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A molyhos tölgyek alföldi elôfordulásai
DOBAY GÁBOR

A téma jelentôsége
A tölgyek nemzetsége újból és újból
vizsgálatok tárgyát képezi, egészen az
elsô leírásuktól, a genus rendszertani
problémái ma is új vitákat váltanak ki.
Az erdôgazdálkodás szempontjából az
elnevezéseknél jóval fontosabbak a
(bármilyen) taxonok ökológiai igényei
és az ezekben rejlô gazdálkodási lehe-
tôségek.

Az Alföldön elôforduló molyhos töl-
gyekrôl (Quercus pubescens és Qu. vir-
giliana), illetve ezek Quercus robur,
Qu. petraea, illetve Qu. frainetto fajok-
kal alkotott hibrid alakjairól a mai er-
dészszakma sajnálatosan keveset tud,
bár a legújabb tölgyvizsgálatok erre a
fajcsoportra is kiterjednek, illetve a tu-
dományos vizsgálatokon kívül gazdál-
kodói kísérletek is folynak. Hogy a gaz-
dálkodó számára is érdemes lehet ezek-
kel az alakokkal foglalkozni, bizonyít-
ják régi (erdész) botanikusaink figye-
lemfelhívó írásai.

Borbás (1887) számos, csak az Al-
földre jellemzô molyhos tölgy alakot írt
le, ezek jó része mára már eltûnt, így
sok tölgyalakot csak a publikációkból
ismerhetünk meg.

Fekete (1888) a tölgyekrôl írt össze-
foglaló mûvében javasolja, hogy a
molyhos tölggyel, illetve kocsányos
tölggyel képezett hibridjeivel kísérle-
tezzenek száraz homokon.

Simonkai (1890) is ajánlja a molyhos
tölgy és kocsányos tölgy hibridjeit az
Alföldre, melyek a kocsányos tölgynél
életrevalóbbak, a száraz termôhelynek
jobban megfelelnek, viszont a molyhos
tölgynél jobb növekedést mutatnak és
ezért is jobban hasznosíthatók.

A molyhos tölgyek megnevezés alatt
két taxon is érthetô: Quercus pubescens
(molyhos tölgy) és Qu. virgiliana
(olasz tölgy vagy olasz molyhos tölgy).
E két taxon sok vitát váltott már ki az Er-
dészeti Lapok hasábjain is, a cikkben a
molyhos tölgy, illetve molyhos tölgyek
megjelölést tágabb értelemben (sensu
lato) használom.

Milyen jelentôsége van
ma a molyhos tölgyeknek

az Alföldön?
Az Alföldön az ôshonos fafajok aránya
sajnálatosan alacsony. Napjainkban,
amikor a talajvíz lesüllyedése által az
Alföld területének nagy részén szára-

zabbá vált a termôhely, különösen nagy
jelentôsége lehetne egy ellenálló ôsho-
nos fafajcsoportnak. A megváltozott ter-
môhelyi viszonyok között az eredeti
társulást talán nem is lehetne visszaállí-
tani, de esetleg sikeres lenne az Alföl-
dön ôshonos, szárazságtûrô tölgyala-
kokkal végzett felújítás, illetve telepítés
(más szintén ôshonos és ellenálló elegy-
fafajokkal, például: fehér nyár, mezei
juhar, vadkörte, boróka). Különösen
védett területeken, illetve védett terüle-
tek körül lehetne ennek a megoldásnak
jelentôsége.

Ezenkívül kocsányos tölggyel, illetve
cserrel végrehajtott felújítások, telepíté-
sek pótlásainál is lehetne alkalmazni a
molyhos tölgyeket, természetesen nem-
csak az Alföldön. A mai gyakorlatban
sok esetben fekete- vagy erdeifenyôvel
végzik a pótlást, a fenyô azonban még
a tölgy vágáskora elôtt kipusztul az ál-
lományból. Azokban a természetes tár-
sulásokban, ahol a molyhos tölgy ala-
csony elegyaránnyal fordul elô, e fafaj
jelenléte sokszor a gyengébb termôhe-
lyû foltot: sekélyebb talajt vagy valami-
lyen talajhibát jelöl.

Alföldünk eredeti növényzete már
csak nagyon kevés helyen fedezhetô
föl, a kevés maradványfolt fönnmaradá-
sát minden lehetséges eszközzel bizto-
sítani kell.

Védelmükhöz, de gazdasági hasznosí-
tásukhoz is elengedhetetlen, hogy ismer-
jük a molyhos tölgyek elôfordulásait.

Kutatási célkitûzések
Kutatásaimmal megkíséreltem a moly-
hos tölgy alföldi elôfordulásait feltérké-
pezni, eredményeim ismertetésével
szeretnék hozzájárulni a molyhos töl-
gyek „újrafelfedezéséhez”.

A szakirodalom és a herbáriumi ada-
tok feldolgozásával, valamint az Orszá-
gos Erdészeti Adattárra alapozva össze-
gyûjtöttem egy adatbázist. Terepi bejá-
rással, illetve botanikusok, erdészeti,
természetvédelmi szakemberek adat-
közlése alapján ellenôriztem ezek je-
lenlegi meglétét. Külön ki kell emelnem
az illetékes erdészetek segítôkészségét,
akik nagyban hozzájárultak munkám si-
keréhez. Ezúton is köszönet nekik!

Munkámhoz az erdôgazdasági tájbe-
osztást használtam.

Az összes elôfordulás részletes jel-
lemzése nem lehet célja egy ilyen cikk-
nek, ezért a fölkutatott, illetve potenciá-

lis elôfordulásokat a mellékelt táblázat-
ban foglaltam össze. Potenciálisnak
mondom azt, ahol irodalmi vagy herbá-
rium adat alapján volt elôfordulás, de
nem találtam, illetve az illetékes erdé-
szeti, természetvédelmi hatóságok nem
tudnak róla. Az ismert elôfordulásoknál
megjelölöm a pontos helyet: tag, erdô-
részletet, illetve egyéb megjelölést, illet-
ve ahol szükséges, megjegyzést fûzök
az adathoz.

A mellékelt térképen az adattári és
az irodalmi, herbáriumi elôfordulásokat
láthatjuk, a jelenlegi ismert adatokat kü-
lön jelöltem.

Az alábbiakban tájegységenként mu-
tatom be a legjellemzôbb alföldi moly-
hostölgy-elôfordulásokat.

Eredmények
Duna-Tisza köze

Az igazán alföldi jellegû molyhos töl-
gyes erdôtársulás-maradványok a Du-
na-Tisza közén találhatók, ezeket
mondhatjuk a „legérdekesebbnek”.
Kutatásaimban is elsôsorban erre a te-
rületre összpontosítottam figyelmemet.

A következôket kell kiemelni, a
molyhos tölgy egyedek száma, illetve
az erdôtársulás természetessége alap-
ján.

Érsekhalma
Érsekhalma községhatárban az ille-

tékes erdészet – kísérleti jelleggel –
molyhos tölggyel telepítést végzett. A
termôhely igen gyenge, a 0,5 hektáros
löszkibúvásos terület „akáctemetô” jel-
legû. A telepítéshez pécsi szaporítóa-
nyagot használtak, a pótláshoz vadkör-
tét és egyéb vadgyümölcsöt alkalmaz-
tak. A telepítés mûszaki átvétele tavaly
történt meg.

A kísérlet nagyon jó kezdeményezés!
A jövôben azonban célszerû lenne helyi
makkot fölhasználni. Makkgyûjtésre a kö-
zeli Jánoshalmán, illetve Csévharaszton
(esetleg Újlengyelen) lenne lehetôség.

Jánoshalma
A jánoshalmi községhatárban né-

hány száz egyedet sikerült megtalál-
nom. Az akác-, illetve fenyôtelepítések
tömbjei közé zárt maradványfoltok egy-
kor kiterjedt tölgyest alkothattak. Kis-
kunhalas, Kunfehértó, Tompa elôfor-
dulásaival is összefüggésben lehetett ez
a tölgyes, ez utóbbiak mára már való-
színûleg eltûntek. Jánoshalmán a moly-
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Duna-Tisza köze Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Csévharaszt 69A, 86A, 70C, 70F, 71A, 71B, 71C Részben természetvédelmi területen.

Érsekhalma 43D Kísérleti telepítés 0,5 ha-on, 100% Mot.

Jánoshalma 32A, 32D, 37C, 42A, 58E Egyéb elôfordulásokat is fedeztek föl a 
közelmúltban.

Monorierdô Monorierdô Öregstrand Két egyed.

Nagykôrös 131B, 50D Máshol is lehetséges.

Péteri 3C Ültetett.

Újlengyel 5I mellett, 6K

Potenciális elôfordulások (irodalmi vagy herbárium adat alapján volt elôfordulás, de nem találtam, illetve az illetékes er-
dészeti, természetvédelmi hatóságok nem tudnak róla): Ceglédbercel, Kalocsa, Káposztásmegyer, Kiskunhalas,
Kunfehértó, Kunpeszér, Monor, Nyárlôrinc, Örkény, Pestszentlôrinc, Rákoskeresztúr, Szentmártonkáta, Tápiószecsô,
Tápiószentmárton, Tompa, Üllô

Kisalföld Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Csapod 28A, 30B, 30C, 30D, 30E, 33E Cseri talajon. Máshol is elôfordulhat 
szálanként (pl. Csapod Szolgagyôri erdô).

Kemenesmagasi 1A Az elôfordulási adatok az OEA (1996)-

Kenyeri 25A ból származnak, nem saját vizsgálat.

Röjtök 13E Cseri talajon

Potenciális elôfordulások: Chernelháza, Gönyû, Gyôrszemere, Iván

Mátra-Bükkalja Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Aldebrô 3A, 3B, 4A, 4B, 4D, 4H

Erdôtelek Csörszárka Erdôtelek és Dormánd között az árok 
és kôolajvezeték találkozása körül több 
foltban.

Feldebrô 1B, 2B, 3A, 3B, 3C, 5A

Kerecsend 3A, 4A, 5A, 5B, 7A Az elôfordulási adatok az OEA (1996)-
ból származnak, nem saját vizsgálat.

Nagygombos Legelôerdô, Lôrinci fölött.

Vécs 2G, 9A, 60A

Potenciális elôfordulások: Dormánd, Ecséd, Emôd, Fenyôharaszt, Hont, Kápolna, Ludas, Visonta

Mezôföld Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Dunaszentgyörgy Hegyes puszta környékén

Érd Kakukkhegy MOLNÁR et al. (1999) alapján.

Füle 40A, 45A

Igar-Vámszôlôhegy Dádpusztai löszvölgy

Ôsi 5A A 7G-ben is lehet, ill. elszórva máshol is.

Vál Vál-Kajászó Vadász-völgy

Potenciális elôfordulások: Báta, Dunaszentgyörgy, Jenô, Paks, Polgárdi, Szekszárd, Tolna

Az alábbi községekben az OEA (1996) alapján van elôfordulás, de nem kerestem föl, és helyszûke miatt a részleteket nem
tudom megjelölni: Alcsútdoboz, Balatonkenese, Berhida, Bodajk, Csákberény, Csákvár, Csór, Fehérvárcsurgó,
Iszkaszentgyörgy, Kôszárhegy, Nádasdladány, Ozora, Pálfa, Sárkeresztes, Simontornya, Székesfehérvár, Tolnanémedi, Vár-
palota, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly

Tiszántúl Jelenlegi elôfordulás helymegjelölése Megjegyzés

Újszentmargita Tilos erdô 4 egyed! Ôshonosságuk vitatható, a leg-
újabb (cp-DNS) vizsgálatok alapján

Potenciális elôfordulások: Egyek (Ohat)
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hos tölgyek egyedi homoki tölgyesben
találhatók. A fafajok: fehér nyár, cser-
tölgy, kevés kocsányos tölgy és moly-
hos tölgy. Az erdôk képe változatos, jel-
lemzônek a kifejezett erdôssztyeppsze-
rû megjelenés mondható, azaz többé-
kevésbé záródott erdô váltakozik ho-
moki gyeppel, illetve cserjésedô
részekkel. Az 58 E erdôrészlet eltér et-
tôl: zártabb, egyáltalán nem erdôs-
sztyepp karakterû erdô. Az itt álló
molyhos tölgyek genetikai anyaga kü-
lönösen értékes. A feltételezhetôen ko-
csányos tölgy hibridek habitusa – ilyen
termôhelyi viszonyok között – igen jó-
nak mondható. Érdemes lenne ezen
egyedek utódaival kísérleteket végezni!
Mag eredetû újulat gyakorlatilag nincs
(a szórványos makktermés ellenére), a
vad, elsôsorban vaddisznó, nagyszámú
jelenléte miatt. Igen gyakori viszont a
gyökfôsarj eredetû újulat: egy-egy idô-
sebb egyed alatt néhány négyzetméter-
nyi folton igen sûrû újulat figyelhetô
meg, és ezek gyökérzete összefügg. Ez
a szaporodási forma jellemzô stratégia
az Alföld molyhos tölgyeire.

Az értékes terület újrafelfedezése a
közelmúltban történt meg, a marad-
ványfoltok jelenleg nem élveznek vé-
dettséget.

Monor, illetve környéke
Monor környékén egykor hatalmas

tölgyesek lehettek, erre utal a sok iro-
dalmi közlés a különbözô tölgyalakok-
ról (fajokról). Ma Csévharaszt, illetve
Újlengyel határában állnak molyhos töl-
gyek. Az elôfordulások talajának alap-
kôzete homok. A csévharaszti elôfordu-
lások egy része a védett Buckás erdôre
esik. Ezek erdôssztyepp jellegûek, a
molyhos tölgy a buckatetôkön jelenik

meg, a mélyedésben a kocsányos tölgy
váltja föl. Ezeken kívül van még pár zár-
tabb elôfordulás is. Érdekesek a való-
színûsíthetôen magyar tölggyel alkotott
hibridek.

Nagykôrös környéke
Igen gazdag irodalom áll rendelke-

zésre a területrôl. A közelmúltban rész-
letes feldolgozás is készült róla. Az
alapkôzet itt is homok. A nagykôrösi er-
dô kiterjedt tölgyesében kevés molyhos
tölgy egyed található. A megmaradt
egyedek – és az erdô természetközeli
állapotban megmaradt részének – sorsa
bizonytalan, a tölgyesek akácra, illetve
fenyôre való lecserélése ma is folyik. A
viszonylag nagy tömbben sikeres ko-
csányostölgy-telepítésekre is van nem
kevés példa, igaz, ezek már vékonyru-
das, illetve rudas állományok. Itt is le-
hetne az érsekhalmihoz hasonló kísér-
leteket tenni, illetve a kocsányos tölgy
felújítások pótlásaiban molyhos tölgyet
lehetne alkalmazni.

Kisalföld
A Kisalföld cseri talaján elszórva sok-

felé elôfordulhat molyhos tölgy, illetve
hibrid alak. A csapodi és röjtöki elôfor-
dulásokat kerestem föl. A kocsányos
tölgyes cseresekben szórt elegyben áll a
molyhos tölgy, igen kis elegyaránnyal.
Föltûnô volt a tölgyek alakgazdagsága.
Itt is a pótlásokban lenne jelentôsége
ennek a fafajcsoportnak.

Mátra-Bükkalja
Az itt föllelhetô sok elôfordulás nem

kifejezetten alföldi jellegû, az erdészeti
tájbeosztás szerint azonban még az Al-
föld területéhez tartozik. A cseres-ko-
csánytalan tölgyesekben szálanként

mindenhol lehet molyhos tölgy, jelen-
tôsége a gyengébb foltokban lenne, a
felújítások esetleges pótlásaiban.

Mezôföld
Ezek sem jellemzôen alföldi elôfor-

dulások. Gyakori elegyfafajnak mond-
ható a molyhos tölgy.

Tiszántúl
Egyes vizsgálatok szerint az eredeti

sziki tölgyesekben jelen volt a molyhos
tölgy. Mára csak egy viszonylag ép állo-
mány maradt fönt Újszentmargita hatá-
rában a Tilos-erdôben, itt négy molyhos
tölgy egyed áll.

Összegzés
Milyen gyakorlati tennivalókat kívánna
tehát az, hogy a molyhos tölgyek alföl-
di elôfordulásai a jövôben is fönnma-
radjanak? Illetve hogyan lehetne a ho-
nos tölgyalakok fölkarolásával az Alföld
növényzetét a természeteshez közelibb
állapotba hozni?

Az erdôtervezéskor az Alföld kevés
természetes vagy természetközeli álla-
potban lévô erdejében nagyobb figyel-
met kellene fordítani az állományleírás-
ra. A molyhos tölgy sok esetben nem
szerepel külön fafajsorban, a kocsányos
vagy kocsánytalan tölggyel összevonva
jelenik meg, jobb esetben szöveges
megjegyzésben utalás történik rá. A ne-
velôvágások tervezésekor a termôhely
változatosságát szem elôtt tartva, a
gyengébb termôhelyû foltokon a moly-
hos tölgyet kellene elônyben részesíte-
ni. Ugyanez vonatkozik a felújításra is.
A számos tölgyalakot és azok ökológiai
igényét igen bajos elkülöníteni. A leg-
fontosabb ezért a természetes felújítás
biztosítása, így a helyi, megfelelôen
adaptálódott genetikai anyag marad
fönn az adott helyen.

Az erdôfelügyelet fontos feladata a
felújítások ellenôrzése. Amennyiben a
természetes felújítás feltételei nem
adottak, mesterséges megoldáshoz kell
folyamodni. De ebben az esetben is he-
lyi vagy a környékrôl származó szaporí-
tóanyagot kellene használni.

A természetes vagy természetközeli
erdôk fennmaradása végsô soron a gaz-
dálkodón múlik. Az Alföld kevés ilyen
erdejének jövôje „közérdek”, és nem
szabad, hogy gazdasági érdekek  befo-
lyásolják. Ezek az erdôssztyepp jellegû
erdôk nem képviselnek nagy gazdasági
értéket, a termôhelyük sem alkalmas
igazán fatermesztésre, lecserélésük
semmiféleképpen nem lehet indokolt.
Pozitív példával is találkozhatunk, ami-
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kor a gazdálkodó külsô kényszer nélkül
kíméli, védi ezeket az értékeket.

A természetvédelem szerepe egy-
részt a passzív védelem. Másrészt vi-
szont kell, hogy aktív módon is érvé-
nyesüljön az értékes tölgyalakok meg-
ôrzésével és szaporításával. A makkter-
més sok esetben adott a föntiekben is-
mertetett elôfordulásoknál, azonban a
vadkárosítás következtében mag erede-
tû újulat nem tud megjelenni; a megol-
dás kerítésépítés, makkgyûjtés, cseme-
tenevelés lehetne.

A kutatás célja a tölgyfajok taxo-
nómiai (rendszertani) kérdéseinek tisz-
tázása, az új módszerek segítségével is,
mint például DNS-vizsgálatok, keresz-

tezési kísérletek. Szükség lenne a szél-
sôséges termôhelyen is jó növekedést
mutató tölgyalakokkal végzett telepítési
kísérletekre, ezek génállományát mes-
terséges makktermelô plantázsokban
lehetne megôrizni és szaporítani.

Az elmondottak csak gondolatéb-
resztô jellegûek, az aktuális tennivaló-
kat a helyi adottságok ismeretében le-
het meghatározni.

Befejezésül álljon itt Simonkai több,
mint száz évvel ezelôtt írt gondolata,
mely nemcsak a botanikusokat kell,
hogy „buzdítsa”: „Ugyancsak buzgól-
kodnia kell hát a jelenkor botanikusá-
nak, hogy azt a nagy alakváltozatossá-
got, azt a valódi tudományos kincset, a

mely a tölgyeseinkben ezelôtt széltében
megvolt, kifürkéssze és megállapítsa
addig, a meddig még akad helylyel-
közzel régi egészen át nem alakított ter-
mészetes tölgyesekre.”

Irodalom
Borbás V. (1887): A magyar Nagy-Alföld

tölgyei. – Erdészeti Lapok, 26: 710–743.
Fekete L. (1888): A tölgy és tenyésztése. –

Állami Ny., Bp.
Molnár Zs.–Kun A. (szerk.) (1999):

Erdôssztyeppmozaikok az Alföldön 1.0 –
MTA ÖBKI – WWF, Vácrátót – Bp.

OEA (1996): Országos Erdészeti Adattár
1996-os állapota.

Simonkai L. (1890): Quercus et Querceta
Hungariae (Magyarország tölgyfajai és tölgy-
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Az Erdészeti Szolgálat felszólította a vadász-
társaságunkat, hogy fokozottabb figyelmet
fordítson az erdôsítések védelmére, mert ha
nem lesz lényeges javulás, akkor erdôvédel-
mi bírságot szab ki.

A mérhetetlen nagyságú kártétel oka a
túlszaporodott vadállomány, ami nem-
csak az erdei életközösséget veszélyezte-
ti, hanem az egész természeti környeze-
tet. A mezôgazdaságban szinte lehetet-
lenné válik a gazdaságos termelés. Az el-
múlt évben a vaddisznók által okozott
károk miatt akkora kártérítési összeget fi-
zettünk, ami messze meghaladta a disz-
nóállomány teljes értékét. A kár nagyob-
bik része nem az, amit megeszik, hanem
amit letördel, letipor, feltúr, haszontala-
nul tönkretesz.

Nem ritka, hogy éjszakánként százas
szarvasrudlik járnak át hozzánk és megesz-
nek, letarolnak mindent, amit találnak, mi
meg tehetetlen szemlélôi vagyunk a dolog-
nak, mert akkor vannak nálunk, amikor va-
dászni nem szabad rájuk. Azok a mesék,
hogy el kell riasztani a szarvasokat, inkább
az óvodába illenek. Minden nap annyi szar-
vasnak kell jóllakni, ahány van.

A kerítés csak kényszermegoldás lehet,
mert ezzel csak másfelé irányítjuk a vadat.
Nyáron a mezôgazdasági területekre, ami-
nek a következménye katasztrofális. A va-
dásztársaságok ezt semmiképpen nem tud-
nák megtenni. Nincs ennyi pénz az ágazat-
ban. Ha odáig jutunk, hogy a vadásztársasá-
goktól mindenki kiköveteli a kárának meg-
térítését, akkor fel kell oszlatni ôket, mert
nem lehet kigazdálkodni.

Amíg valaki nem meri megmondani,
hogy a vadlétszámot a meglévônek töredé-
kére kell csökkenteni, addig nem lesz meg-
oldás. Most sajnos törekvést sem látunk rá.
Sôt ellentétes irányú a tendencia. Mintha tu-
datos törekvés lenne a vadlétszám emelésé-
re, de úgy, hogy az ebbôl fakadó következ-
ményekrôl nem beszélünk, vagy legalábbis

nem az viseli a következményeket, aki a
bajt okozza.

Néhány ilyen szempont:
Az állam olyan törvényeket hoz a vad

védelmére, mintha a vaddisznó vagy a szar-
vas kihalásától kellene tartani.

– A vad az állam tulajdona. ô mondja
meg, hogy mibôl mennyit kell tartani,
mennyit szabad vagy kell kilôni, de intéz-
kedéseinek a következményeiért nem vál-
lal felelôsséget.

– A törvény nagyon sok intézkedést tesz
a vadkilövés megakadályozására: olyan a
látszat, mintha mi nem tudnánk megítélni,
hogy mit kell tenni. Ehhez korbáccsal irá-
nyító állami tisztviselô kell. Mi a legnagyobb
jószándék és egyes tagjaink elismerésre
méltó hozzáértése mellett évente sokszor fi-
zetünk jelentôs bírságokat.

Néhány nehezen indokolható korláto-
zás:

A kilövési tervtôl 10%-nál nagyobb mér-
tékben eltérni nem szabad. Ez a disznó ese-
tében teljesen indokolatlan, kérvényezgetni
kell, ha néhányat még ki akarunk lôni.

Szükségtelen korlátozást jelent.
Este napnyugta után és reggel napkelte

elôtt egy óra hosszat szabad csak vadászni.
Este vadászhatunk akkor is, ha sötét van,

éjszaka akkor sem, ha havas a táj vagy vilá-
gít a hold. A szarvas hamar „megtanulja”,
hogy mikor szabad kilépni. Egyébként is
vérében van. Ezzel a vadászat ideje lerövi-
dül. Vadászni akkor szabad, amikor még a
szarvas nem mozog.

