következő 
számsor eFt-ban: 

1994: 3336 1995: 3276 1996: 841 1997: 2755 
A negyed ik forrásunk a pályázatok útján elnyerhető 

összegek. Pályázatokat elsősorban az Erdészeti Lapok támo
gatására nyújtottunk be az elmúlt években (MTESz, Pro Cul-
tura Alapítvány, OMFB, Erdészeti Alapkő, KKA, Soros Ala
pítvány, ÁPV Rt., Közép-európai Környezetvédelmi Központ). 
A siker változó volt, a tanulság pedig az, hogy a pályázatok 
elkészítésére még nagyobb súlyt kell fektetni és további lehe
tőségeket kell feltárni. 

• Külön teszek említést tagjaink, támogatóink szja-jából 
Egyesületünk javára felajánlott 1%-ról. Természetesen 
mi is éltünk a lehetőséggel és kértük tagtársainkat és az 
erdészettel rokonszenvezőket, hogy számunkra ajánlják fel 
az 1%-ot. 

Az eredmény várakozásunkat felülmúlta: 1198 eFt-ot 
utalt át az APEH támogatóink felajánlása nyomán. 

Ezt úgy értékeltük, hogy Egyesületünk sokat jelent tag
társaink számára és egy kicsit úgy is, hogy az Egyesület 
választott tisztségviselői jól sáfárkodtak választóik bizalmá
val. 

Bízunk benne, hogy az idei évben sem ér csalódás ben
nünket e tekintetben. Támogatóinknak ezúton is kifejez
zük köszönetünket! 

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előbb említett 1198 
| eFt felhasználásáról határozatban döntött az Elnökség: 

- 1/3 rész a könyvtári számítógépes nyilvántartás elkészí
tésének megkezdésére, 

- 1/3 rész erdészettörténeü emlékhelyek összeírásaira, álla
potfelmérésére, esetleges felújítási sorrend megállapítására. Itt 
jelentem a Közgyűlésnek, hogy Elnökségi határozat nyomán 
a 30 éven át az OEE főtitkáraként tevékenykedő Bund Károly 
síremlékét ebből a pénzből újítottuk fel a Farkasréti temetőben. 
A felújított síremléket most, május 15-én avattuk fel, 

- 1/3 rész Alapszabály szerint az egyesületi munkában te
li vékenykedő, vagy egyesületi munkát végzett rászoruló nyug

díjasok támogatására fordítandó. 



Itt a pénzügyeknél jelentem a közgyűlésnek, hogy a beszá
molási időszakban számos támogatási jellegű kifizetést tettünk, 
természetesen valamennyit elnökségi döntés alapján. Példaként 
felsorolok néhányat: erdészeti szakközép- és szakiskolák, egy 
nyolcgyermekes, özvegy erdőmérnök, a vigándpetendi fafara
gó tábor támogatása, sporttámogatás (Európai Erdészeti Sífutó 
Bajnokság), hozzájárulás dr. Majer Antal zirci emléktáblájának 
elkészítéséhez, kiállítás támogatása a WOOD-TECH-en, kon
ferencián való magyar részvétel biztosításához hozzájárulás, 
könyvajándék, pályázati nyertesek jutalmazása (Játék erdőn, 
mezőn). 

A pénzügyek lezárásaként adatszerűen szeretném ismertetni 
az elmúlt évek köz- és vándorgyűléseink részvételi díjait, mi
vel ez szinte minden évben az elmarasztaló kritika tárgya volt. 
A számok mindig a teljes program teljes árát tartalmazzák fo
rintban: 

1994 1995 1996 1997 1998 

Dobogókő 
6480 

Pécs 
12 36 0 

Szeged 
18 165 

B.gyarmat 
18 00 0 

Nagykanizsa 
16 87 5 

Az „árrobbanás" 1995-ben következett be és 1996-tól jó
szerivel csak az infláció mértékével tudtuk csökkenteni az ára
kat, azaz nem emelkedtek tovább. A 20% körüli inflációnál 
ezt én nem kis eredménynek tartom egyébként. Ennek ellenére 
teljes átgondolást igényel a köz- és vándorgyűlések rendezési 
módja, gyakorisága és finanszírozása. Abban bízom, hogy a 
most megválasztandó új Elnökségnek lesz ereje, bátorsága 
gyökeres változtatást kezdeményezni és megvalósítani. 

Az elmúlt esztendő konkrét pénzügyi adatait az Ellenőrző 
Bizottság beszámolója fogja tartalmazni, ezért én azzal nem 
foglalkozom. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Röviden szólnék külkapcsolatainkról. 
Az Egyesületünknek hagyományosan jó külkapcsolatai 

vannak. Célunk az, hogy a tagság minél szélesebb rétegei
nek biztosítsuk a külföldi tanulmányutakon, továbbképzé
seken való részvételt. Ezzel egyidejűleg külföldi csoportok 
fogadásával , szakmai továbbképzés t biztosító tanul
mányútjaik szervezésével segítettük elű a kapcsolatok bő
vítését, a mi csoportjaink fogadását, a magyar erdőgazdál
kodás és természetvédelem megismertetését. 

A német, osztrák, szlovén, holland, svéd, norvég, finn, 
görög, török, amerikai erdészeti egyesületekkel van kapcso
latunk. Ezek közül - nemcsak a földrajzi közelség miatt -
kiemelkedően jó, baráti a kapcsolatunk a német, osztrák és 
szlovén erdészeti egyesületekkel. Ők közgyűléseinken is 
rendszeresen képviseltik magukat. 

A Holland Királyi Erdészeti Egyesülettel megkötött és 
| 1997. év végén lejárt együttműködési megállapodás megújítá-
| sát a most leköszönő Elnökség támogatja és az új Elnökségnek 
| aláírásra ajánlja. 

Az elmúlt négy évben mintegy 550 tagtársunk vett részt 
külföldre szervezett tanulmány útjainkon, továbbképzéseinken 
Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Görögországban, 
Finnországban, Hollandiában, Kanadában, Törökországban, az 

§ Amerikai Egyesület Államokban és Thaiföldön. 
A több mint 20 út fáradhatatlan itthoni szervezői zömmel 

dr. Marjai Zoltánné és dr. Szőnyi László voltak. Külön meg 
kell említeni Laci bácsi (elnézést a közvetlenségért) csak fel
sőfokkal jellemezhető, a legremekebb szellemi élvezetként em
líthető útikalauzolásait. Azt hiszem mindenki hálás lehet neki, 
aki részt vehetett bármelyik útján, hiszen a szinte teljes mély-

| ségű szakmai ismeretanyag átadása mellett mindig megtalálta 
| a módját, hogy a helyszínnek megfelelő gazdasági, földrajzi, 

történelmi, irodalmi, vallási, művészettörténeti hátteret is mes
terfokon bemutassa. Remek kapcsolatteremtő képessége, hu
mora, óriási tudása, a gondosan előkészített, előre kiadott írá
sos útianyagai nagyon fognak hiányozni későbbi útjainkon. 

Biztos vagyok benne, hogy eddigi egyesületi útjainkat 
jó szervezettségük, programjaink részbeni unikális jel
lege és nem utolsó sorban kedvező árai miatt bármelyik 
utazási iroda megirigyelheti. 

Néhány utunkról külön is szeretnék szólni. 
Nagyon büszke vagyok rá, hogy 1995-ben két évi előké

szület után megvalósult a British Columbiai (Kanada) tanul
mányút. Az útról hatrészes beszámolót olvashattunk az Erdé-

| szeti Lapokban (1995. XU. - 1996. V.) Az úübeszámolóból 
is kitűnt, hogy ennek az útnak a legnagyszerűbb pillanatai azok 
voltak, amikor találkozhattunk azokkal a kollégákkal, akikkel 
közös az Alma Materünk és akikben talán megerősítettük a 

% hitet, hogy mi sem felejtkeztünk el az 56-ban kivándorolt er
désztestvéreinkről. Úgy vélem ez az út személyük és tevékeny-

| ségük elismerése is volt az itthonmaradtak és a későbbi gene-
I; rációk részéről. Nagyon remélem és nagyon örülnék, ha ezt 

ők is így éreznék! 
Ez az út volt Egyesületünk addigi legnagyobb vállalkozása 

a tanulmányutak szervezése terén, amit nem tudtunk volna 
megoldani dr. Sziklai Oszkár professzor úr hallatlanul nagy, 
körültekintő és sikeres kinti szervezőmunkája nélkül. Úgy lát
szik, professzor úr elégedett volt a Kanadában járt csoporttal, 
mert vállalkozott rá, hogy múlt év őszére előkészítse az USA 



nyugati parkvidéke erdeiben, nemzeti parkjaiban, az „óriások 
földjén" tervezett utunkat. Az USA négy államát érintő, mint
egy 5700 km-es út 1997. szeptemberében nagyon sikeresen 
lezajlott. Az útibeszámoló első része az 1998. áprilisi Erdészeti 
Lapokban megjelent. 

Ezúton is köszönöm dr. Sziklai Oszkár professzor úrnak, 
Egyesületünk tiszteletbeli tagjának többévi folyamatos elő-ké-
szítő munkáját és személyes jelenlétét a tanulmányuta-kon. 

Törökországban rendezett XI. Erdészeti Világkongresz-
szushoz kapcsolódott az 1997 októberében szervezett törökor
szági tanulmányutunk. Az útról szóló beszámolót várja az Er

ii dészeti Lapok Szerkesztőbizottsága. 
Az eddigi tanulmányútjaink közül talán a legegzotikusabb 

| tájakra vezető út a tavaly novemberben megvalósított thaiföldi 
I tapasztalatcsere volt. Egy 1991-ben hazánkban járt magasran-
| gú thaiföldi delegáció akkori meghívásának megerősítése után 

a thaiföldi Királyi Erdészeti Hivatal és Pichitr tábornok, királyi 
főtanácsadó vendégeként fogadták az OEE csoportját. Az úti
beszámoló első része az Erdészeti Lapok májusi számában je
lent meg. A Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetének, Pra-
dap Pibulsonggram úrnak e helyütt is megköszönöm Egyesü
letünk irányában megnyilvánult megkülönböztetett figyelmét, 
segítségét. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Egyesületünk tagja 
• az .Európa i Erdészek Szövetségé"-nek, 
• az „Európai Természeti és Nemzeti Parkok Szövetségé"-

nek és 
• a „Pro Silva" szervezetnek. 

A természetközeli erdőgazdálkodás elterjesztéséért fárado
zó, azt népszerűsítő „Pro Silva" szervezet 1995. évi kong
resszusa és tanulmányútja Magyarországon volt, melyet az 
OEE szervezett meg. 

Külön szeretném megemlíteni a Deutsche Waldjugend-
del és személy szerint Roland Migende úrral, Egyesületünk 
tiszteletbeli tagjával 1990. óta fennálló kapcsolatunkat. Mi
gende úr igen jelentős és hathatós segítséget nyújtott az if
júság erdészeti szemléletű természetismereti nevelésében. 
Támogatást szerzett erdei iskoláink (Szolnok, Árpádtető) 
számára, szakemberek németországi tapasztalatcseréjét 
szervezte meg és az idén áprilisban már a III. Erdőpedagó
giai szemináriumot tartottuk meg, melynek anyagi fedezete 
a korábbi évekhez hasonlóan Migende úr közvetítésével ju
tott el hozzánk. 

Az 1996. évi szeminárium zárófogadását az NSZK nagy
követe dr. Ottó Raban Heinichen úr is megtisztelte jelenlétével 

| és a németországi „Év fáját", a gyertyánt ő ültette el Egyesü
letünk könyvtárának udvarán. 

A külkapcsolatok palettáját gazdagítják a HCs-ok és Szo-ok 
által létesített és ápolt kapcsolatok, az általuk szervezett ki- és 
beutazások. A titkárság több esetben már eddig is „besegített" 
ezen utak szervezésébe és természetesen a jövőben is készség
gel áll rendelkezésre. 

Egyesületünk további tevékenységeiről 
Egyesületünk számos, részben már hagyományos nagyren
dezvény szervezője vagy társszervezője volt a beszámolási 
időszakban: 
Országos Erdészeti Találkozó (Sopron) (1994-1998) 
Erdész-faiparos találkozó (1995-1998) 

Országos bányász-kohász-erdész találkozó (1996) 
Erdőpedagógiai szeminárium (1996-1998) 
Természetvédelem és erdőgazdálkodás konferencia (1995) 
Pro Silva kongresszus (1995) 
Erdő-piac-társadalom konferencia (1997) 
Pannónia '97. (1997) 
Erdőtűz konferencia (1995) 
Erdésznők II. Országos Találkozója (1997) 
Vigándpetendi fafaragó tábor (1995-1997) 
Az V. Európai Erdészeti Tájfutó verseny 
(1998. június) előkészítése (1996-1998) 
Erdészeti szaklapok szerkesztőinek találkozója (1997) 

Örömmel tájékoztatom a közgyűlést, hogy hazánkban az 
OEE kezdeményezésére elindult „Az év fája" mozgalom foly
tatódik és a madárcseresznye (96), kislevelű hárs (97) után az 
1998-as év fájává a vadkörtét választotta a kuratórium (Erdé
szeti Lapok 1998. március). 

Az Erdészeti Lapok hasábjain megjelenő cikkek és az igen 
szép, színes brosúra kiadásán túl jó lenne egy kicsit tovább
lépni és a kiválasztott fafajra lapunkon kívül is ráirányítani a 
figyelmet: publikáció más újságokban, folyóiratokban, képes
lap-, érme-, bélyegkiadás stb. Ez is hozzájárulhatna szakmánk 

| előtérbe kerüléséhez, népszerűsítéséhez. 

Az elmúlt években több fórumon folyamatosan képvisel
tük tagságunkat: 
• FÁÉT (Fagazdasági Érdekegyeztető Tanács) [alelnök] 
• MTA Erdészeti Bizottság [főtitkár] 
• Pro Silva Hungáriáé FM kitüntetés odaítélését előkészítő 

bizottság [főtitkár] 
• „Az év fája" kuratórium [főszerkesztő] 
• FM Vadgazdálkodási Szakbizottság (1995-97.) [főtitkár] 



Számos alkalommal éltünk kitüntetési javaslat előterjeszté
sének lehetőségével, örömünkre többször sikeresen (Széchenyi 
díj: dr. Madas András, MTESz díj: Jérőme René, dr. Papp 
Tivadar). 

Itt tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy jó és korrekt kap
csolatunk van hosszú évek óta az ágazati érdekvédelmi szer
vezetekkel: az Erdészeü- és Faipari Dolgozók Szakszerveze
tével, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetséggel, Társult 
Erdőgazdálkodók Országos Szövetségével, a MOSz Erdészeti 
Választmányával. 

A MTESz-szel fennálló kapcsolatunkat - nemcsak azért, 
mert alapító tagjai vagyunk - külön is kiemelem. Szervezetünk 
működtetésében hallaüan nagy és mindennapi segítséget ka
punk a MTESz-től (természetesen a szolgáltatásokért fizetünk) 

| és Egyesületünk résztvesz a MTESz szakmai és irányítási 
| munkájában. Pályázataink révén a MTESz állami támogatásá

ból rendszeresen részesülünk. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mint minden évben, most is külön szólok a 136 éves 

„Erdészeti Lapok"-ról, a könyvtárról és a Titkárságról. 
A beszámolási idűszak elején, 1995. januárjában az 

Egyesület felvállalta a kiadói feladatokat és ettől kezdve 
saját kiadásban és egyben új arculattal jelent meg a lap: 
színes címoldal, fényképek a szöveg között, más tördelés, 
új címmegoldások, új betűtípusok. 

Az újdonságot hamar befogadta és értékelte az olvasói tá
bor. A megújult külső az addig is értékes tartalomnak nagyobb 
súlyt, jelentőséget adott. A lap igen népszerű lett tagságunk 
körében. E népszerűség kivívásában „oroszlánrésze" volt Jé
rőme Renének, aki a főszerkesztő mellett biztos kézzel kor
mányozta a lapot. Sokan szeretnénk, ha lapunk a négy évvel 
ezelőtti megújuláshoz hasonlóan tovább léphetne. Erről sokat 
beszélgettünk René bácsival is, akinek bölcsességére, tapasz
talataira, tanácsaira óriási szükségünk lenne, de sajnos már 
nem élhetünk vele. 1998. április 3-án 89 éves korában elhunyt. 

| Csendesen ment el, szinte munka közben, hiszen az áprilisi 
lapszámot még gondozta. Április 30-án búcsúztunk Tőle. 

Az Erdészeti Lapokkal kapcsolatban még két dolgot meg 
kell említenem: 

- Fontosnak tartom, hogy a határon túli magyar szakem
berekkel rendszeres kapcsolata van a lapnak. Örülök, hogy 
anyanyelvünkön írott cikkeiket megjelentethetjük és annak 
is, hogy egyre többen olvassák lapunkat a határainkon túl 
is. Jó lenne, ha a tengerentúl élők is élnének ezzel a lehe
tőséggel. 

- Az elmúlt években két nagysikerű, gyerekek számára 
kiírt pályázatot gondozott a lap, illetve a főszerkesztő Pápai 
Gábor, melyek sikeres momentumai voltak az Egyesület 
közönség kapcsolata fejlesztésének. 

Korábban már említettem, hogy megteremtődött a pénz
ügyi forrása értékes könyvtárunk és tárgyi gyűjtemé
nyünk számítógépes nyilvántartásának elkészítéséhez. Ezt 
a munkát nagyban fogja segíteni könyvtárunk őrének, Riedl 
Gyula nagyrabecsült tagtársunk eddigi lelkiismeretes, gon

dos, pontos munkája. Gyula bácsinak a könyvtárat rajongá
sig szerető munkájára azonban még hosszú-hosszú évekig 
szükség lesz, mert az emlékezetében és a szívében őrzött 
dolgokat a komputer nem pótolhatja. 

Végezetül a háromtagú Titkárság munkáját említem. Az 
elmúlt években drasztikusan megnőttek a feladatok, a lét
szám nem. Nagyon kemény munkát végeznek. Tevékeny
ségükről csak az elismerés hangján szólhatok. Külön is ki
emelem az ügyvezető titkár elkötelezett, önzetlen magatar
tását és munkáját. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ezzel befejeztem beszámolómat az elmúlt négy évről, 

amelyben kitértem az előző közgyűlés óta eltelt rövid idő
szakra is. 

Nem mulaszthatom el kifejezni köszönetemet mind
azoknak, akik az elmúlt években konkrét segítséget adtak 
vagy tanácsaikkal, baráti biztatásukkal támogatták főtitkári 
munkámat. 

Köszönöm a Duna-Ipoly NP Igazgatóság munkatársai
nak, dr. Szabó Sándor igazgató úrnak külön is, annak le
hetőségét, hogy lelkiismeretem szerint láthattam el főtitkári 
teendőimet. 

Köszönöm az együttműködést a Választmány és az El
nökség tagjainak, valamint a tisztségviselőknek. 

Négy évvel ezelőtt, amikor számomra is váratlanul meg
választottak főtitkárnak, már másfél éve a természetvédelem 
területén dolgoztam. Megválasztásom lehetőséget adott, 
hogy újra együtt éljek az erdészekkel, az erdőgazdálkodás
sal. Ezt igen nagy kitüntetésnek tartottam akkor is és tartom 
ma is. 

Emiatt is és természetesen Egyesületünk iránti elkötele
zettségem miatt is főtitkárságomat mindig szolgálatnak te
kintettem. Hogy ez a szolgálat mennyire volt eredményes, 
nem az én tisztem eldönteni, de nyugodt lelkiismerettel vá
rom ennek megítélését. 

Mi, a leköszönő Elnökség úgy gondoljuk, hogy egy szer
vezetileg jól működő, anyagilag stabil, teljesen új, korszerű 
szabályzatokkal felszerelt tettrekész Egyesületet adunk át az 
új Elnökségnek egy sok sikert felmutatni tudó, de azért az 
utódoknak feladatot is bőven hagyó négy éves szolgálat 
után. 

A folytatáshoz a most megválasztandó Elnökség tagjai
nak kívánunk sok-sok hitet, erőt és türelmet Bedő Albert 
intő szavainak figyelembevételével: 

„...Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat 
hűséggel, egyetértéssel és összetartással!" 

Kérem beszámolóm elfogadását. Köszönöm figyelmüket! 
Üdv az erdésznek! 

Dr. Szikra Dezső 
főtitkár 

A küldöttközgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A Magyar Tudományos Akadémia 162. közgyűlésén a tudós testület levelező tagjai közé 
választotta SÓLYMOS REZSŐ oki. erdőmérnököt, az MTA Doktorát, 
az MTA Erdészeti Bizottsága elnökét. Eredményes munkát kívánunk. 



DR. A N D A I S T V Á N az Ellenőrző Bizottság elnöke: 

Az elmúlt 4 év egyesületi történéseit részletesen hallhat
ták a főtitkári beszmolóból. 

Az ellenőrző" bizottság munkája - amelynek tagjai dr. 
Luib Nándor, Kolozsvári Ákos, Szekeres György, Gerely Fe
renc, majd az ő lemondásuk után Mihályfi Imre - a törté
nések főbb elemeinek ellenőrzésére korlátozódott. 

Az EB tevékenységében már az előző ciklusban is, de 
az elmúlt 4 évben még inkább az ellenőrzés volt tudatosan 
a főfeladat és fokozatosan csökkentettük az operatív ügyek
be való bekapcsolódást. 

A gazdálkodást folyamatosan jónak találtuk. Az egyesü
let anyagi helyzete megnyugtató. 1997-ben 23,9 MFt bevé
tel és 22,4 MFt kiadás mellett 1,5 MFt eredmény képződött. 
1998-ra gyakorlatilag bevétel-kiadás azonosságot tervezett 
az elnökség. A részletes számokat az Erdészeti Lapokban 
látni fogják. 

A szakosztályok tevékenységét az előző ciklusnál jobb
nak találtuk, de továbbra is kívánatosnak tartjuk a fiatalítást. 

A díjbizottság munkáját jónak minősítettük, az eddigi dí
jazásokat áttekintve azt javasoljuk a következő elnökségek
nek, hogy ne adjanak egyetlen évben sem több díjat, mint 
amennyi az alapítási szabályozatokban elhatározásra került. 
(A „felszabadulásunk" évfordulójára megemelt díjszám 
mondatja velünk ezt a véleményt.) 

Értékeltük a szerkesztő' bizottság munkáját. Azt eredmé
nyesnek találtuk, nem formai szempontok alapján. Vélemé
nyünk szerint az Erdészeti Lapok szerkesztéséért a főszer
kesztő kell, hogy feleljen. Ez volt eddig is a gyakorlat. A 
szerkesztőbizottság nem tudja szerkeszteni a lapot, szerepe 
csak a főszerkesztő munkáját segítő lehet és annyiban el
lenőrző, hogy a lap Alapszabályának megfelelő működését 
ellenőrzi és ha itt kifogása van, jelzi az elnökségnek. 

Kezdeményeztük a könyvtár számítógépes nyilvántartá
sát. Közreműködtünk abban, hogy az Alapszabály lényegi 
módosítása ne a vezetőségválasztó közgyűlésen, hanem egy 
évvel előbb történt meg. 

Megállapítottuk, hogy 1994-98 között az Egyesület belső 
élete kevesebb vitával és feszültséggel, kiegyensúlyozottab-
ban folyt, mint az előző ciklusban. Ebben mind a külső 
körülményeknek, mind az elnökség kibővítésének voltak 
kedvező hatásai. 

Tisztelt Taggyűlés! 
Megköszönöm az EB valamennyi tagja nevében az ed

digi bizalmat és a munkánkhoz nyújtott támogatást. 
Kérem fogadják el beszámolónkat. 
Egyúttal én külön is megköszönöm az eddig élvezett bi

zalmat. 10 évig 2 teljes és egy fél ciklusban vettem részt 
az Egyesület elnökségének munkájában, mint EB elnök, na

gyon izgalmas, nem mindig könnyű időszakban. Örülök, 
hogy részese lehettem ennek a munkának, köszönöm hogy 
megbízásukkal lehetővé tették ezt számomra. 

Engedjék meg, hogy a most megválasztandó új vezetés
nek néhány gondolatot a figyelmébe ajánljunk: 

Helyezzenek nagy súlyt a helyi csoportok és szakosztá
lyok munkájára. Fordítsanak nagy figyelmet az új erdőtu
lajdonosokra, mint az Egyesület potenciális tagjaira. 

A vándorgyűlések szervezésénél folytassa azt a gyakor
latot - amit itt is tapasztalhattunk - , hogy a résztvevők sok 
szakmai bemutatóhely közül választhassanak. S noha ez a 
rendszer sokkal több erőfeszítésébe kerülhet a rendezőknek, 
mint a tegnapi nap sikere is jelzi - megéri. Gratulálok a 
zalaiaknak! 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1997-98. évi 
gazdálkodásának főbb számai EFt-ban: 

Bevételek 1997 terv 1997 tény 1998 terv 

Eqyéni tagdí j 4000 4231 6137 

Jogi tagdí j 6500 6070 6060 

Tanulmányutak (nettó ) 1000 3506 2000 

Rendezvények - 218 -

Kamat 2000 2270 2500 

Pályázatok 1700 1202 1200 

Állami támogatás 300 600 600 

SZJA 1%- a 1000 1198 1200 

Egyéb 1070 5328 4296 

Vállalkozás 100 21 30 

(Könyvért) -
Összesen: 17 670 23 893 24 023 

Kiadások 1997 terv 1997 tény 1998 terv 

Bér +  járuléka 3768 3991 4556 

MTESZ taqdíj és szolgáltatá s 2364 2720 2910 

Nemzetközi tagdí j 200 116 350 

Belföldi kiküldeté s 300 181 238 

Külföldi kiküldetés 460 553 450 

Erdészeti Lapok 8245 5133 10956 

Egyebek 4233 5133 4893 

Összesen: 19570 22393 24 35 3 

Eredmény: -1900 +1500 -330 

A küldöttközgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Ezután Bognár Gábor a Mandátumvizsgáló Bizottság mun
kájáról tett jelentést. 

Schmotzer András elnök az Alapszabály módosítással 
kapcsolatos előterjesztést teszi meg, amit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott. 

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága 
Dr. Várhelyi István, 

a közgazdaságtudomány kandidátusa részére 
tudományos munkássága és tudományszervező tevékenysége elismeréséül 

VEAB EMLÉKPLAKETTET 
adományozott. 



DR. B O N D O R ANTAL 

a Díjbizottság elnöke jelentést tesz a 
kitüntetettekről: 

Az OEE 
Választmánya 

BEDŐ ALBERT 
EMLÉKÉRMET 

adományoz 

DR. M A G Y A R J Á N O S 
erdőmérnöknek, 
nyugalmazott egyetemi tanárnak, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának. 

Erdőmérnöki oklevelét 1937-ben szerezte. 
1951-ig dolgozott a gyakorlatban, 1951-54 
között az Erdészeti Tudományos Intézet 
igazgatója, 1955-től 1994-ig egyetemi ta
nár, főigazgató, rektorhelyettes. 
Az erdőrendezés, erdőművelés terén mun
kássága meghatározó. A „V" fás erdőneve
lés, a nyár fatermesztés megalapozása, az 
erdőrendezési utasítás, a dendrometriai 
mércék megalkotása fűződnek nevéhez. 
Feltárta a hazai álományalkotó fafajok va
lóságos termőhelyi szórásmezejét, új fater
mési tábla szerkesztési eljárást dolgozott 
ki. Közel fél évszázadot töltött az erdé
szeti kutatásban, felsőoktatásban. Elé
vülhetetlen érdemeket szerzett a Faipari 
Mérnöki Kar életrehívásában. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1936. 
óta tagja. Több ciklusban volt a Választ
mány, a Szerkesztő Bizottság tagja. A ma
gyar erdésztársadalom kimagasló egyénisé
ge, aki magas kora (87 éves) ellenére je

lenleg is rendkívüli buzgalommal és szak
maszeretettel fejti ki tevékenységét az er
dészet fejlesztése érdekében. 
Az utóbbi időkben kevés kitüntetés jutott 
a tudomány, a kutatás területén dolgozó 
munkatársaknak. Ebben az évben Vándor
gyűlésünk a „szervezett erdészeti kutatás, 
az Erdészeti Tudományos Intézet 100 éves 
jubileuma" jegyében történik. 
Magyar János kitüntetésével az Erdészeti 
Tudományos Intézet legidősebb igazgató
jának és személyén keresztül a magyar er
dészeti kutatás és felsőoktatás minden 
résztvevőjének fejezi ki elismerését és 
megbecsülését az OEE Választmánya. 

N A G Y L Á S Z L Ó 
erdőmérnöknek, 
a ZALAERDŐ Rt. nyugalmazott 
vezérigazgató helyettesének, 
az Igazgatóság elnökének. 

Egyetemi tanulmányainak befejezése, 1958 
óta szolgálja a zalai erdőket. 
Az első időszakban a szentpéterföldei er
dészetnél szerzett erdészeti gyakorlatot, 
majd a csömödéri üzemben az iparvasúti 
szállítás és a fafeldolgozás területén dolgo
zott. 
Később a nagykanizsai műszaki erdészet 
vezetőjeként gondoskodott a termelés mű
szaki feltételeinek biztosításáról. Ezt köve
tően közgazdasági osztályvezetőként, majd 
gazdasági igazgató helyettesként és vezér
igazgató helyettesként látta el kiemelkedő 
színvonalon feladatát. Intézkedéseiben ér
vényesült a gazdaságosság és a hatékony
ság. 
Kiemelt gondot fordított a ZEFAG, majd 
a Zalaerdő Rt. pénzügyi helyzetének stabi
lizálására, fizetőképességének fenntartásá
ra. 
Egész tevékenységéért országosan is kiér
demelte a szakemberek elismerését és meg
becsülését. Az Országos Erdészeti Egyesü
let tagja. Tanácsaival és aktív részvételével 
ma is segíti a helyi csoport munkáját. 

A jelenlegi kitüntetést négy évtizedes ki
emelkedő szakmai és egyesületi munkája 
elismeréseként adományozza az OEE Vá
lasztmánya. 

S Z A K Á C S L Á S Z L Ó 
erdésztechnikusnak, 
a Zalaerdő Rt. 
Zalaegerszegi Erdészete 
kerületvezető erdészének. 

Szakács László 1966-ban szerzett erdész-
technikusi oklevelet Sopronban. Kezdő 
gyakornoki éveiben a Zalaegerszegi Erdé
szetnél beosztott erdészként szolgált. Ke
rületvezetői kinevezése, 1970. óta szakmai 
pályája a zalaegerszegi Alsóerdőhöz kötő
dik. Egy olyan különleges helyzetű erdő
tömb gazdája, amely amellett, hogy értékes 
faállományok alkotják, még a város életé
nek egyik színteréül is szolgál. Nap mint 
nap ezrek fordulnak meg itt, sajnos nem 
mindig csak „közjóléti" céllal. Ez a külön
leges körülmény jelentős többletterhet ró a 
vállára. 
Feladatát így is magas szakmai színvona
lon, a legkisebb részletre is figyelő alapos
sággal látja el. Ennek köszönhető, hogy 
munkáját nemcsak felettesei, hanem a vá
ros többezres kritikus közönsége is elisme
ri. 
Egyesület-közéleti tevékenységet 1980-tól 
folytat. Azóta tagja az Erdészettörténeti 
Szakosztálynak. A komoly hagyományok
kal rendelkező zalai erdőgazdálkodás múlt
jának egyedüli kutatója. Ezirányú tevé
kenységének értéke nehezen felbecsülhető. 
Fontosabb írásai a két világháború közötti 
erdészeti igazgatás, az államosítás és a 
MÁLLERD megalakulása témakörében je
lentek meg. Kutatási eredményeit a szak-
osztályülések gyakori előadójaként ismer
teti. 



