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Dr. Tóth József: 
Erdészeti rovartan

Az utóbbi évek örvendetesen szaporo-
dó új szakkönyveinek sorában az el-
múlt év utolsó napjaiban került ki a
nyomdából a dr. Tóth József által szer-
kesztett Erdészeti rovartan.

E témakörben Gyôrfi János tollából
1957-ben jelent meg az erdômérnökök,
növényvédelmi szakemberek, entomoló-
gusok által azóta is alapmûként forgatott
könyv. A Gyôrfi professzor munkássága
óta született új ismeretek, kutatási ered-
mények feldolgozása és megjelentetése
évtizedes igénye volt a szakterülettel szo-
rosabb kapcsolatban álló kollégáknak.

Az Erdészeti rovartan szerzôi nem
törekedtek általános entomológiai mû
összeállítására, céljuk az erdei életkö-
zösségben élô vagy azzal szorosabb
kapcsolatban álló fajok ismertetése,
életmódjuk, esetleges kártételük, hasz-
nuk bemutatása volt. Nem feledkeztek
meg emellett az Erdészeti rovartan ki-
emelkedô mûvelôinek bemutatásáról, a
rovarvilág és környezet, az egyes fajok
közötti, a növényevô rovarok és tápnö-
vények közötti kapcsolatrendszer rövid
összefoglalásáról, az emberi tényezôk
rovarokra gyakorolt hatásának ismerte-
tésérôl. A könyvben feldolgozásra ke-
rült a fénycsapda-hálózat, az Erdôvé-
delmi Figyelô-Jelzôszolgálati rendszer,
a Nyugat-Magyarországi Egyetem (és
jogelôdje), az ERTI, az OEE Erdôvédel-
mi Szakosztálya, az MTA Növényvédel-
mi Kutató Intézete és a gyakorlati szak-
emberek munkájának eredménye.

Az erdészetileg fontosabb fajok,
nemzetségek kiemelt ismertetése, a
szükséges mértékben közölt határozó-
kulcsok, kárképek, rágásképek a 233
kiváló színes fénykép, a részletek után
érdeklôdôk számára a bôséges iroda-
lomjegyzék mind segíti a könyv haszná-
latát, növeli annak értékét.

A népes szerzôgárda, a szerkesztést
vállaló Tóth József és a nagy számú
anyagi támogató – 15 erdészeti társa-
ság, 2 nemzeti park, az ERTI, az OTKA,
az Ember az Erdôért Alapítvány, az
ANTICIMEX Kft. – mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a mindennapok
erdôvédelmi munkáját segítse.

Jó szívvel ajánlom minden erdész és
növényvédô szakembernek, a termé-
szetet kedvelôknek a könyvet.

Dr. Varga Szabolcs

Láng Z. szerk.: 
A zöldség-, dísznövény-
és szaporítóanyag-ter-

mesztés berendezései és
gépei

A könyv – amely elsôsorban egyetemi,
fôiskolai tankönyv, de amelyet ered-
ménnyel forgathatnak a gyakorlat szak-
emberei is – elsôsorban a kertészeti
ágazat különbözô területeinek mûszaki
hátterérôl ad tájékoztatást. Eredménye-
sen használható azonban az erdômér-
nök-képzésben is, továbbá érdeklôdés-
re tarthat számot az erdészeti szaporító-
anyag-termesztés gyakorlatában is, mi-
vel a két terület között számos a rokon
vonás, továbbá a népes (17 fôs) szerzôi
kollektívának tagja dr. Horváth Béla, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem egyete-
mi tanára is, aki az erdészeti csemete-
termesztés gépesítéséhez kapcsolódó
fejezetrészeket írt a könyvbe.

A könyv három fô részre tagolódik:
– a szabadföldi termesztés gépeit,
– a növényházak létesítményeit, be-

rendezéseit, gépeit, valamint
– a termények elôfeldolgozását és tá-

rolását leíró részekre.
A fejezeteken belül az egyes techno-

lógiai lépéseknek megfelelô bontásban
tárgyalja a gépeket, berendezéseket

úgy, hogy azokat egy-egy jellegzetes
vagy általánosítható változaton keresz-
tül mutatja be, ismerteti mûködési mód-
jukat, üzemeltetésüket. A fejezetek vé-
gén általában a csoportba tartozó legis-
mertebb gyártmányokat táblázatos for-
mában is összefoglalja.

A könyvben – annak vázolt szerke-
zeti felépítésébôl következôen – ki-
emelten az erdészeti csemetetermesztés
gépesítésével foglalkozó fejezet nin-
csen, de az egyes fejezetekben szinte
valamennyi olyan géprôl szó esik,
amely szakterületünkön elôfordul. Az
egyes fejezeteken belül van azonban
néhány olyan rész, amely teljes egészé-
ben az erdészeti szaporítóanyag-ter-
mesztés gépesítéséhez kötôdik:

– iskolázógépek és üzemeltetésük,
– szabadföldi csemetetermesztés

speciális gépei,
– az erdészeti intenzív csemeteter-

mesztés gépei.
A könyv minden fejezetét részletes

irodalomjegyzék zárja.
A szakértô szerzôgárda által megírt

könyv hasznos segítséget nyújt mind az
oktatásban, mind a gyakorlati szakem-
berek számára az egyes technológiák
megvalósítására legalkalmasabb gépek
kiválasztásához és azok üzemeltetésé-
hez.