A régi törvény megszabta, hogy a kilôtt
trófeás vadból hány százalék lehet az úgyne-
vezett mínuszpontos. Most semennyi sem
lehet. A törvény megtiltja a tévedés jogát ab-
ban az esetben is, amikor szürkületben kell
megítélni 100 m távolságból annak a trófeás
vadnak a pontos korát (1 évet sem szabad
tévedni), amit mellette állva is csak megkö-
zelítô pontossággal mondhatunk meg. Pon-
tosan tudni kell, hogy a fôág 30 cm vagy 29.

Aki ezt nem tudja, igen magas összeg bünte-
tést fizet. A trófeabírálók nem tekinthetnek
el a súlyos büntetés kiszabásától. Nem is te-
szik, meg ne is tegyék. Ezzel keresik a ke-
nyerüket. Az, hogy milyen törvények végre-
hajtását kell ellenôrizniük, nem rajtuk múlik.
A vadász meg csak remegô ujjal meri elhúz-
ni a ravaszt, ha egyáltalán meri.

A koca 5 hónapon keresztül tartó védel-
me majdnem azonos a vaddisznóvadászat
teljes tilalmával. A törvény értelmezésében
az a koca, amelyik 50 kg-nál nagyobb és nô
ivarú. Mivel a vaddisznó éjjeli vad, ezt nem
lehet biztosan megállapítani. Ez is nagyon
korlátozza a vadászatot. A meddô koca
vagy a nagyon késôn ivarzó, továbbte-
nyésztésre alkalmatlan kocák kilövésének
tilalma is indokolatlan. Akkor sem szokták a
vadászok kilôni a kocát a malacok mellôl,
amikor a törvény nem tiltotta.

A Vadászati Felügyelôség (akiket szintén
nem hibáztathatunk) érzékelve a bajt, meg-
emelte a vaddisznó kilövési tervet majdnem
duplájára. Ezzel elvégezte a maga dolgát. Év
végén majd 100 000 Ft-ra megbírságol (ez a
legkisebb tétel), mert a korlátozások miatt
nem tudtuk teljesíteni. Sok ilyen dolog hatá-
sára annyi a vad, hogy nem lehet kordába tar-
tani. A helyzetet nem mi okoztuk és mi nem is
tudunk rajta változtatni. Minket meg lehet
büntetni, de ez nem ûzi el a bajt, és talán nem
is minket kellene. A vadkár csökkentésében
nálunk senki sem érdekeltebb. Mi a 700 ha
erdôterületünkön tavaly 270 nagyvadat lôt-
tünk, de egy kis vadászterület gazdái nem
tudják orvosolni az országos bajokat.

Ezek sok év alatt halmozódtak fel és sok
év kell a megoldásokhoz. Addig is átmene-
ti törvények kellenének.

Nekünk megmondják, hogy mit te-
gyünk, közben ezer lánccal megkötik a ke-
zünket. Büntetésekkel fenyegetnek. Mi meg
nem tehetünk mást, mint fizetünk addig,
amíg van mibôl és panaszkodunk azoknak,
akiknek a szavuk messzebbre hallatszik.

Fatalin Imre Kises János
vadászmester elnök

Csigere Vadásztársaság, Ajka

Levél a törvényalkotókhoz
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A faalapú építôanyagokat már a kezdetek óta nagy siker-
rel alkalmazzák, kihasználva ezen élô anyag elônyös
tulajdonságait. Az egészséges faanyagból fôleg tartó-

elemeket, gerendázatot, födémrendszert készít az ember. Elô-
fordul azonban, hogy a kivágott fában fahibák találhatók,
amelyek a beépítést mindenképp, de sok esetben még az ál-
ló fa sorsát is megpecsételik. A belsô korhadások, szöveti el-
változások kívülrôl szemlélve nem láthatók minden esetben,
a fa habitusa egészségesnek mutatkozik. Sajnálatos tény, hogy
elôfordultak balesetek is, melyeket fakidôlések okoztak. A
balatonkenesei strandon 2000 nyarán egy hirtelen kitörô vi-
harban egy öregebb nyárfa kidôlt, és az ott tartózkodó embe-
rek közül négyen szenvedtek életveszélyes sérüléseket.

A lábon álló fák egészségi állapotát vizsgálni kell a balese-
tek elkerülése végett. A vizsgálati módszernek olyannak kell
lennie, hogy a fa egészségi állapotát ne rontsa, erre a ron-
csolásmentes eljárás az egyedüli lehetôség. Egy rövid össze-
foglaló diagramon bemutatom a roncsolásmentes vizsgálati
módszerek fejlôdését:

A legrégebbi el-
járás során Pressler-
fúróval (1.) egy vé-
kony fahengert
vesznek ki az élô
fából, és ebbôl kö-
vetkeztetnek a bel-
sô viszonyokra. Ez
gyakorlatilag ron-
csolásos eljárás, mi-
vel a fa szöveti szer-

kezetét a fúrással megbolygatják, mégis nagyon közkedvelt,
mert a fúró átmérôje 13 mm, a fa védekezô mechanizmusa ké-
pes meggátolni az elfertôzôdést.

Újabban a Resistograph(2.) mûszerrel egy 3 mm vékony fú-
rót hajtanak bele elektromotorral a fa törzsébe, és mérik a mo-
tor által felvett teljesítményt. Az elôtolási sebesség állandó. E
módszer még kevésbé roncsolja a belsô szerkezetet.

Kismértékben roncsoló eljárások közé tartozik még a fa
elektromos ellenállásmérése AS–1 konditiometerrel (3.). Itt
két vékony fúrt lyukba helyezett elektródokat kötnek össze
ellenállásmérôvel, és a fa vitalitására következtetnek.

Az akusztikus eljárások a fában terjedô rezgéseken alapul-
nak, a fa szöveti szerkezetét nem bolygatják meg.

Az úgynevezett 1 dimenziós (1D) eljárások hangsebesség
mérésen alapulnak [FAKOPP (4.), IML impulzuskalapács (5.),
METRIGARD (6.)], a fa törzsébe egy start- és egy stopérzéke-
lôt ütnek, majd e két pont között mérik a hangsebességet. Ha
korhadás van e két pont között, a hang terjedési ideje nô, eb-
bôl következtetnek a fa belsô egészségi állapotára.

A 2D eljárások [FAKOPP 2D (7.), PICUS (8.)] már képesek
síkban vizsgálni a fatörzset, ezek hangsebesség-mérésen ala-
pulnak, a technika hasonló az egydimenzióshoz, csak itt kör-
be a fa törzsére több érzékelôt is felszerelnek, majd egyesével
mérik az egyes érzékelôk közti idôket. Így átpásztázva a fa
belsejét nagyobb pontossággal lehet a korhadás helyét és
nagyságát megállapítani.

A többérzékelôs spektrumanalízis csak nemrég került a fi-
gyelem középpontjába, e módszer lényegében nem a hangse-
besség, hanem a rezgések elemzésével foglalkozik. Kísérletek
folytak telefonoszlopok vizsgálatára e módszerrel Ameriká-
ban, élôfa vizsgálatával pedig a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem roncsolásmentes favizsgálati laborja foglalkozik.

A fejlesztés alatt álló projektben (SPEKTRA) egy olyan mû-
szer fejlesztését tûztük ki célul, amely az élôfa rezgésállapotá-
ból képes a belsô egészségi állapotára következtetni. A rend-
szernek mobilnak kell lennie, és törekedünk a fa melletti vizs-
gálat idôtartamának minimalizálására.

SZALAI LÁSZLÓ

Mûszeres favizsgálat

1. ábra. Roncsolásmentes favizsgálati eljárások

2. ábra. A Pressler-fúró

3. ábra. A Resistograph mûszer

4. ábra. A hangsebességen alapuló (1D) mérés elve
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A mûszer több részegységbôl áll (érzékelôk, erôsítô, lap-
top). A fa törzsébe körbe piezoelektromos gyorsulásérzéke-
lôket verünk, ezeket árnyékolt kábellel kapcsoljuk a több-
csatornás erôsítôberendezéshez. Lényegében az érzékelôk
kalapáccsal való megütésekor a fa az állapotának megfelelô
rezgésállapotba kerül. A rezgést gyorsulásérzékelôk detektál-
ják, melyet tovább erôsítünk. A jeleket egy idôben kell az
összes csatornáról begyûjteni. Az erôsítôt laptophoz csatla-
koztatjuk, amelyben egy analóg-digitál átalakító (A/D) kártya
az érkezô jeleket idôben feldolgozza és szoftver segítségével
analizálja. Az analízis során a csatornákról érkezô jelekre al-
kalmazva a gyors Fourier-transzformációt megkapjuk a rez-
gések spektrumát, amit a szoftver kiértékel.

A kiértékelésnek két típusa van. Az egyik lehetôség az,
hogy rengeteg mérési adatot felveszünk különbözô fafajoknál
és átmérôknél, majd vizsgáljuk az eltárolt spektrumokat úgy,
hogy összehasonlítjuk az egészséges fák referenciaspektrumá-
val. A hasonlóságokat és különbségeket vizsgálva döntünk ar-
ról, mennyire korhadt, illetve mechanikailag sérült belül a fa.

A másik kiértékelési típusban elméleti levezetésekkel pró-
báljuk magyarázni a keletkezô rezgéskép és spektrum formá-
ját, felhasználva itt a csillapított rezgômozgás összefüggéseit
és a homogén rudak rezgésmódusainak számítását.

A fejlesztés jelenlegi stádiumában az egészséges fák spekt-
rumainak összegyûjtése folyik, annak vizsgálata, a spektrum
miképp függ a törzs átmérôjétôl, a fa nedvességtartalmától, a
sûrûségtôl és egyéb fizikai hatásoktól.

A mûszer nagyságára jellemzô, hogy a mérôegység a kiér-
tékelô laptoppal együtt elfér egy táskában és tápegységrôl
mûködik. Egy fa vizsgálata körülbelül 20 percig tart.

A jövôbeni továbbfejlesztési lehetôség a háromdimenziós
(3D) kiértékelés, ezzel lehetôség nyílik a hoz-
záférhetetlenebb helyeken való vizsgálatra is, pl. a gyökér
felsô részének korhadásvizsgálatára.
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A cseri talajokon folytatott gazdál-
kodás sok nehézséggel jár
együtt, amelyek elsôsorban az

erdô életében amúgy is kritikus idô-
szakra esnek. Ezek a felújulás/telepítés
idôszaka, valamint az idôs állományok
állékonysága, egészségi állapota a ked-
vezôtlen idôjárású években, évtizedek-
ben. Az elmúlt évtizedben a már „meg-
szokott” mértéket túllépte ezen problé-
mák nagyságrendje (kényszertermelé-
sek, átadatlan felújítási területek), így
mind a gazdálkodói, mind pedig a felü-
gyeleti oldalról felvetôdött annak igé-
nye, hogy az eddig alkalmazott fafaj-
összetételen, illetve technológiai eljárá-
sok mellett esetlegesen mást is kipró-
báljunk. A nagy kérdés természetesen
ilyenkor az, hogy mit változtassunk és
hogyan. A kérdés megválaszolását sze-
retnénk elôsegíteni a következôkben
felvázolt munkával, amelyben egy kí-
sérletet állítottunk be.

Kísérleti területnek a TAEG Rt. Iváni
Erdészete területén fekvô Iván 72 A er-
dôrészletet választottuk ki, amelynek
területe: 5,3 ha. A részlet termôhelytí-
pus változata a következô: kocsányta-
lan tölgyes, ill. cseres klímájú, több-
letvízhatástól független hidrológiájú,
igen sekély termôrétegû, homokos vá-
lyog fizikai féleségû gyengén cementált
kavicsos váztalaj.

A fafaj-összehasonlító kísérletben azt
vizsgáljuk, hogy a kiválasztott négy fa-
faj hogyan reagál az alkalmazott ülteté-
si technológiákra, illetve kezelésekre. A
következô tölgyfajokat választottuk ki:

– A csertölgyet (Quercus cerris),
amely a jellemzô klíma egyik névadó
karakterfaja, és az ilyen sekély talajokat
jól elviseli és alkalmazkodik az ilyen ta-
lajokon idôszakosan elôforduló szára-
zabb állapotokhoz is.

– A kocsányos tölgyet (Quercus
robur), amely szintén jól elviseli az
agyagos talajokat és karógyökere segít-
ségével képes áttörni a kavicspadot is,
ezáltal eljutni a talajvízhez, így lehetô-
séget teremt önmaga számára az aszá-
lyos idôszakban is a megfelelô mennyi-
ségû víz felvételére.

– A kocsánytalan tölgyet (Quercus
petreae), amely jó növekedést mutat a
sekély, köves talajokon és elviseli a
hosszabb száraz periódusokat is.

– Valamint a magyar tölgyet

(Quercus frainetto), amely mediterrán
vonásai miatt a köves gyenge termôere-
jû talajokat és a kedvezôtlen száraz idô-
járást egyaránt képes tolerálni.

Az elôbb felsorolt fafajok négy
blokkban helyezkednek el, amelyek-
ben különbözô talaj-elôkészítést és ta-
lajjavítást alkalmaztunk.

Kétféle talaj-elôkészítési módszerrel
készítettük elô a területet két részre
osztva. Az elsôben tárcsáztunk, ami a
szokásos felújítási eljárásnak felel meg.
A második részben a tárcsázás mellett
altalajlazítást is végeztünk, amelynek az
a legfontosabb hatása, hogy áttöri a ce-
mentálódott kavicsréteget, így a növé-
nyeknek lehetôségük van gyökereikkel
mélyebbre hatolni és így többletvízhez,
ill. tápanyaghoz jutni.

Talajjavításként meszezést és mûtrá-
gyázást alkalmaztunk. A meszezéssel
kialakított talajszerkezet tartós lesz, hisz
a talaj pH-ját növelve megszûnik a vas-
és alumínium-hidroxidok vándorlása,
cementáló hatása. A talajszerkezet ked-
vezôbbé válása miatt javul a talaj leve-
gô- és vízgazdálkodása. Meszezés hatá-
sára megváltozik a növények kalcium-
ellátottsága is, a kalciummal antago-
nista elemek (elsôsorban a kálium) fel-
vétele, megváltozik továbbá a talaj mik-
roelem-készletének felvehetôsége, va-
lamint foszforgazdálkodása és a bioló-
giai nitrogénkötés mértéke.

A kijuttatandó mész hatóanyag-
mennyisége a kicserélhetô savanyúság
alapján 3 t/ha, a ténylegesen kijutandó
mennyiség az általunk használt cukor-
gyári mésziszap hatóanyag-tartalmát fi-
gyelembe véve 5 t/ha.

A mûtrágyázás hatására az egyéb-
ként tápanyagszegény cseri talajon a
növények gyorsabban indulnak meg.
Ennek eredményeképpen gyökereik
hamarabb átjutnak az áttört kavicspa-
don a vízben gazdagabb szintekig, ami-
nek következtében az állomány növe-
kedése felgyorsul. A gyorsabban felho-
zott állomány jelentôs anyagi elônnyel
jár amellett, hogy a talaj, illetve a biocö-
nózis a fakitermelés okozta káros hatá-
sok után gyorsabban tud regenerálód-
ni.

A tápanyag-vizsgálati eredmények
alapján a területre a kijuttatandó kombi-
nált mûtrágya (NPK 15–15–15) mennyi-
sége 1 t/ha.

A kísérleti területen végzett munkák semati-
kusan

CS, 1 CS, 3 CS, 5 CS, 7
MAT, 1 MAT, 3 MAT, 5 MAT, 7
KTT, 1 KTT, 3 KTT, 5 KTT, 7
KST, 1 KST, 3 KST, 5 KST, 7
CS, 2 CS, 4 CS, 6 CS, 8
MAT, 2 MAT, 4 MAT, 6 MAT, 8
KTT, 2 KTT, 4 KTT, 6 KTT, 8
KST, 2 KST, 4 KST, 6 KST, 8

Fafajok:
CS Csertölgy (Quercus cerris)
KST Kocsányos tölgy (Quercus robur)
KTT Kocsánytalan tölgy (Quercus

petreae)
MAT Magyar tölgy (Quercus frainetto)
Kezelések:
1 Tárcsázás
2 Tárcsázás és mélylazítózás
3 Tárcsázás és mûtrágyázás
4 Tárcsázás, mélylazítózás és mû-

trágyázás
5 Tárcsázás, meszezés és mûtrá-

gyázás
6 Tárcsázás, mélylazítózás, mesze-

zés és mûtrágyázás
7 Tárcsázás és meszezés
8 Tárcsázás, mélylazítózás és me-

szezés

A fenti kezelések után megtörtént az
ültetés. Az ültetés után bekerítettük a
kísérleti területet, hogy a vadkár ne be-
folyásolja a kísérleti eredményeket.

A tavalyi aszály komolyan veszélyez-
tette az erdôsítés megmaradását, ezért
kénytelenek voltunk visszavágni a cse-
metéket. Ennek ellenére erdôsítésünkben
jelentôs mértékû pótlást kell végrehajtani.
A visszavágás következtében az augusz-
tusi növény-mintavételtôl eltekintettünk,
így az elsô növény-tápelemtartalom vizs-
gálatokat az idén tervezzük végrehajtani.
A késôbbiekben talaj- és növényvizsgála-
tokkal, valamint állományparaméterek
rendszeres felvételével szeretnénk nyo-
mon követni az állományok fejlôdését.
Összehasonlítani a tölgyfajok növekedé-
sében megmutatkozó eltéréseket, vala-
mint a különbözô talaj-elôkészítési eljárá-
soknak a növekedésre gyakorolt hatását.

A kísérletet OTKA és FVM támoga-
tással hoztuk létre, és végezetül szeret-
nénk megköszönni a TAEG Rt.-nek, va-
lamint Iváni Erdészetének a kísérlethez
nyújtott sokrétû támogatását.

BIDLÓ A.–KOVÁCS G.–LÁSZLÓ R.–SZODFRIDT I.

Fafaj-összehasonlító kísérlet 
beállítása a cseri talajokon
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Kitûnô kezdeményezés folytatása volt a
Környezetvédelmi Minisztériumnak, hogy
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerve-
zésében nagyköveti találkozóra invitálta a
Magyarországon állomásozó illetékese-
ket. Az EU-országokon kívül Kanada, az

Amerikai Egyesült Államok, Izrael Ma-
gyarországra akkreditált nagykövetei vet-
tek részt. A Balaton-felvidék nevezetessé-
geinek megtekintése után Szentbékkállán
tartott sajtótájékoztató zárta az igen hasz-
nos és jó hangulatú rendezvényt.

Diplomaták a Balaton-
felvidéken

Dr. Kovács Jenô
kitüntetése
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Kovács
Jenô Állami díjas erdômérnöknek a mezô-
gazdasági tudomány doktorának, az
Egererdô Rt. nyugalmazott vezérigazgató-
jának, címzetes egyetemi tanárnak az erdô-
gazdálkodás, az erdészet mûszaki fejleszté-
se terén végzett, nemzetközileg is nagyra-
becsült tevékenységéért a MAGYAR KÖZ-
TÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKE-
RESZTJE kitüntetést adományozta.

Gratulálunk!

Pro Silva
Hungariae
kitüntetések
Pro Silva Hungariae (A magyar erdôkért)
kitüntetést kapott dr. Palotás Gábor
egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Ter-
mészetvédelmi, Állattani és Vadgazdál-
kodási Tanszék (képünkön balról); Pin-
tér Ottó erdômérnök, a Sefag Rt. Zselici
Erdészet igazgatója (jobbról) és Támba
Miklós erdésztechnikus, Napkor.

A díjat Vonza András FVM miniszter
adta át (képünkön középen).

Fotó: Detrich Miklós

Közlemény
az Erdészeti, Faipari, Papíripari Nemzet-
közi Ösztöndíjas Alapítvány javára tett
1%-os jövedelemadó felhasználásáról

A fenti befizetések alapján 2000 szep-
temberében az APEH 2 087 316 Ft-ot
utalt át Alapítványunknak. Ebbôl a Kura-
tórium az alábbi pályázatokat támogatta:

• Hagyományápolás (balekoktatás,
valétálás) 400.000 Ft

• Külföldi tanulmányutak, konferenci-
ák, szakmai cseregyakorlatok 850.000 Ft

• Nemzetközi szakmai és sportverse-
nyek 700.000 Ft

• Hallgatói lapok, kiadványok
150.000 Ft

Köszönet mindazoknak, akik felaján-
lásukkal Alapítványunkat támogatják,
amelyet a fenti név és a következô adó-
szám: 19112855-1-08 feltüntetésével le-
het megtenni.

Kérjük, támogassák továbbra is a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem hallgatóinak
és fiatal oktatóinak szakmai fejlôdését.

A Kuratórium
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A terepen, Kisgyón határában tar-
totta az országos megnyitót a
„VADEX” Rt. Balsay Miklós vezér-

igazgató szavai után Tóth Károly erdé-
szetvezetô és Jaksics István mûszaki ve-
zetô ismertette a megjelent vendégek
elôtt a térségben folyó természetszerû
erdôgazdálkodást. A hosszúkígyósái Er-
dei Szentélyben a vadászkürtösök – a
Vándorgyûlésen ismerhettük meg ôket –
után Balsay István, az Országgyûlés Te-
rületfejlesztési Bizottságának elnöke is-
mertette az erdôkkel kapcsolatos jövô-
beni teendôket. A beszédet Hubertusz
mise követte, majd a Móri fúvószenekar
játszott. A tudósító csak azt sajnálja,
hogy egyszerre nem lehet ott az ország-
ban megtartott valamennyi rendezvé-
nyen. Balsay István beszédébôl idézünk:
„Az Európai Unióban nem várható,

hogy egységes erdészeti politikát alakí-
tanának ki, ezzel együtt azonban a kö-
zösségi erdészeti politika mindazon er-
dészetpolitikai problémával foglalko-
zik, amely határokon túlnyúló szabá-
lyozást igényel, amely meghaladja az
érintett államok saját lehetôségeit. Min-
den, ami e követelményeknek nem fe-
lel meg, célszerûen koordinált erdésze-
ti politika keretében oldható meg.

Stratégiai szempontból az európai
erdôkért felelôs miniszterek strasbourgi

és helsinki konferenciáinak határoza-
tai irányadók, nevezetesen:

• a strasbourgi konferencia határo-
zatai a következôkrôl szólnak:

– az erdei ökoszisztémák megfigye-
lését célzó állandó próbaterek európai
hálózatának kialakításáról,

– az erdei génkészletek megôrzésérôl,
– az erdei tûzesetek decentralizált

európai adatbankjának létrehozásáról,
– a hegyvidéki erdôk kezelési mód-

jának adaptálásáról az új környezeti vi-
szonyokhoz,

– a fás növé-
nyek fiziológiai
kutatására szolgá-
ló EUROSILVA há-
lózat bôvítésérôl,

– európai háló-
zat létrehozásáról
az erdei ökoszisz-
témák kutatásáról;

• a helsinki
konferencia hatá-
rozatai a követke-
zôk:

– az európai er-
dôk tartamos
(fenntartható) gaz-
d á l k o d á s á n a k
irányelvei,

– az európai er-
dôk biológiai sok-
félesége (biodi-
verzitás) megôrzé-
sének és fenntartá-
sának általános
irányelvei,

– erdészeti
együttmûködés a

gazdasági átmenetben lévô országok-
kal,

– az európai erdôk kezelési stratégi-
ái a klímaváltozáshoz történô hosszú tá-
vú alkalmazkodás érdekében.

Fontos megállapítás, hogy a környe-
zetvédelem a nemzetközi kereskedelem-
ben is meghatározó szerepet fog játsza-
ni. Egy ilyen rendszer azonban erôsíte-
ni fogja a fatermékeknek mint újrater-
melhetô, környezetkímélô terméknek a
pozícióját, tehát erôsíteni fogja a he-
lyettesítô termékekkel szemben a fater-
mékek versenyképességét.

A világ éves fanövedéke – összeha-
sonlítva más újratermelhetô nyersanya-
gokkal – több, mint a burgonya-, búza-,
rizs-, kukorica-, árpa-, zab- és rozsterme-
lés együttesen. Ipari alapanyagokkal
összehasonlítva: a világ fakitermelése
közel azonos a cement-, acél-, mûanyag-
és alumíniumtermelés összegével.

Az Európai Unió a világ harmadik
legnagyobb fafelhasználója, de csak
szükségletének felét fedezi saját terme-
lésbôl, az immateriális javak változó
mértékû igénybevétele mellett.