Az OEE 
Választmánya 

KAÁN KÁROLY 
EMLÉKÉRMET 

adományoz 

B A J C S Y E N D R E 
vasúti és hadmérnöknek, 
a Mátravasút-Gyöngyös 
nyugalmazott 
vasúti üzemevezetőjének 

Iskoláit a Felvidéken végezte. Vasúti- és 
hadmérnöki képesítését a prágai Károly 
Egyetemen szerezte. Munkahelyei: MÁV 
Vezérigazgatóság, Budapest, a Mozdony
szolgálati Csoport főnöke; Börzsönyi vas
utak - vonalfőnök, Mátravasút - vonalfő
nök. 
Munkáját nagy szakmai hozzáértéssel vé
gezte. Különösen nagy érdemeket szerzett 
a Mátravasút rekonstrukciójának előkészí
tése és végrehajtása során. A vasúti re
konstrukció befejeztével sikerült olyan biz
tonságos, kényelmes és kulturált személy
szállítást megvalósítani, ami maximálisan 
kielégíti a közjóléti létesítménnyel szem
ben támasztott követelményeket. 
Erdei Vasutak vonatkozásában fontos sze
repet vállalt a nehézfelépítményű" sínrend
szer (23,6 kg/fm), a vezetéknélküli forga
lombiztosító hírközlő rendszer, központi 
állítású váltórendszer, önműködő jelzők és 
útsorompók megvalósításában. Nagytelje
sítményű motormozdonyok (MK 48-2000) 
légfékezésű kocsiállomány bevezetésében 
is meghatározó volt tevékenysége. A vál
tozó kor követelményeihez igazodva az Ál
lami Erdei Vasutak jelzési, forgalmi és vas
útkezelési utasítását elkészítette, mely az
óta is hatályos. 

D R S. N A G Y L Á S Z L Ó 
oki. erdőmérnöknek, 
oki. tájrendező szakmérnöknek, a 
Természetvédelmi Felügyelőség 
nyugalmazott igazgatójának 

Nevezett több mint 40 éves szakmai élet
útja során kiemelkedő teljesítményt muta
tott fel úgy az erdészeti gyakorlatban, mint 
a magyar erdők és tájak természeti érté
keinek megóvásában, illetve az egyesületi 
közéletben. 
Életútja első felében erdészeti szakirányí
tói, erdészetvezetői (Tállya, Lillafüred), 
osztályvezetői (K-Bükki ÉG.), főmérnöki 
(ERFÁTERV) beosztásokban dolgozik. 
1973-tól az OTH, ill. az OKTH vezetői 
munkaköreiben tevékenykedik, 1985-től a 
Bp-i Tv-i Felügyelőség igazgatójaként je
lentős szerepe volt 330 eha természeti te
rület, benne 210 eha erdő védelem alá he
lyezésében, a többcélú erdőgazdálkodás 
gyakorlatának kialakításában. Foglalkozot t 
az optimális tájhasznosítás elméleti kérdé
seivel (doktori értekezés), a táj- és környe-
zetértékelés problémáival, támogatta az ez-
irányú erdészeti kutató- és oktatómunkát. 
Az OEE-ben 1955-től rendezvények és 
konferenciák szervezője. A Tájfejiesztési 
és Környezetgazdálkodási Szakosztály 
munkáját megalakulása óta szervezi (veze
tője, majd elnöke), kapcsolata kiváló a tag
sággal. Képviseli az OEE-t a MTESZ-ben 
(a Bp.-i Szervezet tagja, a központi Kör
nyezetvédelmi Biz. titkára stb.), a Magyar 
Környezetvédelmi Egyesületben. 

S P O N G A J Ó Z S E F 
erdésztechnikusnak, 
az Alba Rabinia Erdészeti Bt. 
(Örkény) irányítójának 

Az erdészeti szakmában 38 éve dolgozik. 
14 évi állami erdőgazdasági szolgálat után, 
20 évet töltött a szövetkezetnél, jelenleg 
pedig magán és erdőgazdálkodó betéü tár
saságot irányít. Ezen időszak alatt irányí
tásával 415 ha erdőfelújítás, 1048 ha erdő 
telepítése valósult meg és 1903 ha erdőte
rület szakkezelését látta el. 
A rábízott társadalmi és erdészeti egyesü
leti feladatokat, megbízatásokat maradék
talanul elvégezte, önzetlenül, szakma iránti 
elhivatottsággal. Jelentős és kiemelkedő az 
1982. évi Országos Fásítási Hónap orszá
gos megnyitójának szervezésében kifejtett 
munkája, valamint az annak emlékére Ör
kényben általa megvalósított 23 ha nagy
ságú községi parkerdő. 
Számtalan munkahelyi, minisztériumi és 6 
esetben eredményes fásításért kapott kitün
tetés, érem, oklevél jelzi, hogy folyamato
san és állandóan magas színvonalon tett 
eleget a szakmai követelményeknek. A 
magánerdő-gazdálkodás kialakulásakor 
azonnal felismerte, hogy volt munkahelyén 
lévő falvakban az erdők fenntartása, meg
óvása érdekében meg kell szervezni a tu
lajdonosok közötti erdőgazdálkodó szerve
zetet. Szervező munkája eredményre ve
zetett. Az országban elsők között hozott 
létre társult magánerdő-gazdálkodó szerve
zetet. 

Az Országo s Erdészet i Egyesüle t Választ -
mánya a z Egyesületben végzet t kiamgasl ó 
társadalmi munkájáér t „Elismerő Okleve
let" adományozott : 

Bedő Istvánnak (Zalaegerszeg i HCs) ; Hal
lók Józsefnek (Sárospatak i HCs) ; Jónyer 
Lászlónak (Egr i HCs) ; Kató Sándornak (Pé-
csi HCs) ; Kerényi Bélának (Gödöllő i HCs) ; 
Dr. Kozma Ferencnek (Kaposvári HCs) ; Ma
rosi Györgynek (Sopron i HCs) ; Miklósi La
josnak (Mátrafüred i HCs) ; Pávó Árpádnak 

(Pest m . Magánerdőgazdálkodás i HCs) ; 
Pintér Lajosnak (Nagykanizsa i HCs) ; Pus
kás Pálnak (Debrecen i HCs) ; Sárdi Ferenc-
nének (Gödöllő i HCs) ; Dr. Spingár Ferenc
nek (Kaposvár i HCs) ; Sztárcevity Ervinnek 
(Bajai HCs) ; Török Józsefnek (Miskolc i 
HCs); Bogdán Józsefnek (Erdőhasználat i 
Szo.j; Dósa Gyulának (Erdészeti Erde i Isko -
lák Szo.) ; Gácsi Józsefnek (Magán - é s 
Társult Erdészet i Szo.) ; Matyasovszky And
rásnak (Erdőművelés i Szo.) ; Szabó József
nek (Gépesítés i Szo.) . 



HALASZ GÁBOR 

a Választási Bizottság elnöke ismertette a bizottság felada
tát, a tisztújítás előkészületeit. 

A helyi csoport üléseken folytatott őszinte hangvételű be
szélgetésekből kiderült, hogy úgy ítéli meg a tagság az er
dészet helyzetét, hogy sajnos nem jobb a mai magyar át
lagnál, sőt több esetben hátrányosabbnak tekinthető. Még 
mindig érezni az átalakulás hatását, még mindig kezelni kell 
az átmeneti állapotokat. A biztonságérzet hiánya nagy gon
dot jelent egy ilyen ágazatban, ahol úgy kell gondolkodni 
a szakembernek, hogy az erdők tartamosán biztosítsák a 
leggazdaságosabban elérhető hasznokat több emberöltővel 
előbbre. Az ország különböző részeit és a múló időt tekintve 
igen eltérő a hangulat. Mutatkozik a kemény elszántság, a 
bizakodás és a csüggedés is. 

A helyi csoport üléseken megszerveztük, hogy a Válasz
tási Bizottság valamelyik tagja részt vegyen. A helyi cso
port vezetőségválasztó és jelölő ülései a kitűzött határidőn 
belül befejeződtek. 

Az új elnökség jelölt listájára kerültek betűrendi sorrendben 
azok, akik jelölésüket írásos nyilatkozatukkal vállalták és 
megküldték a bemutatkozó anyagukat. 

Elnök-jelöltek: 
Káldy József vezérigazgató, 

Mecseki Erdészeti Rt. 138 db* 
Kondor Endre vezérigazgató, Ipolyerdő Rt. 50 db 

Általános alelnök-jelöltek: 
Dauner Márton Imre elnök, FM Erdészeti Hivatal 28 db 
Gencsi Zoltán ügyv. igazgató, 

Hortobányi Közhasznú Társaság 36 db 
Varga Béla ny. osztályvezető, Eger 40 db 
Dr. Viharos Zsolt vezérigazgató, 

Balatonfelvidéki Eg. Rt. 84 db 

Erdész alelnök-jelöltek: 
Iványos László erdészetvezető, Ráckeve 38 db 
Répászky Miklós, Abádszalók 150 db 

Magánerdőgazdálkodást képviselő alelnök-jelöltek: 
Dr. Balázs István közigazgatási tanácsadó, 

FM Erdészeti Hivatal 27 db 
Dr. Péti Miklós igazgatóhelyettes, 

ÁESz Veszprémi Igazgatóság 120 db 
Telegdy Pál elnök, ERDŐSZÖV Rt. 41 db 

Ellenőrző Bizottság, illetve Felügyelő szerv: 
Elnök, illetve^ tagok: 
Kolozsvári Ákos gazdasági főigazgatóit., 
ÁESz Budapest 67 db 
Dr. Lett Béla egyetemi docens, Soproni Egyetem 21 db 
Dr. Ódor József ügyvezető, 

Gordiusz Holding Baja Kft. 16 db 

* A darabszámmal feltüntetett szavazatok az érvényesen szavazó 
országos küldöttek - 188 - számához viszonyítandó, míg a %-os 
arány a területi képviselőkre szavazók - területileg érintett küldöt
tek - szavazati arányát jelenti. 

Tasi Lászlóné közigazgatási vezérigazgató, 
Északerdő Rt. 52 db 

Dr. Mészáros Károly rektorh., Soproni Egyetem 32 db 

Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottság elnök-jelöltek: 
Dr. Bondor Antal ny. főigazgató, egy. tanár, 

Budapest 59 db 
Dr. Oroszi Sándor tud. titkár, 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 43 db 
Dr. Szikra Dezső igazgatóit., Duna-Ipoly N.P. 86 db 

Területi képviselő-jelöltek: 
Győr-Sopron-Moson, Vas, Zala és Veszprém megye: 
Dr. Markovics Tibor körzetvezető felügyelő, 

Fertő-Hanság N.P. 20% 
Ormos Balázs vezérigazgató, Tanulmányi 

Erdőgazdaság Rt. 

Baranya, Somogy és Tolna megye: 
Bognár József erdészeti igazgató, Nagyatád 100% 

Pest, Fejér, Komárom, Esztergom megye és Budapest: 
Dr. Bach István főosztályvezető, OMMI 27% 
Balogh László erdészetvezető, Pilismarót 52% 
Fritsch Ottó erdőfelügyelő, ÁESZ Budapest lg. 21% 

Nógrád-Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 
Bak Julianna osztályvez.h., Északeerdő Rt. 60% 
Fejes Dénes vezérigazgatóit., Mátra-Nyugatbükki Rt. 40% 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jásznagykun-
Szolnok megye: 
Gábor Gusztáv igazgatóit., ÁESz Debreceni lg. 89% 

Csongrád, Bács-Kiskun, Békés megye: 
Puskás Lajos oktatási igazgató, DALERD Rt. 96% 

Tisztelt Tagtársaink! 
1998. máju s 5-é n délben megdöbbent ő hír t közöl t velün k Horvát h Jó-
zsef, a  Kaposvári HCs . titkára : meghal t Kincse s Benjámi n tagtársunk , 
aki eddi g is özvegye n nevelt e 8  gyermeké t A  legidőseb b 2 1 éves, a 
legfiatalabb 9 , küzülük 1  munkanélküli, a  többiek mé g tanulnak . 
Nyolc árv a gyerme k részér e kérjü k segítségüket ! Mive l elsősorba n 
készpénz segítségr e szorulnak , ezér t az Országos Erdészeti Egyesület 
sorszámozott csekkeket bocsá t a  segíteni szándékozó k részére. A be-
érkezett összege t elkülönítette n kezeljük , é s a tisztújító közgyűlése n 
megválasztott elnökség határozat a szerin t bocsátjuk a  gyermekek ren -
delkezésére. 
Kérünk benneteke t segítsetek ! 

Köszönettel: 
Marjai Zoltánné 

A hely i takarékszövetkezet az alábbi igazolást adt a Szerkesztőségünk-
nek: 

Igazolás 
A Nagyatá d é s Vidéke Takarékszövetkeze t Lábodi Kirendeltség e iga -
zolja, hog y „Kincse s Anit a é s testvérei" néve n lakosság i folyószáml a 
került megnyitásra , melyne k számlaszáma: 

67000038-10004641. 
Lábod, 1998 . május 5. 

Lassú Istvánn á 
kir. vezet ő 

Ivánné Sz . Andrea 
előadó 



100 éves az 
Erdészeti Tudományos Intézet 

DR. FÜHRER ERNŐ főigazgató: 

Az Erdészeti Tudományos Intézet, amely az egykoron Sel
mecbányán megalapított Magyar Királyi Erdészeti Kísérleti 
Állomás jogutódja, ebben az évben ünnepli 100 éves fenn
állását. 

100 év oly időtávlat, amely alatt a lassan növő" fák, a 
hozzájuk kapcsolódó életközösségek, és mindezek környe
zetükkel szoros kölcsönhatásban álló rendszerei, az erdei 
ökoszisztémák fejlődésében is már mérhető vátlozások fi
gyelhetők meg. A századforduló előtt igen sok gondolkodó 
és döntéshozó ismerte fel, hogy hazánk társadalmi és gaz
dasági felemelkedéséhez elengedhetetlen a szétforgácsolt, 
szigetszerűen élő szellemi erőink koncentrálása és a termé
szettudományi ismeretek célorientált hasznosítása. 

Már 1874-ben, az Országos Erdészeti Egyesület Kalo
csán megrendezett éves rendes közgyűlésén, Fekete Lajos, 
a selmeci akadémia rendkívüli tanára előadás keretében tett 
javaslatot a hazai erdészeti kísérletügy megszervezésére, 
melyben F e k e t e La jos a l áhúz ta , hogy „...a termé
szettudományok gyors előrehaladásukat csak a kísérletek
nek köszönhetik. Megszűnt már azon kor, midőn a szoba
tudósok spekulációjuk által hittek megfejteni a legfontosabb 
kérdéseket, s a természetvizsgálók annak tudatára jöttek, 
hogy a ... dolgok ... észlelés, vizsgálat és kísérletek útján 
dönthetők el, s ítélhetők meg." A közgyűlés az indítványt 
elfogadta. Sajnos, 10 év múlva, 1884-ben újra csak Fekete 
Lajos írja az Erdészeti Lapokban a következőt: „...a tudo
mányos vizsgálódások és kísérletek tételére hol van ma na
gyobb szükség, mint hazánk erdészeti terén ; hol e tekintet
ben éppen a szellemi, de különösen az anyagi erők hiányá
ban, majd semmi sem történt." Bedő Albert országos főer-
dőmester szerint: „...az erdészeti kísérlet ügyének a szüksé
ges mértékre való kifejlesztése azért nem történhetett meg, 
mert a magyar erdőgazdaság az erdőtörvény megalkotása 
óta oly átmeneti korszakot él, amelyben a rendelkezésre álló 
szakerők összes működését a szerves gazdasági alkotások 
közelebbi teendői, s a folyó kezelési ügyvitel veszik igény
be." Bedő Albert 1892-ben a selmeci akadémia újonnan 
épült palotájában megfelelő helyet biztosított egy majdan 
létesítendő erdészeti kísérleti állomás számára. Az Erdészeti 
Lapokban 1893-ban megjelent Vadas Jenőnek „Szervezzük 
a magyar erdészeti kísérietügyet" című tanulmánya. Ebben 

leírja, hogy a kísérleti állomások célja: „...önálló kísérletek
kel, kutatásokkal s megfigyelésekkel az okszerű erdőgazda
ságnak biztos alapot teremteni, vagyis útmutatást adni arra 
nézve, miképpen lehet országunk különböző talaj- és éghaj
lati viszonyai között lehetőleg legértékesebb erdőket nevel
ni...". 1896-ban az Országos Erdészeti Egyesület Budapes
ten megrendezett közgyűlésén Vadas Jenő felvetette az er
dészeti kísérletügy szervezésének és tárgyainak kérdését. 
Kiemelte, hogy „a kísérletügy ... szervezése most már ége
tően sürgős..., minden elmulasztott napja csakugyan elvonja 
erdőgazdaságunktól azt a feltételt, melytől fejlődése függ." 
Hivatkozik az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szö
vetségének azon véleményére, amely szerint „ahol az erdő
gazdaság alárendeltebb jelentősége miatt korlátoltabb fej
lettségű, ahol tehát alacsony fokon áll, ott az erdészeti kí-
sérletügy jelentősége is sokkal csekélyebb." Az Országos 
Erdészeti Egyesület Vadas javaslatát és indítványát helyes
léssel elfogadta és újból megerősítette, hogy „az erdészeti 
kísérletügy mielőbbi megszervezése, mint a nemzet vagyo-
nosodását előmozdító kincs értékének fokozása, s ennél fog
va az erdőgazdaság gyarapítása szempontjából feltétlenül 
szükséges". Végül 1897. december 31-én Darányi Ignác 
miniszter úr aláírta az önálló, közvetlen a minisztérium 
fennhatósága alatt álló, Selmecbányái Erdészeti Kísérleti Ál
lomás létesítéséről intézkedő 12650 sz. rendeletet. Hogy ez 
a rendelet kiadásra került, abban az Országos Erdészeti 
Egyesületnek elévülhetetlen érdeme volt. 

Az első igazgató Vadas Jenő 24 éves vezetői munkássá
ga alatt azt a ma is korszerű ökológiai-ökonómiai felfogást 
érvényesítette, miszerint „a kísérleti állomások ... feladata 
az erdőgazdaság összes dolgaiban tanulmányokat, kutatáso
kat, kísérleteket tenni, hogy azok alapján biztosan legyenek 
megállapíthatók azok az erdőgazdasági elvek, melyeknek 
alkalmazásával az erdők jövedelmezősége, a tartós mértékig 
fokozható". 

A Földművelésügyi Minisztérium 1898. évi 11. számú 
kiadványában lefektették az Erdészeti Kísérleti Állomások 
Működési Szabályzatát, mely szerint a Selmecbányái köz
ponti állomást munkájában 4 külső kísérleti állomás segíti. 
Ezek az akkor már működő 4 erdőőri szakiskolánál, Király
halmán, Vadászerdőn, Lipótújváron és Görgényszentimrén 
létesültek. 

Szakma- és tudománytörténeti szempontból is jelentős 
esemény volt az „Erdészeti Kísérletek" 1899. évi megjele
nése, amely a két világháború viszontagságos éveit leszá
mítva töretlenül, 1954. óta „Erdészeti Kutatások" címmel 
közli a legfontosabb tudományos eredményeket. 

Kezdetben a kutatások célja a domb- és hegyvidéki er
dőgazdálkodás fejlesztése volt, ugyanakkor Vadas Jenő irá
nyításával megindult annak a megfigyelő, adatgyűjtő és kí
sérleti munkának a kiépítése, amely később az alapkutatá
sok fejlesztését tette lehetővé. 

Eredményes kísérleti- és tudományszervező munkája el
ismeréseként Vadas Jenőt 1910-ben az Erdészeti Kutató In
tézetek Nemzetközi Szövetsége (IUFRO) - melyhez csatla
kozási szándékát Magyarország 1903-ban nyilvánította ki 
- , egyhangúlag elnökévé választotta. 

Az első világháború után az erdészeti kísérletügy köz
pontja Sopron lett, ahova a kísérleti állomás az akadémiával 
együtt áttelepült. A kísérleti állomás, illetve 1933-tól Ma
gyar Királyi Erdészeti Kutató Intézet vezetője 1923-tól 
1940-ig Roth Gyula egyetemi tanár. A magyar erdészkuta
tók nemzetközi szinten is elfogadott kísérleti eredményeket 
produkáló tevékenységének elismeréseként a IUFRO 1936-



ban Magyarországon rendezte meg soron következő kong
resszusát. Ezt követően a Magyar Királyi Erdészeti Kutató 
Intézet tevékenysége visszaszorult, Roth Gyula 1940-ben 
lemondott az intézet vezetéséről, melyet Magyar Pál vett 
át tőle. A II. világháború vihara, a harctéri események kö
vetkeztében a kutató intézet elveszítette teljes műszerfelsze
relését, megrongálódtak bútorai és tönkrement értékes irat
tára, könyvtára is. 

A II. világháború után az intézet a Magyar Állami Er
dőgazdasági Üzemek (MÁLERD) irányítása alá került. Ve
zetését Bokor Rezsó' főerdőtanácsos, címzetes egyetemi ta
nárra bízták. 

Igazán nagy fordulatot azonban a 4045/1949. számú kor
mányrendelet jelentette, amely június 1-i hatállyal és buda
pesti székhellyel létrehozta az Erdészeti Tudományos Inté
zetet (ERTI). 

Ezt követően egyre szélesedő szervezeti-személyi-tech
nikai-területi bázison bontakozott ki az a rendkívül sokirá
nyú kutató munka, amely az intézet soron következő félév
százados tevékenységét jellemzi. Az Intézet karizmatikus 
egyéniségű vezetői, Roller Kálmán, Magyar János, Lady 
Géza, Partos Gyula, Keresztesi Béla és Bondor Antal az 
egyre bővülő és gazdagodó feladatkörnek megfelelően ala
kították ki az intézet differenciált osztályokra és állomások
ra tagozódó szervezetét. 

A hagyománynak megfelelően az ERTI-ben elsősorban 
alkalmazott, az erdőgazdálkodás gyakorlati, főként a fater
mesztés és a fakitermelés fejlesztésére irányuló komplex 
kutatómunka folyt és részben folyik ma is. A kutatómunka 
számos eredménye mélyen beivódott a gyakorlat mindenna
pos tevékenységébe, ezt a szakemberek evidenciaként keze
lik, sokszor talán méltatlanul is elfelejtve abban a kutató
munka szerepét. Mára bizonyítást nyert, hogy a tartamos 
fatermesztéssel nemcsak az erdő naturáliákban kifejezhető 
értékeit, hanem az erdő egyéb immateriális szolgáltatásait 
is növelhetjük. A tudományos eredmények azt is bizo
nyították, hogy hogy a szakszerűen kezelt erdő nemcsak 
ellenállóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nem
csak több és jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a 
jóléti és a védelmi funkciók ellátására is alkalmasabb. 

Ez a gazdag, hullámvölgyekkel és csúcsokkal tarkított 
múlt, a harmadik évezred küszöbén további kutatómunkára 
kötelezi a mára csekély számúvá zsugorodott kutatókat, ku
tatásszervezőket egyaránt. Ennek megfelelően az Intézetben 
folyó kutatás és szakmai tevékenység ma már csak öt disz
ciplína keretében, az erdészeti ökológia, az erdőművelés, a 
nemesítés, az erdővédelem és ökonómia témákban, az inté
zet központi és regionális bázisain folyik. 

Olyan tudományos intézetre van szükség, amely képes 
eredményeivel elősegíteni a hazai erdőgazdálkodás fejlesz
tését, ahhoz korszerű biológiai és ökonómiai alapokat szol
gáltat, tudományos hátteret nyújt egy jól szervezett szakta
nácsadó hálózathoz, lépést tart az erdészettudomány nem
zetközi fejlődésével, együttműködik az oktatással és hasz
nos ismeretanyagot szolgáltat a társadalom szemléletének 
formálásához. 

Az erdőgazdálkodás, természetes környezetünkbe történő 
tudatos, több évszázadra visszatekintő emberi beavatkozás, 
melynek alapfilozófiája a hosszú távú gondolkodásmód 
volt, melyet mi erdészetk tartamosságnak, a széles közvé
lemény pedig fenntartható fejlődésnek nevez. Kezdetben a 
tartamos erdőgazdálkodás csak az erdők területének meg
tartását, annak növelését, majd pedig az erdők minőségének 
javí tásá t j e len te t te . Később azonban, amikor termé
szettudományi alapismereteink fejlődése a tapasztalatok 
gyűjtését szolgáló megfigyelések mellett a tudatos szakmai 
kísérletek elvégzését is lehetővé tette, erdész elődeink fel
ismerték az erdő nyersanyagszolgáltató szerepén túl annak 
védelmi és globálökológiai jelentőségét. 

E folyamatban erdész-kutató elődeink megalapozó mun
kája, az erdészeti kísérlet- és kutatásügy intézményeinek lét
rehívása és ezek folyamatos, máig tartó működtetése nél
külözhetetlen volt. Ezért az Erdészeti Tudományos Intézet, 
illetve jogelődjének a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás 
megalapításának 100. évfordulóján tisztelettel adózunk azon 
erdészkollégáknak, akik a megalapozást, majd pedig a fenn
tartás nehéz és keserves gondjait magukra vállalták és soha 
nem lanyhuló lelkesedéssel küzdöttek az erdészetikutatás, 
ezen keresztül az erdőgazdálkodás fejlesztésének érdeké
ben. 

A harmadik évezred küszöbén múltunk bizakodásra ad 
okot, mert érezzük, hogy az Európai Unióhoz való csatla
kozás előestéjén szükség lesz a szakmai megújhodásra és a 
bővülő társadalmi elvárásokat teljesítő erdőgazdálkodás fel
virágoztatására. Mindez nem képzelhető" el a fejló'dés útját 
megalapozó, korszerű és magas színvonalú erdészeti ku
tatás eredményei nélkül. Előre mutató munkálkodásunk 
mellett azonban továbbra is szükségünk lesz a visszatekin
tésre, az elődök munkáiból való muníció gyűjtésére, és 
szakmánk egyértelmű, a kutatás ügye melletti kiállására. 

A kutatás történetét méltató előadás után dr. Führer Ernő 
Vadas Jenő emlékérmet adományozott 
Dauner Márton, Feiszt Ottó, dr. Gőbölös Antal, Halász 
Gábor, Kovács Gábor, dr. Pethó' József, Schmotzer And
rás és Sódar Pál uraknak. 



Szünet után a kitüntetettek nevében 
MAGYAR JÁNOS a következőket mondotta: 

A velem együtt kitüntetettek nevében, velük egyetértésben 
mindössze én kértem és kaptam szót. Akik ma kitüntetést 
kaptunk, a munkánkban azt az életelvet igyekeztünk meg
valósítani, amely szerint a közösségben éld embernek első
sorban nem jogai vannak, hanem kölcsönösen kötelességei 
egymás iránt. Mi a munkánkban ehhez az életelvhez iga
zodtunk. Őszinte örömünkre van, hogy szaktársaink közül 
ezt többen is felismerték és mert felismerték, érdemeink el
ismerése végett kitüntetésre javasoltak bennünket. Köszö
nöm a javaslatukat, kitüntetett társaim nevében is. Köszö
nöm azoknak a szakmabelieknek, akik a javaslatot felkarol
ták és megvalósították. Minden igen tisztelt és kedves hallg
atómnak öreg fejemmel a legjobbat kívánom, amit ép ésszel 
kívánhatok, további munkájukban az erőt és egészséget! 

Ezután a külföldi meghívottak köszöntötték a közgyűlést. 
Manfréd Zielke a Német Erdésezti Egyesület, Franz Ratz 
Ausztria erdészei, Vlado Bratkovih a szlovén erdészek ne
vében szólt. 

Dr. Hajas József a MTESZ nevében, dr. Tardy Pál az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Hor
váth Tibor a FATE, dr. Kovács Mátyás a környezetvé
delmi tárca, Dauner Márton a Földművelésügyi Miniszté
rium, Koleszár István a Vagyonkezelő" Részvénytársaság, 
Rakonczay Zoltán mint volt alelnök, dr. Koloszár József 
a Soproni Egyetem nevében köszöntötték a Közgyűlést. 

Ezután SCHMOTZER ANDRÁS 
mondta el búcsúbeszédét: 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
Zárszómat a köszönet hangjával kell kezdenem. Megköszö
nöm a Zalaerdő Rt. vezetésének és valamennyi munkatár
sának, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 1998. éves 
nagy rendezvényét ilyen kiválóan megszervezték. Köszö
nöm a tagság és a jelenlévők nevében. Mind tartalmilag, 
mind külsőségekben tanúi lehettünk egy kiváló csapatmun
kának, amelynek kapcsán még arra is volt figyelmük, hogy 
ezen rendezvényen a munkatársak egységes, új erdészruhá
ban jelentek meg. 

Az OEE elnökségének tapasztalnia kellett a tevékenysé
ge során, hogy Magyarországon elég különleges a demok
rácia. Amikor vettem magamnak a bátorságot, hogy elvál
laljam az elnök-jelöltséget, néhány meglepetéssel kellett 
szembenéznem. Az addig rendben van, hogy demokratikus 
választások útján a tagság megválasztja a mindenkori tiszt
ségviselőket, de tudomásul kell venni, hogy ez még nem 
jelent önmagában csapatmunkát. Időnek kell eltelni, amíg 
a tisztségviselők megtalálják egymással a közös hangot, 
megismerik egymás stílusát és szándékait a közös munka 
érdekében. Személyes véleményem, én jobban örülnék an
nak, hogy az Egyesület tisztújítása kapcsán összeállt teamek 
jelöltetnék magukat, mert egészen biztos, hogy nagyon sok 
energiát és időt lehetne megtakarítani a cél elérése érdeké
ben ahelyett, hogy sok esetben egymással foglalkoztunk és 

esetleg elvétettük a célt. Ezt nem kritikának szánom, hanem 
tapasztalataim alapján, jobbító szándékkal tettem ezen meg
jegyzést. 

Keressük a tradíciónk alapján a helyünket a társada
lomban. Azokat a feladatokat, amelyeket elvégeztünk -
amely nem volt kevés - olyan társadalmi változások kere
tein belül oldottuk meg, amelyben sokszor magunk sem bíz
tunk. Az a karizmatikus változás, az a sokszínűség, az a 
sokféle vélemény összehangolása szinte lehetetlen volt az 
elmúlt időszakban. Nézzük a példát: 

1991-ben célként megjelent, hogy a működő erdőgaz
dasági vertikumokat átértékeljük, igyekezzünk a faipart le
választani az erdőgazdasági alaptevékenységről. Ma arról 
beszélünk, hogy hogyan lehet egy korszerű erdőgazdasági 
vertikumban a piacgazdaság követelményeit figyelembe vé
ve eredményesen gazdálkodni. Ez a szakma - természetéből 
fakadóan - mindig foglalkozott bizonyos divatosnak tűnő 
eszmékkel. Gondoljunk csak az 1950-es évek fafaj-válasz
tási politikájára, ahol a fenyvesítés és a nyarak területének 
növelése volt a cél. Vajon érvényes ez napjainkra is? 

Szerencsésnek mondható, hogy ez az Egyesület ilyen kö
rülmények között - tudomásul véve a társadalmi kihívást, 
a szélsőségeket lefaragva - talpon tudott maradni etikailag 
és gazdaságilag is. 

