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Egy ifjú természetfotós

Máté Bence a szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti Szakközépiskola 12. évfo-
lyamos diákja, jelenleg magántanu-
ló. Ifjú kora ellenére számos hazai
és nemzetközi fotós pályázaton ki-
emelkedô eredményt ért el.

– Hogyan kezdôdött fotós pályafutá-
sod?

– Öt éve kezdtem el a természetet fo-
tózni, hasonlóan ahhoz, ahogyan bárki
elôször elkezd „kattintgatni”. Ebbôl
azonban nagyon hamar tudatos termé-
szetfotózás lett, ami teljesen rabul ejtett.
Megszállottságom miatt minden sza-
badidômben a természetet járom.

Már a kezdetekben is rengeteg bizta-
tást és támogatást kaptam a szüleimtôl
és azoktól, akik tehetséget láttak ben-
nem. Sajnos a támogatás anyagiakra
nem terjedt ki, hiszen a rokoni körben
mindenki pedagógus. Így amellett,

hogy képeim témáját megtaláljam, egy
elfogadható felszerelést is elô kellett te-
remtenem. Ez kezdetben egy Zenit fo-
tópuska volt. Egy idô után a meglévô
felszerelésemet szerettem volna jobbra
cserélni. A szükséges anyagiak elôte-
remtéséhez dolgoztam, nyulakat te-
nyésztettem. Így jutottam el a mai
Nikon gépemhez.

Örülök, hogy a felszerelésem ilyen
átalakuláson ment át, mert így igazán
meg tudom becsülni a technikát, ami
szerintem az egyéni látásmód és az idô
után harmadrangú dolog, ám nélkülöz-
hetetlen.

– Melyik volt az elsô sikeres fotód, ame-
lyik meghatározó volt a késôbbiekben?

– 1999-ben sikerült lefotóznom a kis
vízicsibét, amely mocsaraink ritka, rej-
tett életmódú madara. A fotózást sok te-
repi megfigyelés elôzte meg. Rejtett
életmódja miatt eddig igen kevesen
tudtak errôl a madárról képeket készí-

teni. Ezek miatt tartom elsô, igazi fotó-
trófeámnak ezeket a képeket, amelyek
meghatározóak lettek a további tevé-
kenységemre.

– Az elmúlt évek során számtalan
hazai és külföldi fotós pályázaton értél
el szép sikereket. Ezek közül melyikre
vagy a legbüszkébb?

– Eredményeim közül kiemelkedik a
legrangosabb természetfotós világver-
senyen elért eredményem 2002-ben,
ahol elsô magyarként két fotómmal is
kategóriagyôztes lettem, ezzel elnyerve
a BBC Wildlife Magazin „Az év ifjú ter-
mészetfotósa” világcímet.

– Képeiddel hol lehet találkozni?
– Számtalan elôadást tartottam már a

legkülönbözôbb érdeklôdésû embe-
reknek és korosztályoknak, melyeket
diaporáma vetítéssel színesítek. Elôadá-
saim fô célja a természeti értékeink  be-
mutatása és azok védelme.

Emellett sok folyóiratban is jelentek

meg képeim, így például a BBC Wildlife
Magazin, Fotómozaik, TermészetBÚVÁR,
Élet és Tudomány, Élôvilág, Süni, Vadon,
Elite folyóiratok hasábjain. Továbbá web-
oldalamon (bencemate.com), valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Zöld Galériájában lévô kiállításomon
lehet találkozni munkáimmal.

– Hogyan képzeled el a jövôdet?
– A Nyugat-magyarországi Egyetem

Vadgazdamérnöki Szakán szeretném ta-
nulmányaimat folytatni. Továbbá célom,
hogy az általam legjobban kedvelt termé-
szetfotózással szeretnék foglalkozni, úgy és
olyan szinten, hogy ebbôl meg tudjak élni.

– Terveidhez sok sikert kívánok.
Andrési Pál



A harmadik oldal     

B izonyára mindannyian ismerjük a „bábeli
zûrzavar” fogalmát – de még kevesen vesszük
észre azt, hogy a XXI. század emberisége ismét

halad e fogalmak megvalósodása felé.
Napjainkban az egyik leggyakrabban használt – és

elhasznált – szó: a „globalizáció” kifejezés, s egyben
hirdeti, hogy az életet, a világot teljes egészében kell fi-
gyelembe vennünk, értékelnünk és megvalósítanunk.
Mindez az egész Földre, a földkerekség egészére vonat-
kozik.

Századunkban az emberiség fejlôdése félelmetes, s
ez minden irányzatra egyúttal jellemzô. Az elônyök
mellett vannak veszélyek is: a túlzott nagyvonalúság
felerôsödése, melynek során hajlamosak vagyunk a ré-
gi igazságok, felismerések elfeledésére, semmibevevésé-
re. Különösen hajlamos az emberiség arra, hogy a saját
maga által gerjesztett motorizált világban, annak
következményeitôl akarva-akaratlan elhatárolja
magát. Ez a szemlélet elôbb-utóbb jóvátehetetlen
környezet- és természetkárosítással fog járni, melyet
csak visszafordíthatatlan kárenyhítéssel és természet-
rekonstrukcióval gyógyíthatunk úgy-ahogy.