Az erdôk tulajdonosi szerkezete úgy
alakul, hogy a jelenlegi erdôterületnek
mintegy 60 százaléka állami, 40 szá-
zaléka magántulajdonban lesz a kár-
pótlási folyamat lezárultát követôen. Az
új erdôtelepítések azonban – a termô-
föld jövôbeni, minimálisan 80 százalé-
kos magántulajdona okán – elsôsorban
magántulajdonúak lehetnek. Mintegy
250–290 ezer új erdôtulajdonossal kell
számolni.

Tényleges probléma az, hogy az elap-
rózott vezetési szerkezet megnehezíti, sôt

Erdôk Hete
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szinte lehetetlenné teszi átfogó stratégiák
kialakítását, ami által elvesznek azok a
versenyelônyök, amelyeket egy ilyen mé-
retû és erejû szervezet birtokolhatna.

Az erdôk anyagi és nem anyagi jelle-
gû hozamai és szolgáltatásai tartamossá-
gának biztosítása, az erdôvagyon védel-
me érdekében Magyarországon több,
mint 100 éve önálló erdészeti szakigaz-
gatás létezik. Jelenlegi felépítésében
1997. január 1. óta mûködik és látja el az
erdôk védelme, fenntartása érdekében
nélkülözhetetlen, jogszabályokban
meghatározott igazgatási feladatokat az
Állami Erdészeti Szolgálat és 10 aláren-
delt területi igazgatóság. A fel-adatokat
végzô intézmények rendkívül alacsony
létszámmal, alulfinanszírozottan, állan-
dósult túlterheltségben látják el – az elô-
zôekben vázoltak következményeként
– a nagyságrendekkel gyarapodott
munkát. Az erdôvagyon védelme érde-
kében a fejlett államokban (melyek ha-
zánkhoz hasonló ökológiai adottságok-
kal – erdôállományokkal – és erdôgaz-
dálkodási múlttal rendelkeznek), így az
EU-országokban önálló erdészeti szak-
igazgatási szervezetet mûködtetnek.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az egysé-
ges magyar erdészeti szolgálat létreho-
zása meghagyta a területi mûködéshez
szükséges önállóságot, a biológiai ala-
pokhoz alkalmazkodó regionális mûkö-
dési területeket, azok mozgékonyságát,
a megfelelô döntési jogköröket, de a

szakmai elemzô, fejlesztô, ellenôrzô
munkát jobban ellátja, az informatikai és
mûszaki fejlesztési feladatokat egysége-
sen és takarékosan oldja meg. Az ágaza-
ti döntés-elôkészítésekhez magas színvo-
nalú elemzéseket szolgáltat.

A magyar fafeldolgozó ipari kapaci-
tások/feldolgozási technológiák nem
felelnek meg a kívánatos mértékben fa-
választéki/fafaji lehetôségeknek, illetve
adottságoknak. A fahasznosítás szerke-
zete a fejlôdô országok színvonalán
van, ami elsôsorban az ipari fa (vé-
konyfa) hazai hasznosításában tükrözô-
dik. Ugyanakkor a magyar piac kicsi
ahhoz, hogy optimálisan mûködtethetô
gyártókapacitás termékmennyiségét
felvegye, tehát nagyobb régióban kell
tervezni.

Az erdôgazdálkodás nemzetgazdasá-
gi céljának az erdôkkel szemben támasz-
tott sokrétû társadalmi igénynek hosszú
távon történô biztonságos (tartamos), a
környezet- és természetvédelemmel, a
földhasznosítás és a talajvédelem érde-
keivel összehangoltan növekvô mértékû
kielégítését kell tekinteni.

A társadalmi igényeknek az erdôál-
lomány gyarapításával, minôségének
javításával lehet megfelelni. Prognózi-
sok szerint a racionális földhasználat
során a szántó mûvelési ágból 15–16
százalék más mûvelési ágban történô
hasznosítással lehet számolni. Az alter-
natív földhasznosítás keretében történô

erdôtelepítésnek – összehasonlítva más
megoldásokkal – jelentôs kockázati ele-
mei is vannak. Mindenekelôtt a kárpót-
lási folyamat, valamint a rendelkezésre
álló földterület termôhelyi adottságai.
Az alternatív földhasznosítást pedig –
mint lehetôséget – az agrárpolitika
egyik elemeként kell alkalmazni.

Elfogadva az erdôvel szemben tá-
masztott komplex társadalmi igényt, az
erdôtelepítést ökológiai, ökonómiai és
szociológiai igényeknek megfelelô –
nemzeti léptékû – beruházásnak kell te-
kinteni úgy, hogy nagyobb – folyama-
tosan bôvülô – erdôterület esetén bô-
vülhet a védelmi funkciót betöltô, illet-
ve a védett erdôk területe is.

Stratégiai cél Magyarország erdôs-
ültségének 25–27 százalékra emelése.
Ennek érdekében EU-támogatás eseté-
ben fokozatosan el kell érni 2000. évtôl
a 20 ezer ha/év erdôtelepítési ütemet.
Ennek biztosítani kell anyagi, biológi-
ai, mûszaki és szellemi feltételeit.

Az iparpolitika részeként tudatos fa-
nyersanyag-gazdálkodásra van szük-
ség, mivel az erdô és a belôle kitermel-
hetô nyersanyag – mint megújítható
erôforrás – a nemzeti vagyon része.
Nyilvánvaló, hogy a fafeldolgozó ipar
erdészeti fejlesztésekkel harmonizáló
fejlesztése nélkül az erdôgazdálkodás
reménytelen helyzetbe kerülne, mivel
jól mûködô fafeldolgozó ipar nélkül
nincs életképes erdôgazdálkodás.
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Szükségszerû az erdészeti politika,
az ökológiai kérdések, a mezôgazdasá-
gi tevékenység, a térségi fejlesztés és az
iparpolitika ökonómiai keretben törté-
nô összehangolása, szintetizálása.

A fagazdaság számára javasolható
stratégiai irányoknak inkább a minô-
ségfejlesztést kell megcélozni.

A versenyképesség fejlesztésének
alapvetô feltétele a termékinnováció és
a marketingmunka fokozott támogatá-
sa és javítása.

Jelenleg az új erdôtulajdonosok nem
mindegyike rendelkezik elégséges
szakmai, jogi, pénzügyi ismerettel. Tár-
sadalmi érdek azonban az erdôk stabili-
tásának fenntartása, ezért – legalább ad-
dig, amíg életképes magántulajdonos
szervezetek nem mûködnek – az állam-
nak vállalnia kell az erdészeti szakta-
nácsadás szervezését és finanszírozását,
beleértve az integrációs tevékenység
ösztönzését is. Távlatilag a szaktanács-
adás vállalkozói tevékenységnek te-
kinthetô.

Emellett, illetve ezzel egyidejûleg kell
gondolni az erdészeti infrastruktúra fej-
lesztésére is. Utóbbi az erdôfeltárási te-
vékenység aktivitásának növelését je-
lenti a környezet- és természetvédelmi
szempontokat érvényesítô feltáró úthá-
lózat bôvítésével. A felsorolt erdészeti
fejlesztések – sajátosságaiknál fogva –
költségvetési támogatást igényelnek.

Határozottan támogatni kell az ôsho-

nos fafajokra helyezett hangsúlyt az er-
dôtelepítés és erdôfelújítás területen,
összhangban a természetvédelemmel, il-
letve a termôhelyi adottságokkal, tekin-
tettel a fafajválasztás általános irányelve-
ire, az ôshonos fafajok nemesített szapo-
rítóanyagának biztosítására, valamint az
ôshonos fafajok számára alkalmatlan ter-
môhelyek más fafajokkal történô telepí-
tésére az alternatív földhasznosítás, illet-
ve a vidékfejlesztés keretében.

Meg kell vizsgálni az erdôvel kapcso-
latos illetékeket, és javaslatot kell tenni
olyan illetékkiszabásra, amely vonzóvá
teszi az erdô birtoklását és ott a tarta-
mos gazdálkodást. Jelenleg illetékköte-
les az alábbi eljárás:

Javaslat illetékkiszabásra:
A nagyobb és megfelelô, tartamos ho-

zamokat biztosító erdôbirtoknagyság ki-
alakulása érdekében az erdôtulajdon át-
ruházása (elidegenítés, ajándékozás, cse-
re, adás-vétel, öröklés stb.) esetén,
amennyiben a helység a határon belül, a
helyi lakosú személyek részére történik
és meglévô erdôhöz, kisebb birtok na-
gyobbhoz csatlakozik, gazdasági társasá-
gok, erdôbirtokossági társulathoz kap-
csolódik stb., illetékmentességet biztosít-
son a törvény átmenetileg legalább 5
évig (vagy tovább). Az ilyen módon ke-
letkezett adóköteles jövedelem utáni adó
elengedésére méltányossági eljárás kere-
tében legyen jogosult az adóhatóság.

Minden olyan erdôingatlan ügyben,
ami birtokkoncent-
rációt segíti elô, il-
letékmentességre
lenne szükség.

Nem kívánatos
a faanyag-felhasz-
nálás iránti igény
visszaszorítása, in-
kább ösztönözni
kell a társadalmat
a fának mint kör-
n y e z e t k í m é l ô
nyersanyagnak a
minél szélesebb
körben történô
h a s z n á l a t á r a .
Ezért az EU-orszá-
gokban alkalma-
zott mintára ki kell
dolgozni egy olyan
marketingkoncep-
ciót, amely egy-
részt garantálja az
erdô fenntartható
fejlôdését, másrészt
képes elôsegíteni a
fatermék-kereslet
kielégítését is.”

Tanácsok
adóügyekben
„Egy vidéki város erdôbirtokossági
társulatának elnöke vagyok. A társulat
többségében öreg, nyugdíjas embe-
rekbôl áll. Ennek az erdôbirtokosság-
nak az érdekképviseletét látom el a
háromfôs elnökség és ugyancsak há-
romfôs felügyelôbizottság keretén be-
lül. Ténykedésünkért tiszteletdíjat és
természetbeni juttatást (fajárandóság)
kapunk a cégbíróság által jóváhagyott
alapszabálynak megfelelôen, amit az
éves közgyûlés is elfogadott. E juttatá-
sok kezelését szeretném tisztázni. Úgy
érezzük, hogy tévesen értelmezzük az
idevonatkozó adózási állásfoglalást,
miszerint társulatunk mint erdôgaz-
dálkodó ôstermelôként is elszámol-
hatja a gazdálkodását. Fakitermelésre
csak 2003-ban kapunk engedélyt,
ezért bevétel most csak az állami tá-
mogatásból származik, amit erdôtele-
pítésre és ápolási munkák elvégzésé-
re fordítunk.”

Az erdôbirtokossági társulat – a sze-
mélyi jövedelemadó törvényének alkal-
mazása szempontjából – társas vállalko-
zásnak minôségül, tehát nem ôsterme-
lôinek, a társulat tevékenysége pedig
nem lehet ôstermelôi tevékenység. (Ôs-
termelônek csak a törvényben megha-
tározott feltételeknek megfelelô, tizen-
hatodik életévét betöltô magánszemély
minôsülhet.)

Az erdôbirtokossági társulatba vitt
erdôtulajdon tulajdonosa azonban jogo-
sult a tulajdonosi jogon alapuló haszon-
vételek (például erdészeti szaporítóa-
nyag gyûjtése) gyakorlására. E tevé-
kenység tekintetében az erdôtulajdonos
ôstermelônek minôsülhet.

Az elôzôekbôl következôen azt a
bevételt, amit az erdôbirtokossági tár-
sulat tagja (vagy alkalmazottja) e jog-
viszonyára tekintettel kap, nem lehet
ôstermelôi bevételként számításba
venni. A konkrét kérdést illetôen te-
hát az erdôbirtokossági társulatból
származó tiszteletdíj teljes egészében
adóköteles, mégpedig az összevont
adóalap részeként. Amennyiben a fa-
járandóság nem az említett haszonvé-
telnek felel meg, hanem valóban a le-
vél szerinti természetbeni juttatás, úgy
annak a magánszemély által meg nem
fizetett része után a tárasságnak adóz-
nia kell.

(Szabad Föld)
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Ta-
nácsa az Erdômérnöki Kar Tanácsának
elôterjesztésére HONORIS CAUSA
DOCTOR-rá avatta az erdészeti mûsza-
ki fejlesztésben elismert szakmai mun-
kássága, magas színvonalon mûvelt
szakmai, közéleti tevékenysége, egye-
temünk Erdômérnöki Karának oktatá-
sában való közremûködése, széles kö-
rû szakirodalmi tevékenysége, eddigi
életmûve elismeréseként DR. KOVÁCS
JENÔ okleveles erdômérnököt, címze-
tes egyetemi tanárt, a mg. tud. dokto-
rát, nyugalmazott vezérigazgatót.
„Az Alma Materünk páratlan lehe-

tôsége és varázsa, hogy a mérnöki tu-
dományokat oktatja, de mindezt bio-
lógiai alapokra helyezi! Mindenkinek
a saját életpályája dönti el, hogy me-
lyik tudományterület játszik fonto-
sabb szerepet szakmája, élethivatása
gyakorlásakor. Ez az összhang juttat-
ta páratlan elismerésre a Sopronban
végzett kollégákat a világban (ha a
történelem vihara úgy hozta; Kana-
dában) és hazánkban egyaránt. Ez a
magyar erdômérnökképzés egyik titka
és lényege!” – mondotta a köszönô be-
szédében Kovács Jenô.

*
Az Ember az Erdôért Alapítvány Ku-

ratóriuma az erdôk érdekében kifejtett
több évtizedes munkájának elismerése-
ként EMBER AZ ERDÔÉRT EMLÉKÉR-
MET adományozott:

NÉMETH ISTVÁN erdésztechnikus
SOÓS GYULA okleveles erdômér-

nök,
TAKÁCS ZOLTÁN okleveles erdô-

mérnök
VALOVICS JÓZSEF erdésztechnikus
részére;
ALMA MATER EMLÉKÉREMBEN
részesült:
BÁRÁNY GÁBOR okleveles erdô-

mérnök,
MATÁNCSI JÁNOS okleveles erdô-

mérnök.
LUX ANDRÁS okleveles kohómér-

nök egyetemünk volt hallgatója és ok-
tatója felajánlása alapján jutalomban ré-
szesült:

VITYI ANDREA doktorandusz hall-
gató a kémiai tudományok terén nyúj-
tott kiemelkedô teljesítményéért Proszt
János professzor úr emlékére.

Vasoklevélben részesült:
Abonyi István gyémántokleveles er-

dômérnök

Gyémántoklevélben részesült:
Czuppon Károly aranyokleveles er-

dômérnök
Hibbey Albert aranyokleveles erdô-

mérnök
Kostein Ferenc aranyokleveles erdô-

mérnök

Aranyoklevélben részesült okleve-
les erdômérnökök:

Bogár László
Bogár Pál
Boncz Tibor
Boross Jenô
Diósi Gyula
Dömösi József
Eördögh Árpád
Farkas László
Farkas-Jandl Tibor
Fodor László
Földényi Mihály
Frank László
Fülöpp Zoltán
Gáspár-Hantos Géza
Dr. Ghimessy László
Hagen Ferenc
Hessz Jenô
Holéczy Géza

Höbausz Richard
Jagodich Béla
Kárpáti Gábor
Kéky Gyula
Kiss Endre
Kiss Ipoly
Kovács Béla
Márcis Béla
Mohos János
Nagy Lajos
Olaszy István
Orosz Ottó
Dr. Pagony Hubert
Perlaky János
Pöltl Károly
Rencz János
Dr. Roxer Egon
Sipeki Zoltán
Dr. h. c. dr. Solymos Rezsô
Surányi János
Szabó József
Szalay Imre
Szentei Barnabás
Szörényi Miklós
Tóth Pál
Tóth Sándor
Trenka Sándor
Tresó István
Wisnovszky Károly
Zsilinszky Gyôzô

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
2001. évi tanévnyitóján

Díszoklevelek adományozása

Balról jobbra: Hibbey Albert, Abonyi István,Czuppon Károly, Kostein Ferenc



Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 10. szám (2001. október) 321

S opronban, a Károly-kilátó alatt lé-
vô autóparkolónál felavattuk a
nyugat-magyarországi felkelô

harcok emlékére állított erdei emlék-
mûvet (a szobor Kovács György szob-
rászmûvész alkotása). Barátossy Gábor
szavai invitáltak.

A „Rongyos gárda”
Az elsô világháborút lezáró párizsi bé-
keszerzôdés 1920. június 4-én Trianon-
ban feldarabolta Magyarországot.

Az akkori magyar közvélemény der-
medten fogadta a békeszerzôdést és
sajnos nem kellô eréllyel lépett fel elle-
ne. Az ország bénultan vette tudomásul
a kormány területátadási elôkészületeit.

Voltak azonban magyarok, akik úgy
érezték, hogy tenni kell valamit. Külö-
nösen azok, akik már a román megszál-
lás idején is többé-kevésbé sikerrel el-
lenálltak a beözönlô idegen erôknek. A
kecskeméti tanyavilágban látszólag alig
észrevehetô szervezkedés indult meg
háborút viselt, harcban százszor kipró-
bált egykori frontharcosokból. Az itt
összegyûlt hatvanhárom magyar hazafi
nyolc teherautón, eldugott háborús
puskákkal, kézigránátokkal felszerelve
indult el az osztrák határ felé, hogy
megakadályozza Nyugat-Magyarország
és Sopron Ausztriának való átadását. Ez
a rosszul felszerelt, rongyos ruhájú kü-
lönítmény a „Rongyos gárda” kiegé-
szülve a nyugat-magyarországi felke-
lôkkel, köztük a Sopronba települt egy-
kori selmeci fôiskola bányász, erdész,
kohász hallgatóival, valamint a moson-
magyaróvári gazdász akadémikusokkal
az elsô komolyabb csatáját 1921. au-
gusztus 29-én Ágfalvánál vívta meg a
bevonuló osztrákokkal szemben.

A nyolcvan éve lezajlott ágfalvi csata
indította el azt a hôsi küzdelmet, amely-
nek eredményeként soproni népszava-
zást tartottak és Nyugat-Magyarország
nagy része megmaradt magyarnak.

A nyolcvan évvel ezelôtti hôsökre és
halottakra, önzetlen hazaszeretetükre és
bajtársiasságukra emlékezünk a most fel-
állított emlékmûvel a soproni erdôkben.

Ifj. Sarkadi Sándor 
történész:

Itt, a megmaradt nyugati végeken, a
soproni Károly magaslat lábánál gyûl-
tünk össze, hogy egy új szobor leleple-
zésével tisztelegjünk mindazok elôtt,

akik 80 évvel ezelôtt a legdrágábbat,
életüket áldozták azért, hogy Sopron és
környéke magyar maradhasson.

A Saint German-i és Trianoni béke-
diktátum, osztrák követelésre, még
Nyugat-Magyarországot is elszakította
Szent István koronájától. Veszni látszott
Sopron városa, a Széchenyi hamvait ôr-
zô Nagycenk és a szûkebb környék.
Magyarország megalázva, az ország-
vesztés kábulatában, aléltan várta sor-
sát. Azonban csoda történt...

Ma – ezen a helyen – azokra a bátor
férfiakra emlékezünk, akik elsôként fog-
tak fegyvert hazánk területi integritásá-
nak védelmében. Még 1919 augusztusá-
ban alakult meg a Rongyos gárda kisszá-
mú, de harcedzett serege. Frontot járt
tisztekbôl és katonákból, szegény nap-
számosokból, a székely hadosztály ma-
radványaiból. Vezetôjük Héjjas Iván kép-
viselô, I. világháborús repülô fôhadnagy
volt, az a férfiú, akit évtizedeken át csak
mocskoltak ebben a hazában. Mihelyt hí-
rét vette, hogy veszélyben a haza, azon-

nal cselekedett. Úttalan utakon nagy ti-
tokban vezette el kicsiny, de ütôképes
csapatát Sopron alá, a város megmenté-
sére. A legkevésbé ismert tény, hogy
1921. augusztus 28-án Ágfalva térségé-
ben az ô 120 embere, az Alföld magyar-
jai, fôként a kecskeméti tanyavilág szegé-
nyei markolták meg acélos szívvel és
harcedzett karral a fegyvert, s ôk lôttek rá
elsônek a bevonuló osztrák csendôrökre.
Alvezéreik Francia-Kiss Mihály, Kaszala
Károly és Maderspach Viktor voltak.

A kibontakozó tûzpárbajban hôsi ha-
lált halt Baracsi László is kecskeméti
gazdalegény volt. Sopron idôlegesen
megmenekült a tervezett átadástól. Az
elsô ágfalvi csatával pedig kezdetét vet-
te a másfél hónapig tartó nyugat-ma-
gyarországi felkelés.

Néhány nap elteltével a fegyveres el-
lenállók között már ott találjuk a
Selmecbányáról idemenekült erdô- és
bányamérnök hallgatókat is. Felkelô
haditanácsuk kimondta, ha kell, életük
árán is megvédik Nyugat-Magyarorszá-

Erdei emlékmû a Károly-kilátó alatt
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got. Vezetôjük Székely Elemér fôiskolai
karhatalmi parancsnok volt.

És másodszor is eljött a csoda. 1921.
szeptember 8-án, az Ostenburg-
Moravek Gyula ôrnagy csendôreitôl ka-
pott fegyverekkel a magyar irreguláris
erôk végleg megállították a Sopronra
törô osztrák csendôrséget.

Ágfalva ettôl a naptól vált világese-
ménnyé, mert ez az ütközet vezetett el
a velencei tárgyalásokhoz, majd a ké-
sôbbi soproni népszavazáshoz.

Machatsek Gyula, Szechányi Elemér és
Pehm Ferenc hôsi halált haltak az össze-
csapásban. Ôk vérükkel szavaztak arra,
hogy ez a város késôbb büszkén viselhes-
se kitüntetô címét: Civitas Fidelissima. Az
egész ország megmozdult. A felkelést a
legnagyobb titokban a magyar kormány is
támogatta: Bethlen miniszterelnök és ka-
binetje, valamint vitéz Jákfai Gömbös
Gyula és báró Prónay Pál. A társadalmi
szervezetek: az Ébredô Magyarok Egyesü-
lete, a Magyar Országos Véderô Egyesü-
let, a védô Ligák szövetsége toborozta a
felkelôket. Országgyûlési képviselôk, fô-
ispánok, szolgabírák, egyszerû hivatalno-
kok, vasutasok vették ki részüket Sopron
és kornyéke megmentésébôl.

A magyar ifjúság 1921 ôszén hazasze-
retetbôl és áldozatkészségbôl – nem elô-
ször a magyar történelem során – jelesre
vizsgázott. A Fertô-parti Nezsi-dertôl a Vas
megyei Németújvárig küzdöttek az 1000
éves határokért. Az akkori Magyarország
valamennyi társadalmi rétege ott harcolt a
Lajtánál és a Pinka völgyében. Héjjas Iván
rongyosai, Budaházy Miklós, Taby Árpád,
Prónay Pál bán felkelôi. Egymás mellett
rohamoztak szegények és úrifiúk, tiszti
különítményesek és veterán frontharco-
sok, pesti mûegyetemisták és soproni fô-
iskolások. A mosonmagyaróvári gazdá-
szok pedig kimondták: az 1921/22-es tan-
évet Hamvasdon harcolva nyitják meg!

Az MTI jelentette 1921. szeptember
23-án: „Szeptember 22-én Nezsider tér-
ségében szabadcsapatok felderítôi oszt-
rák járôrökkel vették fel a tûzharcot...”

A kisebb gimnazistákat – a sárvári, a
szombathelyi és gyôri diákokat – már úgy
kellett leszedni a vasúti kocsikról. ôk is
mindannyian harcolni akartak a hazáért.

Az elesett felkelôk nevét késôbb már-
ványba vésték. Többek sírján vagy halála
helyén emlékobeliszk magasodik, má-
soknak fakereszt sem jutott. Nevük és
cselekedetük feledésbe merült, vagy alig
ismert már az utókor elôtt. Ám voltak hál’
Istennek, minden idôben emlékébresz-
tôk, akik felrázták az ország lelkiismere-
tét: Gondoljunk Missúray-Krúg Lajos el-
évülhetetlen munkásságára vagy a közel-

múltban elhunyt, kiváló felvidéki törté-
nészre, dr. Fogarassy Lászlóra. Ô 30 évig
kutatta e másfél hónap eseményeit és
publikálta történéseit. Csendes fôhajtás-
sal, az emlékezés koszorúival gondoljunk
mindazokra, akik elestek Nyugat-Ma-
gyarország védelmében! Hadd hangoz-
zék itt el a hôsi halottak teljes névsora!