Az elnökségem első 4 évi tevékenységéről az volt a tag
ság véleménye, hogy a rendszerváltozás kapcsán túl sokat 
foglalkoztunk az országos politikával és kevesebbet törőd
tünk a tagság érdekeivel. Ennek a korszaknak a jellemzője 
volt, hogy szinte hetente bombáztuk kérelmeinkkel, elkép
zeléseinkkel a politikai hatalmat miniszterelnöktől osztály
vezetőig. Hittük, hogy beadványaink kapcsán csodák fog
nak történni. Hát nem történtek csodák! Sok-sok beadvá
nyunkat még válaszra sem méltatták. Felismerve ezt a hiá
nyosságot, döntött úgy az Egyesületünk elnöksége és vá
lasztmánya, hogy az 1994. évtől kezdődő ciklusra 6 régió
képviselőt választ az elnökségbe. Ennek célja az volt, hogy 
ezáltal a tagság és az Elnökség közelebb kerüljön egymás
hoz. 

Számtalan meghívást kaptunk különböző egyesületi ren
dezvényekre. Szeretnék itt és most elnézést kérni mindazok
tól, hogy ezen meghívásoknak maradéktalanul nem tudtunk 
eleget tenni. 

Amikor 1990. április 28-án a küldött közgyűlés engem 
választott az Egyesület elnökének, nem tudhattam, hogy mi
lyen feladatra vállalkoztam. Sok töprengést okozott szá
momra, hogy szabad-e ezt a két tisztséget egyszerre, egy 
időben felvállalni. Számtalan esetben előfordult, hogy olyan 
kényszerhelyzetbe kerültem, hogy fel kellett mérnem, hogy 
az adott témában a szavazatomat úgy tegyem-e meg mint 
az Egyesület elnöke, vagy úgy, mint egy erdőgazdasági 
részvénytársaság vezérigazgatója. Nem emlékszem olyan 
esetre, hogy ne az országos érdekek mellett voksoltam vol
na. Felvetődik tehát a kérdés, hogy szabad volt-e ezt csi
nálni? Azt hiszem, hogy igen. 

Nem láthattam volna el az elnöki feladatomat, ha nem 
lettek volna olyan munkatársaim, akik nagyon sok terhet 
átvállaltak a társaság munkájában, mert a nyereséget, a 



szakmai munkát a tulajdonos és a hatóság éppen úgy elvárta 
a MEFAG Rt.-tól, mint más gazdálkodóktól. Nem tehettem 
volna meg ezt, ha nem állt volna mögöttem a család. Nem 
lehetett volna ezt megoldani, ha nem állt volna mögöttem 
a cég megfeleld anyagi kondícióval és infrastruktúrával -
ezek tények! 

Hogy meg kell válnom az elnöki poszttól ez természetes 
az alapszabályok értelmében. Nem vagyok sértett ember, 
boldog, vidám embernek tartom magam. Nem akarok taná
csot, iránymutatást adni az Egyesület új elnökségének. Biz
tosan meg fogja oldani a feladatát. A most leköszönő' el
nökség nevében biztosíthatom az új elnökséget, hogy ha 
igénylik a vélmeényünket, valamennyien készségesen a ren
delkezésre állunk, hiszen mi egy dologra esküdtünk fel, a 
magyar erdőkre és ennek gondozására, amelyet az Egyesü
let is zászlajára tűzött. 

Vágyálmokat is kergettünk az elmúlt időszakban. Hittük, 
hogy ez a szakma nagyon egységes, kívülállók ezt irigyelték 
tőlünk, pedig ez csak a látszat. Hiú ábrándnak tartom, hogy 
a szakma egységessé váljon, természetesen nem lemondva 
arról, hogy a legfontosabb szakmai kérdésekben továbbra 
is kerestetik az egység. Az élet nagyon sok területre elsodort 
bennünket. Igenis tudomásul kell venni, hogy nem közöm
bös az, hogy szakembereink hol dolgoznak, dolgoznak-e 
egyáltalán, ki tudják-e fejteni a társadalom és a magyar er
dők javára kreativitásukat. Nem szabad szem elől téveszte
nünk azt, hogy nem a tagság van az elnökségért, hanem 
fordítva. 

Számtalan példa igazolja, hogy tagjaink jelentős része az 
Egyesülettől csak a havonta megjelenő Erdészeti Lapokat 
kapja, amely - úgy ítélem meg - betölti rendeltetését, hi
szen minden kritika ellenére sikerült megtartani, megújítani 
lapunkat. 

Mitől lesz jobb az erdész közérzete? 
A közérzetünket saját magunknak kell formálni, csodákra 

nem várhatunk, nem fognak helyettünk megoldani semmit. 
Az elmúlt időszakban felerősödtek azok a folyamatok és 
módszerek, amelyet ennek a szakmának is meg kellett ta
nulnia és használnia kellett, ezt idegen szóval lobbizásnak 
nevezik. 

Nem politikai megjegyzésnek szánom, hogy munkánk 
során nagyon sok csalódás ért bennünket abban a tekintet
ben, hogy amikor egy politikust, vagy magas rangú állami 
közalkalmazottat igyekeztünk megismertetni szakmánk sa
játosságaival, céljainkkal, akkor az első szavunkat érdeklő
déssel hallgatták és elhitték, a második szavunkat már két
kedéssel, a harmadik szavunkat már közönyösen fogadták. 

Ezek a folyamatok olyan tényeket is eredményeztek, 
hogy egzisztenciálisan is megkérdőjelezték tevékenysége
met, és szerettek volna beosztásomból eltávolítani. Sok eset
ben el kellett döntenem, hogy kiálljak-e mint az Egyesület 
elnöke az igaz szakmai ügyért, vagy visszahúzódva, féltve 
esetleges egzisztenciámat, bölcsebb a hallgatás. 

Nagyon bízom benne, hogy az elkövetkező' 4 év poli
tikája ilyen eszközökhöz nem fog nyúlni, ennél kulturál
tabb lesz. Ezt mint magyar állampolgár, elvárhatom. És 

végezetül hadd kérjek elnézést mindazoktól, akiket az 
elmúlt időszakban tisztségemből fakadóan - szándékaim 
ellenére - megbántottam. 

Az ténykérdés, hogy annyit, mint az elmúlt időszakban 
az erdészeti ágazattal (természetvédelemmel, vadgazdálko
dással) soha nem foglalkozott a társadalom. Számtalan kri
tika és elismerés jelent meg a sajtóban. Hogy milyen lesz 
a véleménye a társadalomnak, az elsősorban rajtunk múlik. 
Fokozni kell a társadalom felé ismeretterjesztési tevékeny
ségünket, hogy a kisiskolástól a nyugdíjasig ismerjék meg 
valódi munkánk lényegét, s ez alapján értékeljék tevékeny
ségünket. Mivel gazdálkodásunkat nem egy zárt üzem te
rületén folytatjuk, hanem minden állampolgár tetszése sze
rint járhat-kelhet erdeinkben, ezért „nyitott könyv"-et ismer
het meg. Tanítsuk meg az itt tartózkodó állampolgárainkat 
ebből a könyvből olvasni. 

Természetesen felvetődhet a kérdés, hogy ez a szabad
ságfok használ-e az erdőgazdálkodásnak. Egyre több helyen 
járva a világban, tapasztaltam, hogy korlátozzák az állam
polgárok mozgását az erdőben és számtalan esetben egy 
nemzeti parkot csak kemény belépődíj ellenében lehet meg
tekinteni. Befejezésül megköszönöm valamennyi tisztségvi
selőnek, a választmány, az elnökség, az ellenőrző bizottság 
tagjainak, a szakosztályoknak, helyi csoportoknak, az ügy
vezetésnek azt az áldozatos munkáját, amellyel bennünket 
támogattak. 

Engedjék meg, hogy most már - a még nem nyilvános
ságra hozott - új elnökségnek elkötelezett, sikerekben gaz
dag egyesületi tevékenységet kívánjak. 

Ezennel a jelenlegi elnökség nevében tisztelettel lemon
dok. 

1990. április 28-án, mint az Egyesület megválasztott új 
elnöke e versidézettel zártam gondolataimat. Hadd tegyem 
meg most is ugyanezt: 

Vörösmarty Mihály: 
„Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legne-

mesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük 
a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál 
olyan magasra tettük, mint lehel, mondhatjuk, térvén őseink 
porához; köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi 
munka volt." 

Felkérem Feiszt Ottó vezérigazgató urat az ügyvezető el
nöki teendő ellátására. 

FEISZT OTTÓ 

Köszönöm szépen. Külön köszönöm tagságunk nevében 
Schmotzer elnök úrnak az áldozatos 8 esztendőt, ami idő 
alatt irányították egyesületünket és a leköszönő főtitkárnak, 
valamennyi tisztségviselőnek. 

HALÁSZ GÁBOR 

ismertetése a választási eredményekről. 
(A szavazás részleteit lásd a 194. oldalon.) 



Országos Erdészeti Egyesület új 
vezetőségének címlistája 

Káldy József - elnök (Mecseki Erdésze
ti Rt . 7601 Pécs , Rét u. 8. Telefon: 
72/508-203, 212. Fax: 72/508-210) 
Dr. Viharos Zsolt - általános alelnök 
(Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó 
Rt. 8360 Keszthely, Kastély u. 10. Tele
fon: 83/312-135. Fax: 83/315-520. 
Répászky Miklós - technikus alelnök 
( E r d ő b i r t o k o s o k S z ö v e t k e z e t e 5241 
Abádszalók, Régiposta u 22. Telefon: 
59/355-304, 493.) 
Dr. Péti Miklós - magánerdőgazdálko
dási alelnök (ÁESz Erdőtervezési Iroda 
8200 Veszprém, Jutási u. 10. Telefon: 
88/326-701. Fax: 88/326-701.) 
Dr. Szikra Dezső' - Szerkesztőbizottság 
elnöke (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz
gatósága 1025 Budapest. Szépvölgyi u. 
162. Telefon: 3 2 5 - 9 5 0 3 , 9504, 9509. 
Fax: 325-9506.) 

Ormos Balázs - Győr-Sopron-Moson, 
Vas, Zala és Veszprém megye régiókép-
viselő (Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 
9400 Sopron , H o n v é d u. 1. Telefon: 
99/312-229. Fax: 99/312-083.) 
Bogdán József - Baranya, Somogy és 
Tolna megye régióképviselő (Somogyi 
Erdészeti Rt. Erdészete 7500 Nagyatád, 
Telefon: 82/553-900, 553-909 közvetlen. 
Fax: 82/553-901.) 
Balogh László - Pest, Fejér, Komárom-
Esztergom megye és Budapest régiókép
viselő (Pilisi Parkerdő Rt. Erdésezt 2028 
Pilismarót. Telefon/fax: 33/471-169. 
Bak Julianna - Nógrád, Heves és Bor
sod-Abaúj-Zemplén megye régióképvi
selő (Északerdő Rt. 3535 Miskolc, Deák 
tér 1. Telefon: 46/345-433. Fax: 46/345-
887.) 
Gábor Gusztáv - Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Hajdú-Bihar és Szolnok megye ré-
giőképviselő (ÁESz Erdőtervezési Iroda 
4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 16. Tele
fon/fax: 52/317-538.) 

Puskás Lajos - Csongrád, Bács-Kiskun 
és Békés megye régióképviselő (Délal
földi Erdészeti Rt. 6721 Szeged, Zsótér 
u. 4 / b . T e l e f o n : 6 2 / 3 1 4 - 1 7 3 . F a x : 
62/325-035.) 

OEE Felügyelő Bizottság címlistája 

Kolozsvári Ákos - elnök (Állami Erdé
szeti Szolgálat 1054 Budapest, Széche
nyi u. 14. Telefon: 332-3911. Fax: 312-
6112.) 
Tagok: 
Tasi I .ászióné (Északerdő Rt. 3535 Mis
kolc, Deák tér 1. Tel.: 46/345-433. Fax: 
46/345-887.) 
Dr. Mészáros Károly (Soproni Egye
tem 9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. Te
lefon: 99/311-100. Fax: 99/311-103.) 
Dr. Lett Béla (Soproni Egyetem 9400 
Sopron, Bajcsi Zs. u. 4. Telefon: 99/311-
100. Fax: 99/311-103.) 
Dr. Odor József (Gordiusz Holding Ba
ja Kft. 6500 Baja, Szt. Imre tér 2. Tele
fon: 79/424-830.) 

KÁLDY JÓZSEF, az Országos Erdészeti Egyesület 
új elnöke: 

Meghatottan állok Önök előtt megválasztásom első perceiben. 
Köszönöm azt a bizalmat, amit megelőlegeztek. Megpróbáljuk 
az új elnökséggel ezt a nagy feladatot hitünk szerint szorga
lommal, becsülettel, tisztelettel szolgálni. Azt gondolom, hogy 
a következő időszakban is az ország, a magyar erdőgazdálko
dásért rengeteg feladat van még, ami megoldásra vár és amit 
nekünk meg kell kísérelni megoldani. Köszönöm kedves mun
katársaimnak, elsők között akik lehetővé tették azt, hogy én 
most itt álhatók. Hiszen a Mecseki Erdészeti Rt. sikere nélkül 
nem állhattam volna itt. Azt hiszem - Schmotzer vezérigazgató 
úr is mondta - , a következő időszakban ezekre a munkatársakra 
még nagyobb teher esik és ezeket a terheket, ezeket a felada
tokat nekik a Mecseki 
Erdésze t i Rt. m a g a s 
színvonalán kell meg
o l d a n i . H á r o m év
számra szeretnék em
lékezni és ezen keresz
tül egy-két gondolatot 
m a g a m r ó l Ö n ö k e l é 
tárni. 1953-ban szület
t e m B u d a p e s t e n . A 
másik é v s z á m 1959 , 
amikor c s a l á d o m m a l 
Sopronba kerültünk. A 
h a r m a d i k é v s z á m 
1977, amikor az egye
tem be fe j ezé se u tán 
Pécsre kerültem és az
óta a Mecseki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazda
ságnál munkálkodom. 

Azt hiszem, ha az első dátumhoz visszakanyarodok, akkor a 
család az első, amit szeretnék megemlíteni. Az a fészek, ahon
nan indultam, ahonnan indítottak, hiszen az szeretetet, tartást, 
becsületet adott, amikkel a következő napokban, hetekben, 
években ugyanúgy szeretnék sáfárkodni, ahogyan 21 évvel eze
lőtt sáfárkodtam. Biztos pont a mai családom. Két fiunk van, 
1985-ben született Péter és 1989-ben született Zsolt. Azt hi
s z e m ennek az erdészgenerációnak megvannak az utódai is. 
Remélem, hogy 20-30 év múlva egy következő Káldy fiú is 
ezt a szakmát valamilyen formában tovább tudja folytatni. Nem 
feledkeznék meg, mert nagy hatással volt rám, a soproni évek 
alatt az E g y e t e m a barátok és a kosárlabda. Nem tudom a 
sportot megkerülni. Meghatározó volt az életem azon idősza
kában, amikor a soproni éveimet éltem, hiszen a középiskola 
elején bekerültem a nagycsapatba, ahol megtanultam az íratlan 
szabályokat, ahol megtanultam alkalmazkodni, ahol megtanul
tam a közösségért tenni és azt h i s z e m hogy az előttünk fel
szólalóknak a nagyrésze is ezt emelte ki, hogy ez a munka, 
amit nekünk most az új vezetésben el kell látnunk, az egy 
közösség, egy közösségnek a formálása, egy közösségi akarat
nak a képviselete, akármennyire nehéz vonalakat rajzolt is 
Schmotzer enök úr. Én optimista vagyok. Optimista vagyok 
születésem óta, és ezeket a nehézségeket mindenféleképpen le 
szeretném győzni, és ehhez mindenféleképpen társakat szeret
nék találni. Azt gondolom, ez csapatmunka, és az utolsónak is 
célba kell érni, mert csak akkor minősíthető a csapat. Azt sze
retném, ha ez üzenetértékű lenne és mi, a magyar erdészetért 
dolgozók, különböző székeken ülve is egy csapat lennénk a 
nehézségek leküzdésével és együtt tudnánk célba érni. Ez na
gyon nagy dolog lenne. A másik, a mecseki évek, amikor el
kezdtem a munkálkodást. Akkor rendet, fegyelmet, egy nagyon 
magas szintű erdőgazdálkodást ismertem meg, ami hatással 
volt rám, és így lettem az, aki vagyok. Ami pedig a következő 
napok, hetek és ennek a 4 évnek a munkáját jelenti, mindene
kelőtt szerelnék gratulálni a megválasztott elnökség tagjainak 



és azt kívánni, hogy legyen erőnk az utolsó percig, a 4. év 
végéig ugyanúgy lelkesedni, mint amilyen lelkesen fogadtuk 
jelölésünket. Ez nagyon fontos lenne, mert csak akkor tudjuk 
ezeket a nagyon nehéz és nagy feladatokat ellátni. Itt már na
gyon sokan adtak hasznos útravalót, amit én mindenféleképpen 
meg fogok szívlelni és időt kerítek arra, hogy erről tovább 
tudjunk beszélni, de a legfontosabbak közül az erdőfenntartási 
járuléknak piackomform illesztése, a magyar erdősültségnek a 
további növelése. Azt hiszem, hogy a közcélú munkák finan
szírozásának a megteremtése, a magánerdőgazdálkodás felé va
ló intenzívebb nyitásnak a lehetőségét mindenképpen a sor ele
jére tenném. Nagyon fontosnak tartom továbbá még azt, hogy 
azt a kommunikációt, amit az előző elnökség elkezdett, azt 
tovább tudjuk szélesíteni, hiszen ez a magyar szakember gárda, 
akiknek egy része itt ül, magas színvonalú európai szintű mun
kát végez. Ahogy kitárult a világ és mindegyikünk szakmai 
tanulmányútra mehetett, de nemcsak a vezetők, hanem a mű
szaki vezető, erdész kollégáink is, és mindig mondtam, kevés
bé hitték, de mikor megjöttek tapasztalták és mondták, hogy 
igen, igazad volt, hiszen ma a magyar erdőgazdálkodás magas 
színvonalú munkát végez. Remek szakembereink vannak és en
nek a szakember gárdának a munkáját mindenféleképpen meg 
kel ismertetni, az elismerést meg kell szerezni, és ez pedig 
csak kommunikációval érhető el. Tudom azt, hogy mi úgy in
dultunk, és a soproni egyetem sokáig majdnem polihisztorként 
nevelt bennünket, de vannak olyan ágak, szakágak, ilyen pl. a 
kommunikáció, ami már egy másik szakma, és ennek a szak
mának az erejét be kell hoznunk, és ezen keresztül kell azokat 
a szakmai gondolatokat elmondani a társadalomnak, hogy a 
társadalom nagyobb elismertséggel legyen rólunk. Elhangzott 
több helyen, szeretnék ezért keményen dolgozni, hogy ennek 
a munkának az elismerése is valamilyen formában érvényesül
jön. Azt hiszem, hogy itt is vannak lehetőségek összefogásra, 
biztos, hogy tudunk ebben a kérdésben tovább gondolkodni és 
jobb megélhetést bztosítani azoknak a munkatársaknak, akik 
ezt a nagyon kemény munkát fegyelmezetten végzik. Ma el
hangzott itt a politika és a lobby és hogy holnap választás lesz. 
Igen, megalakul egy új kormány, megalakul egy új Parlament. 
Nekünk szakértőinkkel ott is jelen kell lennünk. Nagyon fon
tosnak tartom azokat a magas színvonalú anyagokat, amiket 
mi el tudunk készíteni. Itt van az Egyetem, itt van az ERTI, 
itt vannak a jól felkészült kollégák, FM, KTM. Azt gondolom, 
hogy nekünk összefogva együtt ezeket az erőket megkeresve 
ott kell lennünk és tudatni kell minden percben, hogy élünk, 
vagyunk, létezünk és ez a magyar erdőgazdálkodás. Van, ami
kor nem ilyen szép ünnepeken vagyunk, amikor halálesetek, 
erdész árvák és szegényedő kollégák ra is gondolni kell. Le
hetőséget kellene egymásnak adni arra, hogy létrehozzunk egy 
olyan országos alapítványt, ahol az erdőkért dolgozó szakem
ber kollégáinknak az árván maradt gyerekeinek, családainak 
tudnánk tovább segíteni. Ez nem az én ötletem, hallom, hogy 
az előző elnökség gondolkodott róla, hgoy az idősek gondo
zására, az idős nyugdíjas nem családban élők gondozására is 
gondolva valamilyen erdész-otthonnak a létrehozását is ki le
hetne találni. Nagyon sok dolog van az Egyesület asztalán, és 
az Egyesületnek van lehetősége, ha széles összefogással meg 
tudjuk ezeket valósítani. Végezetül szeretnék gratulálni min
denkinek, aki magas erkölcsi kitüntetéseket kapott. Örülök, 
hogy újra vannak kimagasló szakembereink, akik érdemesek 

arra, hogy jutalmazásban részesüljenek. Szeretnék én is azok 
sorához csatlakozni, akik ennek a két napnak a remek szerve
zését köszönik Feiszt Ottó vezérigazgató úrnak, munkatársai
nak, annak a remek csapatnak, akivel megismerkedhettünk. Mi, 
akik egy-két éve rendeztünk vándorgyűlést, tudjuk, milyen na
gyon nehéz munka ennek a megszervezése. Két dolog, ami 
nagyon tetszett, az a csokor, ami az ünnepi asztalon volt, annak 
az összeválogatása, annak a kompozíciója nagyon megkapott, 
és nagyon megkapott a Kaán Károly szobor avatása. Még egy
szer gratulálok mindazoknak, akik részt vettek ebben. Meg
próbálok szorgalommal, hittel ezzel az újra választott elnök
séggel a tagságért dolgozni, hiszen ennek az alapja a helyi 
csoportokban és a szakosztályokban van. Remélem, hogy az 
Önök támogatásával és hasznos információival eleget tudunk 
tenni az elnökség feladatainak. Köszönöm a bizalmat. 

FEISZT OTTÓ 

Tisztelettel köszönöm elnök úr szavait. Megkérem Szebeni 
Lászlót, hogy bejelentését a közgyűlésnek tegye meg. 

SZEBENI LÁSZLÓ 

Elnök úr! Hölgyeim és Uraim! A Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Rt. nevében köszöntöm Önöket. Igazából magasra tet
ték a lécet a házigazdák, azt hiszem hogy ez nagy kihívás 
nekünk, aminek örömmel teszünk eleget, hiszen a sors keze 
révén jövőre Szolnokon mi lehetünk házigazdái az Országos 
Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének. Ezúton én is gratulálok 
a házigazdának ezért a rendezésért. Gratulálok a megválasz
tottaknak és sok sikert, jó munkát, eredményeket kívánok. Gra
tulálok a kitüntetetteknek. Köszönet mindazoknak, akik vala
milyen okból téves információkat gerjesztettek és mondtak 

egymás között, hiszen 
van egy közmondás, 
akinek a halálhírét kel
tik, hosszú életű lesz. 
Mert ezek a hírek ter
mészetesen nem iga
zak. (A vezérigazgató 
itt a NEFAG Rt. gaz
dasági eredményeiről 
terjesztett negatív hí
resztelésekre utalt. A 
Szerk.) A tavalyi ered
ményeink alapján, az 
adottságaink ellenére 
az egyik legjövedel
mezőbb gazdálkodást 
folytattuk a 19 rt. kö

zül. Ezt a tulajdonos állapította meg és természetesen az idei 
rajtunk is kiválóan sikerült. Mindenki bízhat abban, hogy jó 
házigazdák leszünk. Tehát viszontlátásra Szolnokon! Üdv az 
erdésznek! Jószerencsét! 

FEISZT OTTÓ: Köszönjük a meghívást. 

A Vándorgyűlés az erdész és a Nemzeti Himnusz elnének-
lésével ért véget 



A Vándorgyűlés résztvevői 

Dr. Anda Istvánná (OEE), Almási István (Kecskemét), Ambrus Tivadar 
(Szombathely), Ancsán György (Debrecen), Dr. Anda István (OEE), Andor 
József (Nagykanizsa), Andrasek Józsefné (Nagykanizsa), Andrásevics Zol
tán (Kaposvár), André Béla (Nagykanizsa), Andréné Zöldi Zsuzsanna 
(Nagykanizsa), Andrésiné dr. Ambrus Ildikó (Szeged), Apatóczky István 
(Visegrád), Id. Aprily Róbert (Visegrád); 

Babics István (Nagykanizsa), Dr. Bach István (Budapest). Dr. Bach Ist
vánná (Budapest), Bacsa Éva (Zalaerdő Rt.), Bajcsy Endre (OEE), Bajcsy-
né Tóth Ida (Eger), Bak Julianna (Miskolc), Bakcsa Zoltán (Nagykanizsa), 
Bakon Gábor (Visegrád), Bakon József (Zalaegerszeg), Balázs Árpád 
(Nagykanizsa), Dr. Balázs István (Pest m.), Bálint László (Kaposvár), Ba
logh Csaba (Szombathely). Balogh István (Kecskemét), Ifj. Balogh István 
(Kecskemét), Baloh József (Keszthely), Balogh Lajos (Szombathely), Dr. 
Balogh Zoltán (Balassagyarmat), Balsay Miklós (Székesfehérvár), Bara
nyai Lajos (Zalaegerszeg), Bárányi Katalin (Visegrád), Dr. Baráth László 
(Nagykanizsa), Barátossy Gábor (FM), Bárdosi András (Nagykanizsa), 
Barkóczi István (Kaposvár). Barna József (Zalaerdő Rt.), Dr. Barna Tamás 
(Kecskemét), Bartha Pál (FM Bp.), Bartucz Péter (Debrecen), Bedő István 
(Nagykanizsa). Beély Miklós (Miskolc), Begya Lajos (Kecskemét), Bejczi 
József (Szombathely), Bejczy Péter (Szombathely), Bekő Balázs (Nagyka
nizsa), Bekő György (Zalaerdő Rt.), Bekőné Varró Valéria (Zalaerdő Rt.), 
Bence Olga (Nagykanizsa), BenkőLászló (Keszthely), Berényi Gyula (ER
TI Bp.), Berényi János (Baja), Beró Csaba (FM Bp.), Bertha Tibor (Kecs
kemét), Bicsak József (Cserta), Bicsak József (Nagykanizsa). Bicsak József 
(Nagykanizsa), Bircher Gyula (Keszthely), Birck László (Baja), Bíró Attila 
(Kaposvár), Bíró György (Nagykanizsa), Bíróné Marton Zsuzsa (Miskolc), 
Blázsev Zsivko (Baja), Boa Sándor (Zalaerdő Rt.), Bodnár Attila (Zalaerdő 
Rt.), Bodolay János (Balassagyarmat), Bodor György (Nagykanizsa), Bog
dán József (Kaposvár), Bognár Gábor (Kecskemét), Bognár Tibor (Győr), 
Bóna József (Kaposvár), Dr. Bondor Antal (OEE), Borcs Frigyes (Szom
bathely), Borosán István (Kaposvár), Borovics Attila (ERTI Bp.), Borsodi 
Zsolt (Kaposvár), Borsos Zoltán (Szombathely), Borzási Béla (Szolnok), 
Bózsa Jenő (Balassagyarmat). Bödöcs István (Nagykanizsa), Bödöcs Lász
ló (Szombathely), Bratkovic Vlado (Szlovénja), Briglevics László (Nagy
kanizsa), Bucsai Csaba (Visegrád), Budai Ernő (MOL OMBKE), Bugán 
József (Szombathely), Bugovits Tamás (Kaposvár), Bús Mária (FM Veszp
rém). Buzsáki Gábor (Kaposvár). Büki József (Nagykanizsa), Büttner Kál
mán (Visegrád); 

Cebe Zoltán (Szombathely), Czebei Sándor (Keszthely), Czimber Béla 
(Szombathely), Czirok István (ERSZ Bp.), Csák József (Baja), Császár 
György (Kaposvár), Cseke István (Gyula), Cselenkó Ferenc (Nagykanizsa), 
Csenki Gábor (Kaposvár), Csépányi Péter (Visegrád), C|er Attila (Nagy
kanizsa), Cser Lajos (Nagykanizsa), Cserép János (Miskolc), Csiha Imre 
(ERTI Bp.), Csíkos Imre (HM Bp.), Csikós László (Keszthely), Dr. Csóka 
György (ERTI Bp.), Csóka Péter (ERSZ Bp.), Csókáné Szabados Ildikó 
(ERTI Bp.), Csomós János (Győr). Csonka Tibor (Baja), Csuha István 
(Kaposvár), 

Dalvári Vince (Visegrád), Dauner Márton (FM Bp.), Dávid József (Viseg
rád). Deák Sándor (Balassagyarmat). Dégi Zoltán (Szolnok). Déri János 
(Nagykanizsa). Détári Béla (Debrecen), Detrich Miklós (Kaposvár), Dézsi 
Károly (Gyula), Dobó István (Visegrád), Dobos Antal (Balassagyarmat), 
Dolgos József (Szombathely). Dómján István (Eger), Donkó Károly (Szol
nok). Dósa Gyula (Szolnok), Drenyovszky András (Tatabánya), Dudás Bé
la (Eger), Dudás Pál (Baja), Duska József (Eger), Dürgőné Szalay Piroska 
(Tamási); 

Egyed Gyula (Nagykanizsa), Emmerling Gábor (Székesfehérvár), Erdélyi 
Gábor (Baja), Erdős Péter (Pilis). Ervin Ulrich (Franciaország); 

Fridrich Prandl (Ausztria), Faggyas Zoltán (Nyíregyháza), Dr. Faragó Sán
dor (Sopron), Farkas Imre (Sárospatak), Farkas János (Kecskemét), Farkas 
Lajos (Kaán család), Farkas Lajosné (Kaán család), Farsang Zoltán (Nagy
kanizsa), Fazekas József (Szeged), Fehér Ferenc (Tatabánya), Fehér István 
(Sárospatak), Fehér István (Tamási), Fehér Norbert (Visegrád), Feiszt Ottó 
(Nagykanizsa), Feiszt Otlóné (Zalaerdő Rt.). Fejes Dénes (Eger), Fekecs 
Lajos (Kaposvár), Fekete József (Szolnok), Fekete László (Nagykanizsa), 
Fesztóry Tamás (HM Bp.), Firbás Nándor (Tamási), Fiiszár Aladár (Nagy
kanizsa), Fodor Gábor (Székesfehérvár), Fodor József (Kaposvár), Foltz 
Tóbiás (Sopron), Föglein László (Szeged), Franc Cafnik (Szlovénia), Frank 
Tamás (Eger), Franz Ratz (Ausztria), Frau Ratz (Ausztria), Fritsch Ottó 
(ERSZ Bp.), Fróna Antal (Debrecen), Fuják József (Veszprém), Fullér Jó
zsef (Zalaerdő Rt.), Dr. Führer Ernő (ERTI), Fülöp Lajosné (Zalaerdő Rt.). 
Füzesi Józsefné (Zalaerdő Rt.), Fűzi Péter (Szombathely); 

Gaál István (Szombathely), Gábor Gusztáv (Debrecen), Gál Imre (Gyula), 
Gál Sándor (Eger), Garamszegi István (Eger), Gáspár Hangos Géza (OEE), 
Gáspár László (Sárospatak), Gembiczki Ferenc (Eger), Gembiczki Ferenc
né (Eger), Genáhl Mátyás (Baja), Gencsi Zoltán (Debrecen), Gerely Ferenc 
(ÁPV Rt.), Dr. Gergácz József (ERTI Bp.), Glóbits Jenő (Szombathely), 
Golovics Menyhért (Kecskemét), Gordán Gábor (Kaposvár), Dr. Gőbölös 
Antal (Kecskemét), Gönczy István (Pécs), Gráczki Elemér (Nagykanizsa). 
Gráczki Elemérné (Zalaerdő Rt.), Greguss László (Győr), Gróf András 
(Nagykanizsa), Gulyás Imre (Szombathely), Genes István (Eger), Gyenes 
Károly (Kecskemét), Gyenge Álmos (Sopron), Gyergyák Lajos (Nagyka
nizsa), György Sándor (Visegrád), Győrök István (Nagykanizsa), Gyürky 
János (Balassagyarmat); 

Haas Béla (Székesfehérvár), Dr. Hajas József (MTESZ), Dr. Hajas József
né (MTESZ), Hajdú Ferenc (Keszthely), Hajdú Tibor (Zalaegerszeg), Ha
lápi Nándor (Szeged), Halász Gábor (ERSZ Bp.), Halász László (Miskolc), 
Hallók József (Sárospatak), Haraszti Gyula (Visegrád), Harbai László 
(Veszprém), Hári József (Nagykanizsa), Hatz Csaba (Szombathely), Havas 
Tibor (Zalaegerszeg), Hederics Márton (Nagykanizsa), Hegedűs Péter (ER
TI Bp.), Hegyi Norbert (Kaposvár), Héjjá Endre (Szeged), Herczeg Miklós 
(EFDSZ). Hermán Zoltán (Nagykanizsa), Hernádi Csaba (Kecskemét), Dr. 
Heipay Imre (Sopron), Hevesi István (Tatabánya), Hidas Tibor (Nyíregy
háza), Hirmann Antal (Pécs), Hóbor László (Nagykanizsa). Hodák Lajos 
(Eger), Holdampf Gyula (FM Bp.), Hopp Eszter (Nagykanizsa), Hopp Jó
zsef (Nagykanizsa), Hopp Tamás (Nagykanizsa), Horgos László (Pécs), 
Hornyák Endre (Balassagyarmat), Hornyánszky Antal (Sárospatak), Hor
váth Dénes (Nagykanizsa), Horváth Dezső (Keszthely), Horváth Elek 
(Nagykamzsa), Horváth Elemér (Nagykanizsa), Horváth Endre (Nagyka
nizsa), Horváth Ferenc (Barcs), Horváth Ferenc (Nagykanizsa), Horváth 
Ferenc (Nagykanizsa), Horváth György (OWI Zala Bt.), Horváth György 
(Szombathely), Horváth Imre (Nagykanizsa), Horváth Iván (Keszthely), 
Horváth J. Attila (Zalaegerszeg), Horváth János (Kaposvár), Horváth János 
(Nagykanizsa), Horváth Jenő (Term. Hiv. Zeg.), Horváth József (Kapos
vár), Horváth Lajos (Szombathely), Ifj. Horváth László (Kecskemét). Hor
váth Tibor (FATE), Horváth Tiborné (FATE), Horváth Valéria (OMMI 
Bp.), Höbőr Árpád (Szombathely); 

Illés György (Nagykanizsa), Illés Péter (Szombathely), Imre József (Nagy
kanizsa), Ipsits Lajos (Gödöllő), Isó Lajos (Kaposvár), István Imre (Zala
egerszeg), Iváncsics Lajos (Nagykanizsa), Iványi Miklós (Nagykanizsa), 
Iványos László (Visegrád); 

Jancsó Gábor (Zalaegerszeg), Janotka János (Baja), Jármai Gábor (MOL 
OMBKE), Jasper Attila (Keszthely). Jeszenszky András (Nyíregyháza), Je
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^BARTHA PÁL 

Természetvédelem, erdő- és vadgazdálkodás II. 