Dr. Varga Szabolcs

Könyvismertetés

Mintegy 10 ezer évvel ezelôtt, a leg-
utóbbi jégkorszak végén a mai
Michigan területén is megolvadtak a
gleccserek, s a vidéket meghódították
és elborították a lucfenyôk. Aztán, szin-
te tragikus hirtelenséggel, az erdôk el-
pusztultak. Maradványaikat azonban a
rájuk rakódó homokrétegek meglepô
épségben megôrizték, s ma tudósok
vizsgálják rajtuk a hirtelen felmelegedés
okozta változásokat. Leginkább arra kí-
váncsiak, milyen tanulságokkal szolgál-
nak e maradványok a mának, amikor a
legtöbb kutató szerint ismét egy világ-
méretû felmelegedés korszaka köszön-
tött a Földre.

A Michigani Mûszaki Egyetem kutatói
teljesen véletlenül szereztek tudomást az
eltemetett erdôrôl, amelyre egy homok-
bánya munkásai bukkantak rá. A kuta-

tók hanyatt-homlok a helyszínre siettek,
hogy a tudományos vizsgálatok céljából
legalább idôlegesen zárolják a területet,
mielôtt a páratlan lelet teljesen eltûnne.
Ezután megkezdték a homok és a nyo-
mában feltörô víz óvatos eltávolítását.
Amit feltártak, az valóban lenyûgözô
volt: mintegy 6000 négyszögölnyi erdô,
benne még álló fákkal, olyan tökéletes
épségben, hogy a fák törzsén még a mo-
ha is megmaradt. „Szemre megtéveszté-
sig hasonlít azokhoz az erdôkhöz, ame-
lyek ma zöldellnek a Hudson-öböl part-
jainál – mondta Kurt Pregitzer, az egye-
tem erdômérnöki karának professzora. –
Ez az épségben megmaradt teljes ökoló-
giai rendszer páratlan lehetôséget kínál a
hirtelen felmelegedés hatásainak tanul-
mányozására.”

A vizsgálatokból kiderült, hogy a jég

A fák állva haltak meg 10 00



Dr. Járási Lôrinc cikkében több, mint 50
évvel ezelôtti eseményt, az erdôigazgató-
ságoknak nemzeti vállalattá való átalakítá-
sát ismerteti – történelmi hûséggel – az ak-
kori rendeletek függvényében.

Vajon hogyan érintette ez az átszerve-
zés az erdôigazgatóságok és az erdô-
gondnokságok dolgozóit?

A kinevezett és kisegítô alkalmazotta-
kat teljes bizonytalanság vette körül. A
különbözô szóbeszéd, rémhír feszültsé-
get, félelmet keltett a dolgozókban. Nem
alaptalanul. Különbözô igaztalan vádak
keltek szárnyra, melyek következtében
többeket ért igazságtalan, megalázó in-
tézkedés.

Az 1948-as év nyarának közepén meg-
kezdôdött a káderezés. Két fôbôl álló bi-
zottság jelent meg az erdôgondnokságok-
nál. Általában az I. ügyosztály (személy-
zeti) vezetôje és a szakszervezet vezetôje
(akkor még volt külön erdészeti szakszer-
vezet). A bizottság minden fizetési osz-
tályba sorolt és kisegítô dolgozót meghall-
gatott. Politikai, szakmai és a szovjet iro-
dalomra vonatkozó kérdéseket tettek fel.
Az izgalom és a kérdések rendkívülisége
bénítólag hatottak a megkérdezettekre.
Ezért a kérdezettek a megfelelô válasszal
általában adósak maradtak. Ilyen adóssá
váltam én is, aki napidíjas irodai kisegítô
voltam, és a káderezést követôen erdô-
gondnoksági számvevônek neveztek ki.

Már a káderezést megelôzôen megkez-
dôdött a vezetôk leváltása, majd folytató-
dott. Tehát még a MÁLLERD fennállásakor.
Leváltották az erdôigazgatóság igazgatóját,
osztályvezetôit, az erdôgondnokságok ve-
zetôit. Az úgynevezett B listázás után meg-
történtek a kinevezések. Ezt követôen az
1949. március 1-jével megalakulandó nem-
zeti vállalat alkalmazottai a MÁLLERD Erdô-
igazgatóságoktól már február 1-jén meg-
kapták kinevezési, áthelyezési rendelvé-
nyüket. Bevezették a fizetési osztályok he-
lyett a kollektív szerzôdést, melyet a meg-
elôzô felmérésben a dolgozók elutasítottak.

Megjegyzem, hogy több elbocsátott
erdômérnök a létrehozott erdôrendezô-
ségi csoportoknál helyezkedett el, de so-
kan, számszakiak is, a fejlôdô ipar terüle-
tén találtak munkahelyet.