1921. augusztus 28., Ágfalva: Baracsi
László, Pinkafô, Szabó József szakaszve-
zetô, Papp tizedes (mindhárman Kecske-
métrôl); Burgóhegy: Schmidt vendéglôs
Magashegyrôl. Augusztus 29.,
Hohenbrugg: Gubicza Ákos fôiskolás.
Szeptember 2., Lantosfalva: Roskovits fô-
hadnagy. Szeptember 4., Salamonfalva:
Kalocsay Imre hadnagy, magyaróvári fô-
iskolás Ceglédrôl. Szeptember 5.,
Gyanafalva: Párvy Kornél László Komá-
rom megyei fôszolgabíró Kirchsilag, is-
meretlen felkelô, Hanus Ferenc Károly
mûegyetemi hallgató, Nemetz Ferenc
szegedi tanító, Achmed nevû bosnyák,
Tóth Mihály tizedes, Válik László és Né-
meth István, utóbbi három Kecskemétrôl.
Szeptember 8., Ágfalva: Machatsek Gyu-
la, Szechányi Elemér soproni fôiskolások,
Pehm Ferenc Ostenburg-csendôr sza-
kaszvezetô. Szeptember 24., Császárkô-
bánya: két névtelen felkelô. Szeptember

27., Császárkôbánya: Vágó Mihály kecs-
keméti felkelô. Szeptember 29., Lajtafalu:
Éhn István Rózsahegyrôl. Október 5.,
Szárazvám: Vámossy Tibor és Losonczy
Antal mûegyetemi hallgatók Budapestrôl.
November 1., Magyaróvár: Makó István
zimonyi felkelô (Pándorfalun szerzett be-
tegségében).

Tisztelt emlékezôk! Lendvay István
(felkelô) versének örökérvényû sorai-
val búcsúzom:

Merre vágunk? Csillag se mondja.
Csak hajunk lobog s ruhánk rongya.
Bordánk alól a szívünk lángol
s az örök vágy bennünk ficánkol:
legyen már egyszer Magyarország,
jók vigyék már egyszer a sorsát,
legyen már egyszer szép megállás,
boldog nappal és nyugodt hálás.
Unokák ha sírunkat futják:
ne is köszönjék, ne is tudják,
hogy Isten volt a generális
s ha verte börtön is halál is:
ô utána vérbe, sárba
ment a gárda.
A felkelô emlékmûvet – Kovács

György szobrászmûvész gyönyörû al-
kotását – ezennel átadom Sopron me-
gyei jogú város Önkormányzatának és
a város hazaszeretô polgárainak.

„Tisztelet Fekete István emlékének” cím-
mel nyílt meg augusztus 26-án Tarr Lajos
festômûvész kiállítása Siófok-Törekiben, a
Szilfa Galériában. A megnyitón Fekete Ist-
vánra, Somogy szülöttére emlékeztek,
akinél szebben kevesen tudták szavakkal
megrajzolni a somogyi táj szépségét, a ter-
mészet csodálatos világát, történéseit, je-
lenségeit, drámáit. Kevesen tudták tisztáb-
ban és hitelesebben megfogalmazni az
emberi lélek mély rezdüléseit, az emberi
kapcsolatok összetett világát, hullámzását.

A két alkotó „szellemi rokonsága”
nemcsak a közös szûkebb pátriára (Fe-
kete István Göllén, Tarr Lajos Somogy-
aszalón született) és személyes ismeret-
ségükre épül, hanem az azonos alkotói
hitvallásra, azonos belsô értékrendre.
Mindkettôjük számára a két meghatározó
érzés az emberszeretet és a természetsze-
retet.

A bemutatott több, mint száz akvarell a
Fekete István regényeibôl ismert „állathô-
sök” mellett a somogyi táj, a somogyi er-

dôk hangulatát, szí-
nes állatvilágát tárja
elénk, a 81 évesen
is fiatalos dinamiká-
val alkotó mûvész
sajátos üzenetével,
látásmódjával.

A kiállítást –
amely október vé-
géig tekinthetô
meg 10 és 17 óra
között – dr. Berdár
Béla erdômérnök
nyitotta meg.

Tisztelet Fekete István 
emlékének
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T öbb, mint félezer a selmecbányai
közös Alma Materhez tartozó szak-
ember gyûlt össze Tatabányán a

találkozóra. Minden bizonnyal van elfo-
gadható vagy legalábbis levezetô magya-
rázat arra, hogy miért volt oly kevés er-
dész a helyszínen – még a helyi erdésze-
ti részvénytársaságtól is csak hírmondó-
val találkozhattunk –, de hát úgy látszik,
hozzá kell szoknunk szakmánk akadozó
kommunikációjához. Nem volt felhôtlen
a megnyitó. Sötét fellegek gyülekeztek
felettünk. Mire elérkezett a megnyitó ide-
je, orkánszerû szél söpört végig a sátrak
között. Oly hirtelen csapott le a vihar,
hogy a három ejtôernyôst, akik ugrásuk-
kal nyitották tulajdonképpen a találko-
zót, igencsak bajba kerültek. Falevélként
sodorta ôket a szél, és áztatta az ernyôket
a már szinte vízszintesen zuhogó trópusi
esô. Oly félelmetes volt alulról nézni e
három derék ember kiszolgáltatottságát,
hogy a részletes ünnepi beszámoló he-
lyett Mészárovics György ejtôernyôssel
folytatott késôbbi beszélgetést idézem.
Annál is inkább, mivel szakmáink hely-
zete szimbolikusan azonosnak tûnik a
léglovagok ugrás utáni helyzetével.

*
Pécs felé autózva a dunaújvárosi el-

ágazás után néhány kilométerre találha-

tó a kisapostagi re-
pülôtér. Jobbára a
vitorlázó gépeket
és a kiszolgáló
gépmadarakat ta-
láljuk a gyepen. Itt
dolgozik gondnok-
ként Mészárovics
György, aki az er-
dész–bányász–ko-
hász találkozón az
erdészzászlóval a
kezében ért volna
földet a nagy sátor
elôtt lefektetett cél-
kereszten. Az
1945-ben született
mokány kemény-
kötésû repülôssel a
kisapostagi reptér
gyepére heveredve
beszélgettünk arról
a számára iszony-
tató fél óráról, amit
átélt a tizen-
háromezerhárom-

száztizedik ugrása alatt. Pedig mint az
ugrásszámokból is látható, nem ma
kezdte a levegôben való közlekedést. A
budaörsi reptér mellett gyerekeskedett,
így nem csoda, hogy vonzotta a repülés
és az ejtôernyôsök mélységesen össze-
tartó közössége. Az elsô ugrására 17
éves korában került sor. Természetesen
kötött ugrás volt, ami annyit jelent, hogy
a kioldókötél a repülôbe van erôsítve,

így ugrás után azonnal nyitja az ugró er-
nyôjét. Ma már igen korszerû berende-
zés segíti az ugrót – mondja Mészárovics
György. Ez a szerkezet be van állítva a
zuhanási sebesség és a magasság függ-
vényébe és automatikusan nyit. Volt
olyan eset, hogy ennek hiánya majd-
nem végzetes balesetet okozott. Az tör-
tént, hogy ugrás után összeütközött a
két ugró, és az egyik elájult. Az utánuk
következô ezt észrevette, és hozzá laví-
rozott, majd kioldotta az ernyôt. így ért
ájultan földet az ugró, és megmenekült
a biztos haláltól.

Örömmel vállaltam a tatabányai ren-
dezvényre a felkérést. Nem is volt sem-
mi baj az ugrásig. Kedvezô, 2–4 mp/m
volt a szélsebesség. Láttuk ugyan a ziva-
tarfelhôket nyugatról, de azt gondoltuk,
hogy megelôzzük, s mire odaér, mi már
régen a földön vagyunk. 1000–1100
méterre emelkedtünk. 600 méteren ki-
dobtunk egy célszalagot. Annak iránya
és sebessége határozza meg az ugrás
kezdetét. Kiugrottunk. Alighogy
süllyedni kezdtünk, nyakunkba csapott
a vihar. Olyan erôvel, hogy lehetetlen
volt tartani az irányt. Szinte semmit nem
süllyedtem. Átvillant rajtam, hogy mi-
csoda szégyen lenne, ha nem érném el
a célkeresztet. De néhány pillanat múl-
va már a legkisebb gondom volt a cél-
tévesztés miatti kesergés, mert körülvett
az a fekete viharfelhô, mely jóval száz
kilométeres sebesség felett rontott ránk.

Semmit sem láttam, csak éreztem,

Bányász–Kohász–Erdész Találkozó
Tatabánya

Fotó: Ormos Balázs
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hogy visz, sodor az orkánszerû szél. No,
mondom magamban, az erdészek hôsi
halottja leszek. Mert felrémlett, hogy dél-
keleti irányban néhány magas gyárké-
mény meredezik. Alatta pedig a panelhá-
zakból álló lakótelep. A szél ereje nem
csökkent. Folyton hátrapislantva vártam
a gyárkéményeket.
Közben eszembe jutot-
tak az ugrótársaim. Mi
lehet velük? Végre ki-
keveredtem a felhôbôl,
de a szél dobált, csavart
néhány-száz méterre az
erdô felett. Egy kôbá-
nya felé sodródtam.
Már csak az járt az
eszemben, hogy földet
tudok-e érni úgy, hogy
ne sérüljön meg a száz-
ezreket érô paplaner-
nyôm. De továbbra
sem hagyott el a sze-
rencsém, egy öt–hat
méter magas fiatalos fe-
lé lavíroztam és szépen
rásimultam a lombok-
ra. Sem nekem, sem az
ernyônek nem lett sem-
mi baja. Mint késôbb
megtudtam, egy fiatal
kôrisesen értem földet.
Illetve lombot.

M é s z á r o v i c s
György hosszan hall-

gatott és némán csak a
fejét csóválta. Látszott,
hogy hónapokkal a
történtek után sem
akarta elhinni, hogy
ilyen szerencsésen
megúszta a kalandot.

Ott a MIG–17-ben –
mutat a bejárat melletti
betonra erôsített kiszu-
perált sugárhajtású ka-
tonai gépre – minden-
féle fiókák csipognak
nyár elején. Most is
volt benne veréb, sere-
gély meg három vér-
csefióka. Kettô kicsit
korán akarta utánozni
a repülôgépeket, és a
földre huppantak. Ma-
dárvédôket hívtunk ki,
akik kezelésbe vették
ôket és visszatették a
fészekbe a póruljárt fi-
ókákat. Végül is ez a
történet is jól ért véget
– mosolyodott el
Mészárovics György.

Mikor elköszöntem, megkért, hogy ne
felejtsem el megemlíteni Pölöskei Jánost
és Szabó Istvánt, akikkel együtt ugrott
azon a nevezetes erdész–bányász–ko-
hász találkozón.

Szerencse fel!
Pápai Gábor

Négyszemközt
a természettel
2002. év elsô felében egy magánkiadó
képzômûvészeti album megjelenését
tervezi „Négyszemközt a természettel”
címen.

A természet és az élôvilág egyedei, a
flóra és fauna kezdetektôl fogva kedvelt
és gyakori témája a képzômûvészetnek,
mûvészeti alkotásoknak. Kiemelkedô
alkotások sora példa arra, hogy a ter-
mészetábrázolás az emberi kultúra egé-
szének maradandó értékévé vált.

Az album megjelenésével a kiadó azt
kívánja bizonyítani, hogy ez a hagyo-
mány töretlen. Az ezredfordulón alkotó
mûvészek ambícióval, tehetséggel és
alázattal fordulnak a természeti értékek
felé, alkotásaikban megörökítve annak
szépségét, intim pillanatait, történéseit,
esetenként drámai eseményeit.

További célja az albumnak, hogy
elôsegítse a természeti értékeknek, s
ezen belül hazánk növény- és állatvilá-
gának minél szélesebb körû megisme-
rését. A képzômûvészet a maga sajátos
eszközeivel segít annak felismerésében,
hogy a természet szeretete, annak óvá-
sa, védelme az emberi lét feltétele.

Az album három fejezetbôl áll. Az elsô
részben azok a látogatható hazai múzeu-
mok, köz- és magángyûjtemények szere-
pelnek, melyek kiállításain rendszeresen
helyet kap a természet megjelenítése, a
kapcsolódó képzômûvészeti alkotások
bemutatása. A második rész a képzômû-
vészet megjelenését, megismerhetôségét
közvetlenül segítô szervezetek tevékeny-
ségét foglalja össze. A harmadik és egy-
ben fô fejezet az ezredfordulón tevékeny-
kedô, alkotó képzô- és iparmûvészeket
mutatja be rövid életrajzzal és egy-egy al-
kotással. A képzômûvészeti alkotások té-
mája a természet, az erdei, mezei, vízi
életterek, s azok szereplôi.

A színes albumban megjelenô közel
hetven alkotómûvész több kiállításon
mutatkozik be az elkövetkezendô egy
év alatt.

A sorban az elsô a 2001. szeptember 28-
án nyíló bemutató lesz, melynek a gödi
Nemeskéry kúria galériája ad otthont. Ezt
követi október utolsó hetében a Somogyi
Erdészeti és Faipari Rt. központjában látha-
tó kiállítás. 2002. március 4-én a Környe-
zetvédelmi Minisztérium „Zöld Pont” Ga-
lériájában lesz a harmadik kiállítás megnyi-
tója. Végül a sort a soproni Erdészeti Múze-
umban tervezett bemutató zárja, ahol
2002. november közepétôl december kö-
zepéig lesznek láthatók az alkotások.



Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 10. szám (2001. október) 325

É vi rendszerességgel találkoznak
egymással 1993 óta  a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóság, va-

lamint a térség erdôgazdasági részvény-
társaságainak a szakemberei, hogy egy
konferencia keretében egyeztessék vé-
leményüket a természetvédelem és er-
dôgazdálkodás aktuális kérdéseirôl.
Idén a SEFAG Rt. a Barcsi Er-
dészet területén rendezte
meg a konferenciát. Mintegy
hatvan szakember jelenlété-
ben, a konferenciasorozat
egykori létrehozója, a Termé-
szetvédelmi Igazgatóság
nyugdíjas igazgatója, dr.
Lehmann Antal nyitotta meg
a rendezvényt.

Az elsô napon a következô
elôadások hangzottak el:

Lehoczky István erdészeti
osztályvezetô (DDNP Igazga-
tóság): Védett természeti te-
rületeken a gazdálkodás rea-
litásaihoz igazodó természet-
védelmi hatósági gyakorlat

Duska József igazgató
(Bükki Nemzeti Park): Ter-
mészetvédelmi célú erdôgaz-
dálkodás tapasztalatai a Bük-
ki NP Igazgatóság területén

Pintér Ottó vezérigazgató-
helyettes (SEFAG Rt.): Védett
erdôterületeken való ered-
ményes gazdálkodás sikerei
és nehézségei

Szamonek Zoltán erdô-

mûvelési ágazatvezetô (SEFAG Rt.
Barcsi Erdészet): Erdôfelújítások ter-
mészetvédelmi vonatkozásai Dél-So-
mogyban

Závoczky Szabolcs igazgatóhelyet-
tes (DDNP Igazgatóság): Biodiver-
zitás az erdôgazdálkodásban (ültetvé-
nyek, természetszerû erdôk, rezervá-

tumok)
Andrásevics Zoltán igaz-

gatóhelyettes (ÁESZ Kapos-
vári Igazgatóság): Vadgazdál-
kodás és erdôgazdálkodás
összhangjának megteremtése
Somogy megyében.

Az elôadásokat vita követ-
te. A hozzászólások – bár sok
témát érintettek – leginkább a
túlzott vadállomány, a vad ál-
tal okozott erdôkárosításról
szóltak. A differenciáltabb
kép kialakulását segítette
egyebek között Márkus Fe-
rencnek, a WWF Magyaror-
szág természetvédelmi igaz-
gatóhelyettesének, valamint
Szemethy Lászlónak, a Szent
István Egyetem biológusának
a hozzászólása.

A konferencia zárszavát
dr. Iványi Ildikó, a DDNP
Igazgatóság igazgatója tartot-
ta.

A második napon terepi
bemutatókra került sor.

Kép és szöveg:
Detrich Miklós

Természetvédelem és erdôgazdálko-
dás a Dél-Dunántúlon
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A z utóbbi tíz évben, és minden bi-
zonnyal az elkövetkezô évtize-
dekben is a szakmánk egyik leg-

fontosabb kérdése lesz, hogy a társada-
lom velünk szemben támasztott egyre
általánosabb igényét, a természetszerû
(természetközeli, természetkímélô) er-
dôgazdálkodást a gyakorlatban milyen
módon tudjuk majd megvalósítani.

Az elmúlt évtized elején igen nagy
kritikát kaptunk mi, erdészek, a vágá-
sos, iparszerû, sokszor bizony jelentôs
tájképi változást is elôidézô erdôgazdál-
kodásunkért. Az ún. zöld törvények, az
erdôrôl, a vadászatról és a természet vé-
delmérôl kiadott törvények a heves vi-
tákat ugyan partok közé szorították, de
a megvalósítás pontos módja, a kezelé-
si tervek még sokáig várattak magukra.
Sokan éreztük úgy, hogy a természetvé-
delem részérôl elhangzó korlátok és
igények igen sokszor megfoghatatla-
nok vagy megvalósíthatatlanok. Hittük,
hogy részünkrôl minden rendben van,
tartamosan gazdálkodunk, hisz évrôl
évre ugyanannyi fát tudunk az erdôbôl
kitermelni. Igazunkat hangoztattuk
még a tuskótolások mellett is, a soros és
elegyetlen erdôsítésekben is, mondván,
majd eltûnnek a sorok és a tuskótolás is
összerogyik egyszer. Volt köztünk
olyan is, aki a tuskótoláson megjelenô

akácosokban a „sávos elegyítést” is
kedvezônek látta. A természetvédelem
néhány képviselôje pedig új utakra,
módszerekre akart bennünket megtaní-
tani, pl. a kocsányos tölgyek kiscsopor-
tos természetes felújításaira, kerítés és
vegyszer nélkül.

Ez utóbbi „élmény” késztetett arra,
hogy a Fagazdasági Híradóban, 1997-
ben a kaszói konferenciáról tudósítva
kifejezzem igényemet, hogy de jó lenne
egyszer a természetvédelem tulajdoná-
ban lévô erdôk kezelését megismerni.
Nos, most erre is sor került. A Du-
na–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ma
már 7000 hektár nagyságú erdôt, egy
erdészetnagyságnyi területet gondoz.
Mit is láttunk, hallottunk most Barcson?

Elôször a Patkó Bandi fája mögötti vá-
gásterület felújításáról hallhattunk elkép-
zeléseket, igényeket. A szigorúan védett
területen egy 59 éves akácos került (vég-
re!) letermelésre, hisz már majdnem
összerogyott. A kérdés a felújítás módja
és a költsége volt. A 6-os fôút miatt, a lát-
vány kedvéért még a mogyorófákat is
meg kellett hagyni. A védettség miatt
sem vegyszerezni, sem tuskózni nem
szabad, hogyan lehet akkor az átalakítást
hathatósan megoldani? A különleges
helyzetben mégiscsak vegyszerrel kelle-
ne a szedret eltávolítani, és ôsszel makk-

vetéssel elvégezni a felújítást, vagy eset-
leg nagyméretû csemetével és vegyszer
nélkül? Jót vitatkoztunk arról is, hogy a
homokdombon vajon a tölgy erre a leg-
megfelelôbb fafaj? Néhányan a talajra te-
kintve a természet akaratát láttuk a ci-
pônk alatti tölgymagoncokban. Jut
eszembe, talán a Patkó Bandi fája sem a
vízparton áll. Egyébként, de jó lett volna,
ha legalább erre a konferenciára egy táb-
lát kapott volna ez a csodálatos és 1942
óta védett fa!

A második állomásunk az ôsborókás
volt, ahol bizony a természetes szuk-
cesszió már a borókákat veszélyezteti,
az erdeifenyô a gyorsabb növekedése
révén már bezárult a borókák felett,
azok létét veszélyeztetve. A természet-
védô kollégák igen elismerésre méltó
módon, nagy körültekintéssel adnak te-
ret a borókáknak és a tölgyeknek, a fe-
nyôk és a meggyek kitermelésével.
Munkájuk révén minden bizonnyal
megmarad az, amiért védett lett ez a te-
rület, a borókás.

A harmadik állomás a hatos fôút mel-
letti tavaly leégett fenyôerdô helyén lévô
idei nyír elsô kivitel volt. Itt szinte magun-
kat hallottam Lehoczky István szájából: a
területet nem szabad bekeríteni a fôút mi-
att, a vadállomány magas, a nyír-
csemetéket a kertbarátok hazaviszik, a

Ahogy én láttam
Gondolatok az erdész természetvédelmi konferencia szakmai bemutatója kapcsán
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cserebogár-fertôzöttség és a várható pa-
jorkár igen magas. A nyíreket és a tölgye-
ket a könnyebb ápolás miatt sorba kellett
ültetni és vetni, ez nem probléma, hisz a
sorok néhány éven belül úgyis eltûnnek a
természet által beszóródó újulat és a ter-
mészetvédôk által beültetendô cserjék
miatt. Felvetésemre, miszerint ezen a
frekventált, a nagyközönség által erôsen
látogatott területen több türelem, több
természetesség kellene a természetvéde-
lem részérôl, a válasz az volt, hogy rájuk
is vonatkozik az erdôtörvény és a befeje-
zési határidô ketyeg. Hát akkor megér-
keztünk oda, ahol az erdészek vannak! Ez
a valós élet, ez az erdôgazdálkodás 2001-
ben, legyen az természetvédelmi, vagy
részvénytársasági gyakorlat, a szaktudá-
son és a jó szándékon kívül alapvetôen a
pénzügyi lehetôségek a meghatározóak.

A továbbiakban hallhattunk a kései
meggy elleni küzdelem lehetôségeirôl a
nemzeti park területén belül. Termé-
szetvédô kollégáink még a gyomirtó
szerek bevetését is elképzelhetônek tar-
tották, én meg a régi jól bevált mechani-
kai eszközöket, sarlót, kapát emleget-
tem. Remélem, legalább az ottani erdé-
szeti gyakorlat nélkülözi majd a vegy-
szerek használatát. Láthattuk még a Bar-
csi Erdészet tuskózás utáni, igen jó fejlô-
désû mesterséges erdôfelújításait, ahol
annyi utalt a természetességre, hogy a
kiemelt tuskókat nem láttuk, ugyanis azt
el kellett onnét hordani.

Akkor és azóta is sokat töprengtem
azon, hogy nem vagyok, voltam-e túl
szigorú a természetvédelem területén
tevékenykedô kollégákkal, akik közül
jó párral még szakmai barátság is össze-
köt. Hiszen az elmúlt 10–12 évben, kü-
lönösen a konferenciák során, de a na-
pi munka során többekkel sikerült tisz-
tázni, hogy mindnyájan az erdô javát kí-
vánjuk szolgálni.

Azt gondolom, hogy a természetvéde-
lem a gazdálkodása során most találko-
zik azokkal a pénzügyi vonalról adódó
kötöttségekkel, amelyek nekünk „gaz-
dálkodó” erdészeknek a napi gyakorlatot
jelentik. Mindezt ismerve én mégis azt hi-
szem, hogy a nemzeti park területén bár-
milyen kezelésû erdôben mindenképp
természetközeli eljárásokra van szükség,
az ezekhez szükséges pénzügyi fedezet
elôteremtésében pedig közre kell mû-
ködniük. A szakmai eljárások területén
szerzett tapasztalatainkat pedig rendsze-
resen ki kell cserélnünk úgy, ahogy ezt a
barcsi találkozón is tettük.

Horváth József
(SEFAG Híradó)

Fotó: Detrich Miklós

A Dráva Völgye Középiskola volt a há-
zigazdája az OEE Kaposvári Helyi Cso-
portja május 7-i rendezvényének, ahol
dr. Papp Tivadar, a Mecseki Erdészeti
Rt. vezérigazgató-helyettese tartott elô-
adást a szép számmal összegyûlt szak-
embernek, érdeklôdônek. Az elôadó
kedvenc témája az erdô és a víz. A víz-
háztartás változásának hatása a Drá-
va menti erdôkre címû elôadásából ez
a kötôdés, valamint a táj alapos ismere-
te is megmutatkozott.