Az erdei vadkár felismerése, mérése és bizonyítása rend
kívül nehéz. Adott állapotban gyakran nem különíthető el 
a korábbi erdőgazdálkodási hiba a vadkártól, ez korrekt mó
don csak folyamatában vizsgálható. E tényből kiindulva, va
lamint az erdő- és vadgazdálkodás parttalan vitájának meg
szüntetése érdekében a 7-800 ezer ha-ra becsülhető termé
szetszerű erdőben indokoltnak tűnik egy kerítéssel védett 
kontrollterület (10x10 m) hálózat létesítése, a természetes 
folyamatok vadkármentes körülmények közötti tanul
mányozása és bizonyítása végett. A program masszív (25-
30 év élettartamú), akácoszlopból és ponthegesztett acélhá-
lőból álló kerítés esetén 150-200 ha/parcella sűrűség mellett 
mintegy 250-300 millió Ft-ba kerülne, melyet közösen fi
nanszírozhatna az erdő- és vadgazdálkodás, valamint a ter
mészetvédelem. Ez az összeg az erdő- és vadgazdálkodás 
éves bruttó termelési értékének mintegy fél százaléka, így 
jelentőségéhez képest 5 évre elosztva nem tűnik túl nagy 
gazdasági tehernek. A program tulajdonképpen a már meg
lévő helyi kezdeményezéseknek egy monitoring rendszerré 
fejlesztését jelentené. 

A látszólagos szakmai ellenérdekeltség a helyszínen vitatható meg. 

Véleményem szerint az erdő- és vadgazdálkodás, vala
mint a természetvédelem összhangjának megteremtése az a 
szakmai feladat, amikor is az erdők zárótársulás közeli ál
lapotban való tartása miatt a biológiai sokféleség szűkíthe-
tőségének módjában és mértékében megszületik a kompro
misszum a természetvédelem cs a két érintett ágazat között. 
Ez nem más, mint a természetkímélő gazdálkodás gyakor
lati értelmezése. 

Ma egy kicsit úgy tűnik, hogy a két szakminisztérium 
között a szabályozandó és ellenőrizendő feladatok érdemi 
vizsgálata nélkül a hatáskörökért folyik a harc. A helyzetet 
bonyolítja, hogy az erdőgazdálkodás jelenlegi gyakorlatával 
kapcsolatban a természetvédelem civil szervezetei is egyre 
erősebben hallatják szavukat, melyet egy polgári demokrá
ciában már nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

E rendezetlen helyzetből egyetlen kiút lehetséges, a szi
gorúan szakmai alapon folytatott kompromisszumkeresés, 
ami viszont csak a vitatéma körvonalazása után lehetséges. 

A természetkímélő gazdálkodás rendezőelveit az alábbi 
szakmai szempontok alapján javaslom vizsgálni. 

A genetikai sokféleség védelmében: 
- az erdészeti nemesítés alapelvei, erdészeti nemesítési 

stratégia, 
- szaporítóanyag-áramlás szabályozása, a hatékony sza

porítóanyag-felügyelet teltételei. 
A faji sokféleség védelmében: 
- az elegyességgel (szálankénti vagy mozaikszerű) kap

csolatos elvárások, 
- a teljes talaj-előkészítéses technológiák, valamint a 

vadgazdálkodás hatása az erdők lágyszárú- és cserjeszintjé
nek alakulására, 

- vegyszeres növényvédelmi technológiák alkalmazásá
nak alapelvei, 

- intenzív erdőgazdálkodás mint az erőfenntartás kizáró
lagos eszköze, 

- a gazdálkodás intenzitásának csökkentési lehetőségei 
az ökonómiai küszöb alatti erdőkben, 

- ökológiai folyosók kialakításának lehetőségei, különös 
tekintettel a gazdaságtalan erdőkre, ill. az erdőtelepítésre 
váró gyenge termőhelyekre, 

- a ritka fajok és növénytársulások (unikalitások) védel
me, 

- a jövedelmet nem eredményező korábbi kopárfásítási 
tevékenység felülvizsgálata, különös tekintettel a fekete
fenyvesek tömeges elöregedésére, 

- az ártéri erdők természetvédelmi célú rekonstrukciós 
elveinek összehangolása az erdő- és vízgazdálkodás érde
keivel, 

- az erdő- és vadgazdálkodás viszonya, a fafajválasztás 
kényszerpályái, a monokultúrává alakulás okai. 

Az erdei élőhelyek finommozaikos szerkezetének védel
mében: 

- az erdőterület stabil horizontális szerkezete, az erdő
kezelési alapegység (erdőrészlet) mérete, 

- az erdei élőhely teljes vertikális szerkezetének védel
me, a lágyszárú- és cserjeszintre is figyelemmel, 

- az erdőkezelési eljárások tér- és időbeni változatossá
gának elvei, 

- vadgazdálkodási érdek által motivált feladatkoncentrá
ciós törekvések az erdőgazdálkodásban, különös tekintettel 
az erdőfelújítások bekerítésén alapuló technológiára, 

- erdőgazdálkodási érdek által motivált feladatkoncent
rációs törekvések, különös tekintettel a nagy gépek alkal
mazására, 

- a termőhely homogenizálásának (tuskózás és forgatás) 
korlátai, 

- a záródási viszonyok ésszerű mozaikosságának elvei, 
különös tekintettel az erdőssztyepp klíma erdeire, 

- a gazdasági és biológiai vágáskor közelítésének lehe
tősége a korosztályviszonyok, valamint a faanyag dimen-
zióbeni változatosságának növelése érdekében. 

A megvitatásra váró témakör meglehetősen nagy, érinti 
az erdőgazdálkodás közel teljes technológiai eszköztárát, de 



sok vonatkozásban az erdőtervezési, -felügyeleti szemlélet
módot is. A piacgazdaság motorjának, a gazdálkodó inten-
zifikációs törekvéseinek várhatóan szinte teljes körtf korlá
tozása sajátos helyzetet teremt. Mivel az intenzifikáció jö
vedelemnövelő* hatása rövid távon viszonylag könnyen 
számszerűsíthető, ugyanakkor a természetközeli erdőgaz
dálkodásban ennek átmeneti jellege nehezen bizonyítható, 
a gazdálkodó a természetvédelmet szolgáló szigorú állami 
szabályozást jogainak jelentős csorbításaként éli meg. A 
gazdálkodás és közérdek konfliktusának harmonizálása ál
lami feladat, ami véleményem szerint az állami és magán
tulajdonú erdőkben jelentősen eltérő erdészetpolitikai filo
zófiát kíván. 

Amíg az állami tulajdonú erdőkben a jelenlegi érdekelt
ségi viszonyok (a motiváció) tompítása - a társadalom hosz-
szú távú érdekeinek leginkább megfelelő vállalati forma -
lehet a természetvédelmi érdekek érvényesítésének leghaté
konyabb eszköze, addig a magántulajdonú erdőkben feltét
len előtérbe kell helyezni az érdekeltségteremtés (ösztönzés) 
és kompenzáció kérdését. 

A kompromisszumkeresés eredményeként viszonylag ke
vés egzakt paraméter meghatározása valószínűsíthető, több
nyire csak irányelvként fogalmazhatók meg a termé
szetvédelem jogos érdekei. Ebből következik, hogy a gya
korlati megvalósítás leghatékonyabb eszköze a paragrafu
sok számának növelése helyett a gazdálkodói-szakigazgatá
si kör szemléletmódjának a formálása lehet. A siker döntő 
módon attól függ, hogy az erdőtervezői, -felügyeleti kört 
milyen mértékben lehet megnyerni az ügynek, ugyanis nor
malizált vadlétszám mellett kedvező esetben szinte észre

vétlenül érvényesíthetők lennének a természetvédelem 
emelt szintű igényei. Az viszont teljesen ellehetetlenítené 
az erdőgazdálkodást, ha a természetvédelem a védettséget 
nem élvező természetszerű erdők gazdálkodásának felügye
letében szakhatósági jogkör szerzésére törekedne. 

A természetkímélő erdő- és vadgazdálkodás megvaló
sítása csak a problémák gyökerének feltárása után lehetsé
ges. 

Megítélésem szerint a természetvédelem és erdőgazdál
kodás konfliktusa részben technológiai, részben stratégiai 
jellegű. Technológiai szinten a biológiai sokféleség haté
kony védelméhez a természetvédelem kevesli a szakmai 
szabályozást, a probléma tehát a szabályozatlanság állapo
tára vezethető vissza. A természetvédelmi stratégia pedig 
két vonatkozásban terhelt konfliktussal. Az erdésztársada
lom úgy érzi, hogy a természetvédelem természeti adottsá
gainkat és anyagi lehetőségeinket meghaladó módon él a 
védelem alá vonás eszközével, aminek eredményeként je
lenleg mintegy 360 ezer ha erdő számít védett területnek. 
Véleményem szerint a természetvédelmi célok többsége a 
természetközeli gazdálkodás feltételeinek javításával, véde
lem alá vonás nélkül is elérhető lenne, ugyanakkor válto
zatlan körülmények között a passzív természetvédelem nem 
lehet sikeres. 

Másrészt úgy tűnik, hogy a védelem alá vonás stratégiája 
túlzott mértékben irányul az ország legproduktívabb erdei 
felé, meg sem vizsgálva a gyenge termőhelyeken álló er
dőknek egy extenzív gazdálkodás általi ökológiai hálózattá 
alakításának a lehetőségét, holott ez a program a konflik
tusnak közös érdekké formálását jelenthetné. Piacgazdasági 
feltételek között kőkemény peremfeltétel az, hogy gazdál
kodni csak ott lehet, ahol az nem veszteséges. 

A természetvédelem és vadgazdálkodás viszonyát sajá
tosnak látom. Úgy tűnik, hogy a természetvédelem sem tud
ja kivonni magát az intenzív vadgazdálkodás érdekkörének 
hatásos propagandája alól, amely a legalább négyszeresen 
túltartott vadállomány ellenére a közvéleményben ébren 
tudja tartani a nemzeti kincsként számontartott magyar vad
állomány veszélyeztetettségének az érzetét. 

Sajnos a természetvédelem nem igazán érzékeli az inten
zív vadgazdálkodásból levezethető erdőművelési kény
szerpályákat, továbbá bizonyítás híján nagymértékben rejtve 
marad az intenzív vadgazdálkodásnak a biológiai sokféle
séget csökkentő hatása is. A természetvédelem és vadgaz
dálkodás közötti látens konfliktus rendezésének a kulcs
szava tehát a bizonyítás, egy országos kontrollterület háló
zat létrehozása. 

A természetvédelem, erdő- és vadgazdálkodás konfliktu
sa korrekt módon csak egy érzelmi motivációtól mentes, 
szigorúan szakmai alapon folyó konszenzuskeresés során 
oldható fel az alábbi alapelvek tiszteletben tartása mellett: 

- a közérdeket a természetvédelem jogos érdekei teste
sítik meg, aminek mércéje a természetkímélő erdő- és vad
gazdálkodás, 

- közérdek sérelme esetén az ok-okozat összefüggést is 
vizsgálva kell megállapítani az erdő- és vadgazdálkodás fe
lelősségét még akkor is, ha a gazdálkodó mindkét vonatko
zásban azonos. 

A természetvédelem és gazdálkodás (erdő és vad) konf
liktusa esetén a kontrollterület-hálózat etalonként működ
hetne. 



BÖSWALD KLAUS - ILLYÉS BENJÁMIN 

Norvégia erdőgazdálkodásának főbb jellegzetességei 

Niepiein - Illyés EU kutatási projekt keretében 1997. 
október 14-17. között módunk nyílott a norvégiai erdőgaz
dálkodás helyzetével, fejlesztési célkitűzéseivel megismer
kedni. 

Norvégia erdei 12 millió ha-t foglalnak el, ebből mintegy 
6 millió ha-on van rendszeres erdőgazdálkodás. Az éves 
fakitermelés a 20 millió m 3 -es növedék felét éri el. Az át
lagos felújítási terület nagysága 1,4 ha. A norvég erdők 
12%-a az állam és az önkormányzatok tulajdonában van. A 
125 ezer tulajdonos birtokában lévő magánedő-területek át
lagos nagysága 50 ha. 

A minisztérium erdészeti osztályán 23 fő dolgozik. A 
közigazgatási reform hatására a közelmúltban megszüntet
ték a minisztérium és a területi önkormányzati szervezetek 
közti közvetlen függőségi kapcsolatokat. így az országos 
erdészetpolitika a törvényi szabályozáson, az erdőjárulék és 
támogatási rendszeren, az adózáson és a tanácsadásokon ke
resztül indirekt eszközök hatására valósulhat meg. Ezek az 
eszközök tulajdonformától függetlenül érvényesek. A vég
rehajtásban a területi, önkormányzati szervezeteknek van 
szerepük. Az egyes megyei önkormányzatok keretén belül 
kialakítottak egy-egy földművelésügyi osztályt, mely mező
gazdasági és erdészeti egységre tagolódik. Az osztályok 
működését egy felügyelő bizottsághoz hasonló szervezet el
lenőrzi. 

A közigazgatási reform keretében az erdőfelügyeleti (ha
tósági) szervezetet területi (megyei, városi, községi) önkor
mányzati szinten alakították ki. Ez a szervezet tulajdonfor
mától függetlenül ellenőrzi, hogy az erdőgazdálkodás meg
felel-e a törvényi előírásoknak. Körzeti erdőfelügyelők gya
korlati feladatai közül a legfontosabbak: a törvényességi fel
ügyeletek, támogatások elbírálása és felhasználásuk ellen
őrzése, az erdőtervezés és úttervezés összehangolása. 

Az erdőfelügyelet a megyei központokban végzi a tulaj -
donosonkénti erdőfenntartási alap számítógépes nyilvántar
tását, ellenőrzi a pénzügyi keret felhasználását. A minisz
térium fő feladata a működési keretfeltételek fejlesztése. Az 
erdőtörvény az erdőtulajdonosok személyes szabadságából 
és felelősségéből indul ki. Ennek szellemében a törvény az 
erdőben folytatható emberi tevékenységeket szabályozza. 
Meg kell akadályozni a természeti károk keletkezését az 
erdőben, biztosítani kell a tartamos erdőgazdálkodást. Az 
erdőtörvény fontos eleme az erdőfenntartási járulék, a tá
mogatások és tanácsadások szabályozása. Kiemelten támo
gatják az erdőtervezést, az úthálózat fejlesztésének költsé
geit. A végrehajtásban természetesen a magánmérnöki iro
dák és a vállalkozó állami erdészet is részt vesz. 

Az adózási rendszerben az erdőgazdálkodó számára kü
lönleges adókedvezményeket jelentenek a távlati tartamos 
erdőgazdálkodással kapcsolatos költségek. 

A norvég országos erdészetpolitika főbb célkitűzései a 
következők: az erdő biológiai és ökonómiai stabilitásának 
hosszú távú fejlesztése; a többcélú erdőgazdálkodás elter
jesztése és a környezeti szempontból értékes erdőterületek 
fenntartása; a faanyag értékesítésének és hasznosításának 
fejlesztése; az erdei és a faipari termékek minőségének, a 
helyi vállalkozások és üzleti kapcsolatok hatékonyságának 

javítása; a norvég erdőgazdálkodás nemzetközi verenyké-
pességének a fokozása. 

A minisztérium felügyeli a kutatói tevékenységet a me
zőgazdaság és erdészet területén. A kutatásra mint az erdé
szetpolitika megalapozásának és megvalósításának fontos 
eszközére tekintenek. Ezt azonban nem közvetlen bürokra
tikus irányítással kívánják érvényesíteni. Az Erdészeti Inté
zet Központja egy vidéki városban, A?-ban van. Ugyanitt 
található az ország egyetlen mezőgazdasági egyeteme, 
melynek keretén belül működik az erdészeti fakultás. A 
szervezetileg független egyetem és kutatás földrajzilag azo
nos elhelyezése tudatos politikai döntés eredménye. A ku
tatás rögtönzésektől mentes, hosszú távon stabil működését 
és függetlenségét a Kutatási Tanács biztosítja. Ez a tanács 
dönti el. hogy az egyes években mely kutatói feladatokra 
mennyi pénzt juttat. Az alaptevékenységet az összes éves 
költségvetés 40%-ában támogatja az állam. A gyakorlati fel
adatok színvonalas megoldását a tanácsadás és különféle 
szerződéses munkák teljesítése, a kutatók egyetemi oktatás
ban való részvétele, a közös könyvtár és különféle gyűjte
mények fenntartása és bővítése szolgálja. Az intézet műkö
dését felügyelő bizottság ellenőrzi. 

A norvég erdőgazdálkodásban a magánerdő-tulajdonban 
álló erdők meghatározó szerepet töltenek be, elfoglalják az 
összes erdőterület több mint 80%-át. Módunk volt a Bor-
regaard nagy magánerdő-tulajdonos gazdálkodásával rész
letesebben is megismerkedni. A gépesítés hatására 1965-től 
hatalmas változások történtek az erdőgazdálkodásban. Az 
évszázad közepéig a munkatermelékenység munkásonként 
és naponként 1,4 m 3 volt. Napjainkban nem ritka 45 m -es 
fejenkénti napi teljesítmény, sőt a munkatermelékenység el
érheti a 70 m 3/nap/fő értéket is. 

Az erdőterületre új szemléletű erdőrendezési tervek ké
szülnek. Kijelölik az erdőterület értékes biotópjait és meg
határozzák a fenntartásuk érdekében szükséges tennivaló
kat. E területeken a gazdálkodás érdekeit alárendelik a bi-
otóp fenntartásának. Csökkentik a tarvágások területnagy
ságát, az erdőfelújításnál előnyben részesítik az őshonos fa
fajok természetes felújításait. 

A nagy magánbirtok erdőterülete mozaikszerűen átfedés
ben van az Elverum környéki állami erdőkkel. A vállalkozói 
állami erdészet létrehozása megteremtette annak lehetősé
gét, hogy az erdőgazdálkodás hátteréül a magánerdő-birto-
kos és a norvég államerdészet egy közös vállalatot hozzon 
létre (SB Skog) 50-50%-os tőkebefektetéssel. A közös kft. 
tevékenysége a tartamos, környezetbarát erdőgazdálkodás 
megvalósítására, a piaci helyzet javítására és hosszú távú 
stabilizációra, valamint külső megrendelések teljesítésére 
irányul. 

1989-ben a norvég parlament törvényt alkotott az állami 
tulajdon kezelésének általános reformjára. Ennek eredmé
nyeként 1991 augusztusában elfogadták az új állami válla
lati törvényt. Ennek fő célja, hogy az állami tulajdon ese
tében egyrészt érvényesítsék a politikai ellenőrzést és irá
nyítást, másrészt adják meg a vállalatnak az eredményes 
piaci szerepléshez szükséges cselekvési szabadságot. 



1989-től elindult az állami erdészet reformja is, 1993. 
január l-jével pedig létrehozták az állami erdészeti vállala
tot, a Statskog-ot. Elsó" lépésként elválasztották egymástól 
a hatósági és gazdálkodási funkciót. A Statskog Norvégia 
területének körülbelül egyharmadán gazdálkodik. A vállalat 
önálló jogi személy. 

A Statskog tulajdonosi jogait a földművelésügyi minisz
ter gyakorolja. A vezetés legfelsőbb szerve a vállalati köz
gyűlés. Ezen minden fontosabb ügyben hozhatnak határo
zatot, adhatnak ki irányelveket és utasításokat. A miniszter 
tulajdonosként csak a közgyűlésen keresztül avatkozhat be 
a Statskog gazdálkodásába, egyúttal személy szerint is fe
lelős ezekért a rendelkezésekért. A vállalat igazgatóságának 
elnöke és az üzletvezető igazgató kötelesek résztvenni a 
közgyűlésen, az igazgatóság tagjai pedig tanácskozási jog
gal jelenhetnek meg az üléseken. 

Az üzletmenetet az igazgatótanács és az üzletvezető 
igazgató irányítja. Az igazgatóság tagjai személy szerint is 
felelősek a tevékenységükkel esetleg okozott károk megté
rítéséért. A Statskog vagyona, bevétele nem képezi az ál
lamháztartás részét, így pénzgazdálkodása nem függ parla
menti döntésektől. Fontos lépés volt alapításkor a megfelelő 
forgóalap-ellátottság biztosítása. A vállalat által felvett hi
telek nagysága nem haladhatja meg vagyona értékét. Tör
vényeik szerint állami vállalat nem mehet csődbe, a vállalat 
adósságaiért a felszámolás után az állam felel. Felszámolási 
eljárást az igazgatóság vagy a Statskog bármelyik hitelezője 
is kezdeményezhet. 

A Statskog vállalati tevékenységére két korlát érvénye
sül: 

- Egy év időtartamon belül legfeljebb 10 millió norvég 
korona értékben adhat el vagy vásárolhat erdőterületet. Ezen 
felüli ingatlanforgalomnak közgyűlési határozat az előfelté
tele. 

- Nem közvetlen vállalkozás célú pénzfelhasználáshoz 
közgyűlési határozat szükséges (pl. sport- és üdülési léte
sítmények létrehozása, természetvédelmi intézkedések fi
nanszírozására, közkereseti társaságban való részvételre). 

A Statskog független leányvállalatokat hozhat létre és 
részt vehet ilyen szervezetekben. Az önálló részvénytársa
ságok létrehozásával az önállóságot és felelősséget kívánják 
a vállalaton belül érvényesíteni. Ilyen önálló egységek fog
lalkoznak a hagyományos erdőgazdálkodással, faházgyár
tással, építési anyagok és kőtermékek gyártásával. A leány
vállalatoknak külön igazgatósága van, melyeknek tagjai vál
lalaton kívüli szakértők is lehetnek. 

A Statskog a Földművelésügyi Minisztérium felé is vé
gez szolgáltatásokat (pl. üdülési fejlesztések, környezetvé
delmi teljesítmények). Ezek a költségek kapcsolódnak az 
állami költségvetés megfelelő tételéhez. E szolgáltatások el
lenértéke nyereséget is tartalmaz. 

A regionális önkormányzati szervezeten belül működő 
hatósági szakmai szervezet, az erdőfelügyelet a Statskogot 
ugyanolyan partnernek tekinti, mint a kis és nagy magáner-
dő-birtokosokat. Az erdőtörvény betartásának ellenőrzésére 
irányul alapvető tevékenysége. Az erdőfelújítás pénzügyi 
alapját a Statskog képezi és használja fel, jogosult állami 
támogatások igénybevételére is. 

A tanulmányúton szerzett tapasztalatok meggyőzően bi
zonyítják, hogy egy gazdaságilag stabil országban külső 
gazdasági kényszerek nélkül is a céltudatos reform-szakem
berek milyen eredményeket érhetnek el, az ökológiai és 
ökonómiai követelmények magasabb szintű összhangját 
szolgáló erdészeti fejlődési folyamat megvalósításában. 
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DR. TÓTH JÁNOS 
Hozzászólás dr. Somogyi Zoltán: „Gyorsuló fanövekedési 

trendek Európában L, II. és III" című cikkéhez 
Évek óta kísérem figyelemmel dr. Somogyi Zoltán cik

keit az Erdészeti Lapok hasábjain. Az utolsó cikksorozata 
három részben jelent meg az 1998. januári, februári és már
ciusi számokban, a fönt jelzett címen. A cikkeket annál is 
inkább érdekesnek és igen jő színvonalúnak találtam, mivel 
jómagam is több mint két évtizedet szenteltem az erdészeti 
tudományos kutatásnak és különösen annak a témakörnek, 
melyet Zoli barátunk tárgyal. 

Szerény soraimmal kapcsolódom a cikkek egy többször 
ismételt idézetéhez: „Arra azonban még nem kaptunk vá
laszt, hogy mi lehet az oka ennek a sok helyen, nagy terü
leteken megfigyelt növekedésgyorsulásnak?" 

A cikksorozat második része a februári számban az 5-ös 
ábrán egy térképet ad, amelyen Franciaországot is jelzi 3 
területen „+" jellel, és ebből az egyik arra a területre vo
natkozik, ahol én kísérleteket végeztem. Tanulmányaim a 
rontott erdők értékesebbé tételére, valamint a kopárok fásí
tására vonatkoztak. A feketefenyőt, az Atlasz-cédrust és az 
örökzöld tölgyet tanulmányoztam elmélyülten, a molyhos 
tölgyet, a ciprusokat és a duglászfenyőt kisebb mértékben. 
Távolabbról a tengeri fenyő, az erdeifenyő és a fehér fenyő 
is érdekelt. 

Tanulmányaim az 1967-93. időszakra vonatkoznak. Ta
pasztalataim és kísérleti eredményeim megerősítik a cikk
ben felsorolt adatokat a fák és állományok átmérő (kerület), 
valamint a magasság növekedésére vonatkozóan. Mint 
ahogy a cikk írója ezt megjegyezte, és amit az itteni máso
dik bekezdésben idéztem, jómagam is többször tettem fel a 
kérdést a nagyfokú növekedésgyorsulást illetően. 

A feleletet több pontban foglalhatjuk össze, de ezek alap
ja, hogy az erdészeti kutatás kb. 30 év óta igen nagy hala
dást és komoly eredményeket ért el, különösen az erdőmű
velés és az erdészeti növénynemesítés terén. Az eredmé
nyek átültetése az erdészeti gyakorlatba igen gyorsan meg
történt. 

Szükséges elsőként hangsúlyozni azt, hogy az idézett 30 
év óta olyan fafajokat használunk az erdősítésekre, amelyek 
növekedési kapacitása jóval túlhaladja az előző fafajokét. 
Példa erre a duglászfenyő telepítése a régi tölgyesek, gyer
tyánosok, szelidgesztenyések, valamint az erdeifenyő-állo
mányok helyére. Jól ismert dolog, hogy a duglász 40 éves 
korban olyan eredményt ad, mint a négy idézett fafaj 80 
vagy 100 éves korban ugyanolyan ökológiai körülmények 
között. Az 1. táblázat szemlélteti egy duglászállomány 
dendrometriai adatait 34 és 55 éves korban. 

1. táblázat 
Egy kopáron létesített és jól sikerült, közepes sűrűségű 

Atlasz-cédrus állomány főbb fatermési adatai az idő 
függvényében 

Fafaj: Atlasz-cédrus (Cédrus atlantica). 
Növény társulati övezet: Örökzöld tölgy 
Helyszín: Belvezét községi erdő (Gard vármegye), Dél-
Franciaország 

Tengerszint feletti magasság: 300 m 
Évi csapadék középértéke: 930 mm 
A kísérleti parcella faállományának adatai (az adatok 1 
ha-ra vonatkoznak): 

Faállomány-jellemző 
Felvételek 

Faállomány-jellemző 
1981 1986 1991 1996 

Kor (év ) 25 30 35 40 

Törzsszám (db) 1567 1032 1032 1032 

Felsó'magasság (m) 10,7 12,6 15,2 17,7 

Átlagmagasság (m) 8,8 11,4 13,8 15,8 

Felsőátmérő (cm ) 22,0 24,8 29,2 33,6 

Átlagátmérö (cm ) 14,9 19,1 22,1 25,1 

Körlapösszeg (m2) 27,3 29,6 39,.6 51,0 

Vastagfa éló'térfogat a (m 3) 108 159 236 313 

Gyérítési fatérfoga t (m 3) 0 40 43 43 

Fatermés (m3) 108 199 279 356 

Folyónövedék (m 3/év) 4,3 10,2 15,4 15,4 

Átlagnövedék (m 3 /év) 4,3 6,6 8,0 8,9 

Átlagfa térfogat a (m 3/db) 0,07 0,15 0,23 

Megjegyzés: A fatérfogat a fatermés, valamint a növedék a 7 cm fölötti 
átmérőre (22 cm kerületre) vonatkoznak kéregben. Az 1981, 86 és 91 évek 
adatai a terepen történt felvételek eredményei, míg az 1996. évi adatok csak 
számítás alapján történtek. 

Az adatok magukért beszélnek, csak annyit kell hozzá
tenni, hogy ezen a helyen előtte szelidgesztenye volt, melyet 
az Andocia parasitica viral károsító nagyon megtámadott és 
az állomány kipusztulófélben volt. Az Atlasz-cédrus telepí
tések a kopárokon, ahol csak az örökzöld tölgy bokrosodott 
el foltokban, valóságos erdőket alkotnak most igen magas 
és nagyon értékes fatömeggel. A 2. táblázat mutatja ezt 25, 
30, 35 és 40 éves korban. 