Az erdôgazdálkodás szakemberei meg kell, hogy ma-
radjanak – a természet törvényeinek megfelelôen – a
termôhelyi jellegzetességek – követelmények – következe-
tes figyelembevételénél, szolgálatánál. Annál is inkább,
mivel bebizonyosodott, hogy az elmúlt viharos évszázad
nagyléptékû természetátalakító emberi szándékai nem
vezettek sehová, csak a pusztulásba, amit sajnos a gaz-
daságpolitikusok igen nehezen akarnak felismerni.

Az örök erdôt nem lehet holmi, az emberek közössé-
ge (társadalom) által olykor személyes vagy veszélyes
elvárása szerint kezelni. Az erdô türelmet igényel, oly-
kor százéves matuzsálemi filozófiával.

A természet nem változik az ember gyakorta, átala-
kuló elvárása, nézete szerint. Emellett a természet – s
így a termôhely, a fafajok igénye – igen változatos,
ugyanakkor az adottságaihoz „ragaszkodó”.

A magyar erdésztársadalom konzervatívnak tûnik
egyesek szemében, mivel a természet – az erdô – meg-
követeli tôle a helyes erdôgazdálkodási szabályok követ-
kezetes megtartását. Ehhez ragaszkodunk – ehhez va-
gyunk hûségesek –, mert így tudjuk szolgálni legjobban
az emberiség érdekét.

„Az ember mindent megtehet – még a Természet el-
lenében is –, de rendszerint még az életében megbûn-
hôdik a Természet ellen elkövetett vétkeiért.”

Dr. Hajdu István
nyugalmazott erdôfelügyelô
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Az elmúlt év utolsó hónapjaiban több
fórumon is napirendre került a termé-
szetvédelem erdészeti koncepciója,
amelyet különbözô erdészeti szakmai
körök elég vegyes érzelmekkel fogad-
tak. Mint erdômérnök, s úgy is mint az
erdômûvelési tárgyak egyik egyetemi
oktatója sok mindent örömmel tudok
ebben a koncepcióban üdvözölni,
azonban ennek átgondolatlan érvénye-
sítése esetén néhány veszélyre is köte-
lességem felhívni a figyelmet.

A koncepciónak az erdôgazdálko-
dást szorosan érintô egyik alapja  az er-
dôknek a természetesség szem-
pontjából történô besorolása, illetve
a besorolás szerinti kezelés jellege és fi-
nanszírozása. Ezek szerint vannak:

– faültetvények: ezek általában a
nem ôshonos fafajok monokultúrái,

– ültetvényszerû erdôk: zömük a
termôhelynek megfelelô ôshonos fafa-
jok monokultúrái,

– természetszerû erdôk: ôshonos
fafaj- és növényösszetételük a termô-
helynek megfelelô, de szerkezetük (kor,
faállomány) alapján nem természetesek,

– természetes erdôk: többkorú,
többszintes – a termôhelynek megfelelô
ôshonos fafajokból álló elegyes – erdôk.

A természetvédelem (értve ezalatt
közigazgatási és társadalmai szerveze-
teit), valamint a Nemzeti Erdôstratégia
és Erdôprogram kidolgozói egyaránt ja-
vasolják e négy csoport részleges
összevonásával Magyarország erdeit
két kategóriába – természetszerû er-

dôk és ültetvényszerû erdôk – sorol-
ni, ezeket elkülönítve kezelni és finan-
szírozni. Ezzel a besorolással – ha némi
fenntartással is – egyet tudok érteni. A
fenntartás okai:

– számomra minden erdô egy termé-
szeti jelenség,

– számos átmeneti esetben hol a ha-
tár a két kategória között ?

– az ültetvényszerû erdôkben is al-
kalmazhatók természetközeli erdômû-
velési eljárások,

– igen nagy hiba lenne az ültet-
vényszerû erdôk finanszírozásának
rovására növelni a természetszerû
erdôk kezelésének támogatását.

A koncepció a kezelés tekinteté-
ben további differenciálást ajánl, így:

– az erdôrezervátumokban minden-
nemû kezelés tiltását,

– a védett (és fokozottan védett) te-
rületeken lévô erdôkben csak a termé-
szetes erdôfejlôdési folyamatot követô
ún. természetvédelmi erdôkezelést,

– a nem védett területeken lévô ter-
mészetszerû erdôkben az ún. ter-
mészetközeli erdôgazdálkodást,

– a nem védett területeken lévô ül-
tetvényszerû erdôkben pedig az ún. ül-
tetvényszerû erdôgazdálkodást.

Hogy az egyes erdôkezelések  milyen
fontosabb kritériumok szerint különül-
nek el egymástól, arról részletes informá-
ciókkal nem rendelkezem, arról viszont
igen, hogy a természetvédelem oldaláról
hogyan minôsítik például a jelenben al-
kalmazott erdôfelújítási eljárásokat:

– az egyenletes bontáson alapuló er-
nyôs és a vonalból kiinduló szegélyes-vo-
nalas, valamint a tarvágásos felújító-
vágást nem, de még a csoportos fokoza-
tos felújítóvágást sem tekintik ter-
mészetközeli eljárásnak (utóbbit rövid
5-8 éves idôtartama miatt !),

– csak a csoportos jellegû szálaló-
vágás és a szálalás (!) tekinthetô ter-
mészetközeli eljárásnak.