A nemzeti vállalatok belsô felépítésé-
re már nem emlékszem. Általában a volt
erdôigazgatóságok székhelyén alakult
NV-oknál maradtak a jobb munkaerôk,
míg az új székhelyû központokhoz ke-
rültek a többiek.

Az erdôgondnokságok felépítése a
következô volt:

Erdôgondnok
Erdôgondnok-helyettes (munkáská-

der)
Irodavezetô
Számvevô
Gépíró adminisztrátor

Takarító
Kerületvezetô erdészek
Csemetekert-kezelôk
Rakodókezelôk
1950 tavaszán mindenkit váratlanul ért

az újabb káderezésre való invitálás. Erre az
elbeszélgetésre az elôzô alapján készültek
fel a mûszaki és adminisztratív dolgozók.
A legnagyobb meglepetésre az elbeszél-
getésre egy idegen üzembe került sor. Az
idegenekbôl álló bizottságban csak egy er-
dôgazdasági munkáskáder képviselte a
szakmát. Az ezt követô áthelyezések és el-
bocsátások tisztán megmutatták, hogy a
személyi kérdésekben hozott döntések
politikaiak voltak. Megemlítem, hogy a ká-
derek, így az erdôgondnok-helyettesek
sem jártak jól, mert megszûnt a beosztá-
suk.

1950. augusztus 1-jével megalakítot-
ták a kisebb erdôgazdaságokat. A köz-
pont létszámát 17 fôben rögzítették.
Megalakították az üzemegységeket.

Az üzemegység felállása ez volt:
Üzemegység-vezetô
Adminisztrátor
Kerületvezetô erdész (sok volt erdô-

gondnok-helyettes)
Csemetekert-kezelô
Rakodókezelô
Dr. Járási Lôrinc említést tesz a rosszul

megállapított normákról, de nem ismerte-
ti, hogy egyes választékoknál is több bér-
kategória volt megállapítva. Irodagépek
hiányában egy-egy párban dolgozó faki-
termelô teljesítményének elszámolását a
kerületvezetôk nem tudták elvégezni.
Ezért minden erdész mellett volt még egy
brigádadminisztrátor, akiknek a feladatát
a felvételezés mellett a bérjegyzék elké-
szítése is képezte.

1953-ban megkezdôdött az üzemegy-
ségek összevonása és az erdészetek ki-
alakítása.

1955. március 31-ével újabb átszerve-
zés történt, összevonták a kis erdôgazda-
ságokat.

A sok átszervezés jelentôs költséget
emésztett fel és visszavetette az erdôgaz-
dasági tevékenységet. Ezekben az évek-
ben az erdôgazdálkodás nagy nehézsé-
gek árán tudta fenntartani rentabilitását,
ha fenn tudta tartani.

Mielôtt a dolgozók teljes biztonsággal
megismerhették volna környezetüket, az
újabb átszervezés elszakította ôket a tel-
jes megismerés lehetôségétôl.

Úgy vélem, hogy a sok átszervezés
nem vált hasznára az erdôgazdálkodás-
nak és nem szolgálta az ország javát

Schalkház Lipót
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visszahúzódása után a fák szinte azonnal
elkezdték benépesíteni a területet, s a jég-
határ mindössze 15 kilométerre lehetett,
amikor a legidôsebb fák már elérték a
legnagyobb, mintegy 10 méteres magas-
ságot. Ám ekkor egy hirtelen felmelege-
dés felgyorsította az olvadást, a területet
elborította a víz és megfojtotta a fákat,
amelyek közül a legöregebbek 145 éve-
sek voltak. A leülepedett iszap a hajdani
erdô talaján még a lehullott tûleveleket és
tobozokat is épségben megôrizte. Ha a
történet itt befejezôdött volna, akkor a fák
szép lassan elkorhadnak, és mára semmi
sem marad belôlük. Ám ekkor az éghajlat
váratlanul újra nagyot változott, feltehetô-
leg egy még nagyobb felmelegedés kö-
vetkezett be, amely még több vizet zúdí-
tott a területre. Ez az áradat már a gleccser
által kivájt homokot is magával sodorta,

amely aztán olyan gyengéden temette el
az erdôt, hogy a fákon még a sarjadzó
hajtások is épségben megmaradtak.

A kutatók a további vizsgálatokhoz ke-
resztmetszeti mintákat vágtak le a fákból.
Az évgyûrûk azt mutatták, hogy a fák a
maiakhoz hasonló ütemben, viszonylag
lassan növekedtek. A kutatók arra számí-
tottak, hogy a növekedés ütemében vala-
mi „törésre” fognak bukkanni, amely
visszatükrözi a mikroklímában bekövet-
kezett hirtelen változást. Ám meglepeté-
sükre ennek semmi jelét sem találták.
„Úgy látszik, a fák nem érzékelték a gyors
felmelegedést és nem változtattak növe-
kedésük ütemén. Ez pedig intô jel kell le-
gyen a mának is. Váratlanul, minden elô-
zetes jelzés nélkül nyakunkba szakadhat a
katasztrófa” – mondta Pregitzer.

(ABC News, Élet és Tudomány)
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Élményeim a nemzeti vállalatok 
megalakulásakor