A történelmet is érdemes itt faggatni
– mondta az elôadó –, és megtudtuk,
hogy Mária Terézia idején készült az el-
sô térkép a térségrôl fáradságos munká-
val, hiszen a távolságokat akkoriban
még gyalog lépték le a terepen. Ezzel
egyidejûleg történt meg az erdôk, vizek
elsô rögzítése is. A telfa (tölgy), kôris,
nyír, fûz, éger, feketenyár voltak a jel-
lemzô fafajok, de a bükk is ôshonos fa-
faj volt itt.

Sajnos a Dráva 1780-ban kezdôdô
szabályozása, amely csak a vízelvezést
és nem a vízgazdálkodást szolgálta, fel-
borította az ártér ökológiai egyensúlyát.
Az árkokkal átvágott vízzáró réteg miatt
a területen bekövetkezô gyors vízszint-

csökkenést a fák gyökérzete nem tudta
követni. A Dráva vízszintje 1,5 méterrel
alacsonyabb az ideálisnál, a holtágak
vízutánpótlása megszûnt, ezek folya-
matosan száradnak ki, magával vonva a
növényzet pusztulását is.

Meg lehet-e állítani a mai állapot to-
vábbi romlását, tehetjük fel a kérdést.
Mivel az édesvíz egyre inkább stratégiai
fontosságú lesz, talán a politikai dönté-
sek is ebbe az irányba fognak mutatni.
A területen dolgozó szakember feladata
apró lépésekkel javítani a terület víz-
gazdálkodását. Ilyen lehet a partél kö-
zeli duzzasztás a folyó mélyülésének
megállítására, a meglévô csatornák
összekötése, helyi duzzasztások az élô
vízfolyás elôsegítésére.

A diaképekkel színesített, magas
szakmai színvonalú elôadást – mint ez a
hozzászólásokból, kérdésekbôl is kide-
rült – a hallgatóság élénk érdeklôdéssel
és tetszéssel fogadta, ami azt mutatja,
szükség és igény van a gazdálkodói tér-
ségük mindennapjaival, gondjaival és
sikereivel foglalkozó további hasonló
rendezvényekre, tapasztalatcserékre.

Bálint László
(SEFAG Híradó)

Erdô és víz

„Emlékül mindazoknak, akik munkájukkal és szaktudásukkal szolgálták a Zemplé-
ni erdôket” – áll az itt látható emlékmû márványtábláján, melyet az OEE helyi
csoportja állított a millennium évében Fotó: Északerdô Rt.
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2001. június 6–9. között rendezték
Svédországban az ELMIA WOOD erdé-
szeti gépkiállítást és vásárt. A
négyévente ismétlôdô rendezvénynek
ezúttal Jönköping városa és térsége
adott otthont. A rendezvényre az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Gépesítési
Szakosztálya szervezett tanulmányutat.

A kiállítás helyszíne (mely egy 1000
ha-os erdôtömb kb. 150 ha-os területét
jelentette), megrendezése, szervezettsé-
ge példaértékû volt. Az erdei környe-
zetben bonyolított rendezvényen több,
mint 450 kiállító vett részt. A kiállítási
terület – melyen belül több kilométeres
gyûrûkön helyezkedtek el a kiállítók –
úgy volt kialakítva, hogy a kiállítók pa-
vilonjai, sátrai mögött (mellett) rögtön
lehetôség kínálkozott a gépek üzem
közbeni bemutatására is. A rendezvény
– melynek méreteire jellemzô, hogy
egy nap alatt nem lehetett az egész te-
rületet bejárni – az erdészeti gépek és
technológiák világviszonylatban is talán
legnagyobb bemutatója volt, ahol szin-
te valamennyi erdészeti gépgyártó jelen
volt gépeivel, eszközeivel, amelyek je-
lentôs részét üzem közben is bemutat-
ták. A rendezvényen a résztvevôk a leg-
korszerûbb, világszínvonalú erdészeti
technikával találkozhattak.

A rendezvény középpontjában ez al-
kalommal a szabályozott rövidfás mun-
kamódszer (CTL = cut-to-length), vala-
mint a jövô erdészeti technikája szere-
pelt. A CTL technika lehetôvé teszi,
hogy a fakitermelést az erdészeti gépe-

ken közvetlen a
fûrészüzem köve-
telményei szerint
szabályozzuk.

A négynapos
vásáron az erdé-
szeti technika teljes vertikuma képvisel-
tette magát. A kiállításon gyakorlatilag
valamennyi erdészeti mûvelethez,
munkafolyamathoz látható volt több,
különbözô típusú gép, eszköz, beren-
dezés. A teljességre törekvés nélkül né-
hány észrevétel, megjegyzés:

– az egyszerû eszközök, kisgépek
száma szinte végtelen volt;

– a kiállított korszerû gépek aránya a
fahasználat és az elsôdleges fafeldolgo-
zás irányába tolódott, viszonylag keve-
sebb volt a csemetetermesztési és az er-
dômûvelési gép;

– feltûnô volt a hidraulikus elemek, a
hidraulikus elven mûködô gépek nagy
száma és típusválasztéka (a hidraulikus
elemeket gyártó cégek külön utcát al-
kottak a kiállításon);

– megjelent számos új, ötletes szer-
kezet megoldás is (pl. kettôs gémtolda-
tú hidraulikus daru, kihordókocsi hátsó
raktértoldalékkal, billenthetô kivitelû
kihordókocsi);

– jelentôs számban voltak láthatók a
mezôgazdasági univerzális traktorhoz
kapcsolható, korszerû, magas mûszaki
színvonalat képviselô, elsôsorban fa-
használati gépek, adapterek, amelyek a
magánerdô-gazdálkodás problémáira
adhatnak megoldást;

– feltûnô volt a mobil vízszintes sza-
lagfûrészek és hosszvágó körfûrészek
nagy száma és típusválasztéka;

– jelen voltak a nagy terepjáró ké-
pességû, kerekeiket önállóan beállítani
tudó többcélú gépek;

– nagyszámú és nagy típusválaszté-
kú többcélú gép volt látható, melyek
egyre magasabb fokon automatizáltak,
számítógép által vezéreltek;

– megjelentek a többcélú gépekhez
csatlakoztatható erdômûvelési adapte-
rek (talaj-elôkészítô és ültetô egysé-
gek);

– új megoldást jelentett a vágáshulla-
dék-kötegelô gépek megjelenése;

– megjelentek a lokális helymeghatá-
rozással irányított gépek, melyek a gép-
üzemeltetés fejlôdési irányát jelzik.

A vásáron sok nagy kiállító is jelen
volt, közülük kiemelni bárkit is nehéz,
de talán külön is említhetô a CATER-
PILLAR, a GRUBE, a PARTEK FOREST
(ezen belül a Cranab, a Loglift
Jonsereds és a Valmet), a VALTRA
TRAKTOR, valamint a TIMBERJACK cé-
gek, amelyek gépeik teljes választékát
felvonultatták. A VALTRA TRAKTOR
cég itt mutatta be elôször új erdészeti
csuklós traktorát. A kiállításnak sajnos
magyar résztvevôje nem volt.

Betekintés a világ
erdészeti 
gépkínálatába

Egedal ültetôgép

Vágáshulladék-kötegelô gép Valtra csuklós traktor döntô-gallyazó-daraboló adapterrel
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Az ELMIA WOOD – melyet több tíz-
ezren látogattan meg – a világ minden
tájáról érkezô erdészeti mûszaki szak-
emberek fontos találkozóhelye is volt.
A rendezvényen Magyarországról láto-
gatóként – az Országos Erdészeti Egye-
sület Gépesítési Szakosztályának szer-
vezésében – 16 fô, egyéb szervezések-
ben kb. további 10 fô vett részt. Az OEE
Gépesítési Szakosztályának szervezé-
sében résztvevôk: dr. Erdôs László
(vállalkozó), Fekecs Lajos (Somogyi Er-
dészeti és Faipari Rt.), Goldbach Károly
(Egererdô Rt.), dr. Horváth Béla
(NYME EMKI Géptani Tanszék), Kiss

Béla (Északerdô Rt.), Kotány György
(HM VERGA Rt.), Mészáros Gyula (HM
VERGA Rt.), Mogyorósi József
(Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgo-
zó Rt.), Montskó Sándor (Zalai Erdésze-
ti és Faipari Rt.), Nádasdi Ferenc
(Északerdô Rt.), Nagy András
(Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt.),
Németh Szilveszter (Mecseki Erdészeti
Rt.), Schumacher István (HM VERGA
Rt.), Stregova István (Egererdô Rt.),
Szabó József (Nyírerdô Rt.) és Tóth At-
tila (HM VERGA Rt.). A résztvevôk az
erdôgazdasági mûszaki területen tevé-
kenykedô szakemberek, az oktatás, az

erdôgazdaságok és az erdészeti mûsza-
ki vállalkozások mûszaki (gépesítési)
vezetôi voltak. A kiutazó szakember-
csoport a tanulmányúton szerzett ta-
pasztalatait a napi munkájában, az er-
dészeti gépberuházások megvalósítá-
sakor, a gépüzemeltetések fejlesztése-
kor tudja hasznosítani. Köszönet illeti
az érintett erdôgazdaságok vezetôit,
hogy hozzájárultak a szakmai tanul-
mányút megrendezéséhez, és ezen ke-
resztül lehetôvé tették mûszaki szak-
embereik ismereteinek bôvítését.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Részleges talaj-elôkészítô gép Kihordók munka közben

Soprontól Vancouverig 1956–2000
címmel jelent meg magyarul Roller
Kálmán visszaemlékezése az 56-os
soproni eseményekre, különös tekin-
tettel a fôiskola tanárainak és diákjai-
nak kalandos útjára, mely végül a ka-
nadai Vancouverben fejezôdött be. A
történet minden bizonnyal egyedül-
álló a világon, hiszen majd egy egész
felsôoktatási intézmény folytatta ha-
zájától távol a földgolyó másik olda-
lán idegen táj és nyelvközegben szak-
mai tanulmányait. Tanulságos és ér-
dekes olvasmány. Az erdészeti felsô-
oktatás történetének ismeretanyaga e
könyv nélkül nem lenne teljes.

(Bôvebbet a témáról a jövô évben
megjelenô „Gyökerek és lombok” c. er-
dészportrék második kötetében olvas-
hatunk, többek között ugyancsak Roller
Kálmán ismertetése alapján.) A könyv
megrendelhetô az Országos Erdészeti
Egyesületnél.

Pintér László
Erdész hivatás

Vancouverben végzett fiatal magyar er-
dômérnök verse. Nagyszerû, ôszinte le-
írása a Kanadába került csapat ottani elsô
éveinek keserveirôl, aztán örömteli ered-
ményeirôl. – Figyelmeztetés, egyben ígé-
ret is a hasonló vállalkozásokhoz.

Volt idô, mikor bárány-lélekkel
Rettegve az ôserdôt jártam,
S e sorscsapással ébredt a reggel
Föl naponta nálam.

A szörnyeteg vadon terült körém,
Félelmetes zajjal agyamra;
Minden zizzenés a bokrok tövén
A halálos vadja.

Az élmények dzsungelében gyakran
Az Istent is közel éreztem;
A pokol is ingott már alattam
Szomjasan, éhesen.

De lassan, ahogy az évek múltak,
Enyhülés jött a megszokásban;
Ami dolgok tegnap még feldúltak,
Ma már megcsodáltam.

Megéreztem a hivatás elvét,
A célt, melyért a lépést tettem;
Hatalmas tervek nyomom követték,
Amerre elmentem.

Szépséget leltem óriás fákban,
Feneketlen tavak rejtekén,
Szédítô csúcsok szûz magasában
Újraszülettem én.

Erôt az ösztön, akarást az ész
Adott a testhez, hogy kibírja;
S így lettem az Újvilágnak merész,
Hasznos pionírja.

De most magamhoz közelebb léptem,
S a tervezôkkel együtt állok
A természettel csatára készen,
Mint néhai álmok.

Hogy magam tervezte utakon fut
Tizennyolc keréken az anyag;
Hogy tegnap szinte senki se voltunk,
S mi lettünk az alap.

Mert a papírhoz, melyen írsz, számolsz,
Mi küldjük az anyagot a gyárnak,
És a deszkát, melyben élsz, a házhoz,
A mi fánkból vágnak.

Így lehettem építôkockája
A nagy emberi alkotásnak;
Vállamon nyugszik egy sziporkája
Az egész világnak.

Port Alberni, 1965. febr. 20.

Mi is voltunk egyszer az
Akadémián,
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A Vajszlói erdészet hídavatásra in-
vitálta a szerkesztôséget. Turós
László erdészetigazgató elôre je-

lezte, hogy nem mindennapi eseményt
láthatnak azok, akik elfogadják a meg-
hívást. És valóban. Az Okor-Bükkösdi-
vízfolyáson keresztül átvezetô fahíd lát-
ványa igazolta az erdészet igazgatót. A
24 méter hosszú, és 4,5 méter széles
hídba hatvan darab (0,54 köbméteres)
fatartót építettek be. A 30 x 30 centimé-
teres és hat méter hosszú tartók  hídfô
felöli részeit cölöpalapozással rögzítet-
ték. A vadonatúj tölgy faszerkezet im-
pozáns látványt nyújt.

Barátossy Gábor elnök szalagavatása
után átgördült a szokásos hordó sör is.
A megjelent vendégek az avatás után a
felhagyott csemetekertben kialakított
tanösvényen ismerkedhettek a térség
fafajaival. Erdész szemmel különleges
látnivaló volt a hajdani platáncsemeték-
bôl idôközben tizenöt méteres állo-
mánnyá fejlôdött rész, melynek feltisz-
tult törzsei jó benyomást keltettek az er-
dônevelôkbe. A hajdani erdészlakások-
ból, és a körülötte lévô gazdasági épü-
letekbôl erdei iskolát szeretnének kiala-
kítani a Vajszlóiak, melynek létesítésé-
hez már szabad utat kaptak a fôhatósá-
goktól, a helybéli önkormányzati, és
pedagógus szakemberek legnagyobb
örömére. Sokszor leírtuk már, most is
megtesszük, jó látni az ilyesfajta, erdé-
szeti tevékenységet.

Pápai Gábor  

Hídavatás
Vajszlón



Az erdész összefogás eredmé-
nyeként újabb szobrot avathat-
tunk az egyetemi botanikus
kertben.

A tisztelôi és tanítványai kö-
rében megtartott bensôséges
ünnepségen felavatták
Modrovich Ferenc egyetemi ta-
nár szobrát a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem botanikus
kertjében. A bensôséges ün-
nepségen Modrovich Ferenc
egykori tanítványa, Borsos Zol-
tán erdômérnök mondta el Ju-
hász Gyula: Ne bántsátok a
lombokat címû versét, majd dr.
Kosztka Miklós egyetemi tanár
tartotta meg ünnepi beszédét.
Modrovich Ferenc életének és
munkásságának méltatása után
Babits Mihály: Alkony címû
versét ismét Borsos Zoltán sza-
valta el. A szobornál koszorút helyez-
tek el az OEE Erdei Vasutak Szakosz-
tálya, az Erdôfeltárási Szakosztály, va-
lamint az Erdôfeltárási és Vízgazdálko-
dási Tanszék. Az ünnepélyes pillana-
tokat egy emlékülés követte, amelyen
Modrovich Ferenc emberi, oktatói, ne-
velôi munkásságát és annak máig ér-
vényesülô hatását mutatták be.

A szobrot Kutas László szobrászmû-
vész alkotta. A mûvész kötôdése Sop-
ronhoz, Sopron szelleméhez nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy Modrovich Fe-
renc szobra kifejezésre juttassa egyéni-
ségét. A finom részletekre is érzékeny
mûvész alkotásaiból sugárzik az érzô
ember. A derût, a szeretet sugárzó szo-
bor üde színfoltként jelenik meg a haj-

dani professzorokat felsorakoztató
szobrok között.

Az ünnepség tiszteletére megjelent
az Erdész nagyjaink sorozatban Halász
Aladár: Modrovich Ferenc c. kötete.

Modrovich Ferenc szobra nem szü-
lethetett volna meg az önzetlen támo-
gatók nélkül, ezért köszönetünket fe-
jezzük ki mindazoknak, akik anyagi és
erkölcsi támogatásukkal hozzájárultak
Modrovich Ferenc professzor emléké-
nek megôrzéséhez.

Dr. Kosztka Miklós

Kiegészítés
Örömmel vettem kézbe Modrovich Fe-
renc professzor úr életének, munkássá-
gának emléket állító kitûnô könyvecs-

két, amelyben a sok lélekemelô emlé-
kezés mellett a szerzô sajnálattal állapít-
ja meg, hogy világháborús ténykedésé-
vel kapcsolatban szinte semmi adat
nem áll rendelkezésre.

Édesapám, aki szintén mûszaki kato-
naként harcolta végig az elsô világhá-
borút, rám hagyta becses kincsét, a Ma-
gyar mûszaki parancsnokságok, csapa-
tok és alakulatok a világháborúban cí-
mû 759 oldalas, nagyalakú emlékköny-
vét, ami a világháború magas felké-
szültségû mérnökkarának, mûszaki ka-
tonáinak állított örök emléket.

Az emlékkönyvet Jacobi Ágost ny.
utászezredes szerkesztette és 1938-ban
jelent meg Budapesten, a Közlekedési
Nyomda Kft. kiadásában.

A professzor úrral kapcsolatos szó-
cikket – személyes közlése alapján – a
szóban forgó könyv második része: A
magyar mûszaki bajtársak emlékalbu-
ma, a könyv 524. oldala tartalmazza.

A katonai rövidítések magyarázata:
vasúte. = vasútezred
vasútszd. = vasútszázad
parnok = parancsnok
Kitüntetéseinek pontos megnevezései:
– III. osztályú katonai érdemkereszt

a kardokkal
– Ezüst és bronz Signum laudis,

mindkettô a kardokkal
– Háborús Emlékérem

Dr. Baráth László
erdômérnök

nemes  Modrovicchh  Ferencc  Károly  cc.  száza-
dos,  okl.  erdômérnök,  a  Józseff  Nádor  Mû-
egyetem  nyilv.  r.  tanára  (SSopron).  *1887
Magyaróvár.  Önkéntes  volt  1911–12-bben
Korneubburgbban  a  vasúte.-nnél.  1914-bben
hhadbba  vonult  és  elôször  a  17.  vasútszd.  köte-
lékébben  a  szerbb  hharcctéren  (SSzáva  mente,
Bosznia,  Obbrenovácc,  Lajkovácc,  Belgrád)  tel-
jesített  szolgálatot.  Az  olasz  hhadüzenet  után
az  olasz  hhadszíntérre  került,  ahhol  1918.  júl.
végéig  küzdött  (Isonzó,  Tirol,  Dolomitok,
Valparola,  SSasso  d’’  Istria,  Déltirol,  Val  di
Lena,  Col  SSanto,  Isonzó,  majd  Udine,
Codroipo,  Pravisdomini  egészen  a  Piavé-iig).
Tirolbban  hhosszabbbb  ideig  drótkötélpálya-kkü-
lönítmény  parnok  volt.  Fontosabbbb  mûszaki
ffeladatai:  többbb  hhíd  hhelyreállítása,  a
Zenta–Csóka  szabbv.  nyomtávolságú  össze-
kötô  vasút  tervezése,  építésvezetésébben  való
közremûködés  (mint  mûsz.  segédtiszt),  többbb
(67)  különfféle  rendszerû  drótkötélpálya  ter-
vezése  és  építése,  az  1917.  évi  offffenzíva
után  Codroipo-nnál  mindkét  vasúti  hhíd  hhely-
reállítása  stbb.  Kitüntetései:  III.  o.  KÉK  a
kardokkal,  ezüst  és  bbronz  SSignum  laudis,
mindkettô  a  kardokkal,  Hábborús
Emlékérem.  Neje:  Wladimir  Gabbriella.

Szoboravatás
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Az ôshonosság kérdésköre
Az ôshonosság biogeográfiai-vegetá-
ciótörténeti kategória, megítélése tér-
idô dimenzióban lehetséges. Az ôsho-
nosság bizonyítása közvetlen és sokféle
közvetett bizonyítékkal történhet. Álta-
lában annál könnyebb az ôshonosságot
bizonyítani vagy elvetni, minél na-
gyobb vizsgált területrôl van szó.

Idôkorlátnak azt fogadjuk el, hogy a
faj (taxon) az adott természetföldrajzi
területen a Bükk I. kor vége óta termé-
szetesen elôfordul vagy elôfordult. Mint
ismeretes, az utolsó eljegesedés óta fel-
melegedések és lehûlések, csapadéko-
sabb és szárazabb idôszakok váltogat-
ták egymást, melynek következtében a
fajok elôrenyomultak vagy visszahú-
zódtak, esetleg el is tûntek. A Bükk I.
kor vége – tehát mintegy 2800 év – óta
természetföldrajzi régiónkban a mak-
roklíma jellemzôi közel állandóak, új
fa- vagy cserjefaj a környezô régiókból
nem tört be a Kárpát-medencébe, a ko-
rábban természetes úton megtelepedett
fás növények terjeszkedési-visszahúzó-
dási dinamikáját meggátolják az antro-
pogén beavatkozások (fôleg az erdô-,
mezô- és vízgazdálkodás), ezért az ôs-
honos dendroflóránk – a kipusztuláso-
kat leszámítva – nem változott a fenti
idôpont óta. Például a cirbolyafenyô
(Pinus cembra) és a törpefenyô (Pinus
mugo) a jégkorszak idején természetes
úton – azaz ôshonosan – elôfordult ha-
zánk mai területén. A felmelegedés
következében állományaik visszahú-
zódtak, majd kipusztultak, s a Bükk I.
kor végén már nem éltek itt. Így ma már
nem tekinthetôk ôshonosnak.

Területi korlátnak azt fogadjuk el,
hogy a faj (taxon) természetes elterjedé-

si területe (areája)
részben vagy egészben
fedje az adott területet. Ez utóbbi lehet
természetföldrajzi egység (pl. Kárpát-
medence) vagy politikai-közigazgatási
egység (pl. Magyarország). Ha a termé-
szetes elterjedési terület csak részben
fedi az adott területet, akkor a taxon
areahatára átmegy azon, s csak a fed-
vényen van értelme ôshonosságról be-
szélni. Ha teljesen fedi azt, akkor az
adott területen mindenütt ôshonosnak
tekintendô. Az elôzô esetben az adott
területen (legtöbbször Magyarorszá-
gon) belül konkrétan meg kell adni
azokat a természetföldrajzi egységeket,
ahol az ôshonosságot értelmezzük.

A következô példákkal világítjuk
meg ezt:

1. Az ezüst hárs (Tilia tomentosa)
Magyarországra nézve ôshonos fafaj-
nak tekinthetô. Ha finomabb felbontás-
ban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor csak
a Dél-Dunántúlon, a Nyírségen és a Be-
regi-sík szigethegyein van természetes
elôfordulása, tehát ha az ország többi
részén felbukkan, akkor ott nem ôsho-
nosnak (tájidegennek) értékelendô.

2. Bizonyos fajok természetes terje-
désük során csak hazánk bizonyos táj-
egységéig jutottak el, úgymint a cser
(Quercus cerris) az Északi-középhegy-
ségben a Hernád vonaláig, vagy a virá-
gos kôris (Fraxinus ornus) a Bükk
hegységig. Az utóbbi évszázadok tájki-
élése és -használata nagy valószínûség-
gel meggátolta és a jövôben is meggá-
tolja spontán terjeszkedésüket, így a
fenti határoktól keletre természetes
úton – ôshonosan – már nem fognak
felbukkanni, annak ellenére, hogy a
külsô zavarásoktól mentes természetes

növénytakaróban ez egy valószínûsít-
hetô folyamat lenne.

Az idô- és területi korláton kívül fi-
gyelembe kell még venni a termôhelyi
(társulási) korlátot is, ami abban is kü-
lönbözik az elôzô kettôtôl, hogy amíg
azok a fajra (taxonra) vonatkoztak, ad-
dig ez utóbbi a faj (taxon) állományaira
értelmezendô. Adott területen belül –
melyet teljes mértékben fed a természe-
tes elterjedési terület – csak akkor van
értelme ôshonosságról beszélni, ha a faj
állományai a nekik megfelelô termôhe-
lyen (társulásban) találhatók. Amennyi-
ben ezek – nyilván antropogén hatás
következtében – nem a nekik megfele-
lô termôhelyen (társulásban) találha-
tók, úgy termôhelyidegen (társuláside-
gen) állományokról van szó. Például a
bükkösök termôhelyén korábban sok-
felé létesítettek cseres állományokat. A
cser az adott területen (pl. természet-
földrajzi kistájban) lehet ugyan ôsho-
nos, de a bükkösök termôhelyén ter-
mészetes módon nem tenyészik, így
ezek az állományok termôhely(társu-
lás)idegenek.