Ebben a kérdéskörben már komo-
lyabb aggályaim sôt ellenvéleményeim
is vannak.

A  védett erdôk  területe (közel 400
ezer hektár) túl nagy ahhoz, hogy ki-
vonásuk  a faanyagtermelésbôl  az
ország faellátásában és az erdôfenn-
tartásban ne okozzon  nagy fennaka-
dást (a legértékesebb tölgy, bükk és
nemes lomb faanyagáról van szó). 

Nem vagyok biztos abban sem – is-
merve az ország számos védett erdejét –,
hogy a védettség minden esetben indo-
kolt!

Gyanítom, hogy a természetvédelmi
erdôkezelés az erdô adott fejlôdési stá-
diumának megfelelô egyfajta ún. kész-
letgondozó-egészségügyi fahasználatra
korlátozódna, ami a munkát tekintve
ráfordításos tevékenység. Ezt ki finan-
szírozná?

Az egyes erdôfelújítási eljárások ter-
mészetközeli minôsítésével sem tudok
teljesen egyetérteni. Az ernyôs bontás
során sok kisebb méretû lék keletke-
zik, s ezek nemcsak az ún. fô fafajok
(pl. fényigényes tölgyek), de az elegy-
fafajok újulatának is   kedveznek. Ép-
pen utóbbiak megfelelô mértékû vissza-
szorítása – és nem kiirtása – az egyik leg-
nehezebb erdômûvelési tevékenység.

Minden erdônek van széle, sze-
gélye, ahol elôször jelenik meg az
újulat – magától! A szegélyes-vonalas
felújítóvágás ezt a jelenséget követi
– ez  nem természetszerû?

A csoportos fokozatos felújító-
vágás idôtartama az európai és a ha-
zai gyakorlatban egyaránt 10-30 év!

A szálalás nem erdôfelújítási eljá-
rás, hanem egy összetett erdômûvelési
tevékenység (üzemmód), amelyet szá-
laló-szerkezetû erdôben végeznek.

Nehezen tudom elképzelni a bejc-
gyertyánosi Farkaserdô gyertyános-
tölgyeseinek csoportos szálalóvágás-

DR. KOLOSZÁR JÓZSEF

A természetvédelem erdészeti 
koncepciójáról
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sal történô felújítását, bár láttam né-
hány ilyen sikerrel kecsegtetô próbál-
kozást Nyugat-Európában – 1500 mm
évi csapadék és 5 °C középhômérséklet
mellett. Nálunk ennek eredménye gya-
níthatóan egy többkorú-többszintes
gyertyán konszociáció lenne – mutató-
ban néhány tölgy böhönccel.

Tudom azt, hogy a természetvéde-
lem erdôkezelési elképzelései nem
légbôl kapottak, számos külföldi, ám
jóval kevesebb hazai példára épülnek.
Dicséretes, hogy az erdôgazdálkodási
gyakorlatban tevékenykedô erdômér-
nök kollégák az utóbbi évtizedben is
több olyan üzemi kísérletet indítottak el,
amelyek a természetközeli erdôgazdál-
kodás alkalmazási lehetôségeit vizsgál-
ják. Jómagam az Erdômûvelés Tanszé-
ken (Nyugat-magyarországi Egyetem,
Erdômérnöki Kar Sopron) 1973 óta több
hasonló célú, hosszú idôtartamú (10-
70 éves) erdôfelújítási és erdôneve-
lési kísérlet résztvevôje, ill. irányítója
vagyok, s az 1970-es évektôl napjainkig
rendszeresen vehetek részt természet-
védelmi területek és tájvédelmi körze-

tek erdôkezelési terveinek kidolgozásá-
ban (Gemenc, Mecsek, Szentgyörgyvölgy,
Vértes, Soproni-hegység, Bükk, Mátra,
Zempléni-hegység, Magas-Bakony, Du-
na-Ipoly NP,  Kiskunság ).

Tudom azt is, hogy három évtized az
erdészszakmában nem olyan nagy idô
ahhoz, hogy teljesen megalapozott ja-
vaslatokra vagy cáfolatokra jogosítson
fel, de néhány szerény tapasztalat köz-
lésére igen.

Nincs két egyforma termôhely és
faállomány, azaz egy adott erdôterüle-
ten sikeresen alkalmazott erdôkezelési
(felújítási, nevelési) eljárás nem biztos,
hogy máshol – látszólag azonos termô-
helyi és fitocönológiai viszonyok mel-
lett – ugyanúgy eredményes lesz.

A leginkább természetközeli erdô-
felújítási eljárásnak tartott szálaló-
vágás a legtöbb zavarással, bolygatással
járó (3-5 évente ismétlôdô fahasználatok
30-60 éven keresztül), igen költséges er-
dôkezelési mód. Ugyanilyen gyakori be-
avatkozást igényel a szálaló szerkezet ki-
alakítása és fenntartása, azaz a szálalás,
amely egy ponton megállítja a termé-

szetes erdôfejlôdés folyamatát, és egy
bizonyos állapotot konzervál.