2. táblázat 
Egy Duglászfenyő-állomány főbb fatermési adatai az idő 

függvényében 

Fafaj: Duglászfenyő (Pseudotsuga Douglasii) 
Növény társulati övezet: Bükk-szelidgesztenye 
Helyszín: Verreries de Moussanes (Fekete-hegység) állami 
erdő (Herault vármegye), Dél-Franciaország 
Tengerszint feletti magasság: 525 m 
Évi csapadék középértéke: 1150 mm 
A kísérleti parcella faállományának főbb adatai: 

Faállomány-jellemző 
Felvételek 

Faállomány-jellemző 
1974 1995 

Kor (év ) 34 55 

Törzsszám (db) 671 350 

Felsőmagasság (m) 31 38 



Átlagmagasság (m) 28 35 

Felsó'átmérő (cm ) 120 166 

Átlagátmérő (cm ) 97 133 

Körlapösszeg (m 2) 50 49 

Vastagfa élőtérfogat a (m3) 561 693 

Gyérítési fatérfoga t (m 3) 191 514 

Fatermés (m3) 752 1207 

Átlagnövedék (m 3 /év) 22 22 

Átlagfa térfogat a (m 3/db) 0,84 1,98 

Megjegyzés: A fatérfogat a fatermés, valamint a növedék a 7 cm fölötti 
átmérőre (22 cm kerületre) vonatkoznak kéregben. Az 1974. évi oszlop a 
terepen történt leltári adatokat tartalmazza, míg az 1995. évi adatok csak 
számítás alapján végzett becslések. 

Ami a feketefenyőt illeti, a cédrussal összehasonlítva, a 
különbség igen nagy. A cédrus első fatermési osztálya a 
feketefenyő második osztályának felel meg 80-100 éves 
korban. Ekkor a cédrus túlhaladja a 30 métert, a feketefenyő 
pedig 25 méter körül marad. Ha tovább vizsgáljuk a grafi
konon a fatermési osztályokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a második és harmadik osztály a cédrus esetében mindig a 
feketefenyő fölött van. Csak a negyedik osztály esetében 
haladnak a görbék együtt, ekkor a feketefenyő egy kicsit a 
cédrus fölött van. Az ábra jól szemlélteti az esetet. 

A második tényező az ültetések szakszerű kivitelezése 
gépi talaj-előkészítéssel, valamint a sorközök és a tőtávol-
ság meghatározása a kísérleti eredmények alapján. Nem ül
tetünk többé 10 ezer csemetét hektáronként, csak 1000-
2500-at. A csemeték így jobban tudnak fejlődni. Ha nyesést 
tudunk végezni, akkor növeljük a fa technológiai értékét is. 

A második tényező kiegészítése az, hogy az eredmény 
még sokkal jobb lesz, ha két ültetési sorban háromszögben 
ültetünk és a szögek csúcsába 3 csemetét ültetünk 30 cm-re 

egymástól. így teljesen kihasználjuk a növőteret, magas lesz 
az átmérő (kerület) és a körlapösszeg is. így tapasztaltuk 
azt, hogy egy 95 éves feketefenyő-állomány 1739 db hek
táronkénti törzsszámmal 87 cm átlagkerületet és 104 m 2 

körlapösszeget adott, ami tényleg kivételes eredmény. 
A harmadik tényező az, hogy ha már a meglevő erdők

ben telepítünk vagy természetes felújítást végzünk, akkor a 
csemeték kihasználják a felhalmozott humuszréteget és a 
kialakult mikorrhiza-társulást. Ez a két tényező nagymér
tékben elősegíti a növekedést. 

A negyedik tényező a kopárok és mocsaras területek 
hasznosítása a megfelelő és alkalmazkodó fafajok haszná
latával, így például Franciaország 1 millió hektár területet 
hasznosított a tengeri fenyő (Pinus pinaster) ültetésével egy 
előtte teljesen érték nélküli területen az ország nyugati ré
szén, az Atlanti-óceán partján. Jelenleg ezt a fenyőt úgy 
kezelik és vetik, mint a kukoricát vagy más mezőgazdasági 
növényt (ezt „lignikultúrának" is nevezhetjük). 30 éves kor
ban a magasság meghaladja a 20-25 métert és a fatermés 
500-800 m 3 . 

Ezekkel a példákkal igyekeztem kiegészíteni a nevezett 
cikksorozatban található fontos adatokat és érveléseket. Ter
mészetesen más példákat is lehetne említeni, mint például 
a sarjerdők átalakítása szálerdővé az akác és a tölgyek ese
tében, a szelektált hibridek alkalmazása a nyarak esetében, 
vagy az erdészeti növénynemesítés legújabb módszereinek 
alkalmazása, különösen a maggyűjtés az előre kijelölt java
fákról. Ezekről a fákról leszedett oltógallyak felhasználásá
val klónplantázsok létesülnek. 

Ami a lényeget illeti, igazán mondhatjuk, hogy a közel
múltban kezdődött és jelenleg is tapasztalható növekedés
gyorsulás egy tényleges jelenség, amely nagymértékben a 
tudományos kísérleti eredményeknek a gyakorlati erdészet 
területén való felhasználásának köszönhető. 

Az AÜasz-cédrus és a feketefenyő felsőmagassági görbéi 4 termőhelyi osztályt alkotva 
(1- legjobb; 4: legrosszabb). C: cédrus; P: feketefenyő. Az adatok a dél-franciaországi állományokra vonatkoznak. 

(Készítette: Dr. Tóth János) 
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AZ ÉV FÁJA 

A vadkörte fájának tulajdonságai és ipari felhasználása 
A nemes szépségű, finom fatestű vadkörtefa a barkócaberke-

nyével, tiszafával és a dióval együtt Európa legszebb és legérté
kesebb fái közé tartozik. Újonnan formálódó értékrendünkben az 
őt megillető helyre kell állítanunk! 

A faanyag szöveti jellemzői 
Az anatómiai jellemzők tekintetében a vadkörte és a nemes

körte között határozott különbség nincsen. A faállományban fel
növekvő vadkörték azonban keskenyebb, egyenletesebb évgyűrű
szerkezettel rendelkeznek, mint a kerti nemeskörték. 

Makroszkópos sajátosságok 
A geszt és a szíjács általában nem különül el egymástól, de 

idősebb korban gyakran megfigyelhető a gesztrész sötét vonalú 
behatárolása. A fatest színe világos, enyhe barnásvörös, szürkés 
árnyalattal, tompa fénnyel. A körte szórt likacsú fa, így a két év
gyűrű-paszta határozottan nem különíthető el. A szabálytalan év
gyűrűk határait finom sötét vonal jelzi. A szórtan elhelyezkedő 
apró edények és a bélsugarak csak nagyítóval figyelhetők meg. 
Gyakoriak a bélfoltok és a rendkívül finom tűrepedések. 

Mikroszkópos jellemzők 
A szórtan elhelyezkedő edények általában egyesével találhatók, 

szabályos csoportokat nem alkotnak. A fatest rendkívül finom szö
vete jórészt annak köszönhető, hogy átmérőjük igen kicsi, 25-50 
|im. Mennyiségi részarányuk 27%. Az edénypórusok eseteitként 
vörösesbarna gesztesítő anyagokat tartalmaznak. 

A bélsugarak keskenyek (2-3 sejtsor 10-50 iim szélesek) és 
3-30 sejt (40-600 um) magasak. így a sugármetszeten apró vonalak 
formájában felismerhetők. Mennyiségük 16-26%. 

A farostok által biztosított mechanikai alapszövet részben rostt-
racheidákból, részben libriform rostokból áll. Mennyiségi részará
nyuk 45%. Viszonylag vastag falúak és átlagos hosszúságuk 1 
mm. 

Az apotracheálisan szórt hosszparenchimák szerény mennyisé
gűek (8%) és gyakran tartalmaznak rombuszos kristályokat. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vadkörtefa egyenletes, 
finom porozitása, éles és szabálytalan évgyűrűhatárai és a kellemes 
színárnyalata miatt rendkívül esztétikus, dekoratív megjelenésű. 

Fahibák, fakárosodások, tartósság 
A körtefa (vadkörte) rövid törzse általában egyenes, de sudar-

lós, gyakran bordás, korán elágazik, esetenként csavarodott. Az 
élőfák sebzésein (mechanikai sérülések) több farontó gombafaj is 
megtámadhatja. Különösen gyakori a pata alakú termőtesttel ren
delkező szegett tapló (Fomes marginatus). 

Gyakran figyelhető meg a vadkörtefákon & fehér fagyöngy, 
amelynek gyökerei a fatestet likacsossá teszik. Általában ügyelni 
kell a gyors feldolgozásra és a szakszerű tárolásra, mert a körtefa 
nem tartozik a gomba- és rovarálló fafajok közé. Érdekes megfi
gyelés, hogy a vadkörte valamivel tartósabb fájú, mint a nemes 
(kerti) körte. 

Jellemző' fahibák: görbeség, csavart rostúság, kéregbenövés, 
bélfolt, sötétebb geszt (álgeszt), repedések, korhadás, rovarrágás 
(cincérek, fadarazsak). A körte nem időjárásálló fa, kültéri felhasz
nálásra nem javasolható (tartósságára adatokkal nem rendelke
zünk). 
Műszaki tulajdonságok: 
A fontosabb fizikai jellemzők a következők: 
- sűrűség, kg/m : abszolút szárazon: 650-700-760 

légszárazon (u = 12%): 650-740-800 
élőnedvesen: 960-1070 

- pórustérfogat, %: 53 
- zsugorodás, %: hossz: 0,4 

sugár: 4,6 
húr: 9,1 
térfogat: 14,1. 

Mechanikai jellemzők: 
Szilárdsági értékek (statikus), rostokkal párhuzamosan MPa: 
- nyomó: 41,0-54,0-60,0 

- hajlító: 
- ütő-hajlító szilárdság, J/cm 2 : 
- stat. hajlító rug. modulus, MPa: 
- csavaró szilárdság; MPa: 
- keménység (Brinell), MPa - oldal: 

- bütü: 
- kopásállóság: 
Kémiai jellemzők (%): 
extrakt anyagok (Benzol-alkoholos kivonás) 
cellulóz: 
lignin: 
pentozán: 
hamualkotók: 

77,0-98,0-112,0 
1,8-3,1-4,3 

6000-8000-10000 
21,3-22,8-24,8 

32 
60 

Bükk: Körte = 0,83:1 

3,7 
32,5-41,7 

25,9 
22,4 - 23,8 

0,44 
pH érték: 4,8 (enyhén savas) 
Összefoglalva a körtefa műszaki tulajdonságait megállapítható, 
hogy 
- közepesen sűrű, nehéz, alacsony pórustérfogatú; 
- vetemedésre, repedésre kevésbé hajlamos; 
- közepesen szilárd, rugalmas és kemény fával rendelkezik. 

A körtefa erdei és kereskedelmi választékai: 
A fakitermelés során a körtefából 
- fagyártmányfát (faragási alapanyagot), 
- fűrészrönköt, 
- furnérrönköt és 
- tűzifát választékolnak. 

Mivel különösen értékes faanyagról van szó, ezért a hosszto
lásnál az egyedi igényeket is figyelembe veszik. így a pipagyártási 
és egyéb faragási célú fagyártmányfákat már 0,8 m hossztól és 10 
cm átmérőtől kivágják. A méretesebb hengeresfákból késelési (fur
néripari) rönköket készítenek. Tűzifának csak a beteg, károsodott, 
fahibás részeket használják. 

A nemzetközi fakereskedelemben a körtefa rönk, fűrészáru (gő
zölt) és furnér formájában vesz részt. Az európai körtefaexport jó 
része Franciaországból, Hollandiából, Belgiumból, Svájcból és 
Ausztriából származik. 

Megmunkálási sajátosságok 
A körtefát legkésőbb május végéig fel kell dolgozni. Felfűré

szelése után célszerű kéregben tartani a palástrepedések elkerülése 
céljából. Ügyelni kell a fűrészárumáglyák fedett, szakszerű táro
lására és a bütük védelmére (pl.: paraffinozás). 

A friss fűrészárut célszerű gőzölni. Ennek hatására egységes 
rózsaszínű-barnás színtónus érhető el és javul a faanyag megmun-
kálhatósága. 

A körtefa nehezen hasad, nem szívós, rugalmas, de jól hajlít
ható. Kézzel és géppel egyaránt jól megmunkálható. Finom, 
egyenletes szövete miatt jól faragható (minden irányban), eszter
gályozható, gyalulható, marható. 

Szárítása, ragasztása és felületkezelése is problémamentes. Sö
tétre pácolva az ébenfa helyettesítésére is használják. 

Furnérhasítás előtt 25-30 óráig gőzölni szükséges. Általában 
0,6-0,7 mm vastag színfurnért készítenek belőle. 

A körtefa felhasználása 
A bútorgyártás és a belső' építészet területén tömörfa és furnér 

formájában használják. Az exkluzív termékek alapanyaga. Szép
sége és nyugodt szerkezete miatt különösen alkalmas értékes front
felületek kialakítására, vagy dekoratív parketták gyártására. 

A körte nélkülözhetetlen alapanyaga a faszobrászatnak, dísz
tárgykészítésnek. Nem mindenki tudja: Közép-Európában a leg
több pipa körtefából készül (a minőségi pipák azonban az Erica 
arborea - vagy kereskedelmi nevén ,3ruyere" - gyökérfőjéből.) 

Készítenek a körtefából mérő- és rajzeszközöket, tanszer alkat
részt, különleges kefetesteket, háztartási eszközöket is. 

A nemeskörte az embernek, a vadkörte a vadnak fontos 
táplálék. Tehát - fájának kimagasló értékét is figyelembe véve 
- joggal fogalmazhatunk így: a körtefa ökológiai szempontból 
legértékesebb fafajaink közé tartozik. 

Dr. Molnár Sándor 



A természetességi mutatóról 
Napjaink el nem hanyagolható kötelezettsége, hogy er-

deinket igyekezzünk olyan állapotban utódainkra hagyni és 
megőrizni bennük mindazokat a természeti értékeket, ame
lyekre a jövő erdeinek, de az emberi generációknak is min
den bizonnyal szükségük lehet. Ennek a törekvésnek meg
felel az a javaslat, ami a természetességi mutató üzemtervi 
bevezetését célozza meg. Mielőtt azonban országos méretű 
alkalmazására sor kerül, szeretnék néhány gondolatot fel
vetni és megfontolásra ajánlani. 

Hadd kezdjem azzal, hogy a természetességi mutató na
gyon jó szolgálatot tehet minden olyan erdő kezelőjének, 
aki természetvédelemre érdemesnek tartott és ezért nemzeti 
parki vagy tájvédelmi körzeti vagy más fokú természetvé
dettségi minősítést kapott erdőkkel dolgozik. Az erdőt ke
zelő a természetességi mutató segítségével meghatározhatja, 
melyek azok az erdők, ahol nem kell mást tennie, mint a 
kialakult erdőképet, faji összetételt megtartani és gondos
kodni arról, hogy az természetes úton felújuljon. Vagy ha 
a védett erdőkben a természetességi mutató nem ilyen ked
vező, akkor jelezze, hol kell erőteljesebben beavatkozni a 
természetes állapot visszaállítása érdekében. Vagyis nagyon 
jó segítség a természetvédelem által már kezelt vagy fel
ügyelt erdőkben. 

Mivel az erdők többi része - és ez a nagyobb hányad -
nem ilyen, hanem bennük gazdálkodnunk kell, mégpedig a 
mostani kurzusnak megfelelően piacgazdasági körülmények 
között, felvetődik: lehet-e, helyes-e ilyen, elsődlegesen ter
mészetvédelmi szempontokat érvényesítő mutatót minde
nütt bevezetnünk. Ehhez szeretnék néhány gondolatot köz
readni. 

Az elején leszögezem, hogy a kidolgozott és javasolt mu
tatót minden földnyilvántartásban erdőként szániontartott 
területre nem tartom jónak bevezetni. Az okokat a követ
kezőkben sorolom fel: 

1. A beterjesztett természetességi mutató nagyon hátrá
nyos helyzetbe hozza az olyan termőhelyeken létesített er
dőültetvényeinket, amelyeken természetes erdő termőhelyi 
okok miatt nem fordult elő. Ha ilyen helyeken erdőt tele
pítünk, mert a talajvédelem, levegőtisztaság-védelem vagy 
más ok ezt kívánja, akkor ehhez természetesen előforduló 
fafaj nem áll rendelkezésünkre, ezzel nem telepíthetünk er
dőt. Ebben a helyzetben csakis úgy oldhatjuk meg felada
tunkat, ha az erdőnek nem való termőhelyre külföldi fafajok 
körül keresünk megfelelőt. 

így került sor az akácra, feketefenyőre és a többi, gyak
ran bírált fafajokra. Ahol ezek az adottságok vannak túl
súlyban (pl. a Duna-Tisza közi homokháton vagy a koráb
ban katonai gyakorlótérként használt márkói dolomitkopá
rokon, a hansági, bombázó lőtérnek használt lápterületeken 
stb.), ott nagy erőfeszítésekkel és nem csekély szaktudással 
sikerült erdőket telepítenünk, amelyek az erdőtől várt sok
féle szolgáltatást nyújtják. Utóbbiak közül a fatermesztés a 
legkevésbé fontos, mivel a feketefenyő fájának a hasznosí
tása nagyobb gond, mint a megnevelése. Ezekért a törek
vésekért az erdészet dicséretet és elismerést érdemel, mint 
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ahogy ezt számos külföldi vendégünk szóval is nem egyszer 
kifejezte. Ezeket a területeket a javasolt természetességi 
mutatóval leértékelni a szakmai érdemek semmibevételét je
lentené, ráadásul azzal is járhat, hogy a különféle pénzügyi 
támogatások forrásai elapadhatnak, hivatkozással az erdé
szet „természetromboló" tevékenységére. Ráadásul a hozzá 
nem értő laikus nagyközönség a sajtóban a számszerű mu
tató hatására elmarasztalhatja az egész szakmát és ezzel 
együtt rossz színben tüntetheti fel azokat a kiváló elődeinket 
is - Kiss Ferencet, Magyar Pált, Babos Imrét vagy az élők 
közül a bugaci Horváth Lászlót vagy Ván Lászlót - , akik
nek tiszteletreméltó munkája eredményezte a mai képet. 
Ezért a természetességi mutató ilyen helyzetekben több kárt 
okoz a szakmának, mint amit használt. Ráadásul igazságta
lan is, mert a telepített erdők nagy többsége nem ősgyepekre 
került, hanem a mezőgazdálkodás által otthagyott, gyomok
kal borított területekre. 

2. A mutató alkalmazása olyan fokú növényismeretet kí
ván, amivel - valljuk be - a jelenlegi erdőrendezőink közül 
kevesen rendelkeznek, ezért külön szakértőket kellene hív
nunk, hogy a mutatót tárgyilagosan meghatározhassuk. Ez 
mindenképpen hátránya a megoldásnak. A természetvéde
lem alatt álló erdők esetén ez kevesebb gond, mert a nem-



zeti parkokban és más védett területen mindig vannak ehhez 
értő szakemberek. 

3. A természetességi mutatónak szakmai fogyatékosságai 
is vannak, ezek kijavítása nélkül a kívánt célt alig lehet 
elérni. Gondolok arra, hogy a növényzetre épül a mutató, 
azon belül is elsősorban a fafajokra. A termőhely kimaradt 
belőle, holott a „természetesség" meghatározása ott kezdő
dik, hogy megállapítjuk, vajon termőhelyén van-e a vizsgált 
növénytársulás. 

Hiányzik az etalon megjelölése is, amihez viszonyítva az 
eltérést meg lehetne határozni és ezzel a természetesség 
számértékét megjelölni. Ha ugyanis nem mondjuk meg, mi
hez kell viszonyítanunk, akkor az értékelés szubjektívvé vá
lik. A javaslatban leírt növénytársulások jellemzést adnak 
a növénytársulásról, de az átlagos képet mutatják, ettől pe
dig az átlagszámítás szabályai miatt a konkrét állományok 
plusz vagy minusz irányban szükségszerűen eltérnek. Ily 
módon alig lehet olyan állományt találni, amelynek kiváló 
minősítése lenne a természetességi mutató szerint. Ha pedig 
mindent leértékelünk, akkor a teljességre, jóra törekvő szak
mai ambíciók soha nem elégülhetnek ki, igényes szakember 
soha nem érezheti a jól végzett munka érzését, mindez szak
mai lelkesedését elveszi, nem kevés áldozattal járó munká
jához a kedvet lelohasztja. 

4. Igazságérzetem mindig háborog, ha a természetességet 
csak az erdő részéről kívánják és tőlünk várják el, hogy 
erdeinkből eltüntessük az akácot, feketefenyőt stb. csupán 
azért, mert bölcsőjüket nem a határaink között ringatták. Az 
igazságérzet azért háborog, mert a mezőgazdaság amerikai 
eredetű kukoricával, burgonyával, dohánnyal, paradicsom
mal stb. dolgozik és az ország tekintélyes hányadát borító 
szőlő- és gyümölcsültetvényekben többnyire nemesített nö
vényfajták monokultúrái kaptak helyet. Ezeket sohanem éri 
bíráló szó, holott sokkal erősebben megváltoztatták a ter
mészet képét, mint az erdők. 

Fejtegetéseimmel nem szeretnék hangulatot kelteni a ter
mészetvédelmi törekvések ellen. Minden erdésznek kutya 
kötelessége a természetes állapotot védelmezni és tehetsége 
szerint fennmaradásáról gondoskodni, de az ország egyéb 

érdekeinek megfelelően megállapított határig és nem min
denütt. 

A sok vitának viszont elejét lehetne venni, ha bevezet
nénk az üzemtervekbe olyan rovatot, amely megmutatná, 
hogy az erdősítés (erdőtelepítést is beleértve) helyén mi volt 
a korábbi állapot. Ha ugyanis felhagyott mezőgazdasági te
rületet erdősítünk, amelyen külföldről behurcolt gyomok 
(Erigeron canadense, Asclepias syriaca stb.) foglalják a te
rületet, akkor semmit nem rontottunk azzal, ha feketefenyőt 
vagy akácot ültettünk a helyére. Sőt utóbbiakkal elindítottuk 
egy futóhomok területen a talajfejlődést, megvédtük művelt 
szántóterületeinket a szél okozta talajpusztulástól és egyéb 
hasznot szereztünk. Ha a javasolt feljegyzést megtesszük, 
akkor statisztikailag tudjuk értékelni, mekkora területeken 
rontottuk el a természetes vegetációt és mekkorán nem tet
tük ezt. Ha lenne ilyen mutató, számszerű értékekkel tud
nánk kimutatni, hogy nem okoztunk akkora károkat a ter
mészetes vegetációban, mintha csupán a fenyőterület alap
ján ítélkezünk és a két kategóriát összemosva nyújtunk ked
vezőtlen és joggal vitatott képet. Ezzel a javaslattal sok in
gerültséget keltő vitát meg lehetne előzni és senkinek nem 
sérülne az érzülete, nem lenne a vádlottak padjára ültethető, 
mint „természetromboló" vagy „erdőmészáros" és hasonló 
jelzőkkel illetett szakember. 

DR. BARTHA DÉNES 

Veszélyeztetett erdőtársulásaink VI. 
Bokorerdők 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége 
természeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyor
suló ütemben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, 
természetközeli élólielyck területei is. A védett és veszélyez
tetett fajok listája mellett most készült el hazánkban a ve
szélyeztetett, védendő' élőhelyek, társulások összeállítása, 
mely várhatóan a közeljövőben jogszabály formájában 
nyilvánosságra kerül. Ebben a sorozatban a veszélyeztetett 
erdó'társulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehető
ségeit mutatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken vég
bemenő degradációt csak az erdészek állíthatják meg és 
fordíthatják vissza. 

A középhegységek sziklás gerincein, meredek, délies kitett-
ségű lejtőin, általában 250 m tszf magasság felett - edafikus 
okok miatt - az erdőtenyészet határán jönnek létre a bokorer
dők. Termőhelyük mezoklimatikus okok miatt a makroklímá-
nál szárazabb és melegebb, alapkőzetük mésztartalmú (mészkő, 
dolomit, meszes homokkő, karbonátokban gazdag andezit, ba
zalt), talajuk sekély termőrétegű és száraz. Jellemző talajtípu
suk a köves-sziklás váztalaj, valamint a kőzethatású talajok kö
zül a humuszkarbonát, rendzina és erubáz. A bokorerdők nyílt 
élőhelyek, a fás növények alkotta foltok fátlan lejtősztyeppek-
kel és sziklagyepekkel váltakoznak. A fafajok alkotta lombko
ronaszint markánsan nem különül el a cserjeszinttől, a fátlan 



foltok miatt oldalról nézve kupola alakúak. Állományalkotó 
fafaja a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és virágos kőris 
(Fraxinus omus), elegyfaként a sajmeggyet (Cerasus maha-
leb), házi és déli berkenyét (Sorbus domestica, S. graeca) lehet 
említeni, ritkábban az erdélyi kocsánytalan tölgy (Quercus 
polycarpa) is megjelenik. A közepes vagy magas borítású cser
jeszint fajgazdag, számos xerofil faj építi fel. Általánosabb fa
jai a tatár juhar (Acer tataricum), sajmeggy (Cerasus mahaleb), 
madárbirsek (Cotonaester spp.), csepleszmeggy (Cerasus fru-
íicosa), kökény (Prunus spinosa), húsos som (Cornus mas), 
ostorménbangita (Viburnum lantana), sóskaborbolya (Berberis 
vulgáris), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), bibir
cses kecskerágó (Euonymus verrucosus), pukkanó dudafürt 
(Colutea arborescens), molyhos szeder (Rubus tomentosus), 
jajrózsa (Rosa pimpinellifolia). Gyepszintje közepes vagy ma
gas borítású, rendkívül fajgazdag, xerofil és többnyire mész-
kedvelő fajok találhatók itt. Az extrém termőhelyi viszonyok 
(szárazság, meleg, magas karbonáttartalom, sekély termőréteg 
stb.) miatt sikeres életformának bizonyulnak a félcserjék, mint 
a fürtös zanót (Cytisus nigricans), magas rekettye (Genista ela-
la), selymes dárdahere (Dorycnium germanicum), sarlós ga-
mandor (Teucrium chamaedrys), napvirágok (Helianlhemum 
spp.), kakukkfüvek (Thymus spp.), valamint a xeromorf felépí
tésű (keskenylevelű, sok szilárdítóelemet tartalmazó) fű- és 
sásfélék, mint a barázdált csenkesz (Festuca rupicola), vékony 
csenkesz (F. valesiaca), deres csenkesz (F. pallens), nyúlfark
füvek (Sesleria spp.), kései perje (Cleistogenes serotina), deres 
tarackbúza (Agropyron intermedium), tollas szálkaperje 
(Brachypodium pinnatum), árvalányhajak (Stipa spp.), magyar 
rozsnok (Bromus pannonicus), sudár rozsnok (B. erectus), tör
pe sás (Carex humilis). A színpompás virágszőnyegből kira
gadva említhető még a felálló iszalag (Clematis recta), tarka 
nőszirom (Iris variegata), magyar lednek (Laíhyrus pannoni
cus), pusztai szélfű (Mercurialis ovata), méreggyilok (Cynan-
churn vincetoxicum), nagyezerjófű (Dictamnus albus), piros gó
lyaorr (Geránium sanguineum), bókoló habszegfű (Silene nu-
tans), hasznos tisztesfű (Stachys recta), mezei zsálya (Salvia 
pratensis), homoki pimpó (Potentilla arenaria), ebfojtó müge 
(Asperula cynanchica), csabaire vérfű (Sanguisorba minor), re
kettyelevelű gyújtoványfű (Linaria genistifolia), sátoros mar
gitvirág (Chrysanthemum corymbosum), magyar szegfű (Dian-
thus pontederae), koronafürtök (Coronilla spp.), homoklilio
mok (Anthericum spp.), kardos peremizs (Inula ensifolia), szí
neváltó kutyatej (Euphorbia polychroma), tavaszi hérics (Ado-
nis vernalis), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), taréjos 
csormolya (Melampyrum cristatum), szürke galaj (Galium gla-
ucum), magyar repcsény (Erysimum pannonicum), erdei szel
lőrózsa (Anemone sylvestris), sárga hagyma (Allium flavum), 
orvosi salamonpecsét (Polygonatum odoratum), erdei gyöngy
köles (Lithospernum purpureo-coeruleum) és számos orchidea 

faj-
Bokorerdőket hazánkban az Északi- és Dunántúli-közép

hegységben, illetve Dél-Dunántúlon (Mecsek, Villányi-hg.) ta
lálunk. Bár a különböző klímahatások miatt némi eltérés föl
fedezhető a nagyobb tájegységek bokorerdeinek faji összetéte
lében, az edafikus tényezők (főleg az alapkőzet típusa) miatt 
a földrajzi változatok helyett ökológiai változatokat célszerű 
elkülöníteni. így megkülönböztethetjük a könnyen málló mész-
kövön és bazalton álló típust (Ceraso - Quercetum pubescen-
tis), a közepesen málló, alacsonyabb karbonáttartalmú andezi
ten álló típust (Festuco pseudodalmaticae - Ceraso - Querce
tum), és a kémiailag csak nehezen málló dolomiton álló típust 

(Cotino - Quercetum pubescentis). A mészkövön és bazalton 
tenyésző bokorerdők az Északi-középhegységben (Tornai 
karszt, Bükk, Cserhát, Naszály), a Dunántúli-középhegységben 
(Budai-hg., Pilis, Gerecse, Balaton-felvidéki bazalt tanúhe
gyek) és a Dél-Dunántúlon (Mecsek, Villányi-hg.) fordulnak 
elő. Jellemző cserjefajuk a sajmeggy (Cerasus mahaleb), to
vábbá a kontinentális jellegű fekete és pannon madárbirs (Co-
loneaster niger, C. x matrensis), törpe mandula (Amygdalus 
nana), szirti gyöngy vessző (Spiraea média). Dél-Dunántúlon 
jellemző a szubmediterrán karakterű jerikói lonc (Lonicera 
caprifolium), aranyeső (Labumurn anagyroides), szúrós csoda
bogyó (Ruscus aculeatus). A gyepszint további fajai a fehér 
zanót (Chamaecytisus albus), méregölő sisakvirág (Aconitum 
anthora), macskahere (Phlomis tuberosa), magyar bogáncs 
(Carduus collinus), Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides), 
magyar zergevirág (Doronicum hungaricum), a Mecsekben és 
a Villányi-hegységben további színesítő elem a pirítógyökér 
(Tamus communis), majomkosbor (Orchis simia), baranyai pe
remizs (Inula spiraeifolia) és a bánáti bazsarózsa (Paeonia of-
ficinalis ssp. banatica). Az andeziten álló bokorerdők a legfaj-
szegényebbek, az Északi-középhegységre (Zempléni-hg., Mát
ra, Börzsöny) és a Dunántúli-középhegység északi részére (Vi-
segrádi-hg.) jellemzők. Itt a cserjeszint borítása is alacsonyabb, 
a sajmeggy (Cerasus mahaleb) és a magas kőris (Fraxinus ex-
celsior) szerepe viszont jelentős az állományok felépítésében. 
A cserjék közül kiemelendő a törpe mandula (Amygdalus nana) 
és szirti gyöngy vessző (Spiraea média), a lágy szárú növények 
közül domináló fűféle a magyar perje (Poa pannonica), kes
kenylevelű perje (P. angustifolia) és a sziklai csenkesz (Fes
tuca pseudodalmatica). A dolomiton álló bokorerdőket első
sorban a Dunántúli-középhegységben (Budai-hg., Déli-Vértes, 
Bakony, Balaton-felvidék, Keszthelyi-hg.) és kisebb folton az 
Északi-középhegységben (Bükk: Nagy-Eged) találhatjuk meg. 
Tipikus elegyfái a berkenye kisfajok (Sorbus spp.), a Vértesben 
a csákvári Haraszt-hegyen a keleti gyertyán (Carpinus orien
tális). Tömegesen megjelenő cserjefaj a vegetatív úton nagy 
polikormonokat (sarjtelepeket) alkotó cserszömörce (Cotinus 
coggygria), dekoratív cserjéje még a molyhos madárbirs (Co-
toneaster tomentosus), fanyarka (Amelanchier ovális) és a Ba
laton-felvidéken a bokros koronafürt (Coronilla emerus). A do
lomiton található bokorerdők a legfajgazdagabbak, gyepszint
jének további fontos alkotóeleme a sziklai sás (Carex halleri-
ana), sárga koronafürt (Coronilla coronata), pusztai szélfű 
(Mercurialis ovata), nizzai zörgőfű (Crepis nicaeensis), fényes 
galaj (Galium lucidum), dudatönk (Physocaulis nodosus), fény
lő zsoltina (Serratula lycopifolia), bajuszos kásafű (Oryzopsis 
virescens). 