A taxonkorlátot azért kell figyelem-
be vennünk, mert több fajnak önálló el-
terjedési területtel rendelkezô alfaja
van, melyik közül nem biztos, hogy
mindegyik természetesen elôfordul az
adott területen. Az alfaj (subspecies) ôs-
honosságát a fajokéhoz hasonlóan kell
megítélni és kezelni. Például a kocsá-
nyos tölgy (Quercus robur) hazánk te-
rületén ôshonosnak minôsítendô faj.
Ugyanakkor a szlavón tölgy alfaja (Q. r.
subsp. slavonica) – melyet hazánkban
is ültetnek – csak a Dráva és Száva kö-
zött található meg természetes úton, ôs-
honosan. A szlavón tölgy alfaj ezért ha-

Természet – Erdô – Gazdálkodás

Az 
ôshonosság
megítélése
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zánk mai területén nem ôshonos (táj-
idegen).

Fenti okfejtés alapján az ôshonosság
definíciója az alábbi:

Ôshonosak azok a fajok (taxonok),
amelyek az utolsó klímaváltozás (Bükk
I. kor vége, i.e. 800) óta a Kárpát-meden-
ce természetföldrajzi régiójában, illetve
annak egy adott tájegységében termé-
szetesen – nem behurcolás vagy betele-
pítés révén – elôfordultak vagy elôfor-
dulnak, s a rájuk jellemzô termôhelye-
ken (társulásokban) találhatók meg.

A definíció alapján meghatározhat-
juk a nem ôshonosság (tájidegenség)
kritériumait is. Nem ôshonos (tájide-
gen) az a taxon, amely:

– korábban ugyan élt az adott terüle-
ten, de a Bükk I. kor végéig (i.e. 800-ig)
természetes módon kipusztult onnan;

– más természetföldrajzi régióból az
adott területre (ahol természetes mó-
don nem fordul elô) tudatosan beho-
zott, betelepített vagy nem tudatosan
behozott, behurcolt (adventív);

– ôshonos faj genetikailag módosí-
tott klónjaiból áll.

Az elsô két csoportba tartozó taxo-
nokat idegenföldieknek, idegenhono-
saknak is nevezethetjük. A harmadik
kritériumot általában nem szokták fi-
gyelembe venni, ezért néhány példán
keresztül világítjuk meg:

1. A fehér nyár (Populus alba) Olasz-
országban szelektált fajtája a ‘Villafran-
ca’ (= ‘I–58/57’). Ez a monoklón fajta –
melyet hazánkban is ültetnek – sehol
sem tekinthetô ôshonosnak, annak el-
lenére, hogy maga az alapfaj nálunk az.

2. A fehér fûz (Salix alba) Alsó-Du-
na-ártéren szelektált fajtái (‘Bédai egye-
nes’, ‘Csertai’, ‘Pörbölyi’) egy- vagy
kétklónú fajták. Bár hazánk területérôl
kerültek ki, a genetikai módosítás elle-
nére semmi esetre sem tekinthetôk ôs-
honos taxonoknak.

Eltérôen kell megítélni viszont a
magtermesztô ültetvényekben, magter-
melô állományokban megtermelt sza-
porítóanyagot, illetve a klónkeve-
rékeket. Az elôbbi két esetben – az
anyafák, illetve az állományok kiválasz-
tása ellenére – a generatív szaporodás,
a szabad rekombináció adott. A
klónkeverékek akkor fogadhatók el az
ôshonosság szempontjából, ha azok
kellô számú, az adott természetföldrajzi
régióból szelektált klónból állnak. Leg-
nehezebb a kellô számot definiálni, mi-
vel az ilyen irányú genetikai vizsgálatok
még nem nyújtottak elegendô informá-
ciót. Elsôsorban feltételezés alapján az
a klónkeverék fogadható el ôshonos-

nak, amely legalább 20, az adott régió-
ban szelektált klónból áll. Hazánkban a
fekete nyár és a fehér fûz esetében kép-
zelhetô el a klónkeverék alkalmazása
olyan területeken, ahol az ôshonosság
kritériumát figyelembe kell venni.

Az ôshonosság megítélé-
sén túl figyelembe veendô

egyéb szempontok
Beszélhetünk még társulásalkotási kor-
látról is abban az esetben, ha az ún. ál-
lományalkotó fafaj (taxon) a természe-
tes elterjedési terület peremén (az area
periférián) vagy a termôhelyi tartomá-
nyának határán (határtermôhelyeken)
nem szálanként, kisebb csoportokban,
hanem telepített (többé-kevésbé ele-
gyetlen) állományokban található. Eze-
ket tájidegen állományoknak minôsít-
hetjük. Példák erre:

1. A lucfenyô (Picea abies) ôshonos-
sága Nyugat-Dunántúl (Soproni-hg.,
Kôszegi-hg., Vend-vidék) hûvösebb
patakvölgyeiben feltételezhetô, tehát az
area periféria egy szakasza itt fut végig.
Ez a megjelenés azonban csak szálan-
kénti, kis csoportokban elôforduló le-
het, s itt már nem képzelhetô el az állo-
mányalkotó szerep. Az ide ültetett
lucfenyvesek – a lucfenyô feltételezett
ôshonossága ellenére – tájidegen állo-
mányoknak minôsülnek.

2. Dombvidéki és középhegységi
bükköseinkben a kocsánytalan tölgy
elegyfaként rendszerint – ôshonosan –
elôfordul. A bükkösöket, a bükk fájának
akkori rossz piaci megítélése, nehéz
megmunkálhatósága miatt, korábban
több helyen a korábbi igényeknek job-
ban megfelelô, hasznosítható kocsányta-
lan tölggyel váltották fel, azaz termôhelyi
tartományának határán állományokat lé-
tesítettek ebbôl a fajból. Ezek az állomá-
nyok szintén tájidegennek minôsülnek.

Nem elhanyagolandó szempont a
származási korlát sem. A definíció sze-
rint származásnak tekinthetô az a popu-
láció, amely genetikailag kielégítôen
egységes és amelytôl (szignifikánsan) el-
térô genetikai tulajdonságú más populá-
ciók különíthetôk el. Mivel fafajainkról
részletes genetikai adatok általában nem
állnak rendelkezésre, így a származási
körzetek (szaporítóanyag-termesztési és
-felhasználási körzetek) kijelölése – a
gyakorlati szempontokat is figyelembe
véve – populációgenetikai, chorológiai
és ökológiai alapon történik. A hazai, er-
dôgazdasági szempontból fontos fafa-
joknál általában 3–6 származási körzetet
különítettek el (Mátyás, 1993). Fokozott

kívánalom lehet, hogy a szaporításra ke-
rülô fafajok szaporítóanyagait a szárma-
zási körzeten belül használják fel, s az ne
jusson el más származási körzetbe, azaz
ott idegen származást ne alkalmazza-
nak. Például a kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea) esetében 4 származá-
si körzetet (Északi-khg., Dunántúli-kgh.,
Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) külö-
nítettek el. Ma is gyakran elôfordul, hogy
például a Dél-Dunántúlon megtermett
makkot az Északi-középhegységben
használják fel erdôsítésre, ami oda ide-
gen származás bevitelét jelenti.

Bartha Dénes

A brazíliai ôserdôk
jövôje
Környezetvédô csoportok tiltakoznak a
brazil törvényhozás épületénél az Ama-
zonas esôerdôit védô törvény tervezett
megváltoztatása miatt. Az új törvény en-
gedélyezné a gazdálkodóknak, hogy az
erdô ötven, sôt esetleg nyolcvan százalé-
kát mezôgazdasági termelésre alkalmas
területté alakítsák. A jelenlegi törvény er-
re legfeljebb 20 százalékot engedélyez.
José Sarney Filho brazil környezetvédel-
mi miniszter figyelmeztetett, hogy az
Amazonas jövôje forog kockán. A tör-
vénymódosítást a földtulajdonosok befo-
lyásos lobbija támogatja, amely szerint a
jelenlegi korlátozások akadályozzák Bra-
zília fejlôdését. A törvényrôl még ebben a
hónapban szavaz a brazil parlament.

(Heti Válasz)

Az erdeifenyvesek
természetes 
felújításáról
Németországban idôs erdeifenyvesek-
ben ekével sávos talaj-elôkészítést végez-
tek. 12 évvel késôbb nm-ként 1,6 db
fácskát találtak. A sikeres felújításhoz az
idôs állomány 0,5-ös záródása jelentette
az optimumot. Nem annyira a fényviszo-
nyok miatt, mint inkább a ritkább törzs-
számmal együttjáró kisebb gyökér-
konkurrencia és intercepciós veszteség
miatt lehetett sikeres.

Az eljárást egykor Páll Endre is alkal-
mazta nálunk a zalai fenyvesekben.
Kár, hogy ma már erre ily módon kell
emlékeztetni a szakközönséget.

(Hiv. R. Petersen: Kiefernverjüngung
unter Schirm. Forst u. Holz. 2001. 7.
220–226.)

Dr. Szodfridt István
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A Széchenyi-
család emlékfái 
1896-ban Magyarország ezeréves fennál-
lásának emlékére 4103 községben 844 839
fenyôt és 705 629 lombos csemetét ültet-
tek el. Sajnos nagy részük tönkrement a
gondozás hiánya, s az esztelen pusztítás
miatt. A megmaradt fák, facsoportok és
ligetek már 100 év felettiek.

Egy ilyen öt egyedbôl álló lucfenyô
facsoport látható a pölöskei erdô köze-
pén, melynek ültetését gr. Széchenyi
Béla – gr. Széchenyi István fia – rendel-
te el a millennium emlékére (Zala m. Le-
véltár, Üzemterv 277.). A család itt jelen-
tôs birtokkal rendelkezett. Gr. Széche-
nyi Bélának két lánya volt, Alice és Han-
na. Mindkettôrôl egy-egy majort nevez-
tek el. Gr. Széchenyi Alice örökölte a
pölöskei erdôt és gondozta tovább a
millenniumi, valamint a környéken lévô
még további 44 idôs emlékfát.

1938-ban, a fenti üzemtervben olvas-
hatjuk: „gr. Széchenyi Béla, volt koronaôr,
ázsiai utazó és természetbarát leánya gr.
Széchenyi Alice férj. gr. Teleki Tiborné kí-
vánságára e szép növésû koros fák termé-
szeti emlékként való fenntartása határoz-
tatott el. Magas koruk és szép alakjuk mi-
att tartatnak fent.” Gr. Széchenyi Béla, gr.
Teleki Tibor és fia, gr. Teleki Béla az erdô
szeretete mellett híres vadászok is voltak.

A 44 emlékfa közül 14 tölgy, 17 erdei-
fenyô, 7 cser, 3 bükk, 2 körte és egy hárs
volt. Sajnos nagy részük elpuszult, de
még néhány méretes – részben száraz –
idôs fa méltóságosan uralkodik a híres
pölöskei erdô felett. Az egyik erdeifenyô
az úgynevezett „könyökös fenyô” el-
pusztult ugyan, de emlékét ôrzi a „kö-
nyökös rét”, idôs, hangulatos tölgyfáival,
ahol a vadászok télen rendszeresen tisz-
telegnek az elejtett vad felett.

A millenniumi lucfenyô emlékfák –
az 1938-as térképen pontosan bejelölve
– az úgynevezett „ezredévi” nyiladék
közepén találhatók. A környék lakossá-
ga „Széchenyi emlékfák” néven ôrzi
emlékezetében. Jelenleg már csak há-
rom él közülük, kettô elszáradt. 1996-
ban, a Zalai Hírlapban pontosan leírtam
helyüket, úgy tûnik, eredménytelenül,
mert azóta is még a hivatalos természet-
védelem is máshol ünnepli e jeles fákat.

A millenniumi emlékfák az erdô köze-
pén elfeledve állnak – körülöttük elszór-
tan idôsebb társaik –, távol a zajos, harso-
gó világtól. Itt a természet templomában,
csendesen emlékezhetünk ôseinkre, az
1100 évre és a Széchenyi-családra.

Szakács László

Május 29–31. között Sopronban talál-
koztak a 60 évvel ezelôtt iratkozott bá-
nya-, kohó- és erdômérnök hallgatók,
akik szinte 1981 óta évenként rendsze-
resen megtartják baráti összejövetelü-
ket. Az akkor iratkozott kb. 130 hallga-
tó közül 24 tudott eljönni, kik közül
többen feleségükkel együtt érkeztek, s
így a résztvevôk száma 40 fô volt.

Az elsô nap délutánján Alma Mate-
rünkbe látogattak, ahol dr. Faragó Sán-
dor, az Erdômérnöki Kar dékánja az
Egyetem Tanácstermében üdvözölte a
„Firmák”-at és hozzátartozóikat – ahol a
volt hallgatók megtekinthették egykori
professzoraik fényképét –, majd tájé-
koztatást adott a végzésük óta bekövet-
kezett változásokról.

1945 után az eredeti kar több átszer-
vezésen esett át, mígnem 1962-ben Er-
dészeti és Faipari Egyetemmé alakult
Alma Materünk. A rendszerváltás után,
1996-tól Soproni Egyetem, majd 2000-
tôl, a felsôoktatási integráció eredmé-
nyeként Nyugat-Magyarországi Egye-
tem néven mûködik tovább. A soproni
székhelyû egyetemnek az Erdômérnöki
Karon, a Faipari Mérnöki Karon és az
ugyancsak soproni Benedek Elek Peda-
gógiai Fôiskolai Karon, valamint Köz-
gazdaságtudományi Karon kívül, mo-
sonmagyaróvári székhelyû Mezôgaz-
daságtudományi Kara, gyôri Apáczai
Csere János Tanítóképzô Fôiskolai Kara
és Székesfehérváron mûködô Földmérô
és Földrendezô Fôiskolai Kara van. A
hétkarú egyetemnek mintegy 9000 hall-
gatója van, melybôl 900 fô az Erdômér-
nöki Kar hallgatója. A túljelentkezés az
Erdômérnöki Karon általában három-
szoros. Elôadásában a dékán ismertette
a jelenlegi tanulmányi, illetve 2002-tôl
bevezetendô ún. Kredit-rendszert. Ki-

tért arra is, hogy a hallgatók ápolják a
selmeci hagyományokat; e célból alapí-
tották a Selmeci Társaságot. A hallgatók
megtartották a „Jó szerencsét!”, ill.
„Üdv az erdésznek!” köszönést, vala-
mint viselik a waldent is.

Szabó János
Az alkalomra Lengyel György és

Cserjés Antal írt verset, melyeknek az
utolsó versszakait idézzük:

E sok csoda az én hazám,
Itt ringatott egykor anyám,
Itt mondtam az elsô imát,
Itt végeztem az iskolát.
A múltam, minden ideköt,
Nekem itt drága minden rög,
Ha elszólít az Alkotóm
E föld legyen a takaróm.

Lengyel György

Ha megáll majd a toll a kezemben,
s ha emlékemre Ti még vigyáztok,
majd legyen szabad csendben letennem
az üzenetem, kedves barátok;
és dúdoljátok halkan míg lehet
a szívet szorító dallamot:
„Ha elmennék is én közületek,

Fiúk!,
mulassatok, vigadjatok!”

Cserjés Antal

Öregdiák-találkozó Sopronban

Hirdessen
az

Erdészeti
Lapokban!
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K étségtelen tény, hogy a legtöbb
szakmai tudással a diploma kézhez
kapásakor rendelkezik az ember,

bár ez a tudás korántsem egyenlô az egye-
temi évek alatt átadott és a vizsgákra elsa-
játított tananyag összegével. Bizony, keve-
sebb annál, kinek-kinek a felejtési sebes-
ségével vagy éppen a tananyag kellô mér-
tékû el nem sajátításával csökkentendô.
De az is tény, hogy végzés után már csak
a felejtés szabadítja fel agyunk leterhelt
memóriáját, s új szakismerettel gyakorlati-
lag nem terheljük azt. Az egyetemi okta-
tást másképp ítéli meg az ember egyetemi
hallgatóként, frissen végzett diplomásként
vagy éppen a gyakorlati életben hosszabb
ideje mûködô erdômérnökként. Az egye-
temi hallgatónak nincs összehasonlítási
alapja, nem tudja a képzést a gyakorlattal
összevetni, a régen végzett kolléga pedig
nagyobbrészt elfelejtette már az egyetemi
oktatás jellemzôinek apró részleteit, meg-
szépült emlékeire tud csak támaszkodni.
A frissen végzett erdômérnök az, aki
összehasonlítással élhet, élénken emléke-
zik még az egyetemi tanulmányokra, de
már a gyakorlati élet rejtelmeibe is bepil-
lantott, s felejtése még elviselhetô mérté-
ket öltött. Mivel az egyetemi oktatás érté-
kelésénél, új tanrendek összeállításánál
pontosan ezt a réteget nem szokták meg-
kérdezni, bátorkodom tollat ragadni, s fa-
kuló emlékeimet az alábbi értékeléshez
felhasználni. Teszem ezt azért, hogy az
utánam következô generációnak segítsek,
természetesen csak akkor, ha az oktatók
hajlandók elfogadni a kritikát is.

Erdômérnök-képzésünkre általános-
ságban a sokrétûség jellemzô, nevezték
ezt egyesek polihisztorképzésnek is, csak
éppen ezeknek a mindent tudó emberek-
nek az ideje már jó évszázada lejárt. Má-
sok ezt úgy fogalmazták meg, hogy aki
mindenhez ért, az semmihez sem ért, ami
természetesen kis túlzással terhelt állítás.
De az is igaz, hogy ilyen széles spektrumú
képzést az országban máshol nemigen le-
het találni, s mivel csak öt év áll rendelke-
zésre, ezért az egyes tudományterülete-
ken elmélyülésrôl nem, csak enciklopédi-
kus ismertetésrôl lehet szó. Ezt a gyakor-
latban dolgozó erdômérnök akkor érzi
igazán, amikor például egy útépítô mér-
nökkel, gépészmérnökkel, földmérôvel,
ökológussal kell szakmai kapcsolatot léte-
sítenie. Az is igaz viszont, hogy az erdôt
érintô kérdésekben sokan mások is meg-
szólalnak, néha meglepô tájékozottságot
mutatva. Szerintem ez a legfontosabb el-
lentétpár, amit a szakma boldogulása ér-

dekében az oktatásnak a jövôben fel kell
oldania.

A sokrétû képzésnek érezhetô még
egy fonáksága, az erdômérnöki diploma
nem jelent jogosítványt az útépítés, víz-
építés, magasépítés, földmérés és egyéb
terület mûveléséhez, mert azt értelemsze-
rûen betöltik az azon a szakterületen vég-
zettek. Régen bizonyára másabb lehetett
a helyzet, de napjainkban a specializáló-
dás és diplomástermelés idôszakában ez
már nem így van. Megítélésem szerint a
jövô erdômérnökének sokkal több isme-
retet kell kapnia magáról az erdôrôl, a
konkrét erdészeti tantárgyakból, így er-
dômûvelésbôl, erdôhasználatból, erdô-
rendezésbôl, erdôvédelembôl, s csök-
kentendô a geodéziai, útépítési, vízépíté-
si, magasépítési, géptani ismeretek
mennyisége, esetleg megfontolandó né-
melyik fakultatívvá tétele. Külön ki kell
térni az alapozó tantárgyakra, mert itt
aránytalanságot és túlhangsúlyozottságot
lehet megfigyelni. Ez is annak tudható be,
hogy az erdômérnököt mûszaki mérnök-
nek tekintik már hosszabb ideje, s ezért
annyira túlsúlyos a mûszaki alapismere-
tek oktatása. Mivel az utóbbi évtized hall-
gatóságának már volt lehetôsége bepil-
lantani a külföldi erdômérnökképzések-
be, megállapíthatta, hogy ennyi mûszaki
alapozás sehol nem folyik Európa egyete-
mein, mint nálunk. Épp ezen okokból ki-
indulva megkérdôjelezhetô, hogy kell-e
két féléven keresztül fizikát hallgatni,
egyáltalán a középiskolai fizika oktatáson
felül szükség van-e erre a tantárgyra.
Ugyanígy túlzó az ábrázoló geometria és
mechanika két-két féléves oktatása, de
fölöslegesnek tûnik a hasonló idôtarta-
mot átfogó informatikai képzés is. A ké-
mia három szemeszteren keresztül való
oktatása is csökkenthetô lenne két félév-
re. A további alapozó tantárgyak közül a
matematikai, növénytani és termôhelyis-
merettani tárgyak mennyisége megfelelô,
az elsô két tantárgycsoport számonkérése
ugyan választóvizet is jelent, hallgatóként
nehéz a vizsgákat meg(ill. túl-)élni, de
utólag megszépülnek az emlékek, s szük-
séges rossznak ítélhetôk ezek a kemény-
kedések. Éles kontrasztot jelentett viszont
a termôhelyismeret-tani tárgyak igen libe-
rálisnak mondható számonkérése.

A szakmai tantárgyak közül az erdô-
mûvelési és erdôrendezési tárgyak azok,
amelyek a gyakorlattól a legtávolabb áll-
nak, kevés és kevésbé hasznosítható
szakmai ismereteket nyújtanak. Talán itt
érezhetô a legjobban, hogy az egyetemi

oktatók java része nem dolgozott a gya-
korlatban. Korrekt tananyagot kaphattunk
erdôhasználatból, a géptani tárgyakból és
az erdôfeltárás tárgyaiból. Utóbbi eseté-
ben a jogosultság kérdése azonban nyitva
marad, géptanból pedig nem szerencsés a
fahasználat, ill. fatermesztés gépeit külön
tantárgyban oktatni. Ugyanígy megkérdô-
jelezhetô a két féléves geodézia, melyet
megfejel még a távérzékelés is. A jogosít-
vány itt sem biztosított. Elegendô és jól fel-
épített a két féléves vadászati, vadgazdál-
kodási blokk. Nehéz megítélni az ökonó-
miai tárgyak súlyát, mennyiségét, felosztá-
sát. A 10 tantárgy keretében jelentôs isme-
retanyagot lehet leadni, de ezek a tantár-
gyak kevésbé harmonizálnak egymással.
Ahhoz viszont egyértelmûen kevésnek bi-
zonyulnak, hogy egy erdôgazdaságnál
közgazdasági téren bátran mûködhessen
velük az ember. Ide már egyértelmûen
közgazdasági végzettség kell. Ugyanígy
enciklopédikus – és épp ezért hanyagol-
ható – ismereteket ad a faanyagismerettan
és fafeldolgozás, mivel a faipari mérnö-
kökkel azért még egy erdômérnök sem
tud konkurálni. Fölösleges – a jogosultság
hiánya miatt – az egy féléves építéstan, az
ökológia és genetika pedig jelen formá-
jukban önmaguknak való tárgyak.

Fent a tantárgybeosztást kritizálhat-
tam, de legalább ilyen fontos, hogy ki
tartja a tárgyakat (egyáltalán megtartják-
e az órákat), s milyen felkészültséget
mutat az oktató. Itt széles skála hozható,
a precíz, nagy tudású oktatótól a hanyag,
felkészületlenig. Összességében véve az
az érzése is támadhat az embernek,
hogy az ötéves oktatási idôt kényszerbôl
kell kitölteni, holott a szükséges alapozó
és szakmai tantárgyak rövidebb idô,
mondjuk három év alatt is átadhatók
lennének. Ezt az idôfölösleget igazolják
a szakirányú tantárgyak is, melyek okta-
tási színvonala messze elmarad a többi
tantárgyétól.

Úgy érzem, hogy a jelen és a jövô er-
dômérnökét más kihívások érik, mint
amire a jelenlegi oktatás felkészíti ôket, s
ha nem kapja meg az erdészeti tantár-
gyakból azokat a modern és kellô szín-
vonalú ismereteket, amivel az ôket érô
támadásokat kiküszöbölhetik, akkor más
végzettségûek fognak szakterületünkre
betörni. Erre már napjainkban is van szá-
mos példa.

Fenti írásommal részben a bennem fe-
szülô indulatokat próbáltam levezetni,
részben gondolkodóba szeretném ejteni
az illetékeseket. Bár tudom, hogy egy fris-
sen végzett kolléga szavára nem nagyon
lehet adni...