Növényösszetételük alapján
olyan erdôket is természetszerûnek
tartunk, amelyek valójában nem
azok. Példa lehet erre egy – a Somogyi
homokvidéken szántóföldi talajra 80-
100 éve telepített – gyertyános-hársas-
juharos-kocsányos tölgyes. Egy ilyen
erdô talaja még nem válhatott erdôtalaj-
já, ehhez több száz év szükséges. Ilyen
erdôkben a természetközeli erdôkeze-
lési eljárások általában sikertelenek.

Legyünk türelmetlenek egy-egy új –
a megszokottól eltérô – erdôkezelés
kipróbálásával, de legyünk megfon-
toltak, megalapozottak és türelmesek
ezek széles körû alkalmazását illetôen.

Mindezek alapján a  realitás talaján
maradva én két  kompromisszumos
megoldást tudnék javasolni.

Természetvédelmi szempontból ala-
posabban meg kellene vizsgálni vala-
mennyi erdônket.

Az említett kezelési eljárások és azok
alkalmazási területei a következôk le-
hetnének:

– az erdôrezervátumok érintetlenek,
védôzónáikban és a fokozottan vé-
dett területek erdeiben természetvé-
delmi erdôkezelés,

– a védett területek természetes,
természetszerû és ültetvényszerû erdei-
ben természetközeli erdôgazdálko-
dás – nem kizárva a felújítóvágásos
üzemmódot,

– egyéb erdôkben a különbözô cé-
loknak megfelelô, az erdôtörvény ál-
tal szabályozott erdôgazdálkodás,
amely egyaránt  lehet természetközeli
vagy ültetvényszerû.

Javaslataimat meg is indokolom.
Ne tartsuk értéknek, ami nem az, de

ehhez meg kell húznunk az érték al-
só határát – elsôsorban a természetvé-
delem szempontjából, de figyelembe
véve más érdekeket is.

Kellôen ki nem próbált erdôkeze-
lési eljárásokat ne akarjunk egyszerre
százezer hektárokon alkalmazni.

A gazdaságos fatermesztésbôl
csak akkora területet szabad kiven-
ni, amekkorának hiányát a nemzet-
gazdaság elviseli. Az a nemzetgazda-
ság, amely megfelelô mennyiségû,
minôségû és hozzáférhetô (elérhe-
tô árú) faanyagot is igényel az erdô-
tôl és az erdôgazdálkodástól.

Ne felejtsük el azt sem, hogy –
többek között a fenti okból is –  az
erdészetnek elôbb volt természetvé-
delmi, mint a természetvédelemnek
erdészeti koncepciója.Fotó: Dobroszláv Lajos
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Az utóbbi idôben a természetközeli er-
dôgazdálkodás – különösen a védett er-
dôterületek kezelése kapcsán – újra az
érdeklôdés középpontjába került. Or-
szágszerte nemzeti parkok, erdészeti
részvénytársaságok és magánerdô-gaz-
dálkodók Pro Silva elveken alapuló, ve-
gyes korú erdôtömbök kialakítását ter-
vezik.

Aki ma a szálaló gazdálkodást szeret-
né behatóan tanulmányozni, vagy na-
gyon messzire kell utaznia, vagy régi
könyvekben kell keresgélnie, mert az
erdôgazdálkodási gyakorlatból az erdô-
használat ilyen módja csaknem egy év-
százada hiányzik.

1898-ban jelent meg Fekete Lajos „Az
erdôk berendezése” címû, néptanítók,
községi elöljárók és kisbirtokosok szá-
mára ajánlott könyve, melyben   a szá-
lalás és a vágások elônyeit és nehézsé-
geit mérlegeli, ismerteti. A laikus olvasó
számára is közérthetô, élvezetes módon
a szálalás-párti Pártos, a mindig kétel-
kedô Vádas fôerdészek és a bölcs, öreg
Bíró bácsi, a nagy tekintélynek örvendô
erdômester párbeszédébôl értesülhetett
mindenki a szálaló erdôgazdálkodás
elônyeirôl, aki az erdôkkel közvetlen
vagy közvetett kapcsolatban állt vagy
részt vehetett az erdôvel kapcsolatos tu-
datformálásban. Idôszerûnek tartanám
Fekete Lajos mûvének újabb kiadását,
ami ma is jó szolgálatot tenne a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás népsze-
rûsítésének és szélesebb körû elterjedé-
sének.

Szálaló erdô üzemtervezésével azóta
nagyon  kevesen próbálkoztak, de ki
kell emelni Palotai István nevét, aki az
50-es években a Zala megyei Szent-
györgyvölgy szálaló erdejének terveit
elkészítette.

Felmerül a kérdés, vajon  alkalmas-e
a jelenleg alkalmazott erdôleírási, -ter-
vezési rendszer a vegyes korú erdôk
esetében, és vajon a tartamosság, a ter-
vezhetôség és ellenôrizhetôség nem
kerül-e veszélybe egy ilyen, a használa-
tok kivitelezésében nagy szabadságot
biztosító eljárás esetében.