A bokorerdők kicsiny, foltszerű területeken találhatók, az 
erdőgazdálkodás szempontjából értéktelen faállományok, ter
mőhelyük alkalmatlan a gazdaságos fatermesztésre. Területük 
egy részét az elmúlt évtizedekben erdeifenyő- és főleg fekete
fenyő-ültetéssel próbálták hasznosítani, a termőhelyet megja
vítani. A fenyő monokultúrák - csak idősebb korban - őriznek 
néhány értékesebb fajt, az eredeti fajgazdagság elenyésző tö
redéke található meg bennük. A meglévő bokorerdőket véder
dőként kell kezelni, s mindenféle gazdálkodástól, háborítástól 
mentesíteni kell. A kultúrfenyvesekké átalakított területeket 
fokozatosan meg kell bontani, teret engedvén a szomszédos, 
kevésbé háborított területekről a fajok visszatelepülésének. 
A fafajok megtelepedését mesterséges magvetéssel is elő 
lehet segíteni, különösen a molyhos tölgy esetében van szükség 
erre. 



Az óriások földjén 3. 
A Weyerhauser vállalat 

Az 1800-as évek végén egy Weyerhauser nevű német 
ember járt e környéken, s mivel nem állt pénzszűkében, 
mintegy 369 000 hektár erdőterületet vásárolt (valójában 
900 000 acres-t, amit 0,41-el kell szorozni, hogy hektárt 
kapjunk). Mi sem bizonyítja jobban a vevő erdészeti isme
retekben való járatosságát, minthogy „kimazsolázta" a leg
jobb erdőket. A hegyek felső régióira, ahol már nagyság
renddel kevesebb a fatömeg, nem terjedt ki a figyelme. Ám 
gazdálkodására rányomta bélyegét a szülőhazában szerzett 
tartamos erdőhasználat gyakorlata, s ennek következménye
képp a vállalat elmondhatja, hogy ma tulajdonában vannak 
az USA legjobb erdőterületei. Országon belül hét államban 
van kisebb-nagyobb erdőbirtoka. S mivel a nagytőke tulaj
donsága, hogy folyamatosan terjeszkedik, így természetesen 
már Dél-Amerikában, Új-Zélandon és a Csendes-óceáni szi
geteken is erdőtulajdonos. A nagy „birodalmat" és a külön
böző adottságú, fafajú állományokban folyó gazdálkodást 
megfelelő kutatási háttérrel igyekeznek a legjobban jöve-
delmeztetni. De maradjunk látogatásunk színhelyén, ahol a 
mediterrán jellegű vegetáció a Csendes-óciáni partoktól a 
Sierra Nevada vonulatáig terjed. A hűvös tengerparti hatás 
miatt hatalmas - a 100 méter magasságot is meghaladó -
méretet érnek el az egyes faegyedek. A legfontosabb fafa
jok, az óriástuja (Thuja pliacta) a douglasfenyő (Pseudot-
suga mensiensii) a hemlockfenyő (Tsuga heterophylla) - és 
a jegenyefenyő (Abies Lasiocarpa). 

A táskás úriember a Weyerhouser vállalat képviselője, 
mellette jobbra dr. Sziklai és dr. Somogyi 

jelenleg 15 szakember foglalkozik. Ők vizsgálják a fenn
tartható erdőgazdálkodást, a vízminőség és az élőhely meg
őrzését, a talaj védelmét és termőképességének állapotát, 
valamint a tájesztétika összefüggéseit. 

Gazdasági erdőkben folyó munkáknál a három legfonto
sabb követelmény: a véghasználati egyedek genetikai mi
nősége, a talaj tápanyaggal elsősorban nitrogénnel való ja
vítása és a nevelési (gyérítési) munkák szakszerű elvégzése. 
Mivel az állományok túlnyomó többsége douglaszfenyőből 
áll, elsősorban az ezirányú nemesítést mutatták be. A szi
gorúan titkos laborokban merisztéma szaporítással, a való
színű génsebészettel állítják elő azokat a klónokat, melyek 
az üzleti érdekeiknek legjobban megfelelnek. Mivel a vá
gásérettségi kor 45-50 év, így olyan szaporítóanyagot állí
tanak elő, mellyel a legjobb teljesítményt kapják. Az ág-
tisztulás miatt nem közömbös az oldalágaknak a törzzsel 
bezárt szöge. A merőlegesen állókat szelektálják, mivel 
azoknál volt megfigyelhető a leghamarabb a természetes 
feltisztulás. 

(Az 1904-es „Magyar Erdész"-ben olvashatjuk, hogy az 
USA első erdészeti kísérleti telepet egy James W. Pinchot 
nevű úriember adományából létesítették, aki édesapja volt 
az USA legelső erdészeti tisztviselőjének. A századforduló 
táján több amerikai Németország különböző területein szer
zett erdészeti ismereteket.) 

Egy 25 hektáros plantázst néztünk meg, amelyet harminc 
éve létesítettek. A törzsmagasság csökkentéséhez termé
szetesen oltást alkalmaztak. Minden fáról külön zsákba 
gyűjtik a tobozt, és a kipergetett magból nevelt csemetét is 
nyomon követik egészen az erdőrészletekbe, ahol újabb ge
nerációk figyelhetik meg a kedvező egyedeket. Mondanom 
sem kell, hogy mindehhez hallatlan fegyelmezettség kell. 
(Kísérőnk elmondása szerint a IUFRO egy olyan kísérletet 
támogatott , ami-

Legelőször a vállalat kutatóintézetét látogattuk meg. Ku
tatásaikat oly erősen védik, hogy kezdetben azt hittük, hogy 
csak bekötött szemmel léphetünk az impozáns épületbe, de 
aztán megelégedtek a fotófelszerelések időleges elvételével. 

A mintegy háromszáz fős kutatói gárda a vállalat össz
bevételének háromnegyed százalékát fordíthatja a kutatásra, 
ami 750 millió dollárt jelent évente. Kutatási területük az 
erdőművelési, fatermesztési, a genetikai és a környezetvé
delmi témákra terjed ki. A környezetvédelmi kérdésekkel 

ben 126 helyről 
15 fa/hely - gyűj
töttek magot. Az 
akcióban 22 állam 
vett részt. De mint 
kiderül t Kanada 
és Franciaország 
kivételével vala
mennyi derék do-
uglaszmaggyűjtő 
ország összeke
verte a magokat, 
és egy t é t e lben 
szállították a kí
sérletet végző cse
metekertbe. Ma
gyarország e di
le t tánsra sikere
dett akciótól men
tesült.) 

A törzs tobozképzésre serkentve 



A csemetekerti bemutatón 

A köbüki akác 

A 6x7 méteres hálózatban ültetett plantázs szélén láttuk 
utunk során az egyetlen Robinia pseudoakácia egyedet. 
Szomorúan vette tudomásul a hírt, hogy magyar fajtársai 
üldöztetésnek vannak kitéve. (Úgy mellékesen jegyzem 
meg, hogy igencsak korcs volt a köbüki.) 

A plantázsban az egyedeket a gyökfő feletti bevágással 
serkentik fokozottabb magtermésre. S hogy biztosak legye
nek a dolgukba, a bevágás helyén még vegyszeresen is no
szogatják a tobozképződést. Természetesen az óriások föld
jén a Weyerhauser vállalat 200 hektáros csemetekertben ne
veli az évi 60-70 millió csemetét. Csemetetermelők, tesse-

2 éves duglászcsemete milliói 

nek elhinni, hogy az egész kertben jó ha egy-két gyomot 
lehetett látni. Egész évben ezen a hatalmas területen csak 
30 állandó munkás dolgozik. Az igaz, hogy télen, amikor 
a kiemelést végzik, ez a létszám a tízszeresére nő. Nagyon 
szigorúan betartják a minőségi előírásokat. Az erdősítések
be 2-3 éves iskolázott anyagot visznek. Az sem volt meg
lepő a ragyogó rend láttán, hogy természetesen a vevő már 
a vetés előtt megrendeli a két év múlva szállítandó meny-
nyiséget. Hát így könnyű. 

S hogy semmit sem bíznak a véletlenre, minden nap 
megmérik a csemeték víztartalmát, és az öntözést ennek 

A nagy rönkmarkoló 



függvényében indítják. A szabad gyökérzettel kiemelt cse
metét papírba és ládába csomagolják. Egyszóval teljes a 
technológiai fegyelem. 1200 db/ha csemetével javítják az 
újulatot. 

A nitrogén tápanyagutánpótlást elsősorban a kitelepítés 
utáni első években szórják ki - sokszor helikopterről, hogy 
a csemete minél előbb túlnője a gyomkonkurenciát. 

Természetesen megnéztünk egy fafeldolgozó üzemet 
is, ahová menetrendszerűen érkeznek a hatalmas rönkszál-

Az exportra váró rönkök 
a mindenttudó lapocskákkal 

lítók a hatalmas rönkökkel a telepre. Két műszakban dol
goznak. 

A 45 tonnás óriásmarkolók úgy emelik le egyszerre a 
kamionnyi rönköt a vontatókról, mint ahogy a nagymama 
fogott egy nyaláb rőzsét, mielőtt befűtött a kemencébe. Fel
emelik magasra, és úgy rohangálnak a telepen látszólag 
össze-vissza. Közben megszakításokkal örökösen tülkölnek, 
hogy egymásnak hanggal is jelezzék hollétüket. Biztosan 
van benne valami, hiszen 2675 napja balesetmentes az 
üzem. A nagy kolosszusok a magasra emelt fa leeresztése
kor dinamóval áramot termelnek. Mentik ami menthető. 
160-200 fuvar rönk érkezik naponta. Japán, Korea, Kína a 
legfontosabb vásárlók. Ám ahogy elnéztem a kisvárosok 
épületeit, az USA faéhsége is csillapíthatatlan. Az évszáza
dok során 125 millió hektár erdő bánta a legkedveltebb épí
tőanyag használatát. 

A kamionok - mikor megszabadulnak terhüktől - hátsó 
hídját, az összekötő gerendellyel magasra emelik, majd a 
gépkocsi első részére rögzítik. így valójában gyorsabban és 
biz tonságosabban mehetnek az újabb száll í tmányért . 
Messziről nézve inkább önjáró lövegeknek tűnnek. 

(A cikksorozat Kovács Gábor és dr. Pető József jegyzeteinek 
felhasználásával készült.) 

Pápai Gábor 

A hátsó híd kiemelő szerkezet 

Sajtótájékoztatót tartott a FAGOSZ 
Harmadszor rendezik meg Monoron a Magán Erdő és Vállalkozás című kiállítást és vásárt, 
melyet ingyenes szaktanácsadással és Erdészeti Szakmai Fórummal kötöttek egybe. 
A kétnapos rendezvényen - mely sajnálatosan egybeesett az OEE Vándorgyűlésével - me
lyen favágó-parádé is látható, elsősorban a közönség tanulságos szórakoztatására. 
Telegdi Pál, a monori Erdőszöv Rt. elnöke ismertette a kiállítás célját. 
Mőcsényi Miklós főtitkár bemutatta a még nyomdameleg FÁKAT ERDŐ '98 kiadványt. 
Kézhez vehettük a legújabb FATÁJ-t is, valamint a XIV. Fakereskedelmi Konferencia anya
gát. 
A kiadványok Mőcsényi Miklós, Tóth János és Bakos Szilvia munkáját dicsérik. 



A Szabadok Országában (2) 
Beszámoló az OEE 1997. novemberi thaiföldi tanulmányútjáról 

Indulás, megérkezés , az első benyomások 

November 13-án éjjel indultunk el Budapestről összesen 
17-en a MALÉV menetrend szerinti járatával és 10 és fél
órás utazás után 14-én délután érkeztünk meg a fővárosba, 
Bangkokba. 

A repülőtéren Supoth Devahastin tábornok, Suchat Ka-
lyawongsa erdőmérnök kolléga és néhány munkatársa nagy 
örömmel és kedvességgel fogadta kissé „elcsigázott" csa
patunkat. 

Amikor a légkondicionált repülőtéri váróból csomagja
inkkal „felszerelve" kiléptünk a szabadba - legtöbbünk za
kóban - „mellbevágott" a hőség és az óriási páratartalom. 
Pillanatok alatt szinte mindenkiről dőlt az izzadtság, pedig 
az európaiak számára legkedvezőbb „hűvös-száraz" évszak
ban érkeztünk. 

Thaiföld teljes egészében a trópusi égövben helyezkedik 
el. Ennek megfelelően három évszak váltja egymást. Már
ciustól májusig tart a forró évszak (35-40 °C hőmérsékletű 
száraz hőség). Júniustól októberig uralkodik az esős évszak. 
Ekkor jut érvényre az Indiai-óceán felől fújó, sok esőt hozó 
ún. nyári monszun. Ez a legfülledtebb, az európaiak szá
mára legnehezebben elviselhető évszak (30-35 °C hőmér
séklet mellett minden nap esik-szakad az eső), olyan, mint
ha valaki „dunsztos" üvegben lenne. Novembertől februárig 
tart a hűvös-száraz évszak. Ekkor északkeletről, a kontinens 
belsejéből érkezik a kevés csapadékot hozó, ún. téli mon
szun. A nappali hőmérséklet 25-30 °C (csak ritkán emelke
dik 35 °C fölé). A hűvös-száraz évszak időjárása a legkel
lemesebb, a legkedvezőbb a thaiföldi utazáshoz. 

Szóval ez „vágott mellbe" bennünket a repülőtérről ki
jövet, meg a városba vezető út során tapasztalt bangkoki 
csúcsforgalom. Állítólag itt van a világ legnagyobb és leg
állandóbb forgalmi dugója, ráadásul első pillanatban rend
kívül meglepő az angol mintájú „balra hajts és jobbra el
őzz". A forgalmi dugóban vánszorogva az ember nehezen 
tudja elképzelni, hogy a főváros első, kocsival járható útja 
csak 1860 körül nyílt meg a forgalom számára. Addig 
Bangkok „kelet Velencéje" volt és a közlekedés a termé
szetes vizeken és a hozzájuk kapcsolódó „klong"-ok (mes
terséges csatornák) szövevényes hálózatán folyt. Később a 
város központjában a klongokat betemették. Helyükön ma 
nagy és forgalmas utak vannak. Szerencsére a kocsink lég
kondicionált volt, mert nehezen tudtuk volna elviselni a lé
pésben való haladást. Ilyen tempó mellett viszont az is fel
tűnt, hogy milyen módon és milyen nagy ütemben folyik a 
város infrastrukturális fejlesztése. 

Bangkok mocsárvidéken épült és ezért a tömegközleke
dés megoldásában a metróépítés szóba sem jöhetett. A köz
lekedésfejlesztés láthatóan a függő - sok helyen a többszin
tes - út- és vasúthálózat kiépítését célozta meg. Az első 
benyomások szerint a fejlesztés igen nagymértékű és gyors 
ütemű, mindezt későbbi vidéki útjainkon is érzékeltük. Lát
tuk és tapasztaltuk például pillanatnyi hátrányát is, hogy a 

Chiang Mai és Bangkok közötti közel 500 km-nyi útszaka
szon egy időben folyik a főútvonal autópályává való átépí
tése. 

Végül is megérkeztünk remek, légkondicionált szállo
dánkba, majd rövid pihenés után elindultunk a Pichitr Kul-
lavaniyaja nyugalmazott tábornok, királyi főtanácsadó által 
a magyar erdészeti delegáció tiszteletére adott fogadásra. A 
fogadáson több külföldi ven
déggel és a Királyi Erdészeti 
Hivatal számos munkatársával 
is volt alkalmunk megismer
kedni. Közülük többen részt
vettek tanulmányutunk szerve
zésében. 

A fogadás a tábornok úr tő-
parti házának kertjében volt és 
ez - a személyes gesztuson túl 
- azért volt számunkra érde
kes, mert csatlakozhattunk a 
Loy Krathong-hoz, amely a 
leghíresebb thai ünnep. A ha
gyomány szerint a vizek szel
lemeinek tiszteletére rendezett 
fesztivál alkalmával banánle
vélből fonott, égő gyertyákkal, 
füstölőkkel és virággal díszített 
kis hajókat (krathongokat) bo
csátanak vízre. Szélcsendes """ 
időben az ország tavait, folyóit gyertyafényár borítja ilyen
kor. 

Ez az ünnep köszönti az esős évszak végét, a rizstermés 
betakarítását, a száraz időszak kezdetét. A thai ember azért 
fohászkodik, hogy a száraz időszak ne legyen túl hosszú és 
közben ne apadjanak el az élethez szükséges vízforrások. 

Vendéglátóink figyelmességéből mindannyian vízre bo
csáthattuk „saját krathongunkat." 

Az ünnep hangulatát zene, ének és tűzijáték is emelte. 

Bangkok „Kelet Velencéje" 
Élet a „klong"-ok (mesterséges csatornák) partján 



Természetesen vacsoráztunk is. Ezt csak azért említem, 
mert a thai konyha: művészet! Nagyon változatos, sokféle 
ételt szolgálnak fel apró adagokban. Jellemző" az ízek mi
énkétől eltérő párosítása. A thai ember az erősét kifejezetten 
szereti. A thai ételek fő ízesítője a curry, ami egy sajátos 
fuszerkeverék. Fő alapanyaga a hasonló nevű növény szá
rított és porrá őrölt levele, de sok egyéb fűszert is tartalmaz 
(fahéj, bors, paprika, sáfrány, gyömbér, mustármag). A 
currynak csípőssége szerint több fokozata van. A legeny
hébb (mint ahogy mi használjuk az erős paprikát), a követ
kező fokozatnál a vendég már sűrűn kapkod levegőért és a 
30 °C-ra fogja izzadását, a harmadik fokozatnál - ennek 
leírjuk a nevét is: khian waan - a vendég már vörös kari
kákat lát és a tűzoltóság után tudakozódik. A curryk rend
szerint húsokat is tartalmaznak. Gasztronómiai élmény a 
thai csirke curry, a gyömbéres marhasült, a roston sült csir
ke vagy a kesudióval tűzdelt főtt csirke. Nagyon sok a rizs
étel. Nagyon ízletes az apró rákokkal vagy az apró sertéshús 
szeletekkel és zöldségekkel kevert rizs. 

A levesekről érdemes külön szólnunk: ízesek, sűrűek, 
sok zöldséget, bambuszrügyet, valamint tésztát és húsgo
lyócskákat tartalmaznak. Sokszor olyan tartalmasak, hogy 
egytálételnek tekinthetők. 

Mindezekből kitűnik, hogy a thaiföldi konyha remekeivel 
való első találkozásunk és részvételünk Loy Krathong ün
nepén igen kellemes emlékként maradt meg bennünk. 

(Folytaíjuk.) 

(A cikksorozat dr. Bencze Tibor naplójának és Marghescu Tamás 
feljegyzéseinek felhasználásával készül.) 

Kép és szöveg: dr. Szikra Dezső Thaiföld buddhista ország. Sukothai: romváros. 

Az Elet és Tudományban olvastuk 
A khmerek után az erdőirtók. Kambodzsa híres templomegyüttesét, Angkorvatot újabb pusztulás fenye

geti. Noha az 1861-ben felfedezett romot a világörökség részévé nyilvánították, a hozzá tartozó terület 10 
százalékát: mintegy 1000 hektárnyi dzsungelt kiirtottak, ezzel megbontva a természetes védőövezetet. Né
melyik fa - szinte összenőve az épületekkel - maga támasztotta meg a templomromot. Visszamaradt élet
telen csonkjaik elkorhadtak, emiatt az épület több helyen is megroggyant, s a folyamatot a teret kapott 
szél is csak fokozza. Az irdatían erdőirtás nyomában a környék talaja is pusztul, s várható, hogy a talajvíz 
szintje egyre jobban megemelkedik, kikezdve a történelmi épületeket. 

* 

Makkfertőzés 
A kullancs terjesztette Lyme-kór gyakorisága szorosan összefügg a makktermés mennyiségével. Átlago

san kettő-öt évente az átlagosnál több makk terem. Ezekben az években a Lyme-kóros esetek száma is 
megnő. Vajon miért? - tette fel a kérdést a New Yorkban dolgozó Clive Jones. 

A kutató egy kis erdőrészen - olyankor, amikor átlagos volt a makktermés - elszórt többzsáknyi makkot. 
A termés odacsalogatta az egereket és az őzeket Mindkét állat köztesgazdája a kullancsnak, az utóbbi 
pedig a Lyme-kór okozóját, a Borrelia burgdorferit hordozza. 

Az összefüggés tehát egyszerű: ha több a makk, akkor több az egér és az őz, vagyis több lesz a kullancs 
is. Több kullancs pedig nagyobb valószínűséggel hordozza a Lyme-kór kórokozóját, és nagyobb esély van 
a fertőzésre. (New Scientist) 



Védjük a faanyagot 
a károsttóktól! 

A korabeli erdő- és faipari mérnökhallgatók bizonyá
ra emlékeznek az 1966-ban lezajlott kollégiumi „láza
dásra", melynek Babos Rezső erdőmérnökhallgató lett 
az egyik áldozata. Évismétlésre ítélte a hallgatóktól már 
akkor félő politika. 

Babos Rezső elvégezte az egyetemet, és erdőmérnök 
lett De munkáját nem az erdőnevelés tölti ki, hanem a 
feldolgozott faanyag védelme, a „beépített erdő" kon
zerválása. Hiába nevelünk százéves ciklussal kiváló mi
nőségű' faanyagot, ha a végső szakaszban hagyjuk tönk
remenni - mondja meggyőződéssel. 

A nagy német széldöntéskor özönlött az országba a 
már tönkrement gömbfa, amiből aztán felelőtlen gaz
emberek szarufát, deszkát értékesítettek a laikus épít
kezőknek. Munkájuk jó részét a fertőzött anyagból ké
szített tetőszerkezetek cseréje adja. 

De birkóznak a könnyező házigombával padlásokon, 
pincékben egyaránt A budapesti Bazilika tetőszerkeze
tének konzerválása volt egyik legnagyobb feladatuk. 

„Cégünk még 1982-ben alakult PROTECT Gmk. néven. 
Ezután a gyakran változó szabályozókhoz igazodva sűrűn 
változtattuk a szervezeti formánkat, de lényegében változat
lan menedzsmenttel tevékenykedünk mind a mai napig. 
Kezdetben erdészeti növényvédelemmel foglalkoztunk, de 
mára szinte teljes egészében a faanyagvédelem tölti ki a 
kapacitásunkat. 

A faanyagvédelmi munkának két nagy területe van: 
1. a „megelőző faanyagvédelem, azoknak az intézkedé

seknek az összessége, amelyek a kidöntött fa anyagát len
nének hivatottak megvédeni a végső felhasználásig; 

2. a „megszüntető" faanyagvédelem, amely a már felépí
tett károsítások felszámolását jelenti. Ez utóbbi kisebbrészt 
régi műemlék, vagy műemlék korú épületekben válik szük
ségessé az elhanyagolt állapotból fakadó fertőzések meg
szüntetésére. Nagyobbrészt viszont új épületekben azért 
szükséges, mert a megelőző faanyagvédelem szinte mindig 
elmarad és a károsítások a beépítés után jelentkeznek. 

E cikkben a „megelőző' faanyagvédelemmel foglalko
zunk és elöljáróban megkockáztatjuk azt a véleményünket, 
hogy a faanyagvédelemnek két nagy ellensége van. Egyik 
a rövid távú anyagi érdekekben történő gondolkodás, a má
sik pedig a törvény, illetve rendeletalkotás. 

Nézzük az elsőt. 
• A kitermelt faanyag mint tudjuk bütüről, sérülésekről 

fertőződik. Fejlesztettek ki bütüpasztát, amit senki sem 
használ. Létezik permetezőgéppel kijuttatható védőszer a 
BIOFUNGICID, amely gomba- rovar infekció ellen véd és 
a védelem időtartamától függően mindössze 20-50 Ft/m 
költséget jelentene. A faanyag gazdája viszont gyakran úgy 
érzi, hogy az árban ezt nem tudja érvényesíteni és egyéb
ként is túlad rajta, mielőtt a károsodás láthatóvá válna. 

• A faanyagot lehetne védeni közvetlenül a felfűrészelés 
után. Egy ilyen telepen viszonylag kis helyen nagy 
mennyiségű faanyag fordul meg és a „merítéses" védelem 
gazdaságosan lenne megoldható. Az ellenvetés általában itt 
is az, hogy gyorsan elhagyja a telepet a faanyag, nem ér
demes „nyűglődni" a védelemmel. 

• Ugyanezt hallhatjuk az épületfa-kereskedőktől, sőt az 
építőipari kivitelezőktől is. 

Van ugyan egy érvényes kormányrendelet, a 253/1997. 
(XDII. 20.) számú, amelynek az 53. § 5. bekezdése szerint 
„faanyagot csak gombamentesítő kezelés után szabad be
építeni", de ezzel nemigen törődik senki. 

Jellemző egyébként is, hogy nálunk egy mondatban in
tézi el a törvényalkotó azt a problémát, amit Nyugat-Euró
pában kötelező szabványok sora rendez. Nem mindegy 
ugyanis, hogy a kérdéses faanyag hová kerül beépítésre. 
Fontos, hogy a várható környezeti hatásoktól függően a le
hető „legszelídebb", de azért hatásos anyagokat alkalmaz
zuk. Ennek érdekében pl. veszélyességi osztályokat határoz 
meg a DIN szabvány és így írja elő a kötelező védelmet. 

Ez a kérdés már átvezet a törvényalkotás területére, néz
zük azt: 

Az 1961. évi VII. törvény végrehajtási rendeletének 
[73/1981. (XII. 29.) MT számú és 27/1981. (XII. 29.) MÉM 
számú] folyományaképpen megszületett a Faanyagvédelmi 
Szabályzat, amely jól-rosszul, de működött. [9001/1982. 
(MÉM É.29.) MÉM számú rendelet.] Ez a rendelet legalább 
nagy vonalakban szabályozta a különböző kitettségi viszo
nyok közé kerülő faanyagok védelmét, a szakértői vélemé
nyek tartalmi követelményeit, a fellépett fertőzés megszün
tetésének előírásait. 

A fent említett végrehajtásról szóló rendeletek szabályoz
ták a faanyagvédő szerek gyártását, importját, minősítését, 
engedélyezését és forgalomba hozatalát is. (100-nál is több 

Gombakárosítás a faipari gyűjtemény 
ideiglenes raktárában. Sopron. 

(Fotó: Babos) 



Gombakárosított szarufa. Bp. Szent István bazilika. 
(Fotó: Babos) 

készítmény került így - ellenőrizve - forgalomba.) Néhány 
képtelenségtől eltekintve ezek a rendeletek is működtek. 

Senki sem tudta ugyan meghatározni, hogy ki minősül 
„foglalkozásszerű felhasználónak" és az erdőfelügyelőségek 
sem tudtak volna mit kezdeni egy könnyező házigombával 
fertőzött épülettel, de az érintettek tapintatosan kezelték 
ezeket a kérdéseket és nem okoztak fölösleges problémát 
sem a felügyelőségeknek, sem az akkori tanácsoknak. 

1997. január elsején azonban beköszöntött az új erdőtör
vény, amely hatályon kívül helyezte a korábbi MT rende
letet és - értelemszerűen - annak minden következményét. 

1998. január elsején pedig hatályba lépett a 40/1990. (IX. 
15.) többször módosított kormányrendelet 4. §-a, aminek 

következtében - kicsit pongyolán fogalmazva - a faanyag
védelemhez az Erdészeti Hivatalnak többé semmi köze. 

De kinek van? 
• A veszélyes anyagokról szóló kormányrendelet nem ér

vényes a faanyagvédő szerekre, mert azokat az FM ellen
őrzi. 1998. január elsejétől viszont nem ellenőrzi... 

Nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy a termékfe
lelősségről szóló 1993. évi X. törvény legyen az irányadó, 
mert a faanyag védőszer „jósága" csak évek múlva derül 
ki. Az pedig, hogy a kezelt faanyagnak esetleg még a bon
tása is környezetszennyezés, néha csak évtizedek múlva vá
lik nyilvánvalóvá. Hol lesz akkor az importőr, a forgalmazó, 
a kivitelező stb. 

• Míg Európában a faanyagvédelmet jól felfogott érdek
ből egyre szigorúbban szabályozzák, nálunk félmondattal 
intézi el a törvényalkotó. 

Sok tízmilliárdos érték megóvása nem érdekel senkit, sőt 
az sem, hogy minden megmentett gerenda megóvhatja egy 
fa életét. 

• Míg Európában egyre szigorítják a védőszerek gyártá
sával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos elő
írásokat - ők tudják, miért - , mi egy tollvonással megszün
tetünk minden ellenőrzést. Január elsejétől akadálytalanul 
áramolhat az országba minden olyan vegyi anyag, amire 
ráírják, hogy faanyagvédő szer, hiszen a szakmai és egész
ségügyi ellenőrzés megszűnt. 

Sok nyugati cég olcsón szabadulhat meg a nehézfémsók-
től, az eladhatatlan raktárkészletektől. A roncsautók és a 
széldöntött befülledt fák fogadása után ismét szemétdombbá 
tehetjük az országot, csak ezúttal a környezetszennyezés 
még súlyosabb lehet" - mondotta befejezésül Babos Rezső. 

Pápai Gábor 

INTEKFORST '98 
Kétnapos, szakmai bemutatóval egybekötött ismertetésre hívta össze az IN 1ERFORST szervezőbizottsága 
az európai erdészeti szaksajtó szerkesztőit. 
A vásár részletes ismertetésén kívül a résztvevők megtekinthették Ravensburgot és környékét 
A vendéglátás fénypontja a meghívás volt, ahol a Wolfegg-Waldburg hercegnője adott díszebédet az ősi 
kastélyban. 



Megemlékezés Ráth Ignatz-ról ( ? - 1827) 
halálának 170. évfordulója alkalmából 

J 

Ráth Ignatz neve szakmánkban leginkább csak azoknak is
mert, akik S e l m e c b á n y á i eredetű" egyetemünk megalakításának 
és működésének a történetével foglalkoztak. Neve sajnos 
feledésbe ment, pedig azok közé tartozott, akik a múlt század 
elején, hazánkban az erdészeti felsőoktatás és a modern erdő
rendezés alapjait lerakták. 

A kevés életadat, amit eddig tudtunk róla, megtalálható Va
das, Lessenyi és Hiller, egyetemünk történetéről írott könyve
iben. Mivel az idézett szerzők műveikben a Ráthra vonatkozó 
adatokat nagyobbrészt egymástól , így Lessenyi Vadastól, Hil
ler pedig Vadastól és Lessenyeitől átvette, ezért nem je lö löm 
külön meg, hogy melyik munkája szolgált forrásként. Ki volt 
tehát Ráth Ignatz? 