Kovács József

Az erdômérnökképzésrôl
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Az erdô egyre nagyobb közérdeklô-
désre tart számot. Munkánk során
egyre többet kell kilépni a társadalom
színpadára és eközben sokszor ta-
pasztalunk értetlenséget az erdôgaz-
dálkodással, az erdészszakmával kap-
csolatosan. Ezen értetlenség legfôbb
oka az, hogy az emberek (legyen az
egyszerû honpolgár vagy magas
rangú politikus) nem ismerik az erdôt,
az erdészek tevékenységét. Ez a prob-
léma nem teljesen újkeletû. Mára már
legfôbb erdészeink is megfogalmaz-
ták, hogy nyitnunk kell a társadalom
felé.

Nyitni, nyitni, de hogyan?
Az látható, hogy a magas politika

szintjén nem sok babér terem szá-
munkra. Sajnos pici a gazdasági sú-
lyunk.

Az is biztos, hogy ez a nyitás csak
írott malaszt marad, ha a területen, a
gyakorlatban dolgozó erdészek nem te-
szik magukévá a gondolatot és nem
váltják azt aprópénzre.

Néhány kapcsolódási lehetôségre
hívnám fel a figyelmet, mely a
Bátonyterenyei Erdészetnél (Egererdô
Rt.) úgy érzem, jól mûködik:

– Helyi önkormányzatok:
Régiónkban megfigyelhetô, hogy

parkosítás, fásítás terén az önkor-
mányzati területeken jelentôs elmara-
dás van. Ennek nemcsak a pénztelen-
ség az oka, hanem a szakemberhiány.

Az erdészet kezdeményezett, a fo-
gadtatás mindenhol pozitív volt. Ma
már jelentôs közös eredményt (millen-
niumi emlékparkok, utcafásítások stb.)
tudunk felmutatni. Az emberek ismerik
az erdészet közremûködését.

– Médiák:
A Nógrád Megyei Hírlapban cikkso-

rozatot indítottunk. Középpontban az
erdô, az erdészeti tevékenységek, prob-
lémáink. 2-3 havi rendszerességgel kí-
vánunk megjelenni a megyei lapban. Ez
évben eddig 3 hosszabb cikk jelent meg
az alábbi címekkel:

– Felszámolják az erdei szemétlera-
kókat

– Csemeteültetés rügyfakadás elôtt
– Tuzson-arborétum, az erdészet

gyöngyszeme
A visszajelzések pozitívak. Egyértel-

mû, hogy az erdô, az erdészek munká-
ja érdekli az embereket.

– Erdei iskola:
Az erdészek szakmai részvétele erdei

iskolai programokban fantasztikus kap-
csolódási lehetôséget jelent a társada-
lom felé.

Ritkán kapok névtelen levelet a szer-
kesztôségbe. De ha befut néha egy-egy,
mindig elgondolkodom azon, hogy va-
jon a névtelenség igazi oka a félelem,
vagy az utóbbi fél évszázadban reánk-
települt hatalom lélekpusztító ereje? Azt
hiszem, mindkettô. Mert a névtelen le-
vél takarhat egzisztenciális félelmet, de
lehet tudatos is, jelezvén, hogy a felve-
tett témát írhatta volna bárki – vegye
úgy –, aki olvassa.

A legutóbbi ilyen névtelen levél szer-
zôje a leépített erdésztechnikusok
magáramaradottságának okán írt erdész
összetartásról, szolidaritásról, meg ilyes-
mikrôl. Pedig hol vagyunk már ettôl! Iga-
zi kemény küzdelem folyik a piacosított
játékszabályok szerint. A több, mindig
többet... nem viseli el a lelkizést. Pedig
az erdészember alapvetôen lelkizô típus.
Talán azért, mert a lélekkel való foglala-
toskodás idôigényes. Éppen úgy, mint a
tölgyek, bükkök szép lassú növekedése
évszázados korig. Ám mára megváltozó-

ban van az erdész lelkülete is. Mi is roha-
nunk a többiekkel „elôre”, mely irány
meggyôzôdésem szerint éppen „hátra”
mutat. Bizonyítja ezt Földünk meglehe-
tôsen lepusztított állapota. De hová ro-
hanunk? Ki hajt bennünket e felfokozott
„még többet” tempóba? S ha már vég-
képpen nem vonatkoztathatunk el az
ôrült hajszától, nem kellene-e alaposab-
ban figyelembe venni az erdô igazi érté-
két, a nyugalmat, a csendet, a zavarta-
lant, a humánum ezerzöld bölcsôjét?
Nincs messze az idô, amikor a rohanók,
a pénzhajhászok keményen meg fogják
fizetni az erdô minden évszakra jellemzô
illatát. Amikor a rángó idegeket a csend,
az olykor felhangzó madárfütty lazítja,
mint ma is – annak, aki él vele. Készül-
jünk fel tudatosan ez eljövendô korra.
Gazdagabbak leszünk mindenkinél, és
remélhetô, hogy a kritikai észrevétele-
ket, javaslatokat tartalmazó levelek alá
írás is kerül, ha csak ennyi

Pápai Gábor

Névtelen jövô...

Nyitás, de hogyan?
Aki szemléletformálásra adja a fejét,

annak tudni kell, hogy bár foglalkozni
illik minden korosztállyal, a gyerekekre
kell a legnagyobb figyelmet fordítani.
Ennek az eredménye nem érzékelhetô
egyik pillanatról a másikra, de ez a leg-
hatékonyabb. Ezt a McDonalds-ok is jól
tudják. ôk már az óvodásokat is hülyítik
és tanítják a „helyes fogyasztói maga-
tartásra”.

A helyi adottságainkra építve bekap-
csolódtunk az Erdészeti Erdei Iskola
programba. Ez nálunk konkrétan azt je-
lenti, hogy a területünkön táborozók ré-
szére, iskolák felkérésére természetis-
mereti, erdészeti terepgyakorlatokat tar-
tunk.

Gondot jelent ezen tevékenységünk
finanszírozása, hiszen ez igen idôigé-
nyes, de nem profittermelô tevékeny-
ség. A megnyugtató az lenne, ha az er-
dészetnél egy fô csak ezzel a feladattal
foglalkozhatna.

Egyértelmû a véleményem: erdészeti
szinten is figyelmet kell fordítani a tár-
sadalommal való kommunikációra. Ezt
a tevékenységet is tudatosan, rendsze-
resen kell mûvelnünk.

Megéri!
Szabó Lajos
erdômérnök

Versenyben sütik
a szelídgesztenyét
A kéregrákosodással sújtott zengôaljai
szelídgesztenyés megmentésére ôsszel
mintegy 16 millió forintba kerülô in-
jekciós védekezési akció indul. Támo-
gatására Pécsvárad és Zengôvárkony
mintegy száz szelídgesztenyés tulajdo-
nosa, valamint az osztatlan közös tu-
lajdonban lévô erdôterület 34 tulajdo-
nosa létrehozta a Gesztenyésért Köz-
hasznú Egyesületet. A pécsváradi,
nagypalli és zengôvárkonyi gyerekek
rajzaival díszített naptárt jelentetett
meg, az ebbôl befolyt összeget is a
szelídgesztenyés megmentésére for-
dítják. A turistákat vonzó programok is
fokozottabban mutatnak a szelídgesz-
tenyés különlegességére, és ebbôl is
várható bevétel. A hagyományos zen-
gôaljai gesztenyeszüret során idén ok-
tóber 13-án gesztenyesütô versenyt is
rendeznek Pécsváradon – ilyen eddig
még nem volt.

(Dunántúli Napló)
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Somogyi Zoltán:

Erdô nélkül?
– félelem és remény az erdôkért –

Globalizálódó, feszültséggel, krízissel,
félelemmel teli, „jajgató világzavarban”
vergôdô évezred elején a kérdések kér-
désévé lépett elô az erdôk ügye szerte a
világon. Az alapkérdés: erdôvel vagy
erdô nélkül? Az ismeretek mai szintjén a
szakma köztiszteletben álló, egy-egy té-
ma profi szakértôje és tudósa dr. Somo-
gyi Zoltán és szerzôtársai, dr. Bartha
Dénes, dr. Borovics Attila, dr. Csóka
György erdômérnökök az Erdô nélkül?
címû, 268 oldalas és a L’Harmattan
könyvkiadó gondozásában 2001-ben
megjelenô hézagpótló, rendhagyó és
remek könyvükben fogalmazták meg
nagy felelôséggel az alapkérdésre vo-
natkozó válaszaikat. Hiszem, hogy az
induló évezred könyvújdonságát és
könyvritkaságát veszi kezébe az olvasó,
legyen akár szakember, akár nem.

A könyv újdonsága, szenzációja a
tartalmában van. Igaz, az erdôrôl szól
az erdôért, de azért mégis másként. Új
hang, nem a tegnapi, hanem a holnapi
tudás szintjén. Valós félelem-e egy erdô
nélküli világ vagy az „ember utáni
csend” (Tóth Árpád: Elégia egy re-
kettyebokorhoz) nyomasztó, kísértô ví-
ziója? Rádöbbenünk-e arra, hogy „élet-
ben maradásunk feltételei az erdôk”
(15. oldal), továbbá, „hogy az erdôkkel
nagy baj van, s hogy megérti: mi a kö-
vetkezménye az erdô érdekeit figyelem-
be nem vevô emberi tevékenységnek”
(21. oldal)

A 12 fejezetbôl álló könyv tartalmilag
igen sokszínû, gondosan számba veszi
napjaink lehetséges és válaszra váró er-
dôügyeit. Ez a sokszínûség végül is az
erdôrôl és az erdôért írott sorok szépsé-
ges harmóniájába rendezôdik.

A színvonalas és tudományos igé-
nyességgel, alapossággal megírt fejeze-
tek „az erdôk sokféle jelentôségével,
termékével és szolgáltatásával kapcso-
latosak. Rendkívüli sokféleséggel van
dolgunk... Ennek megfelelôen rendkí-
vüli az a felelôsség is, amely az erdôk
kezelôire hárul...” (231. oldal.)

A könyv meghatározó kulcsszavai:
erkölcs, felelôsség és együttmûködés.
Meg kell említenem a szakmai vonatko-
zású kulcsszavakat is, nevezetesen: ôs-
honosság, biodiverzitás, fenntartható-
ság, tartamosság, klímaváltozás, ter-
mészetközeliség.

Találóak a fejezeteket bevezetô mot-
tók. A könyv 11 tézisszerû jegyzetét
méltán nevezhetjük igazgyöngyöknek!

A fejezetek közül a „Fûben-fában
karbon” címû IX. fejezet – legalábbis
számomra – újszerû és igazán meghök-
kentô. Egyrészt egy eddig téves „hie-
delmet” oszlatott el a fák és az erdôk
oxigéntermelését illetôen, másrészt pe-
dig az erdôtelepítés új értelmezést
nyert, azaz „már sok országban végez-
nek a szénlekötés érdekében erdôtele-
pítéseket” (206. oldal). E gondolathoz
kívánkozik dr. Radó Dezsô kertészmér-
nök, közgazdász megjegyzése, hogy
„az erdôtelepítés felgyorsítása... elsô-
rendû közérdek, mert csak így érhetô
el, hogy szén-dioxid-kibocsátásunkat
erdeink 10 százaléknál nagyobb mér-
tékben csökkentsék” (Népszabadság,
2001. április 25., 12. oldal).

A könyv XII. fejezete a felhasznált
gazdag irodalomjegyzéket tartalmazza.
A 290 forráshely megjelölése a szerzôk
alapos és széles körû forrásismeretét
reprezentálja.

A könyvajánlás összegzése:
– Dr. Somogyi Zoltán nevével fém-

jelzett Erdô nélkül? címû könyv az indu-
ló évezredbe berobbant sikerkönyv.
Idôszerû. Maradandó érték. Az aggoda-
lom, a féltés és a remény könyve.

– A könyv jelzés és jajkiáltás. Benne
vibrál Pál apostolnak a rómaiakhoz írott
levelében megfogalmazott gondolat,
hogy a „teremtett világ sóhajtozik és
vajúdik”. (Róm. 8:22)

– A könyv kétségbeejt, megdöbbent.
Kérdéseket hagy nyitva és gondolkodás-
ra késztet. Az erdôrôl ma már másként
és új módon kell gondolkodni, és az er-
dôben másként kell gazdálkodni. A sze-
mélyes felelôsség nem kerülhetô el.

– A könyv szemléletet formál, elkép-
zeléseket módosít és változtat. Rámutat
arra, hogy mit kell tenni. Önvizsgálatra
késztet: erdész vagy erdôgondnok?

– A könyv lelkesít, új ismereteket
nyújtó szellemi csemege tárháza. Gondo-
san kicsiszolt mondatok és világos stílus.

– A könyv összefogásra és közös
munkára szólít fel. „Ahhoz, hogy ne
maradjunk az erdô csodája nélkül,
nem nélkülözhetjük az együttmûkö-
dést” (241. oldal).

– A könyv szerzôinek tiszteletre mél-
tó az erdô iránti felelôssége, tisztelete
és alázata.

Az Erdô nélkül? jó hatással lehet a
sok kívánnivalót hagyó hazai és ala-

csony színvonalú erdôkultuszra,
erdôetikára és erdôtudatosságra, ökoló-
giai érzékenységre. Ajánlom a könyvet
mindazoknak, akiknek az erdô több,
mint nyersanyagforrás, akiknek az erdô
érték és szent, akikben megrendülést
váltott ki az erdôtalálkozás élménye,
akik komolyan veszik Habakuk próféta
figyelmeztetését, hogy „a Libánon (ti.
Libanon erdei) ellen elkövetett erôszak
visszaszáll rád” (Hab 2:1). Végül jól a
tudatunkba kell vésni a könyv záró-
mondatát: „...sokféleképpen lehet embe-
ri életet élni – egyféleképpen azonban
biztosan nem: erdô nélkül”.

Dr. Csötönyi József

Tájak, korok, múzeumok
Vastag borítékot hozott a posta. Benne
az ásotthalmi Tanulmányi Erdôt rész-
letesen bemutató kiadvány, amely a
Tájak, Korok, Múzeumok sorozat 693.
füzetecskéjeként jelent meg. Az igényes
kiadvány bemutatja a Tanulmányi Erdô
történetét, és részletesen ismerteti
növény- és állatvilágát. Az Andrési Pál
által szerkesztett füzetecske nemcsak a
szakiskola diákjainak ad tömör össze-
foglalót, hanem a kívülállót is a térség
felkeresésére serkenti.

*
A szakiskola a vadászattal kapcsolatos

ún. Szakmai füzeteket is kiadott. Az öt fü-
zetecske „Általános tudnivalók a vadászat-
ról”, „Nagyvadak”, „Apróvadak”, „Vadá-
szati módszerek és berendezések” és a
„Lôfegyverismeret” címmel jelentek meg.
Szerzôik a szakiskola tanárai, Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó, Börcsök József, Andrési
Pál, Zsiros Attila és Fûz József.

Megjelent a Tilia 
VIII. és IX. kötete

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Kar Növénytani Tanszékének
periodikája, a Tilia VIII. és IX. kötete lá-
tott napvilágot napjainkban. A VIII. kö-
tet emlékezôkötet, melyet Csapody Ist-
ván, Szodfridt István és Bartha Dénes
szerkesztett. „Mestereink. Ilyennek lát-
tuk ôket – Emlékmorzsák a közelmúlt
jeles botanikusairól” címmel 23, a XX.
században élt botanikusra emlékezik 12
tanítvány úgy, hogy életpályájuk mellett
az embert is bemutatják. 5 erdészbotani-
kusról (Fehér Dániel, Magyar Pál,
Majer Antal, Mátyás Vilmos, Tallós Pál)
is olvashatunk érdekességeket.

A IX. kötet válogatott tanulmányokat
tartalmaz. Járainé Komlódi Magda a
Kárpát-medence vegetációtörténetét

Könyvajánló



338 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 10. szám (2001. október)

mutatja be az elmúlt több, mint félmillió
évben, Kun András a hárshegyi ho-
mokkô vegetációjának monografikus
feldolgozását adja. Kevey Balázs és
Tóth Imre tollából az Alsó-Duna ártér
gyertyános-kocsányos tölgyeseirôl ol-
vashatunk, míg Batiz Eszter a körte
(Pyrus) nemzetség részletes feldolgozá-
sát jelentette meg. A sort e referátum
készítôjének két tanulmánya zárja a ha-
zai veszélyeztetett, ill. adventív fa- és
cserjefajokról.

A kötetek megrendelhetôk a Nö-
vénytani Tanszéken.

Dr. Bartha Dénes

W. Kausch-Blecken von Schmeling: 

Der Speierling
Saját kiadás, 2000.

A berkenyék megszállottja a göttingeni
professzor, dr. Wedig Kausch-Blecken
von Schmeling. Évtizedek óta propagál-
ja a házi és a barkócaberkenye felkaro-
lását, mely a védelmüktôl kezdve a sza-
porításukon, faanyaguk árverésén ke-
resztül a termésükbôl készült pálinka
kóstolásáig tart. Létrehozta a berkenyé-
ket támogatók körét, mely aktív tevé-
kenységet folytat e fafajok érdekében az
erdôgazdálkodás, faipar, természetvé-
delem és ismeretterjesztés terén.
Corminaria néven e fáknak szentelt fo-
lyóiratot alapítottak, mely évente két-
szer jelenik meg. De Kausch-Blecken
professzor külön köteteket is szentelt
szeretett fafajainak, elôbb a házi berke-
nye, majd a barkócaberkenye monográ-
fiája jelent meg saját kiadásban, esztéti-
kus és tartalmas megjelenésben. A nagy
érdeklôdésre való tekintettel a házi ber-
kenye monográfia most bôvített kiadás-
ban újra napvilágot látott, melyben im-
máron sok magyar vonatkozást is fel le-
het fedezni. Csak reménykedni lehet,
hogy nálunk is alakulnak majd támoga-
tó körök a ritka, értékes fafajok védel-
mére, s mi is felmutathatunk majd a fen-
tihez hasonló impozáns kiadványokat.

Dr. Bartha Dénes

Bartha Dénes: 

Veszélyeztetett erdôtár-
sulások Magyarországon
WWF füzetek 18. Budapest, 2001.

A WWF füzetek legújabb darabja elôszó-
val és irodalomjegyzékkel együtt 32 ol-
dal. Bartha Dénes mestere annak, hogy
ilyen szûkre szabott terjedelemben is sok
lényeges adatot és gondolatot közöljön.
A természetvédelemben az utóbbi évek-
ben a veszélyeztetett fajok mellett egyre

nagyobb szerepet kapnak a veszélyezte-
tett társulások. Ám a veszélyeztetett erdô-
társulásokat, a veszélyeztetettség fô okait
és a hatékony védelem érdekében java-
solt beavatkozásokat elôször ez a mû
foglalja össze. Megdöbbentô, hogy a 104
ôshonos hazai erdôtársulás közül 102 az
elsô négy kategóriába tartozik (megsem-
misült, megsemmisüléssel veszélyezte-
tett, aktuálisan veszélyeztetett vagy po-
tenciálisan veszélyeztetett). A kiadvány-
ból nemcsak azt tudhatják meg, hogy
melyik két hazai erdôtársulás nem veszé-
lyeztetett, de azt is, hogy milyen erdômû-
velési eljárásokkal lehet javítani a fenye-
getett társulások állapotán. Sorsuk csak
akkor fordulhat jobbra, ha biológus kuta-
tóktól a jogászokig több szakma képvise-
lôi segítik a korszerû természetvédelmi
szemlélet gyakorlati megvalósulását. Ám
ahhoz nem fér kétség, hogy a veszélyez-
tetett erdôtársulásokért a legtöbbet az er-
dészek tehetik.

Az ingyenes kiadványt a WWF Ma-
gyarország az érdeklôdôknek postán
megküldi (1124 Budapest, Németvölgyi
út 78/B).

Gadó György Pál

A természetszerû erdôk ke-
zelése, a kultúr- és a szár-
mazékerdôk megújítása

A KöM Természetvédelmi Hivatalá-
nak tanulmánykötetei 7.,

TermészetBÚVÁR Alapítvány Kia-
dó, Budapest, 286. oldal + VIII. táb-

la
A természetszerû erdôk kezelésének és
megújításának alapjai c. nyitófejezet
Sódor Márton és Temesi Géza munkája,
akik a természetközeli erdôgazdálkodás,
ill. erdôkezelés célját, jogi alapjait, felté-
teleit, a természetes állapotú erdôk jel-
lemzôit, mûködését, a gyakorlati vonat-
kozásokat tárják részletesen elénk. A
konkrét kezelési javaslatok alapját az a
24 erdôtársulás-csoport képezi, melyek-
kel az Erdészeti Lapok hasábjain már
megismerkedhetett a szakközönség, s a
hazánkból leírt – de a gyakorlatban ne-
hezen kezelhetô – 103 természetes erdô-
társulás összevonásából keletkezett. E
csoportok jellemzését megalkotójuk,
Bartha Dénes adja meg. Hiányosságként
talán az róható fel, hogy a komplex er-
dôszemlélethez nélkülözhetetlen állatvi-
lág bemutatása itt elmaradt. Mint ahogy
a szerzô is utal rá, a két évvel ezelôtt
megjelent Vörös Könyvbôl viszont pó-
tolható ez a hiány. Az erdôtársulás-cso-
portok jellemzése után a gyakorlatban
dolgozó, s írói vénával is rendelkezô

kollégák (Bodor László, Csépányi Péter,
Gencsi Zoltán, Szmorad Ferenc) taglal-
ják részletesen a kezelési módokat, lehe-
tôségeket. Külön alfejezetben értékelik
mindig a múltban és a jelenben alkalma-
zott erdôhasználati és erdômûvelési eljá-
rásokat, s szûrik le azok pozitív vagy ne-
gatív tapasztalatait. Úgyszintén külön al-
fejezetben kapunk áttekintést a javasolt
erdôgazdálkodási eljárásokról, ahol
rendszerint alternatív megoldások kerül-
nek bemutatásra. Minden fejezet végén
nagyon részletes ajánlott szakirodalmi
listával találkozunk, s hasznosnak bizo-
nyul a kislexikon is, mely a gyakorta
használt vagy megkerülhetetlen idegen
szavak feloldását adja. A kötet végén 17
színes fotó szolgál illusztrációként.

E referátum készítôje nem hallgat-
hatja el azt a szokatlan tényt, hogy a kö-
tetet – a szokásokkal ellentétben – 7
lektor (dr. Borhidi Attila, Haraszthy
László, dr. Koloszár József, dr. Madas
László, dr. Somogyi Zoltán, dr.
Standovár Tibor, Varga Béla) vélemé-
nyezte. Így több szakterület, a botanika,
ökológia, erdészeti tudományok, ter-
mészetvédelem részérôl csiszolták a
kéziratot, formálták a szemléletet. Kü-
lön kell még foglalkozni a könyv alcí-
mével is, amely egyben e mû küldteté-
sét is sugallja nekünk. Az <Átmenet a
természeti folyamatokra épülô erdôke-
zelés felé> azt jelenti, hogy a természe-
tes erdôdinamikai folyamatokra épülô
erdôkezelés az ország teljes, természet-
szerû erdôvel borított területén nem va-
lósítható meg egyszerre, az erdôgazdál-
kodás és az eddigi gondolkodás átállá-
sára van szükség. A szerzôk óhaja sze-
rint e könyv a megcsontosodott nézete-
inken kíván változtatni, s jelenlegi erdô-
gazdálkodásunkat konkrét kezelési ja-
vaslatokkal a végcél, a természeti folya-
matokon alapuló erdôkezelés felé sze-
retné elmozdítani.

Ma, amikor a társadalom szemében
egyre jobban felértékelôdik a természe-
tes erdô, amikor az ország faállo-
mánnyal borított területének felét sem
érik már el a természetszerû állomá-
nyok, amikor a gazdálkodás uniformi-
záló hatása miatt egyre jobban tapasztal-
ható az eljellegtelenedés, nagy érték egy
ilyen reformszemléletû mû. Ajánlható
minden, erdôvel közvetve vagy közvet-
lenül bánó személynek, minden erdôt
féltô és erdôt akaró honpolgárnak.

A könyv a TermészetBÚVÁR Alapít-
vány Kiadónál (1051 Budapest, Arany
János u. 25., T: 269-3765) vásárolható
vagy rendelhetô meg (ára: 1290 Ft).