Az alábbiakban arra szeretnék rövi-
den rámutatni, hogy valamely szálalva,
csoportosan szálalva kezelt erdô épp-
oly pontosan felmérhetô és tervezhetô,
vagyis teljesen egyenértékû gazdálko-
dási rendszer alakítható ki, mint a je-
lenlegi vágásokra osztott, egykorú,
egyenletes hálózatú erdôkre alkalma-
zott eljárás. 

A megvalósítani szándékozott termé-
szetszerû gazdasági erdô ismérvei,
hogy ôshonos, termôhelyálló fajok al-
kossák, elegyes, vegyes korú és csopor-
tos szerkezetû legyen és természetes
gazdasági követelmény, hogy optimális
nagyságú és jó minôségû  élôfakészlet-
tel rendelkezzen.

Ha elkezdjük a többkorú, folyamatos
erdôborítást eredményezô gazdálko-
dást erdeinkben, egy idô elteltével a
megszokottól eltérô viszonyok alakul-
nak ki:

1. Kor- átmérô, átmérô-magasság
összefüggések érvényüket vesztik, a vá-
gáskor a továbbiakban állományokra
nem, csak egyes fákra vagy facsoport-
okra értelmezhetô.

Egészséges faegyedek akár 2-300
éves korig is fenntarthatók, sôt ebben
az idôszakban produkálják életük során
a legnagyobb értéket. 

2. Az egykorú, egyenletes hálózatú
erdôben alapvetô mutatók, mint a záró-
dás, sûrûség, átlagnövedék, a vegyes
korú, változatos szerkezetû erdôben
nem használhatóak.

3. Vegyes korú erdôben az asszimilá-
ciós felület nagyobb azonos területegy-
ségen (a légtér jobb kihasználása követ-
keztében), minek következtében a nö-
vedék akár kétszerese is lehet az egy-
szintes zárt szerkezetû erdôének.

4. Felújulás szempontjából nagyon
kedvezô viszonyok keletkeznek, min-

dig van termôképes faegyed a közel-
ben, a téli csapadék a hézagokban ké-
sôn olvad el, a korai rügyfakadást gátol-
ja, a tavaszi fagyokat ártalmatlanná te-
szi.

A szálalva kezelt erdôtömb felméré-
sére, a fatömeg számbavételére, nyil-
vántartására tehát más módszert kell al-
kalmazni, a szerkezeti és természeti vi-
szonyok megváltozása következtében.

A változatos szerkezetû erdôkben
régóta a Biolley által megalapozott át-
mérômérésen alapuló ellenôrzô eljárást
alkalmazzák. A módszer egyszerûsége
teszi lehetôvé, hogy itt néhány sorban a
lényegét összefoglalhassam azok szá-
mára, akik a gyakorlatban megpróbál-
koznak a szálaló gazdálkodással.

Az elsô csoportos elven alapuló
használat tervezésekor a jelenlegi erdô-
tervben számított növedék lehet az
irányadó, a továbbiakban azonban új
alapokra kell helyezni a tervezési mód-
szerünket.  Bár az elsô évtizedekben az
állomány szerkezete csak kis mérték-
ben tér el a korábbitól, mégis érdemes
már kezdéskor áttérni a vegyes korú er-
dôkben is alkalmazható eljárásra.

Bármilyen változatos is legyen az er-
dô összetétele, szerkezete, egy biztosan
mérhetô paraméter az egyes fák mell-
magassági átmérôje. Az átmérôk felvé-
tele alapján a törzsek  vastagsági osztá-
lyokba sorolhatók.

A jövôben keletkezô növedékre az
elmúlt idôszakban keletkezett mennyi-
ségbôl következtetünk.

Z=K2+H-K1
ahol:
Z=növedék
K1=fakészlet az elsô méréskor
K2=fakészlet a második méréskor
H= a közben eltelt idô alatt végzett

használat fatömege
A fatömeg meghatározásához az át-

mérômérésen kívül a magassági görbé-
re is szükségünk lenne, de ez nem szer-
keszthetô pontosan, mivel a vegyes ko-
rú erdôben azonos mellmagassági át-
mérôhöz tartozó törzseknél akár 50-
100% magasságeltérés is lehetséges. Ez
elfogadhatatlanul nagy hibalehetôséget
rejt, nézzük meg egy konkrét példán, a
fenti képletbe behelyettesítve:

270=1220+100-1050

BARTON ZSOLT

Szálaló erdôk tervezése

illusztráció Fekete Lajos könyvébôl

Vastagsági osztály
16-19 20-23 ... 40-43 stb.

db
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ha az elsô felvétel pl.+5% hibát tartal-
maz a magasságmérésünk következté-
ben, a következô mérésnél pedig
ugyanekkora mértékû, de ellenkezô
irányú eltéréssel számolunk, akkor a
növedék mértékében 100 m3-t téved-
tünk.

170= 1170+100-1100
-50       +50

A szabálytalan hibát azonban mó-
dunkban áll szabályos hibával helyette-
síteni, ha ugyanabból a magassági gör-
bébôl számolt „fatömeg tarifá”-val kö-

bözünk. Így bár a fatömeg pontosságá-
ban ha elkerülhetetlenül marad is hiba,
ezek kiejtik egymást és a növedékre
pontos értéket kapunk. Számításunk
szabályossá tett hibával:

270= 1270+100-1100
+50          +50

A „tarifá”-ból a fatömeg tisztán az át-
mérôbôl kinyerhetô, mivel hibát tartal-
maz, nem azonos a  m3-ben kifejezett
fatömeggel ennek megkülönböztetése
végett ezt a fatömeget „szilv”-nek neve-
zik.