Születési helye és éve n e m ismert, csak annyi, hogy Auszt
ria, stájerországi tartományából származik. A Selmecbányái Er
dészeti Tanintézetbe 1809-ben iratkozik be, ahol 1811-ben vé
gez. Ugyanabban az évben az udvari kamara elrendeli, az Er
dészeti Tanintézet addigi kétéves tanulmányi idejét három évre 
felemelni. Ezért a megnövekedett tanári feladatok miatt, Wil-
ckens a Tanintézet vezetője egy új tanerő alkalmazását kéri. 
Az udvari kamara a kérelmet engedélyezi és Wilckens külön 
ajánlására, Ráth Ignatzot tanársegéddé nevezi ki. 

A Tanintézetben Ráth által előadott tantárgyak a következők 
voltak: Erdészeti számtan; Erdészeti technológia; A termé
szetes erdőtenyésztés vágás (sarj) és maghullás által; A főhasz-
nálat tárgyainak kiválasztása; Az erdőhasználat tárgyainak ki
számítása; Az erdőbecslés. 

Majd 1813-tól kezdve földméréstan és rajzolástan (Planze-
ichen). Ezenkívül az előkészítő tanfolyamban (az ún. filozófiai 
kurzusban) fizikából és főleg matematikából, a megfelelő ha
ladást nem felmutató növendékeknek kellett még külön órákat 
tartani. 

A Tanintézetben való további tevékenységéről még csak 
annyi tudható meg az idézett szerzőktől, hogy „Ráth Ignatzot 
aki 7 évig működött Wilckens mellett mint adjunktus (segéd
tanár) 1818-ban Galíciába „Vice-Waldmeister-ré" (segéderdő
mesterré) nevezték ki, ami nagy veszteséget jelentett mind az 
Erdészeti Tanintézetre, mind Wilckensre." 

Illetve Hillernél található még egy további adat, de erre ké
sőbb majd visszatérek. 

Ráth életútjának további folytatását a bécsi udvari kamarai 
levéltár 2 idevonatkozó aktáiból sikerült megtudnom. Azok 
alapján a galíciai kamarai sóbányahivatalnál (ahová a S e l m e c -

bányái Erdészeti Tanintézetből helyezték át) csak három évig 
volt szolgálatban, mert az udvari kamara az 1821. december 
27-iki rendeletével, Erdély erdőfőfelügyelőjévé és bányataná
csossá nevezi ki. 

Az erdélyi erdőfőfelügyelői állás akkor, a kor neves erdésze, 
Guilleaume Athanas (a nagyszebeni erdészeti tanintézet meg
alapítója) halála miatt megüresedett. Ezért az udvari kamara 
egy konkurzust (versenyvizsgát) írt ki. Végül is 29 jelentkező 
közül (köztük több báró és gróf és számunkra a legérdekesebb 
személy: Bolyai Farkas marosvásárhelyi tanár) a választás Ráth 
Ignatzra esett. 

A Bolyai életével és erdészeti munkásságával foglalkozó 
irodalomban az idők folyamán többször felmerült az az állítás, 
hogy Bolyait az erdőfőfelügyelői állás betöltésénél protestáns 

vallása és magyar nemzetisége miatt „mellőzték". (Lásd Oláh 
Anna: Bolyai Farkas erdészeti munkássága Budapest, 1994.) 

Mivel ez nem felel meg a tényeknek, szeretnék erre röviden 
kitérni. 

Az erdőfőfelügyelő jogát , kötelességét és hatáskörét az 
1810-ben kibocsátott „Instruktion für die Ober-Forst-inspecto-
ren" (Utasítás az Erdőfőfelügyelők részére) szabályozta. Már 
az utasítás bevezető szövege kimondja, hogy „azokat az erdő
ket, amelyek az állam kezelésében vannak, csak az erdésztu
dományokban és ezeknek a gyakorlati alkalmazásában jártas 
személyekre szabad rábízni." 

Ezt még megerősíti az utasítás 22. §-a, amely leszögezi: 
„azonban hogy derekas erdészhivatalnokok alkalmazásában 
biztosak legyünk, következőkben erdésztől (Revier-Förster) 
felfelé senkit sem lehet alkalmazni, aki vagy Selmecen erdé
szeti tanulmányokat nem hallgatott, vagy erdőfőfelügyelők ál
tal nem lett vizsgáztatva és mindkét esetben egy bizonyítványt 
nem kapott, amelyben határozottan kifejeződik, hogy ő csupán 
az alsó, avagy a felső szintű szolgálatra is alkalmas." 

Mivel Bolyai a szükséges bizonyítványokkal nem rendelke
zett, így az erdőfőfelügyelői állás betöltésére nem volt jogosult. 

Ráth azonban az utasításban előírt követelményeknek min
den tekintetben megfelelt. Személyére valószínűleg még azért 
is esett a választás, mert 

l/a. a selmeci Erdészeti Tanintézetben bebizonyította kiváló 
tanári képzettségét, amely elvárhatóan alkalmassá tette a sze-
beni erdészeti tanintézetben való oktatásra is; 

b / valamint a már Selmecen végzett és az erdőfőfelügyelő 
mellé beosztott erdészgyakornokok továbbképzésére is. 

Ezen feladatok elvégzésére a már idézett utasítás 21. , illetve 
a 23 . §-a kötelezte. 

2. Az erdőrendezés területén való nagy elméleti tudása és 
gyakorlati tapasztalata miatt. 

3. A magyar nyelvet szóban és írásban uralta. 
Sajnos erdőfőfelügyelői tevékenysége nem volt hosszú ide

jű . Az aktákból csak az tudható meg, hogy 1827. november 
4-én meghal t 3 ! Négy kiskorú gyereke maradt árván és özvegye 
az ötödikkel várandós volt. Özvegyének 400 Forint/évi nyug
díjat ítéltek meg. Ehhez hozzájárult még a gyerekek részére, 
a nagykorúság eléréséig 80 Forint/évi járadék. így a család 
valószínű ínséget nem szenvedett. 

A véletlen szeszélye aztán még egy nyomhoz vezetett, még
pedig Ráth szakirodalmi munkásságához. A hetvenes évek vé
gén egy kolozsvári antikváriumban egy német nyelvű könyv 
került a kezembe, majd tulajdonomba. A könyv címe: „Hoz
zájárulás a térképrajzolás egyszerűsítéséhez és megjavításához. 
Szerző: Ráth Ignatz királyi és császári bányatanácsos és erdélyi 
erdőfőfelügyelő. Megjelent: 1828-ban, Nagyszebenben (tehát 
a halála után következő évben). 

A könyv az erdészeti térképezés módszereit tárgyalja. A be
vezető részből megtudható, hogy a könyv tartalma nagyrészben 
már Selmecbányán íródott, miután Ráth az Erdészeti Taninté
zethez tartozó, szklenói és repistyei erdőrészek felmérését és 
térképezését 1816-ban elvégezte. Ez akkor egy tanulmány for
májában az udvari kamarához is fel terjesztetett. Büszkén írja 
a tanulmány kezdetén: „A királyi erdészeti intézet oly szeren
csés abban a ritka helyzetben találni magát, hogy a szklenói 
és a repistyei kerületek, legmagasabb helyeken engedélyezett 



ERDŐKERÜLŐBEN KÖNYVESPOLC 

felmérésénél, becslésénél és rendezésénél semmiféle normatí
vákhoz nincs kötve, teljes szabadsága van úgy cselekedni, 
ahogy akar. Ezért kötelességévé teszi, ebből a szabadságból 
minden ésszerű használatot tenni és saját utat törni ott, ahol a 
kitaposott már nem kielégítő, vagy nem megfelelőnek látszik." 

Ráth valóban új utat tört a térképszerkesztés területén, mert 
bebizonyítottan ő volt az első aki erdészeti térképeken (kieme
lés tőlem) a terep domborzati viszonyait rétegvonalakkal 
(isohypsa) ábrázolta. 

Azon állítása azonban, hogy „úgy erdészeti térképeken, 
mind minden másfajtájú térképeken, a föld felületének formáit 
eddig (tehát 1816-ig - megjegyzés tőlem) csak vonalkázással 
ábrázolták" nem felel meg a valóságnak. A szakirodalom4 sze
rint az első „Isohypsa térképet" valószínűleg a francia Dup-
ain-Triel (Carte de la Francé) szerkesztette 1791-ben. Ezt azon
ban Ráth akkor nem tudhatta, tehát joggal tekinthette magának 
az elsőbbséget ezen a téren. 

Az 1828-ban megjelent könyv, tudomásom szerint a szak
irodalomban sem ismert. Sem a Gerlai-féle, sem a Mantel-féle5 

erdészeti bibliográfiában nem található adat róla. A könyvre 
tudomásom szerint eddig csak Hiller: „Dr H. D. Wilckens az 
erdésztudomány első professzora Magyarországon" (Sopron 
1983) című művében találunk utalást. Ez azonban csak azután 

történt, miután én a könyvet - mellékelve hozzá Ráth általam 
ismert rövid életrajzi adatait - az akkori EFE Központi Könyv
tárának ajándékoztam. 

Befejezésül szeretnék annak a reménynek kifejezést adni, 
hogy a megváltozott politikai viszonyok a jövőben talán lehe
tővé fogják tenni Erdély egykori erdőfőfelügyelőjének, Ráth 
Ignatznak az erdők érdekében tett áldásos munkájának nyomai 
után, utolsó szolgálati helyén, Nagyszebenben is kutatást foly
tatni. 

Addig azonban őrizzük kegyelettel emlékét, beérve azzal a 
kevéssel is, amit eddig tudunk róla. 
Irodalom: 
1. Ráth családi nevét azért írtam osztrák származása ellenére is ma

gyarosítva, ékezettel ellátva, mert a hivatalos német nyelvű akták
ban is így írták. 

2. Österreichisches Staatsarchiv - Finanz und Hofkammer- archív = 
Caale 7 Bg, Fz. 23. ZI. 52 ex. Ján. 1822. 

3. dito = Caale 7 Bg, Fz. 2/1, ZI. 45 ex. Ján. 1828. 
4. Die Kartenwissenschaft von Max Eckert, Berlin und Leipzig 1921. 
5 A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig, Gerlai Arnold, 

Sopron, 1936. 
6. Deutsche Forstliche Bibliographie von 1560-1965 von K. Mantel 

Freiburg i.B. 1967. 
Leipold Árpád 

Szász Gábor - Tőkei László (szerk.): 
Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek 

(Mezőgazda Kiadó, Budapest 1997) 

Úgy hiszem, régen várt könyvet ve
hetünk kézbe a címben megjelölt művel. 
Az időjárás hosszú távú és napi változá
sai minden olyan foglalkozás képviselő
ire hatnak, akik szabad természetben és 
a természettől függően teszik dolgukat, 
munkájuk eredményét pedig az időjárás 
döntően meghatározza. 

Az erdészeti szakoktatásban régtől 
fogva helyet kapott a meteorológia, de 
összefoglaló, átfogó mű alig jelent meg 
e tárgyban. Botvay Károly egykori egye
temi jegyzete a szerzőtől megszokott 
alapossággal összegezte a 30-40 évvel 
ezelőtt már ismert körülményeket, ösz-
szefüggéseket, ám azóta Papp László né
hány figyelemre méltó vizsgálatától el
tekintve alig volt, aki az erdészeti mete
orológiával elmélyülten foglalkozott vol
na. Botvay munkatársa, Martos András, 
szakított ezzel és mikroklíma méréseivel 
kívánta előbbre vinni a szakterületet. 
Sajnos, ennek kevés publikált eredmé
nye volt. A figyelem jobbára az erdő és 
környezete kapcsolatára irányult, ezen a 
területen Járó Zoltán alkotott maradan
dót, de Gál János mezővédő fasorok ha
táselemzése is sok részletkérdésben 
előrehaladást teremtett. 

Az utóbbi években jólesőn izmosodó 
munkát kezdett a Soproni Egyetem Ter-
mőhelyismerettani Tanszékén, valamint 
az Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Tan
széken belül Vig Péter és Kucsara Mi
hály, kettőjük szövetkezése az erdő víz

körforgalmát igyekszik tisztázni a sopro
ni erdőn. Átfogó vizsgálatokat végzett 
Führer Ernő az erdők intercepciójára vo
natkozóan, mérési eredményei gyakran 
idézett adatokat hoztak. 

Összességében még mindig sok a fe
hér folt és eltüntetéséhez a most megje
lent könyv, ha nem is minden kérdésben, 
de hathatósan hozzájárul. Három na
gyobb részre tagolható. Első részében az 
általános meteorológiai ismereteket sora
koztatja fel a kevésbé hozzáértő számára 
is könnyen érthetően. A második rész az 
agrometeorológia alapjait tárgyalja, szá
munkra ebből részben a globális klíma
változások szerepe, a mezoklíma foga
lommagyarázata, a város, a vízpart és a 
tájklimatológia érdemel említést. Bő fe
jezetek ismertetik a mikroklíma-mérések 
módszertanát, fontosabb eredményeit, 
majd a növénytermesztés ökológiai alap
jait részletezik és a növényfenológia is 
helyet kap ebben a sorban. 

Végezetül a könyv harmadik része az 
agrometeorológia speciális kérdéseit tár
gyalja, számunkra talán ez a legizgalma
sabb, hiszen a fény, a hőmérséklet, a víz 
és a növény kapcsolatát elemzi, ebben a 
részben kap helyet az erdő mikroklímája 
is (Justyák László és Vig Péter a szer
zői), továbbá a zárt terek, humán kör
nyezet klímáját, állati szervezetek bio
meteorológiai vonatkozásait (Figyelem! 
Vadgazdák!) és az agrometeorológiai in
formációk felhasználását találjuk itt. 

Az erdészeti fejezetben állományklí
máról kaphatunk képet, tehát a szerzők 
a klíma elemeinek erdőn belüli alakulá
sát részletezik. Adataik jobbára a Bükk-
hegységi síkfőkúti ökológiai bázis észle
lőhelyen végzett mérésekre támaszkod
nak. Mivel az erdő itt cseres-kocsányta-
lan tölgyes a lombkoronaszint összetéte
le alapján, az ilyen erdőket ismerhetjük 
meg elsősorban, de bőséges szakiro
dalmi anyagot is feldolgoztak a szerzők 
a németországi, osztrák és hazai egyéb 
mérések (bükkösök, fenyvesek, tölgye
sek) eredményei közül. Ebből jól tájéko
zódhatunk általában az erdő állomány
klímájáról, de ez egyelőre csak az első 
lépés, ami a tárgykör teljességéhez majd 
egykoron elvezet. A fafajok széles ská
lájára bontott értékelés, az erdőgazdálko
dás mikroklimatológiai kapcsolatai 
(gondolok pl. a gyérítések, fokozatos és 
egyéb felújító vágások mikroklimatoló
giai körülményeire stb.) még további 
vizsgálatokat kívánnak. 

Ne legyünk azonban telhetetlenek, a 
felvonultatott anyagból alapos tájéko
zottságot szerezhetünk az erdő mikro
klímájáról, ismereteinket széleskörűen 
bővíthetjük, ezért gyakorló és oktatással, 
kutatással foglalkozó erdész szakember 
kezébe egyaránt ajánljuk a könyvet. 
Nem utolsósorban alkalmas arra is, hogy 
tankönyvként is bejusson oktatási intéz
ményeinkbe. Az ökoszisztéma szemlé
lettel felvértezett erdész szakemberek, de 
a környezetvédők tárgyi ismerete is szé
pen gyarapítható vele. 

(A 700 oldal terjedelmű könyv ára 
3500 Ft.) 

Ref.: dr. Szodfridt István 



ROVATVEZETŐ: DR. SZIKRA DEZSŐ 

Bund Károly 
(Kari Wi lhe lm Emánuel Bund) 

(1869-1931) 

A síremlék állapotára Ádám Jenő, 
a Vadász Könyvklub Egyesület titká
ra hívta fel az OEE figyelmét! 

Neusohl-ban született 1869. június 
4-én, német családban. Apja fiatal korában erdész volt, ké
sőbb a hajóépítő iparban dolgozott; 1888-ban halt meg. 

A család 1975-ben Szegedre költözött, onnan pedig 
1978-ban Budapestre; így elemi és közélpiskolai tanul
mányait már Magyarországon végezte, s természetesen 
megtanult magyarul. Az érettségi vizsgát a budapesti II. ke
rületi állami főgimnáziumban tette le jó eredménnyel. Ta
nárai által is méltányolt természettudományi érdeklődése 
már gimnáziumi évei alatt kibontakozott, főként az állattan 
és ásványtan iránt. A gimnáziumban kötött életre szóló ba
rátságot osztálytársával, majd későbbi selmeci akadémiai 
évfolyamtársával, Tuzson Jánossal, a budapesti tudo
mányegyetem későbbi híres botanika professzorával. Nagy 
kirándulásokat tett vele a budai hegyekben. Mindennek bi
zonyára meghatározó szerepe volt abban, hogy 1887-ben 
beiratkozott a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Aka
démia erdőmérnök-hallgatói közé. 

Akadémiai tanulmányai során már harmadévesen az er-
dőrendezéstani tanszék asszisztense lett és az erdőrendezés 

Dr. Szikra Dezső főtitkár jobbról 
és Valentiny Károly alelnök koszorúzása 

iránti érdeklődése egész szakmai pályafutása során végig 
kísérte. 

Selmecen Tuzson János mellett egy másik, komoly szak
mai hírnévre szert tett hallgatótársával: de Pottere Gerarddal 
került még szoros baráti kapcsolatba és ez a kapcsolat is 
fennmaradt későbbi pályafutása során. Akadémiai tanul
mányai mellett erőteljesen sportolt (tornázott, úszott, vívott, 
korcsolyázott). Sorsát súlyosan befolyásolta, hogy - amint 
arról már említés történt - másodéves hallgató korában 
meghalt az édesapja. 

Selmecen 1890-ben befejezte tanulmányait, majd önkén
tesként egy évig katonai szolgálatot teljesített a Mária Te
réziáról elnevezett budapesti 32. cs. és kir. gyalogezred 2. 
századában. Szolgálata alatt kiváló eredménnyel letette a 
tiszti vizsgát. Tiszti kinevezéséért azonban nem folyamo
dott, mert bár ifjú korában vonzódott a katonai pályához és 
csodálatának a tárgya volt az osztrákok és franciák fölött 
fölényes győzelmet arató német hadsereg, a tényleges ka
tonaéletet azonban sivárnak, üresnek találta. így azután tar
talékos kadét-tiszthelyettesként szerelt le. 

1891 októberében napidíjas műszaki díjnokként lépett ál
lamerdészeti szolgálatba szülőföldjén, a neusohli erdőigaz
gatóságnál, feltehetően azért, hogy közel legyen az ott élő 
özvegy édesanyjához, aki azonban egy év múlva meghalt. 

A továbbiakban a besztercebányai erdőigazgatóságnál 
dolgozott az erdőgazdasági gyakorlatban különböző felada
tokon és különböző helyeken (Karámfenyves, Dobrócs, Ba-
din, Vaczok, Szentandrás, Zólyomlipcse), főleg erdőrende
zési munkákban. Időközben 1893 őszén Budapesten kiváló 

Dr. Oroszi Sándor 
avatóbeszédét tartja 



eredménnyel letette az erdészeti államvizsgát, s ezzel el
nyerte az erdőmérnöki oklevelet. 

1894 májusában Budapestre helyezték át, s erdészgya
kornokként a Földmívelésügyi Minisztérium erdőrendezési 
osztályán Belházy Emil főerdőtanácsos beosztottjaként az 
állami erdők üzemterveinek felülvizsgálatát végezte. 1897-
ben központi erdészjelöltté, a következő évben pedig már 
erdésszé nevezték ki. 

1898-ban hathetes ausztriai és németországi tanul
mányútra kü ld ték ki az ot tani e rdő rendezés tanul
mányozására. Gazdag tapsztalatait két füzetben foglalta 
össze. Szakmai ismereteit a beosztásával kapcsolatos bel
földi utazások is gyarapították. 

1899. április 26-án Budapesten házasságot kötött Palmer 
Irénnel (1878-1968), Palmer András kapnikbányai bányá
szati elöljáró és Nechwalszky Rózsa leányával. Házassá
gukból a továbbiakban négy gyermek született: B. Sarolta, 
másként Sára (1900-1980), Margit (1901-1979), Irén (1903-
1944) és Károly (1906-1946). 

1899 őszén megpályázta az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári állását (utóbb bevallottan: elsősorban anyagi 
gondjai miatt, amelyek apja halála óta folyamatosan nyo
masztották; a magasabb fizetés reményében). S bár német 
származása és neve miatt megválasztását az igazgatóvá
lasztmány több tagja is ellenezte - közöttük az egykori 
egyesületalapító és az első titkár, a nagy tekintélynek ör
vendő Bedő Albert is - , az állást elnyerte. Pedig verseny
társai között olyan, történelmi nagyságúvá vált személyiség 
is szerepelt, mint Kaán Károly, akihez - nyilván a közös 
besztercebányai erdőgazdasági szolgálatukban gyökerező -
szívélyes kollegiális, sőt baráti kapcsolatok fűzték. (Kaán a 

pályázatok titkos elbírálása során a 27 szavazatból Bundra 
eső 15 vokssal szemben egyetlen szavazatot sem kapott.) 

1900. január 1-től 1928 decemberéig látta el az Egyesület 
titkári tisztségét és ezzel együtt 20 éven át az „Erdészeti 
Lapok" szerkesztői feladatait. Ekkor az évtizedek óta, de 
különösen az I. világháború utáni években túlfeszített mun
kája következtében megrendült egészségi állapota miatt 
nyugállományba kellett vonulnia. Ezt követően nemsokára, 
1931. május 16-án rövid szenvedés után, 62 éves korában 
meg is halt. Budapesten, a Farkasréti temetőben temették 
el. Sírja fölé egyesületi közadakozásból 1933-ban szép em
lékművet állított az OEE, Ősi Blazsek László bronzszobrát, 
talapzatán emléktáblával. 

Bund Károly értékes tevékenységet fejtett ki egyesületi 
titkárként is, lapszerkesztőként és szakíróként is. Pedig igen 
nehéz történelmi korszak jutott osztályrészéül: a századfor
duló utáni, gazdasági és szociális válságoktól zaklatott más
fél évtized, az I. világháború és a forradalmak, az össze
omlás drámai évei, Trianon traumája és az azt követő csőd
helyzet, majd a talpraállás kétségbeesett erőfeszítései. Ilyen 
körülmények között kellett (gyakran változó egyesületi el
nökök oldalán) az OEE anyagi és szellemi fejlődését biz
tosítania, a hatalmas székház fenntartásáról gondoskodnia, 
a gazdasági csőd utáni pénzügyi reorganizációt megoldania 
stb., s mindezek közben négy kisgyermekének felnevelésé
ről is gondoskodnia. 

Ez alatt a három évtized alatt az OEE a külső történelmi 
tényezők hatására fennállásának csúcspontjáról a mélypont
ra süllyedt. A hajdan dúsgazdag Egyesület a nagy gazdasági 
világválság éveiben már puszta fennmaradásáért kény
szerült küzdeni, és már titkárának sem tudta az egykor tisz
tes fizetést biztosítani. Bund Károly kénytelen volt mellékes 
munkák vállalásával egyesületi javadalmazását kiegészíteni, 
s ez a túlfeszített munka nagyban hozzájárult egészségének, 
születésénél fogva érzékeny idegrendszerének aláásásához. 

Lapszerkesztői feladatainak nagyságát azzal a ténnyel is 
érzékeltethetjük, hogy az „Erdészeti Lapok" évfolyamainak 
I. világháború előtti, 1900-1913 közötti terjedelme általában 
elérte az 1000 oldalt. Erre az időszakra esett „Az Erdő" 
című lap megjelenése is, amelyet az OEE az erdészek szá
mára adott ki, s amelynek fenntartási gondjai ugyancsak az 
egyleti titkárt terhelték. • 

A kép jobb oldalán Bund Károly és felesége, Palmer Irén, 
a bal oldalán pedig Kaán Károly és felesége, Raáb Margit -

valószínűleg Besztercebányán, az 1900-as évek körül 
(Fotóarchív: Farkas Lajos.) 



A VÁNDORGYŰLÉST M E G E L Ő Z Ő E N az Észak
erdő Rt. adott otthont a pénzpataki vadászházban a lekö
szönő elnökség búcsúzó összejövetelének. Cserép János 
vezérigazgató és Bak Jul ianna HCs titkár a térségben folyó 
erdőfelújításokat mutatta be a megjelenteknek. Az elnökség 
tagjai egy dísz „harci kürttel" köszönték meg Schmotzer 
Andrásnak nyolcéves elnökségét. 

A csoportképen balról jobbra dr. Szikra Dezső, dr Czerny 
Károly, Schmotzer András, dr. Marjai Zoltánné, Cserép Já
nos, Rakonczay Zoltán, Bak Julianna, dr. Gőbölös Antal, 
Szőnyi János, Valentin Károly, dr. Szemerédi Miklós és Pá
pai Gábor látható. 

Szakírói tevékenységét 56 kisebb-nagyobb (de inkább 
nagyobb) önálló tanulmánya jelzi; három könyv megalko
tásában pedig társszerzőként működött közre. Érdeklődési 
köre - tisztségének megfelelően - az erdőgazdálkodás szin
te teljes területére és társadalmi összefüggéseire kiterjedt, 
de leginkább az erdőrendezés területén mozgott otthonosan. 

Bund Károlynak sem szakmai, sem egyesületvezetői 
munkásságát részletesen, elemző módon eddig, sajnos, sen

ki nem dolgozta fel. Ha ebben a gazdag, sokrétű életműben 
főbb rendező vonalakat próbálunk felrajzolni, akkor legin
kább a következő négy szakmai tevékenységcsoportot tud
juk elkülöníteni. 

- Erdőrendezés, dendrometria, faterméstan. 
- Erdészeti politika: állami erdőfelügyelet, erdőadó- és 

birtokpolitika. 
- Erdőművelés (főként annak technikája, módszerei), er

dészeti növényföldrajz és fenológia, genetika, erdőesztétika, 
erdővédelem. 

- Erdészeti szakoktatás. 
Kiemelendő mindebből, hogy az erdőadó-ügyek specia

listája volt, továbbá 1916-ban ő ültette át magyar nyelvre 
a széles körben használt Grundner-Schwappach-féle fater-
mési táblákat. A maga idejében páratlan, korai erdőesztéti
kai tanulmányai pedig valóban úttörő jellegűek voltak (Er
dőgazdaság szépészeti czéllal, 1898; Szépészet az erdőgaz
daságban, 1899). Ezzel lényegében a többcélú, jóléti erdő
gazdálkodás egyik legjelentősebb hazai előfutára volt. Sokat 
törődött a selmeci-soproni főiskolával és az ifjúsággal, s az 
erdészeti kísérletüggyel, a szaktudományok fejlődésével is. 

A gyakorlati erdészmunkától budapesti erdészként sem 
szakadt el, mert gyakran kérték fel az ország különböző 
tájairól különféle szakértői munkák elvégzésére, A közéleti 
szereplést, a „csillogást" nem kedvelte; munkásságát a 
visszahúzódó elmélyülés, a vasszorgalom, a németes ala
posság jellemezte. Eredményeit az 1923-ban elnyert minisz
teri tanácsos cím mellett a következő kitüntetésekkel ismer
ték el: a Ferencz József rend lovagja, a Magyar Érdemérem, 
a koronás ezüst érdemérem, a polgári bronz érdemérem. 

Dr. Király Pál 

Szent Lőrinc A Gyermekekért Alapítvány 
1185 Budapest Üllői u. 616. 

Tisztelt Elnök Úr! 
Alapítványunk nevében őszinte köszönetemet feje
zem ki pártfogóink támogatásáért. 
Jó érzés tudni, hogy személytelenné vált világunk
ban még léteznek EMBEREK, akik gondolnak mások 
nyomorára és EMBERKÉNT nyújtanak segítő job
bot, a társadalom szegényebb soraiban élőknek. 
Köszönjük, hogy alapítványunkat támogatta, része
sévé téve bennünket e nemes cél megvalósításában. 
Budapest, 1998. április 7. 

Köszönettel: 
Kádár Imréné 

kuratóriumi elnök 
O 

Az OEE 10.000 Ft támogatást adott 



• 
A Gépesítési Szakosztály 1998. április 9-én Győrben, a 

Rába Rt.-nél tartott ülést. Az ülés az alábbi napirenddel zaj
lott: 

- a tehergépkocsi gyártás helyzete a Rába Rt.-nél, külö
nös tekintettel az erdészeti változatokra (Brasch József -
Horváth Ede); 

- tagsági viszonyok felülvizsgálata, új tagfelvételek (dr. 
Horváth Béla); 

- a külföldi tanulmányút (1NTERFORST, München) 
véglegesítése (dr. Horváth Béla); 

- a WOOD-TECH gépkiállításainak véglegesítése (dr. 
Horváth Béla); 

- tájékoztató az Erdőgépfejlesztő Központ létrehozásáról 
(dr. Horváth Béla); 

- egyéb szakosztály ügyek, bejelentések. 
Az ülés előzménye, hogy a Gépesítési Szakosztály meg

keresése után, javaslatai alapján a Rába Rt. Jármű Üzletága 
úgy döntött, hogy erdészeti tehergépkocsi-család fejleszté
sére vállalkozik. A fejlesztés anyagi alapját a Somogyi Er
dészeti és Faipari Rt. első megrendelése teremtette meg. 

Az ülésen először Horváth Ede kereskedelmi igazgató
helyettes mutatta be a Rába Rt.-t, mely 1996-ban volt 100 
éves, és jelenleg három fő területen (futómű, motor és jár
mű) tevékenykedik. A gyár futóműveit - melyek autóbu
szokhoz, tehergépkocsikhoz és mezőgazdasági erőgépekhez 
használatosak - 70%-ban az USA-ba exportálja. Dízelmo
torokat különböző nagyságrendben, egészen 265 kW telje
sítményig gyártanak. Motorjaik fekvő és álló elrendezésűek 
lehetnek és megfelelnek az Euró II. minősítésnek. Jelenleg 
foglalkoznak földgázüzemű motorok fejlesztésével is. A jár
mű üzletágon belül fő profiljuk az autóbusz alváz, de a kü
lönböző tehergépkocsik, pótkocsik sem elhanyagolhatók. 

Az általános jellegű bemutatkozás után Brasch József fej
lesztési igazgatóhelyettes a jármű üzletágat és a fejlesztés 
alatt lévő erdészeti tehergépkocsit mutatta be. A gyár által 
gyártott eddigi tehergépkocsik polgári és katonai célokra 
készültek, az erdészeti változat - paramétereit tekintve - a 
kettő között helyezkedik majd el, messzemenően figyelem
be véve azokat az általános elvárásokat, amelyeket a Gé
pesítési Szakosztály fogalmazott meg a közelmúltban, va
lamint a megrendelő egyedi igényeit is. 

A Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. megrendelésére ké
szülő változat - amely magajáró alváz lesz, felépítményét 
pedig a MEFI Rt. tervei alapján az ERDŐGÉP Kft. készíti 
- várhatóan 1998. június 30-ig készül el, és az augusztus 
végi, soproni WOOD TECH-en a nagyközönség is találkoz
hat vele. 

A nap délutánján a résztvevők a Rába Rt. écsi tehergép
kocsi próbapályáját keresték fel, ahol az új járművek tesz
telése folyik. A korszerű próbapálya bemutatásán túl bemu
tatásra került több polgári- és katonai célú tehergépkocsi is. 