Dr. Markovics Tibor
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Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
szervezésében ez évben is megrendezésre
került az ERDÔK HETE ren-
dezvénysorozat (szept. 15-21.). Az állami
erdôgazdasági részvénytársaságok anyagi
támogatásával és rendezésben számos
programon vehettek részt az érdeklôdôk.
A központi megnyitót Balsay Miklós, a
VADEX Rt. vezérigazgatója vállalta el és
munkatársaival csodálatos  rendezvényen
fogadta a résztvevôket. Az ország teljes te-
rületén számos rendezvénnyel igyekeztek
az erdészek a társadalom különbözô sze-
replôit, elsôsorban a gyerekeket az erdé-
szeti tevékenység valós megismerését és
megszerettetését elérni. Ez évben a sajtóra
is nagyobb figyelmet fordítottunk, mely-
ben kiemelkedô munkát végzett Zétényi
Zoltán erdômérnök, az ÁESZ sajtóreferen-
se. Az ERDÔK HETE rendezvénysorozat
részletes beszámolóját közzé tesszük, kö-
szönjük mindazon tagtársak segítségét,
akik a szakmánk immár hagyományosnak
mondható rendezvénysorozatának meg-
szervezésébe részt vállaltak illetve rendez-
vényeinket megtisztelték.

A Millenniumi Vadászati Bizott-ság
Székesfehérváron értékelte a millennium
tiszteletére elvégzett munkáját (szept. 9.).
Egyesületünk is csatlakozott a Bizottság
rendezvényeihez. A programunkban is
megfogalmazott társ szakmákkal való
együttgondolkodás, együttmûködés meg-
valósítását láttuk a kezdeményezésben.
Részt vettünk egymás rendezvényein, kö-
zös programokat szerveztünk, mint az er-
dészek – vadászok – természetvédôk kö-
zös bálja, a madarak és fák napja alkalmá-
ból történt több mint negyven márvány
millenniumi emléktábla elhelyezése egy-
egy rendezvény keretében. A programok-
ról rendszeresen beszámoltunk e lap ha-
sábjain. A sikeres és eredményes munka
elismeréséül, az együttmûködés kezde-
ményezéséért Káldy József elnökünket
Nimród éremmel tüntették ki.
Köszönjük a munkát és gratulálunk az
elismeréshez. 

Az Országos Vadásznap Baján került
megrendezésre (szept.8.), melyen egye-
sületünk vezetését az elnök és a fôtitkár
képviselte.

A WOOD TECH rendezvény alkalmá-
ból, a megnyitó beszédet tartó Mádi Lász-
ló politikai államtitkár (MEH) meglátogat-
ta az Egyesület standját is. A kötetlen be-
szélgetés során kiderült, hogy érdeklôdik
az erdô után, mivel földterületén erdôt te-

lepített. A szakmai megbeszélés a Parla-
mentben folytatódott, ahol Bebes István
képviselô, az Erdészeti Albizottság elnöke
kezdeményezésére és Ormos Balázs fôtit-
kár részvételével tájékoztatták Mádi urat
az erdészet területére vonatkozó, az egye-
sületi fórumokon készült, vagy egyetértô-
en megtárgyalt dokumentumokról. Neve-
zetesen a Mezôgazdasági Bizottság erdé-
szeti állásfoglalásáról, a WOOD TECH
konferencia ajánlásáról, a költségvetési
(erdészeti természeti károk, magánerdô)
támogatási igényekrôl és a készülô Nem-
zeti Fejlesztési Terv erdészeti kérdéseirôl.
Mádi államtitkár úr felvetésében megemlí-
tette, hogy az erdészetnek miért nincs he-
lyettes-államtitkári képviselete, a kor-
mányprogramban az erdôgazdálkodást
meg kell jeleníteni és az erdôtelepítési
programot kormányrendelet szintjére cél-
szerû emelni. A Miniszterelnöki Hivatalba
értekezletet hívott össze (szept. 11), me-
lyen az erdészet részérôl megjelent Balsay
Antal és Mihállfy Imre az FVM Erdészeti
Hivatalából, Sinóros-Szabó Lóránt a KVI-
tôl, Gémesi József az ÁPV RT. képvisele-
tében, Dr. Kovács Mátyás a KöM Termé-
szetvédelmi Hivatalától és Ormos Balázs
az OEE-tôl, valamint a MEH munkatársai.
Az értekezletet Mádi államtitkár úr tartot-
ta, aki bevezetôjében tájékoztatta a részt-
vevôket, hogy Miniszterelnök úr politikai
támogatásával ült le az értekezlet, az erdé-
szet ügyének, az erdôtelepítési program-
nak megerôsítését hivatva. Az értekezlet a
sok felvetett gondolatból két területet
emelt ki, a természetvédelemrôl szóló tör-
vény végrehajtási rendeleteinek jóváha-
gyását és az erdôtelepítési program kor-
mányzati megerôsítését. 

Az OEE Elnöksége 2001. szeptember
24-25.-én Sopronban kihelyezett ülést tar-
tott, melyen a következô határozatok szü-
lettek:

11/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség felkéri az Erdészettörté-
neti Szakosztály elnökét, hogy az
újabban elôkerült dokumentumok
alapján 2001. október 31-ig adjon az
Elnökségnek szakmai értékelést az
Egyesületünk megalakulásának kö-
rülményeirôl és idejérôl. Vonjon be
jogi szakértôt a munkába, akinek vé-
leményét november 10-ig küldje meg.
(egyhangúan elfogadva, jelen volt 9 el-
nökségi tag).

12/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
A Választási Szabályzatot a módosítá-

sokkal az Elnökség elfogadta és azt a
Küldöttközgyûlés elé terjeszti. (egy-
hangúan elfogadva, jelen volt 9 fô elnök-
ségi tag).

13/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség az Etikai Szabályzat ter-
vezetét megtárgyalta és úgy döntött,
hogy létre kell hozni egy ideiglenes
bizottságot, amelynek feladata az OEE
céljai és alapszabálya szerinti etikai
kódex megalkotása. A bizottság felál-
lítási határideje: 2001. október 30.
(egyhangúan elfogadva, jelen volt 9 fô
elnökségi tag).

14/2001.(szept. 24.) sz. határozat:
Az Elnökség a módosításokkal elfo-
gadta a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Karával kötendô
együttmûködési megállapodás terve-
zetet. (egyhangúan elfogadva, jelen volt 9
fô elnökségi tag).

A szakosztályok
életébôl
Szakmai tapasztalatcserén vettek részt ro-
mániai erdészeti szakemberek (a Nagybá-
nyai Erdészeti Rt. alkalmazottai) a Nyírer-
dô Rt. Nyírbátori és Fehérgyarmati Erdé-
szeteinél, az OEE Erdôvédelmi Szakosztá-
lyának szervezésében, viszonzandó az el-
múlt évi jól sikerült szakosztályi utunkat.

2001. június 12-én a csengersimai ha-
tárátkelônél dr. Lengyel László, Kató Sán-
dor szakosztályi elnök és titkár vezetésé-
vel fogadtuk a szomszéd romániai megyé-
bôl érkezô kollégákat.

Sajnos az autóbusz meghibásodása mi-
att néhány látnivalót el kellett hagynunk,
de megpróbáltuk a fontosabbakat így is
megmutatni.

A szakmai program elsô állomása a
Nyírbátori Erdészet teremi kerülete volt,
ahol az ún. „Nyírliget”-ben Popovics Mi-
hály erdészeti igazgató és Perpék Arnold
mûszaki vezetô köszöntötte a vendége-
ket, majd rövid ismertetôt adtak az erdé-
szet életérôl, szakmai tevékenységérôl. A
kiadós tízórai után az elmúlt év ôszén ko-
csányos tölggyel (maggal és csemetével)
felújított erdôsítést tekintettünk meg.

Utunk a továbbiakban Szatmárban
folytatódott, ahol Hajdú Lajos, a Fehér-
gyarmati Erdészet igazgatója volt a házi-
gazdánk. Túristvándiban meglátogattuk a
vízimalmot, valamint az öntöttvas-kályha
állandó kiállítást.

Átkelve a Tiszán, beszámoltunk a már-
cius 6-án bekövetkezett árvízrôl, illetve az
azt követô helyreállítási munkák állásáról,
ill. néhány szót váltottunk az ökológiai vi-

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló
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szonyok változásáról és elôállt hatásairól.
Tarpán megebédeltünk és a birhói kerü-
letben a Fehérgyarmati Erdészetrôl kap-
tunk tájékoztatást, kiemelve a térségben
1976-tól folyó, itteni termôhelyi viszo-
nyokra alkalmazott tuskózás nélküli erdô-
felújításokat. Bemutattuk az 1980-ban
végzett erdôsítést, melynek látványa ön-
magáért beszélt.

A fehérgyarmati vacsora keretében ér-
tékeltük a látottakat, vendégeink megkö-
szönték a kapott programot, majd a csen-
gersimai határátkelô elôtt a viszontlátás
reményében elbúcsúztunk.

Tóth János
erd. ig. hely.

A Közgazdasági Szakosztály augusz-
tus 23-án tartotta a május 30-án történô
újjáalakulását követô elsô szakosztá-
lyülését. A rendezvény témája az er-
dôgazdálkodás támogatási rendszerének
megvitatása volt. A témát a szakosztály
Marosi György elôadásán keresztül dol-
gozta fel. Az elôadás áttekintést adott a tá-
mogatási rendszer II. világháborút követô
fejlôdési fázisairól, a mai állapot problé-
máiról és azok megoldását célzó tovább-
fejlesztési lehetôségekrôl. A hozzászólá-
sok során a témát dr. Ódor József a magán-
erdô-gazdálkodók, dr. Mészáros Károly
az EU-csatlakozás szemszögébôl világítot-
ta meg. A további hozzászólások és vita
eredményeként a következô megállapítá-
sok születtek:

1. A költségek emelkedése és az erdô-
vel szembeni társadalmi elvárások (termé-
szetvédelmi, közjóléti stb.) folyamatos nö-
vekedése következtében az erdôgazdál-
kodás jövedelmezôsége csökken, amit
csak a támogatás növelésével lehet
egyensúlyban tartani. Így a legfontosabb
cél a támogatottsági szint emelése.

2. A jelenlegi, túlnyomó részben az er-
dôfenntartási járulék elvonásra épülô támo-
gatási rendszer az ÁESZ részére az erdôgaz-
dálkodók, valamint a szektorok közötti jö-
vedelemátcsoportosítást tesz lehetôvé. Ez a
piacgazdaságtól idegen és nem EU kon-
form. Ebbôl következik, hogy az Európai
Unióhoz való csatlakozásunkig a támogatá-
si rendszert mindenképp át kell alakítani.

3. A kialakítandó új támogatási rendszer
alapelvének kell lennie, hogy az erdôfelújí-
tások finanszírozását alapvetôen a fahasz-
nálatok hozamaiból kell megoldani. Tá-
mogatásra az jogosult, aki valamilyen tár-
sadalmi érdekébôl többletköltséget kény-
telen felvállalni, vagy jövedelem-kiesést el-
szenvedni, illetve akinek a fakitermelésbôl
származó jövedelme nem nyújt fedezetet
az erdôfelújításai elvégzésére. Az erdôfel-
újítások elvégzésének garanciájául az er-
dôgazdálkodónak célszerû fedezetet ké-
peznie az erdôfelújításainak költségeire a
fakitermelése árbevételébôl egy, a saját ne-
vére szóló, kamatozó elkülönített bank-
számlán. A bankszámlán lévô pénzt az er-

dôgazdálkodó az erdôfelügyelôség jóvá-
hagyásával használhatja fel. Az ezen túli tá-
mogatások fedezetét döntô mértékben a
költségvetésnek kell állnia, amely így a tár-
sadalom tehervállalását testesíti meg.

Az Erdôhasználati Szakosztály és az
Erdômûvelési Szakosztály az EGERERDÔ
Rt. területén tartotta 2001. augusztus
15–16-án hagyományos évi közös rendez-
vényét.

A résztvevôk a mátrafüredi Vadas Jenô
Erdészeti Középiskolában találkoztak.
Meghallgattuk Kristó László tanár úr is-
mertetését az iskola múltjáról, jelenérôl és
remélt jövôjérôl. Megtudtuk, hogy az er-
dészeti szakmunkásképzés 1975-ben Sár-
várról települt Mátrafüredre, az erdész-
technikus-képzés az egri Dobó István
Gimnáziumból. Jelenleg ezek mellett még
erdészeti gépész szakmunkás és techni-
kus, vadásztechnikus, díszítô kertészeti
szakmunkásképzés is folyik. Az idei évtôl
az FVM-hez tartozik az iskola, melytôl sta-
bilitást, fejlôdést remélnek.

Ezután Pallagi László vezérigazgató-he-
lyettes mutatta be az EGERERDÔ Rt.-t. Ta-
nulmányutunk szempontjából a legfonto-
sabb információ az volt, hogy a véghaszná-
latok 87%-a természetes felújítás, s 300 hek-
táron folyik a hagyományostól eltérô felújí-
tás (kiscsoportos szálalóvágás, folyamatos
erdôborítást biztosító felújítási kísérlet).

A Mátrafüredi Erdészet területén találha-
tó „Madárerdôt” Dudás Béla mûszaki ve-
zetô mutatta be. A kocsánytalan tölgy állo-
mány igen szép csoportos felújulás képét
mutatta, mintegy cáfolva a tölgyfelújításról
eddig vallott dogmáink egy részét.

Ezután végvágott kocsánytalan tölgy
felújításokat láthattunk. Reményfy Rita
mûszaki vezetô történeti áttekintésébôl
kiderült, hogy húsz éve az idôs sarjállo-
mányokat mint fel nem újuló, reményte-
len területeket mutatták be. A bölcsen ki-
várt makktermést követô szakszerû mun-
kák eredményeképpen ma kefesûrû úju-
latból fejlôdhet az új erdô.

A délután fénypontja a Parádfürdôi
Erdészet területén tett gyalogtúra volt.
Rudolf tanyáról Parádsasvárra tartot-
tunk. Rudolf tanya szomszédságában az
idôs fenyô „összehasonlító kísérletet”
Reményfy Lászlóné mutatta be. A Ga-
lambos Gáspár által létesített kísérlet ki-
értékelésére napjainkban van az utolsó
lehetôség.

Vándoroltunk középkorú elegyes
lomberdôben elôzô (vagy még megelô-
zô) vágásfordulóból származó tölgy
hagyásfát érintve és tisztelve, s megnéz-
tünk néhány felújítási kísérletet kipusztu-
ló fenyôcsoport helyén, illetve újulatos
foltban. A kísérlet célja az egykorú erdôk
korosztályviszonyainak széthúzása, a fo-
lyamatos erdôborítást biztosító erdôgaz-
dálkodás lehetôségeinek vizsgálata. A kí-
sérleteket Reményfy Rita állította be.

A második napon az Egri Erdészet ven-
dégei voltunk, a bemutatókon Ga-ram-
szegi István erdészeti igazgató vezetett
bennünket. A Berva-völgyben cseres állo-
mányok kocsánytalan tölgyessé való
eredményes visszaalakítására láttunk si-
keres példákat. Ezután egy hatalmas ko-
csánytalan tölgyes erdôrészlet felújítását
tekintettük meg közben szót ejtve az er-
dôrészlet-alakításról, vadkárról, hagyás-
facsoportokról.

Egy rudas korú (némileg az elmaradt
elegyarány-szabályozás miatt elromlott
elegyarányú) erdôrészletben a szánkós
közelítést tanulmányoztuk, s közben nagy
vitába keveredtünk az üzemtervi elôírás-
ról, jelölésrôl, szabályozásról.

A sok felvetôdött téma miatt a további
tervezett bemutatóhelyeket elhagyva már
csak az egri várat tekintettük meg délelôtt.

Délután a kerecsendi lösztölgyes ma-
radványerdô kiscsoportos felújításait néz-
tük meg. Ezek famagasság szélességû,
30–50 méter hosszú lékekben találhatók,
melyekben életképesen fejlôdött a beleül-
tetett kocsányos tölgy. Majd ugyanitt egy
terelôcsigás döntés megtekintése után kö-
szönt el a két szakosztály nevében dr.
Pethô József a vendéglátóktól, akiknek
nevében Jung László vezérigazgató fejez-
te ki abbeli örömét, hogy a rendezvény
házigazdái lehettek.

A kiválóan szervezett tanulmányút
szakmai programjának összeállítását
Reményfy Ritának és Garamszegi István-
nak köszönjük.

Dr. Pethô József, Bús Mária

A Gépesítési Szakosztály 2001. augusz-
tus 23-án a soproni WOOD TECH erdé-
szeti gépkiállításhoz és vásárhoz kötôdô-
en tartott ülést. Az ülés elsô szakaszában a
résztvevôk meghallgatták:

– a Csongrádi Agrotechnika Kft. tájé-
koztatóját az általuk forgalmazott gépek-
hez kötôdô legújabb fejlesztésekrôl;

– a TAEG Rt. dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központjának tájékozta-
tóját a központ munkájáról, különös te-
kintettel az erdészeti szállítójármûvek kí-
nálati piacára, valamint az üzemanyag-tá-
rolókkal kapcsolatos mûszaki elvárások
teljesítésére;

– a Tuskóaprító Bt. beszámolóját egy új
típusú tuskószeletelô gép fejlesztésében
elért eddigi eredményekrôl.

Az ülés második szakaszában a szak-
osztálytagok meglátogatták a WOOD
TECH kiállításait, melyek az erdészeti gé-
pekhez kötôdtek. A kiállításon számos
korszerû hazai gyártású (több új fejlesz-
tés), illetve import erdészeti gép volt lát-
ható. A gépkiállítás volumenében az eddi-
gi legnagyobb volt.

A rendezvényen a szakosztály tagságá-
nak kb. fele vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztály-elnök



Csapó Gyula emlékére
(1941–2001)

Tudva tudjuk, mikor felsír egy új élet, a
sírás hangjaiban már benne van a ko-
porsóra hulló rögök rémisztô, rettene-
tes robaja.

Tudjuk, hogy csúf nélkül nincs szép,
gonosz nélkül nincs jó, és elmúlás nél-
kül nincs élet.

Tudjuk, mégis szomorúságtól meg-
rendülve állunk itt sírodnál, kedves
Gyula, hogy utolsó utadon elbúcsúztas-
salak.

Elbúcsúztassalak a kollégák, bará-
tok, a Szombathelyi Erdészeti Rész-
vénytársaság és az Országos Erdészeti
Egyesület nevében.

A születés és a halál kiemelkedôen
nagy fontossággal bír mindnyájunk éle-
tében, hisz keretbe fogja életünket, sor-
sunkat.

De mint egy festménynél, itt is a lé-
nyeget a keretek között találjuk.

Engedd meg, Gyula, hogy röviden,
pár szóban szóljak életedrôl.

Elôször talán egy személyes vallo-
mással kezdeném: miért engem, a
szombathelyi kollégát kértek fel bú-
csúztatásodra.

Hétfô délelôtt ért el hozzám halálod
megrendítô híre, és egyben a felkérés is
a végsô búcsúra.

És az indok?
A következô: a vasvári kollégák, ba-

rátok annyira kötôdtek hozzád emberi-
leg, érzelmileg, hogy senki nem tudná
elérzékenyülés nélkül elmondani sírod
felett a búcsúbeszédet.

Hiszem, hogy ennél nagyobb dicsé-
retet kevés ember kaphat.

De térjünk vissza életed alakulására:
1941-ben születtél Nádasdon szegény
paraszti családban.

9 hónapos korodban szenvedted el
életed egyik fontos, sorsfordító esemé-

nyét: édesapádat 1942 telén behívták a
keleti frontra katonának.

Még kétéves sem vagy, mikor hôsi
halált halt.

Édesanyád nehéz körülmények kö-
zött nevel tisztességben, becsületben.

Az általános iskola elvégzése után jó
képességeid a továbbtanulásra ösztö-
nöznek, így Körmenden a Kölcsey
Gimnáziumban kezded középiskolai
tanulmányaidat, azonban az 1956-os év
különbözeti vizsga folytán már a sopro-
ni Erdészeti Technikumban talál, ahol
1959-ben jó eredménnyel végzel. Meg-
találtad életed szeretett hivatását – er-
dész lettél.

Ezen évben a Csákánydoroszlói Er-
dészet malomlói kerületében kezded
meg munkádat mint beosztott erdész,
majd a 60–61. már a búcsúi kerületben
talál, itt kerületvezetô erdészként dolgo-
zol. 1961-ben visszakerülsz a Körmendi
Erdészethez. 1964 szintén meghatározó
dátuma életednek – ekkor veszted el
hosszú, súlyos betegség után édesanyá-
dat, akit élete utolsó percéig önfe-
láldozóan ápoltál, de ez az év boldogsá-
got is hoz számodra, hisz ekkor nôsülsz.
1970–73. és 78. Mónika, Ildikó és Zsu-
zsanna lányod születésérôl nevezetes.

1974-tôl 76-ig fahasználati mûszaki
vezetôként, majd 76-tól kerületvezetô
fôerdészként dolgozol.

Falud életében is szorgosan, a
Nádasdi Szépítô Egyesület vezetôségi
tagjaként veszel részt.

1983. január 1-tôl kineveznek a
Nádasdi Erdészet vezetôjévé.

Ez a kinevezés jó munkád elismeré-
se, melyet 1964-ben Kiváló Dolgozó
Oklevél, 65-ben és 74-ben Kiváló Dol-
gozó Jelvény is fémjelez.

Nem túlzok, ha ki merem jelenteni,
hogy kedvenc erdôdben a nádasdi er-
dôtömbben nemcsak minden fát, bok-
rot, de tán minden fûszálat is ismertél.

Szülôfalud erdeiben nemcsak a rek-
kenô hôségtôl áll meg most egy pilla-
natra a levegô, hanem az erdô is téged,
– a nagybetûs Erdészt – búcsúztat.

Nyugodj békében Csapó Gyula!
Bejczy Péter

Ôri László
aranyokleveles erdômérnök

(1922–2001)
Életének 79. évében váratlanul el-
hunyt Ôri László aranyokleveles erdô-
mérnök, a Szombathelyi MÁV Igazga-
tóság nyugalmazott osztályvezetô fô-
mérnöke.

Családja, munkatársai és kiterjedt
baráti köre június 26-án Szombathe-
lyen, majd végsô nyughelyén, Csornán
nagy számban vett búcsút drága halott-
jától.

1940-ben érettségizett a Szombathe-
lyi Premontrei Gimnáziumban. Mind
végig jeles eredménnyel tanult, ezenkí-
vül kitûnt az idegen nyelvek iránti fogé-
konyságával.

A családban a vallási türelemnek
olyan példáját látta, mely hatással volt
egész életére. Apja katolikus, anyja
evangélikus hitben élt. Ministrált ka-
tolikus templomban, de anyját is elkí-
sérhette az evangélikus istentisztele-
tekre.

„A templomnak csöndje hasonlít az
erdôk csöndjéhez” – mondta gyakran.

Mindenképpen olyan pályát akart
választani, ahol nyelvtudását tovább
fejlesztheti, azonban édesanyja un-
szolására – nehogy messze szakadjon
legkisebb fia a családtól – végül is er-
dômérnöknek jelentkezett a „közeli
Sopronba”. A Soproni Egyetemen ak-
kor nagy szigorúság uralkodott. Mint-
egy 80-an kezdték tanulmányaikat és
17-en végezték 1944 szeptember vé-
gén.

Ôri László jelesre diplomázott, erdô-
mérnöki oklevelet szerzett.

A sors fintora, hogy soha nem dolgo-
zott erdômérnökként. A mûszaki újjá-
építés miatt a vasútnál kezdte pályafu-
tását, lerombolt hidakat, vasúti pályákat
és állomásokat állított helyre. Csornai,
majd Kiskunhalasi kitérô után – ahol
osztálymérnökként dolgozott – érkezett
vissza a nyugat-magyarországi szeretett
otthoni tájra.

Szombathelyen telepedtek le felesé-
gével, ahol két fiúk született.

A MÁV Igazgatóságán a vasút üzem-
biztonsági osztály vezetôje lett, innen
ment 1982-ben nyugdíjba.

Nyugdíjasként is számos egyesület-
ben tevékeny munkát végzett.

Sajnos nem érhette meg szeretett
professzorának Modrovich Ferenc
egyetemi tanár úrnak szeptemberi szo-
boravatását, akitôl mérnöki tevékeny-
ségének tudását szerezte – és választot-
ta ezt élethivatásául.

Ôri László élete és munkássága tel-
jes egészében kiteljesedett. Az elért si-
kerélmények mellett számos kiváló
dolgozói kitüntetés kísérte életútját.
Emlékét szeretettel és kegyelettel
megôrizzük.

Szombathely, 2001. szeptember 25.
Kövér József

OEE Szombathelyi Csoport