Középátm. cm 18 22 26 ... 38 stb. 
Fatömeg (szilv-ben kifejezve) 0,2 0,33 0,51 1,34  

Most már rendelkezésünkre áll a
törzsszám, a fatömeg és a növedék fafa-
jonként és vastagsági osztályonként,
melynek alapján a tervünk elkészíthetô.

Amíg egykorú,  egyenletes hálózatú
erdôben a használatok tervezésének
támpontjai a 

növedék ismeretében a korosztály
viszonyok és a  vágásérettségi viszo-
nyok, addig a vegyes korú erdôben a
növedék alapján a törzsszám átmérô
csoportok közti eloszlása, azaz a törzs-

szám gyakorisági görbe mondja a leg-
többet.

A folyamatos használat és a tarta-
mosság úgy biztosítható, ha a szálaló
erdôben az ún. „szabályos állapot” ki-
alakítására törekszünk, ami azt jelenti,
hogy az erdô idôszakról idôszakra kö-
zel azonos állapotban marad. Megfi-
gyelések szerint, ha az egyes átmérô-
csoportokhoz tartozó fák megközelítô-
leg azonos területet foglalnak el, úgy
az átmérôosztályokban a törzsszám

mértani haladvány szerint rendezôdik,
tehát a használatok tervezése során
azokból az átmérôosztályokból kell
besorolnunk nagyobb mennyiséget,
amelyekben a szabályos eloszlás min-
tájával összehasonlítva többlet mutat-
kozik. A szabályos összetételt elérve
elvileg csak a felsô vastagsági osztá-
lyokból  történik használat és a vágás-
érettség minimális átmérôben határoz-
ható meg.

Fekete Lajos említett írásának sza-
vaival fejezem be: „Egyetlen erdôgaz-
dálkodási üzemmódot sem lehet rész-
leteiben úgy kifinomítani, minden
egyes facsoport igényeit, s a termôhe-
lyi különbségeket annyira tekintetben
részesíteni, mint a szálaló gazdálko-
dás mellett... Ezekben éppoly értékes
és éppoly nagyságú hozadékot lehet
elérni, mint a vágásos erdôben, s a
föld termôerejének fokozása és fenn-
tartása még biztosabb.”  És hozzáte-
hetjük, bár tervezése új kihívást jelent
erdôrendezôink számára, az ilyen er-
dôkezelés a jövôbeli hozam tervezhe-
tôsége és tartamossága tekintetében
sem marad el a vágásos gazdálkodás
mögött. 

Hasonlóan számos szakegyesülethez,
az Országos Erdészeti Egyesület is köz-
hasznú társaságként mûködik immár.
Ennek a mûködésnek az egyik tartalmi
és formai eleme is az egyesületi köz-
akaratot felszínre emelni és érvényesí-
teni hivatott küldöttközgyûlés.

Megelôzôen „választmány”-ként tisz-
teltük azt a testületet, amely két  tisztújí-
tó közgyûlés között ellátta az egyesület
kormányzási teendôit. A testület létre-
hozásának lényeges momentuma akkor
is, most is, a helyi csoportokban a kül-
döttek megválasztása. Az utóbbi évti-
zedben mind tarkábbra színesedett er-
dôgazdálkodási paletta vajon jól tükrö-
zôdik-e a mostani testület összetételé-
ben: a tulajdonlás, a képzettség, a gya-
korlat, stb. által meghatározottan? És  a
mindenkori általános képviseleti rátát is
tekintve!

Tudniillik, a helyi csoport az érvé-
nyes küldöttválasztási módszert kö-
vetve, 80-80 tagja képviseletére vá-
laszt egy-egy küldöttet. Ez annyit tesz,
hogy a 160 fôs csoportot  pl. 2 fô, a
240 fôset 3 fô küldött képviseli. Úgy
tûnik, az ilyen  mértékû képviseleti el-
várás a korábbi  kvótához képest ala-

posan csökkenti a küldöttek napra-
készségét, az életszerûséget. A legop-
timálisabb esetben is több erdészet,
üzemegység OEE-tagjai tartoznak
egyetlen küldött hatókörébe, szerte-
ágazó szakmai adottságokkal, feltéte-
lekkel. Olyan egyesületi helyzetek
adódhatnak, amelyek mûködési ano-
máliát eredményeznek. Ennek megér-
téséhez tudnunk kell, hogy a jelenlegi
egyesületi tagságunk 44%-a felsôfokú,
56%-a középfokú  szakmai képesítés-
sel rendelkezik és dolgozik, meghatá-
rozóan erdészeti végzettséggel. A
most érvényes mandátummal rendel-
kezô küldöttek  még nagyobb hánya-
da  rendelkezik felsôfokú iskolai vég-
zettséggel. A képzettség szerinti, egy-
szersmind a gazdálkodási hierarchiát
is tükrözô  képviselet tehát az ará-
nyosság követelményének nem feltét-
lenül tud eleget tenni. 