A rendezvényen kb. 30 fő vett részt, közülük a napirendi 
pontok vitájában hozzászólt: Dereskei Gábor, Fekecs Lajos, 
Kiss Béla, dr. Mátrabérczi Sándor, Szabó József, dr. Tóth 
József. 

A jól sikerült, szakmailag tartalmas rendezvény lebonyo
lításáért köszönet illeti a házigazdákat. 

Dr. Horváth Béla 

• 
Az O E E Táj- és Környezetfejlesztési Szakosztálya f. 

év április 8-án tartott összejövetelén az aktuális kérdések 
megvitatása és a kölcsönös tájékoztatások előtt az előirány

zott napirendként meghallgatta Dr. Ángyán József GATE 
intézeti igazgató tájékoztatóját „A Környezet- és Tájgazdál
kodási Intézet tevékenységi köréből és az együttműködés 
lehetőségeiről". 

Az igen tanulságos ismertetés szakmánk szempontjából 
is sok hasznos és közös témát érintett, amelyekből az alább 
közölt gondolatok, a felmerült gazdag lehetőségekből csu
pán kiragadott részek és a figyelem felkeltésére alkalmasak. 
• Az Intézetet 1990-ben a Gödöllői Agrártudományi Egye

tem keretében alapították, szervezetileg Kari jogállású 
Intézményként, abból a célból, hogy több képzési irá
nyultságot integrálva az oktatás mellett kutatásszervezési 
feladatokat is elláthasson. A hallgatók agrár-tájföldrajzi 
adottságokra „épülő", ökologikus szemléletű, tájfejlesz
tési és térség-tervezési ismereteket szerezhetnek. A kész
ség fejlesztését és a döntéshozást segíti az, hogy a szak
irányú blokkhoz tartozó 60% kötelező tantárgy mellé 
40%-ot szabadon választhatnak az adott tantárgyi lehe
tőségekből. 

• Az Intézet a sokoldalú képzés és gyakorlatias nevelés 
mellett bekapcsolódott a mezőgazdasági vidék fejleszté
sét szolgáló és az Eu. csatlakozást elősegítő feltételek, 
programok kidolgozásába, továbbá a mg-i földhasználati, 
természetvédelmi kérdések megoldásába. 

• A táj- és földhasználati alapigények igen sok kérdésre 
keresik a választ. Tisztázandók pl. a fogalmak értelme
zése, az agrármag zónák tartalmi rendszere, vagy hogy 
a tájegység emberileg mire determinált és melyek a kap
csolódó pontok a hasznosítási lehetőségekhez(ben) stb. 

• A környezetérzékenységi szempontok rendszerezésével, 
majd figyelembe vételével pontosítani kell a mozgáste
rületeket, lehetőségeket, amihez nélkülözhetetlen a jó 
környezeti (felszínborítási, talajalkalmassági, klímavizs
gálati stb.jadatbázis, illetve azok szintézisbe foglalása, 
kooperációs helyzetek kialakítása stb. 

• A sokirányú igény szolgálata és a kapcsolódási lehető
ségek megalapozása hálózati (tájfejlesztő) központokban 
szervezhető, ahol a tájegységi adottság szerint alakítha
tók ki az alternatívák (a funkcionális sorrendiség) és in
tegrálhatók a sajátos elképzelések erdészeti vonatkozás
ban is. 

• A táj- és a talaj hosszú távú hasznosíthatóságát a jövőben 
eddiginél komolyabb információk alapján lehet eldönte
ni, mert ezekmegújítható gazdasági alapot képeznek. 
Csak tájegységi áttekintés, adottsági, gazdasági elemzés 
után értékelhető, illetve ítélhető meg, hogy hol és mit 
érdemes támogatni, mibe érdemes befektetni stb. A glo-
balizáció ellenpólusa a lokális tájegység lehet mint a jövő 
építő eleme, és az élet terét megőrző ökológiai egysége. 

• A komplex kérdések megoldásának előfeltételeihez so
rolható az ökológiai típusú állami „játékszabályok" ki
munkálása a hitel- adó- és más szabályozó rendszer te
rületein. 
A véleménycserében részt vettek: Halász T. dr. Király 

P., Köveskuti Gy., Nagy J„ Tarjáni A. Végezetül a jelen
lévők egyetértettek abban, hogy a hasonló információcserék 
hasznosak, ezért a kölcsönös tájékozódást rendszeresebbé 
kell tenni Egyesületi vonatkozásban is. 

Dr. S. Nagy László 

Helyreigazítás 
A májusi szám 164. oldalán a felső két fénykép fel lett 
cserélve. Elnézést. 
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Jérőtne René (1910-1998) 
Ismét nagy öreget temettünk. A farkasréti temető ravatalozójánál dr. Ma-
das András mondott búcsúzót a szakma és az Egyesület nevében. 

Elérkezett az utolsó beszélgeté s pillanata; búcsúzun k Tőled Jéróme René, 
kedves barátunk . E  meghitt percekbe n elevenítsü k fel munkás életed , szí -
nes, sokoldalú egyénisége d néhány olya n jellegzetes vonását, melyek fe-
lejthetetlenné teszi k emlékede t családod , barátaid , a z erdés z társadalom 
számára. 

Sorsodban, pályádba n tükröződne k a  száza d magyar történelméne k 
drámai fordulatai . Szülőfölded , Nagyszentmiklós, ma Jugoszlávia , els ő is-
kolavárosod Pozsony , ma Szlovákia, főiskolai éveide t Selmecbányáró l a 
népszavazással Magyarországo n marad t Civita s Fidelissim a városában , 
Sopronban végezted . A z idemenekült Bányarménök i és Erdőmérnök i Fő-
iskolán szerezté l erdőmérnöki oklevelet . A soproni főiskol a Selmecrő l ho-
zott szelleme , min t mindnyájunkban , meghatároz ó szerepe t játszott éle -
tedben. Amikor utoljár a tárul t ki az alma mate r nag y kapuja , hogy a „Bal -
lag már a  vén diák..." hangja i mellett , egymásba karolva, búcsúzva járjáto k 
körbe a  várost má r kitörölhetetlenül megtel t lelke d a  pálya szeretetével, 
a szakmáér t való elkötelezettsé g fogadalmával , az egymásért érzet t sze -
retet, megsegíté s síri g tart ó érzésével . 

A Gödöllő i Erdőigazgatóságon megkezdett államerdészeti pályafutáso d 
a m a Ukrajnához tartozó Kárpátalján , Tiszabogdányba n teljesedet t ki ; az 
itt, erdőgondnokként végzet t évek, az igazi erdészélet minden nehézségé-
vel é s szépségével az ifjúság, a  teljes lelkesedésse l é s örömmel végzet t 
munka örömének , gazda g tapasztalatának emléké t őrizt e me g benned . 

Katonai szolgálato t a  keleti fronton , hadművelet i területen teljesítettél . 
A hábor ú után , a kettészakadt világban, mindenkinek dönteni e kellett : 

menni vag y maradni ? Maradtá l é s vállaltad a  nehé z sorso t hazánk , az 
erdészet jövőjéér t a  keleti blokkho z tartoz ó Magyarországon . A Monos -
torapátiban folytatot t erdőgondnok i tevékenysé g után - bősége s tapasz-
talatokkal a  tarsolyodban, reális , józan életszemlélette l -  a  Földművelésü -
gyi Minisztériumban , maj d a  megalakul t Országo s Erdészeti Főigazgató-
ságon kezdted meg hosszú , egés z életen á t tartó alkot ó munkádat , melye t 
az ERTI-be n fejezté l be. 

Még megérte d a  rendszerváltást és a  kialakuló, globalizálód ó ú j világ 
kezdetét Eze k a  pályát jelz ő mérföldkövek adtá k meg  a  keretet sokoldal ú 
egyéniséged kibontakozásához , végleges kiformálódásához . 

Az Országo s Erdészeti Főigazgatóságon találtad me g az t a  ké t - egy -
mással szorosa n összefüggő - feladatkör t am i igazán megfelel t egyéni -
ségednek. Hivatali munkakörödben , az erdészek szakmai ismereteinek ter -
jesztésében, hama r felismerted , hog y az erdészet előtt áll ó hatalma s fel -
adatok siker e mindenekelőt t a z erdészek felkészültségétől, korszerű szak-
ismereteitől függ ; enne k megalapozására , emelésére szentelted munkás -
ságodat Ezze l párhuzamosan , társadalmi munkába n töb b min t négy évti-
zeden á t az Országos Erdészeti Egyesület lapja a z ERDŐ , maj d a z vissza -
nyerve eredeti nevét , az ERDÉSZETI LAPO K főmunkatársa lettél . Ez t a hosz-
szú idő t csa k a z Erdészeti Lapok történetébe n anna k egyi k alapítója , Di-
vald Adol f tevékenység i idejéve l lehe t összehasonlítani , aki 28 évig vol t a 
lap főmunkatársa . 

Átnézve a  lap háború utáni , bekötött , ötve n hatalma s köteté t bonta -
kozik k i igazá n alkot ó tevékenysége d a maga teljességébe n min d a  lap 
szerkesztői munkájában , min d a z írói tevékenységedben . Ne m vol t olya n 
évfolyam, amelyikbe n n e találkoznánk cikkeiddel , tanulmányaiddal , nem 
volt olya n témakör , amelyikhe z hozz á n e szóltál volna. 

Cikkírói munkásságo d a z erdőgazdaság minde n területér e kiterjed t 
nem lehe t it t sem példáka t kiemelni , se m sorrende t meghatározni . Sokol-
dalú tapasztalataida t ismereteide t rendszerin t rövid cikkekben , mindenk i 
számára közérthet ő módon közölted . Állandóan visszatér ő témád a  bioló-
giai, a  műszaki fejleszté s népszerűsítése , amelynek sorá n rendszeresen 
kitekintést nyújtottá l a  külföldi eredmények , információk számára . Kitűn ő 
formája vol t ez az ismeretterjesztésnek; ezeket a kis híreket tájékoztatóka t 
mindenki elolvasta , s így széles körben azo k is megismerkedhettek a z er-
dészet nemzetköz i eredményeivel , eseményeivel, akik egyébkén t külföld i 
utazáshoz, nemzetköz i irodalomhoz ne m juthattak hozzá . 

A la p szerkesztésében csak eg y szemponto t ismerté l el : a lap általad 
helyesnek tartott színvonalát a  minőség mércéjét , az arányos terjedelmet , 
a közérthetősége t a  magyaros stílus t So k ellenfele t szerezté l így ma -
gadnak, de ez sohasem befolyásol t munkádban ; ez t kiegyenlítette tárgyi -
lagosságod, higgadt nyugod t tárgyalókészséged . 

Hű krónikása voltá l a  társadalmi életnek , az Országos Erdészeti Egye-
sület rendezvényeinek , mindenekelőt t a z évi vándorgyűléseknek. 

Elhunyt barátai d végs ő búcsúztatásáná l meg  lehetett találn i Téged , 
majd a  róluk val ó megemlékezésede t a lapban. 

Fáradhatatlanul járta d a z országot, kerested a z embereket figyelte d a 
tájat a z erdőt örökítette d me g a kortársak é s az utókor számár a lencséd-
del a z erdők é s az erdészek jelentős eseményei t rajt a tartotta d kezede t 
az erdésze t ütőerén. 

Az eddigie k azonba n csak látható , tapinthat ó formájá t jelentetté k éle -
tednek. Milyenne k láttun k Téged , min t ember t barátaid , mindazok , aki k 
közel állta k hozzád? 

Izig-vérig igaz i erdész voltál; a  Téged meglátogat ó jóbarátaidna k meg -
mutattad féltv e őrzöt t kincsede t a  Bedő-díjat . Erkölcsile g feddhetetlen , 
olvasott é s művel t melegszívű , fegyelmezet t ember voltál ; segít ő szándé-
kú kritikus . 

Hadd idézze k egy levelemből , melye t több min t egy évtizedde l ezelőt t 
írtam Neke d kitüntetése d alkalmával . 

„Jellemző ember i vonáso d volt hog y mindig iga z bará t voltál . Ezalat t 
különösen az t értem, hogy ha úgy láttad, hogy hibát követtem el , azt négy-
szemközt néhány , a  lényegre mutat ó szóval , kertelé s nélkü l elmondtad , 
azután arró l töb b sz ó nem esett . Barát i szavaida t azér t kellet t mindig el-
fogadnom, mer t mindi g tárgyilagos, igaz , pontos é s segítő szándék ú volt. 
Szavaid utá n mindi g felemel ő érzé s fogot t el ; valamit segítetté l meglát -
nom, amitő l me g kel l szabadulnom , vagy másképpe n kel l csinálnom. " 

Magaddal szembe n hasonlóan kritiku s voltál , ha felismerted, hogy egy 
szakmai vitában valamiko r a  másik félne k vol t igaza , három évtize d múlva 
is kimenté l a  helyszínre és azt mondtad : „Akko r igaza d volt! " 

Jellemző vonása volt egyéniségednek , hogy mindig a z erdészet ügyé-
nek előreviteléér t dolgoztál , az t sohasem kapcsoltad össz e egyéni boldo -
gulásod elősegítésével . Meg tudtá l bocsátan i me g ne m érdemel t hántá -
sokat segítetté l minde n vezetőne k kiseb b vag y nagyob b posztokon , és 
talán eszedb e sem jutott hog y ezér t köszönetet várj . Sohase m gondoltá l 
rosszat senkiről ; elve d az vol t a  rosszat jóval lehe t legyőzni . A  zárkózott 
külső mele g szíve t takart. 

Igazi citoyen , valódi polgá r voltál , ak i felkutattad kerületed , közvetlen 
környéked megvédend ő értékeit é s gondoskodtá l azo k megőrzéséről . 

Szeretted a  családodat é s gondoskodtá l rólu k a  legnehezebb időkben 
is; magadtó l vonv a meg  a legszükségesebbeke t Szigorú , de igazságos 
voltál, sokat foglalkoztál gyermekeiddel ; még játékokat i s készítetté l nekik . 

Zárkózott természeted csa k ritká n engedet t legbensőb b énedb e bepil -
lantást. D e egyszer eg y pénteki napon , mikor unszolásunkr a sem ittál egy 
korty bor t sem , azt mondtad: „Urun k szenvedés e napján ne m iszo m sze -
szes italt!" Szeretted a Gellért téri sziklakápolná t a  bányászok évi Borbála 
miséjén mindi g rész t vettél. 

Szeretted a  társaságot évtizedeke n át ültél össze hetente barátaidda l 
a szokáso s tarokk partikon . 

Derült szívvel , bölc s megnyugvássa l tudtál megöregedni , szeretteidre 
gondolva, sorsukér t aggódva vártad csendese n szíves végső megpihené-
sét. Puritánságod , életviteled, stílusod , jellemed iga z ember t takart . 

Kedves René ! Emlékez ő tisztelettel búcsúzv a köszöntünk: Iste n veled, 
jó szerencsé t üdv az erdésznek ! 

o 
A sírná l Kertés z József a  Szerkesztőbizottság és a Pilisi Parkerd ő Rt 

nevében búcsúzott . 

Szonett helyett 
(Búcsú Jérőtne Renétől) 

Halhatatlan tölggyé égett a századnyi élet. 
A gyökerek csápja most kövül geszti-tufából. 
Elhamvadt a tűz, mely eddig a lángot teremte, 
S messzire szórta a fényt, mint a jó Jérőme René. 

Magasba szökve sem engedett vad viharoknak. 
Szív-koronájába zárta egész Európát, 
Mintha nem robusztus tölgy lenne, csak ölelő nyár, 
Amely az erdő minden csodájával együtt jár. 

Lépte megóvta, szemmel babonázta a fákat, 
Megriadt őz patája, s szíve egy ütemet vert, 
Már régen ott se volt, s még lelke tiszta alázat. 

Kőnyomattal él emléke a krónika lapján. 
Változatlan hagyja végre az égi korrektor, 
Az örök pirkadat szemtelen napsugaránál. 

Apatóczky István 

) 



René bácsi életét talán Rostand Cyranójának 
monológja tükrözi hűen: 

Nos, hát mit tegyek? 
Tán pártfogót keressek valahol, 
Hogy kapzsi szájjal rátapadva jól, 
Mint élőfához a kúszó növény: 
Nap-nap után zsírját kiszívjam én, 
S ne ön-erőmből menjek föl, de gazság 
Segítsen és kapaszkodó ravaszság? 
Nem, köszönöm! - Vagy a piacra álljak 
S a bankároknak verset dedikáljak, 
Mint annyi más? Ugrándozzak vígan 
Miniszterek előszobáiban, 
Nevettetvén Ó excellenciáját, 
Amíg fanyar mosolyra vonja száját? 
Talán beteggé dőzsöljem magam? 
Bókoljak, míg megfájdul a nyakam 
És piszkos lesz a térdem? Szép szemet 
Vágván örökké, a gerincemet 
Puhítsam folyvást? Simogassak kecskét 
A jobb kezemmel s káposztafejecskét 
Öntözzek a balommal? - Köszönöm! 
Dicsérjek mást, mert bőven visszajön 
A másra szórt hízelgés? Legyek, gőggel tele, 
Egy ici-pici körnek apró nagy embere? 
Ha nincs elöl hely, surranjak be hátul? 
Hajózzam a ritornell tengerén, 
S kapjon szelet vitorlám, a szerény, 
Ájuldozó agg hölgyek sóhajátul? 
Nem, köszönöm! - A könyvárust fizessem, 
Hogy verskötetkém kinyomatni tessen? 
Nem, köszönöm! - Avagy tán holmi vad 
Korhely buták közt, kik zsinatjukat 
Csapszékben tartják, én legyek a vápa? 
Nem, köszönöm! - Egyetlen gyönge, kába 
Szonettel menjek tányérozni hírt? 
Talentumot ne lássak soha másban, 
Csak a hülyékben? Égjek forró lázban, 
Hogy rólam Iksz vagy Ypszilon mit írt? 
Számítsak, féljek, kunyoráljak, sírjak, 
És ahelyett, hogy egy jó verset írjak, 
Menjek vizitbe mélán, hogy egypár ostoba 
Esetleg rám szavazzon? Nem, nem, nem, nem, 

soha! 
Más kell nekem?... A hegy-völgy, a vadon, 
Ahol bolyongok vígan, szabadon! 
Édes magány, ahol kedvemre élek, 
Dalolgatok, ábrándozom, remélek... 
Fejembe vágva tollas süvegem 
Kalandozom, ha úgy tetszik nekem... 
Azt írom csak, ami szívemből csordul. 
És így szólok magamhozíLégy szerény! 
Elégedjél meg a gyümölccsel, fával, 
Magad-ültette rózsa illatával, 
Mely ott lebeg kis kertecskéd terén! -
Ha van nagy ritkán diadalban részem, 
Azt én vívtam ki, az enyém egészen, 
Cézárnak abból mitsem adok át, 
És büszkén hordom tettem tudatát! 
Egy szóval: csúszó inda-szerepet 
Nem vállalok halálomig!... Lehet: 
Tölgy nem vagyok, nincs bükk-természetem, 
De egyedül növök, ha már magasra nem! 

(Ábrányi Emil fordítása) 

Itt lakik a René bácsi 
Nyolcvanéves volt , amikor azzal tisztelt me g a sors, hogy munkatárs a 

lehettem. Ne m i s alakulhatot t másképpen , hisze n az élete vol t a  szer -
kesztőség. Minden nap regge l hétko r megjelen t a  portán, váltott néhán y 
barátságos szó t a cerberusokkal , maj d munkájáb a temetkezett . 

O 
Luca lányo m a  szentendre i gimnáziumb a jár t anna k idején . Minde n 

reggel a  Batthyány téri g vitte m a  HÉV csatlakozáshoz. 
René bács i ablak a majdne m a z Akadémiával szembe n a Dunár a né -

zett. Amikor elhaladtun k előtte , a  reggeli morcosságo t „it t laki k a René 
bácsi" kurt a mondatta l törte m meg . E z így men t háro m éve n keresztü l 
minden tanítás i napon . 

Szerettem hozz á járni . Lakásába n az a megnyugtató érzé s kerített e 
hatalmába a  látogatót, ami t a hajdani békeidő k polgár i családhangulat a 
adhatott. S  mer t ne m tárulkozot t k i soha , a  beszélgetése k fonalána k 
gombolyagából előbb-utób b kiderült , hog y ma i léptékke l mérv e hossz ú 
életét a  sajátságos erő s istenhit , é s az erdészpálya irán t érzet t hihetet -
len ragaszkodá s töltött e ki . A hi t a Természet Örökkévalóságában, az 
Igazban, a  Kiszámíthatóban, a  Csalhatatlanban, a  Biztos Menedékben . 

Kimondatlanul i s érződött , hog y megbocsátóa n gyűlölt e a z ember i 
hamisságot, a z álságot, a  suny i ó'szintétlenséget , a z örökösen álarco t 
viselőket, a  más hát a mögöt t pusmogókat . 

Azokon a  ritka, hosszúr a sikerül t utakon , miko r együt t lehettünk , át -
érezhettem halálát . A z elsőt . Mer t akko r hal t meg először , amikor a má-
sodik világégés után el kellett hagynia a számára szakmai paradicsomo t 
jelentő Kárpát-alját . Csa k sejtem, de minden bizonnyal , ha álmában el-
mosolyodott, a  tiszabogdányi fenyvesekrő l álmodott . A  ruszin favágók -
ról, a  tutajosok énekéről , a  métere s h ó fedte kalyibákba n eltöltöt t éj-
szakákról, a patakpart i pisztrángsütésekról . 

Akkor oldódot t igazán , amikor a  vasárnapi ebédrő l kerül t szó . Min -
dennapos menetrendjébő l a  főzéshez szükséges alapanyagok beszer -
zése ne m maradhatot t el . Ol y átélésse l merül t bel e a z egyes étele k el -
készítésének részleteibe , min t eg y mesterszakács. 

Irigylésre méltóa n fogadt a a  halált. Néhán y nappa l a  megváltoztat -
hatatlan bekövetkezés e előtt mondta: „Már csa k kívülrő l szemléle m ma
gam". 

O 
Vasárnap kor a délutá n érkezte m haza . Luca lányom éppe n akko r tet-

te l e a telefonkagylót, amiko r a z előszobába léptem . Éreztem , hog y va-
lami ninc s rendben . A kérdésre , hogy k i telefonált, könnybelábad t sze -
mekkel felelt , mutatóujjáva l a  szív e fölöt t kopogtatva : It t laki k a  René 
bácsi. 

Most má r mindannyiunkéban . 

Kép és szöveg: Pápai Gábor 

Riedl Gyulával (balról) a Szerkesztőségben • 



Tibor bácsi 85 éves 
Somogy megye legidősebb erdőmérnöke, Barthos Tibor az erdélyi Malomvízen látta meg a napvilágot, 1913. március 24-én 

délután. A családi legenda szerint, miután megszületett, édesapja kiment az erdőre és lőtt két szép szalonkát. Ez utóbbi esemény 
akár szimbolikus is lehet, ugyanis Tibor bácsi egész életét végigkísérte a vadászat. Örök szenvedélye volt, és a mai napig is 

bánja, hogy életének volt egy szakasza, amikor nem hódolha
tott e szenvedélyének. Bár látása romlott az utóbbi időben, és 
hamar elfárad, de ha hívják, még ma is szívesen elmegy egy-
egy vadászatra. 

Több mint negyven évig szolgálta a somogyi erdőket. Iha
ros, Zsitfa-puszta, Zamárdi, Somogyvár, Tapsony és Marcali 
voltak mozgalmas erdészéletének állomásai. Hatvanöt éves ko
rában a Marcali Erdészet igazgatói székéből ment nyugdíjba. 

85. születésnapja alkalmából köszöntötte Tibor bácsit Bóna 
József, a SEFAG Rt. vezérigazgatója, a már szintén nyugdíjas 
Németh Antal, aki őt követte az erdészet élén. Szabó János, a 
Marcali Erdészet jelenlegi igazgatója, Borosán IsWán a szom
szédos Somogy vári Erdészet igazgatója, Horváth József, a Lá-
bodi Erdészet igazgatója mint egykori gyakornoka, a Marcali 
Erdészet ágazatvezetői, valamint több régi munkatársa. 

Ezúton kívánunk mi is jó egészséget, és további sikeres va
dászatokat Tibor bácsinak. 

Kép és szöveg: Detrich Miklós 

Elhunyt S imon Endre 

Simon Endre 1915. március 6-án Balassagyarmaton szüle
tett, ahol általános és középiskoláit végezte. 

A Pécsi Jogtudományi Egyetemet 1947-ben végbizonyít
vánnyal fejezte be. 

Részvénytársaságunk jogelődjénél 1995. június 2-án kezdte 
munkáját revizorként, majd gazdasági igazgatóhelyettesként 
ment nyugdíjba 1978. május 31-én. 

Nyugdíjasként csak az egyesületi életben tartotta a kapcso
latot volt kollégáival. 

1998. március 27-én Budapesten kísérték utolsó útjára csa
ládtagjai és volt kollégái. 

Gyiirky János 

ö 

Németh Zoltán erdőmérnök (1949-ben iratkozott és 1953-
ban szerzett diplomát) Kanadában elhunyt. Eltávozása előtt 
Szentgotthárdon dolgozott, az ottani erdészet erdőművelési 
ügyeit irányította. Emlékét fájdalommal őrizzük. 

• 
Magyar István (1928-1998) 

1928. január 26-án született a Fejér megyei Aba községben. 
Az általános és a középiskola elvégzése után munkavégzés 
mellett képesített könyvelői tanfolyam, majd 1962-ben mérleg
képes könyvelői tanfolyam ipari szakán szerzett oklevelet. Kü
lönböző ipari vállalatoktól 1959. április 5-én került az Erdő
gazdasághoz pénzügyi előadói beosztásba, majd 1961. júniu
sától számviteli és pénzügyi csoportvezetővé nyert kinevezést. 

Szerette munkáját és azt nagy hozzáértéssel végezte. Az irá
nyítása alatt dolgozó munkatársai munkáját is jól megszervez
te, tisztelték, becsülték. Kiemelkedően és nagy szorgalommal 
végzett gazdasági munkájáért és eredményesen végzett társa
dalmi tevékenységéért számtalan esetben részesült jutalomban, 
dicséretben és kitüntetésben. 

Beosztottai, munkatársai körében hihetetlenül népszerű volt. 
Mindenkihez volt egy jó szava, és minden munkatársának, ba
rátjának segítő kézzel állt rendelkezésére, ha arra szükség volt. 

Öregségi nyugdíjjogosultságát elérve nyugállományba vo
nult. Volt munkahelyére be-belátogatott és lelkesedéssel be
szélt nyugalomban történt élményeiről. 

Alig egy esztendővel ezelőtt súlyos, de türelemmel viselt 
betegség után 1998. április 10-én ragadta őt el a halál. 

1998. április 29-én a családján kívül a kollégák, barátok 
közeli és távoli ismerősök vettek végső búcsút tőle, és kísérték 
utolsó útjára Székesfehérvárott a Béla úti köztemetőbe. 

VADEX Rt. 

• 
1998. április 18-án csendesen eltávozott közülünk Kalmár 

I s tván nyugdíjas kerületvezető erdész, ki 19983. december 31-
ig Helyi Csoportunk aktív tagja volt (30 éven keresztül). 

Kalmár István 1918. április 5-én született Csitárban, éde
sapja is erdész volt. Általános és középiskoláit Balassagyarma
ton végezte, majd folytatva édesapja életútját - a II. világhá
borúban teljesített katonai szolgálat és hadifogság után - 1954-
ben elvégezte az Ásotthalmi Erdészeti Szakiskolát és kerület-
vezető erdész lett. 1952-től dolgozott részvénytársaságunk jog
elődjeinél, ahonnan 1982. december 31-én került nyugdíjba. 

Nyugdíjasként sem szakadt el hivatásától, az ifjú kollégákat 
lelkesedéssel vezette be az erdőgazdálkodás rejtelmeibe. 

1998. április 28-án temették el lakhelyén Herencsényben, 
ahol özvegyén kívül volt kollégái és barátai búcsúztatták. 

Gyiirky János 

E havi számunk szerzői: 

Bartha Dénes 
Bartha Pál 
Böswald Klaus 
Illyés Benjámin 
Leipold Árpád 
Molnár Sándor 
Pápai Gábor 
Szikra Dezső 

Szodfridt István 
Tóth János 

Soproni Egyetem 
FM 

erdőmérnök 
erdőmérnök 
Soproni Egyetem 
OEE 
Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 
Soproni Egyetem 
erdőmérnök 

Sopron 
Budapest 
Norvégia 
Sopron 
Németország 
Sopron 
Budapest 

Sopron 
Franciaország 

A lapban aláírás nélkül megjelenő fotókat Pápai Gábor 
készítette. 



Értékesítés és műszaki tanácsadás: COMMENDA Hungária Kft. 1037 Budapest, Zay u. 1-3. Tel./fax: 212-0942, 368-2093 

Nyugdíjasklub 
a Mecseki Erdészeti Részvénytársaságnál 

Azért jelentkezünk, hogy megosszuk az örömünket. 
Azt az örömöt, amit látunk, amit érzünk és amit meg
osztanak velünk nyugdíjasaink. Pedig most is, mint 
mindig, nem nagy dolgokról van szó, kicsi, egyszerű, 
de folyamatos figyelemről, figyelmességről. 
Azt tartjuk, a múlt értékeinek megtartása mellett le
het csak sikeres jelen, biztató jövő. 
Nem történt más, mint csupán az, hogy az eddig ki
alakult gyakorlatot - évente egyszeri találkozás va
csorával vagy kirándulással bővítve - megváltoztat
tuk. Létrejött egy klub. Egy klub, mely már 3 éve az 
Rt. és jogelődjétől nyugdíjba ment valamennyi nyug
díjas számára nyitott, ahol havonta találkozhatnak, 
ahol évente szervezett tartalmas programon vehet
nek részt, ahol együtt szórakozhatnak, alkalmat adva 
arra is, hogy az Rt. munkáját, életét, változásait meg
ismerjék, kövessék. Egy-egy rendezvényen 50-60 fő 
találkozik. Élvezik, hogy közösségben vannak. Akár
milyen feszített is a gazdálkodás, akármilyen közöm
bösség észlelhető napjainkban, mi másként gondol
kodunk. Az egymásrafigyelés az, amely irányítja em
beri kapcsolatainkat. 

Szükség van rá, igénylik, hisz hosszú évtizedek mun
kájával a hátuk mögött, most is idetartoznak, ide 
akarnak tartozni. 
1998. ÉVI PROGRAMUNK AZ ALÁBBI: 
Március 16. hétfő 15 óra - Pécs, Rét u. 8. (Az USA-ban 
jártam. Káldy József vezérigazgató vetítéssel egybekö
tött élménybeszámolója.) 
Május 23. s zombat Majális az árpádtetői erdészet te
rületén. (Kezdés 9 órakor az Arpádtetőn, befejezés 
Tripammer fánál bográcsgulyás és nyársonsült mel
lett.) 
Június 22. hétfő. Szakmai programmal egybekötött 
kirándulás Arpádtető, Kárász, Pécsvárad erdészetek 
területén. Találkozás 7.30 órakor az Rt. Központjában 
- Pécs, Rét u. 8. 
Szeptember 15-18. között: Pécs-Pannonhalma-Zirc-
Szántód-Pécs (két napos út, zenés vacsorával és al
vással Szántódon. 
November 23. Hétfő 15 óra - Pécs, Rét u. 8. Vetítéssel 
egybekötött előadás az Rt. vezetősége részéről. Éves 
beszámoló, a jövő évi program elkészítése. 

Horgos László - Káldy József 