Hogyan értékelhetô ennek ismereté-
ben pl. egy átlagos küldöttközgyûlés? A
küldötteknek éppen több, mint a fele
van jelen. A tagság abszolút képviselete
már eleve eltér a korábbi, jobbnak tar-
tott mértéktôl: csak minden  80 tagot
képvisel választott tisztségviselô. A

képzettségtôl, ezzel paralel a beosztás-
tól meghatározott, nyilván eltérô érde-
kek képviseletét a megjelentek – adott
esetben – nem biztos, hogy általános
megelégedésre látják el. A számokból
így is lehet következtetni.

Ami nyilvánvaló „pongyolaságnak”
mondható: a tagság  bô 1%-át kitevô
küldött létszám elôírása, hiszen a hatá-
rozatok elfogadásához elegendô a
megismételt közgyûlés összehívásakor
az erôs 0,5 % is (+ 1 fô). Semmivel sem
okoz nehézséget pl. olyan választási
szabályzat, amely a tagság   utóbb jel-
zett arányú és arányos képviseletét ha-
tározza meg a küldöttek révén. Akkor
ellenben a közgyûlésen legalább a
90%-os jelenlét a kötelezô.

A képzettségtôl, beosztástól függô
érdekviszonyok, valamint azok arány-
talan képviselete nem feltétlenül hoz a
felszínre elégedetlenséget a tagság alul-
informált rétegeibôl. Az arányos képvi-
selet viszont feleslegessé tesz pld. kü-
lön megbeszéléseket, módosító  javas-
lat-kidolgozásokat, vitákat, mondjuk a
kitüntetési procedura helyes értelmezé-
se és gyakorlata esetében is.

Apatóczky István

Képviselet, képzettség, képesség
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Messze Kanadában,
kilencvenegy éves
korában érte a halál.
Roller Kálmán, a
soproni erdészeti
kar volt dékánja itt-
hon évtizedeken ke-
resztül a viták ke-
reszttüzében állt.
Mintha kivárta volna
az elismerést, a meg-
becsülést soproni
egyetemétôl, amit
végül tavaly decem-
berben, a Nyugat-
magyarországi Egye-
tem Erdômérnöki Karának Egyetemi ta-
nácsa 25:3 arányban megszavazott ne-
ki, azaz a soproni egyetem díszpolgári
címét. A kitüntetést azonban már nem
vehette át, mert ahogy az Erdész Him-
nusz befejezô strófája is mondja: „Ha
ballag már a vén idô az ôsi lombokon, /
Eltávozóban int felém szerelmem s éle-
tem. / Örökre nyugalmat ád az erdô én-
nekem.”

Sorsa annak a több százezer magyar-
nak a sorsa, akik kényszerûségbôl me-
nekültek Nyugatra a negyvenes évek
végén, majd 1956 után. A forradalom
Sopront sem hagyta érintetlenül. Az Er-
dômérnöki Fôiskola és más egyetemek
hallgatói, oktatói már október 22-én
megalakították az egyetem forradalmi
tanácsát, és az erdészeti kar dékánjának
Roller Kálmánt választották. De amikor
a szovjet tankok 1956. november 4-én
beözönlöttek Magyarországra, Sopron
város forradalmi diáksága és oktatói,
bár egy darabig ellenálltak, egy részük
emigrálni kényszerült. Roller Kálmán
dékán együtt tartotta a menekülô egye-
temi ifjúságot, és Kanadában, Vancou-
verben, az otthont adó British Columbia
Egyetemen többekkel megalakította az
erdészeti magyar egyetemet.

S ez volt Roller professzor legna-
gyobb „bûne”. Még a rendszerváltás
után is azzal vádolták, hogy példát mu-
tatott a hallgatóknak a haza elhagyásá-
ra, és úgymond „kilopta” a tudást kül-
földre. Holott nem tett mást – Benkô
Géza soproni öregdiák, erdômérnök
szerint is –, mint életeket mentett, s az
átlagon felüli pedagógus kitûnô mérnö-
köket képzett, máskülönben ezek a di-
ákok elpusztulhattak volna a szovjet
tankok lánctalpai alatt. Roller Kálmán
és oktatótársai a selmecbányai és a tria-
noni békeszerzôdés után a kényszerbôl

Sopronba áttelepült
erdészeti egyetem
tudásanyagát hasz-
nálták fel és népsze-
rûsítették a szintén
erdôségeket óvó és
szakszerûen kiter-
melô észak-amerikai
államban.

A hûség városá-
hoz, Sopronhoz mél-
tóan külföldön sem
feledték a múltat,
nem tagadták meg a
hagyományt. Nem is
kellett tehát szé-

gyenkezniük, mert az 1962-ig mûködô
magyar egyetem több nemzetközileg
elismert tanárt, világhírû erdômérnökö-
ket adott a világnak.

Volt tanítványai és jó néhány sopro-
ni szerint is ez volt Roller Kálmán el-
évülhetetlen érdeme. Vancouverben
Roller Kálmán megkapta a díszdoktori
címet, és 2002-ben az Orbán-kormány
javaslatára Mádl Ferenc köztársasági el-
nöktôl átvehette a Magyar Köztársaság
Érdemrend tiszti keresztjét. A tavaly ki-
lencvenedik életévét betöltô tudósnak
legnagyobb fájdalma mégis az volt,
hogy a megbecsülést jelentô díszdok-
tori címet nem kapta meg szeretett
egyetemétôl. Több diákból lett pro-

fesszor szerint mindez politikai okokra
vezethetô vissza. Ennyi év után azon-
ban megtört a jég, és az utolsó pillanat-
ban megérkezett a várva várt elismerés.
Sokat tett az elismertetésért a Kanadá-
ban élô Benkô Géza erdômérnök, több
külföldön élô tanítvány, Sopron város
polgárai, Rumpf János egyetemi tanár
és nem utolsósorban lapunk, a Magyar
Nemzet, amelynek hasábjain ebben a
témában jelent meg 2002. április 19-én
írás a méltatlanságról Üdv az erdész-
nek? címmel.

Mit is mondhatnánk? Rendezôdtek a
dolgok. Igaz, ez megtörténhetett volna
közvetlenül a rendszerváltás után is. Mi-
ért kell mindig várni egy élet munkájá-
nak a dicséretével a halál pillanatáig?
Álljon itt Roller Kálmán professzor egyik
vallomása az emberi tartásról, amely a
végsô megnyugvást is jelenti: „én min-
dig erdész voltam tetôtôl talpig. Célom
mindig az volt, hogy erdôket, erdésze-
ket és új fákat hozzak létre. Az erdô az
egyetlen dolog a világon, ami örök. Az
mindig örök. Ott nincs múlt, nincs jövô,
az örök. Most már egy öreg erdész va-
gyok. Nekem volt 140 gyermekem (vég-
zett növendékei – S. I.), meg az én négy
fiam és 12 unokám és a fáim. Ez az én
személyes teljesítményem.”

Stefka István
(Magyar Nemzet)

Elment az iskolateremtô erdész

A Debreceni Egyetem TTK Növénytani
Tanszéke által kiadott rangos botanikai
folyóirat emlékszámmal búcsúzott a
múlt évben elhunyt kiváló erdész-bota-
nikustól, dr. hc. dr. Csapody Istvántól.

A bevezetô írások Csapody István
munkásságát értékelik, szakirodalmi
bibliográfiát közölnek (Bartha D. mun-
kája), majd személyes emlékeket idéz-
nek magyar (Szodfridt I., Andrássy P.)
és osztrák (Wendelberger, Hübl-
Zukrigl) botanikusok tollából, végül
számos dolgozatot közölnek botanikai
adatokkal, természetvédelemmel össze-
függésben. Ebben az összegyûjtött for-
mában döbbenhetünk rá arra a gazdag
és értékes munkára, amit az elhunyt hat
évtizedes –  botanikai és erdészeti – te-
vékenységével alkotott. Távozása szo-
morú ûrt eredményezett, szakmai tudá-

sát fájón nélkülözzük és derûs szelle-
mét gyakran felidézzük. Alakja eleve-
nen él szívünkben, sokoldalú tudása,
becsületessége, meggyôzôdésének al-
ku nélküli vállalása mindannyiunk szá-
mára követendô példa.

Ismertette: Dr. Szodfridt István

Haldoklik a
világ tüdeje
Negyven százalékkal gyorsult az erdô-
pusztulás a brazíliai Amazóniában a kör-
nyezetpusztítás és az erdôirtások ered-
ményeképpen. A világ legnagyobb esô-
erdejének pusztítása ellen a környezetvé-
dôk azonnali intézkedéseket sürgetnek. 

(www.greenfo.hu)

Kitaibelia különszám egy kiváló
erdész-botanikus emlékére
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A Gödöllôi Premontrei Öregdiákok
Egyesületének elmúlt évi körlevelében
fedeztem fel Roller Kálmán levelét, aki
nemrég töltötte be 90. életévét.

Schalkház Lipót

Kedves Barátaim!
Régi kapcsolatok emléke kísért, amikor
Windisch-Graetz Vince emlékezését ol-
vasom. Hálás köszönet nevem említésé-
ért és az Accipe Lege oldalon küldött üd-
vözlô sorokért. Büszkén viselem az ott
szerzett iskolai bizonylatot. Vincét a gö-
döllôi premontrei iskola idejében ismer-
tem meg családjával együtt még Sáros-
patakról, majd a középiskolában osz-
tálytársam volt Oszvald Arisztid osztályá-
ban. Azok az évek voltak életem leg-
szebb évei. Vidákovich Aladár volt a
prefektusunk, akitôl több lelki útravalót
kaptam, mint bárki mástól ifjúságom-

ban. Családommal együtt 1996. június 8-
án látogattunk a gödöllôi intézetbe, és
büszkén számoltam be gyerekeimnek
azokról az évekrôl, amiket ott, mint kis
diák éltem át. Sajnos tanáraim emlékét
nem tudtam feleleveníteni, mert régi ta-
náraink közül már senki sem volt ott.
Eszembe jutottak Takács Menyhért,
Stuhlmann Patrik, Szopek Loránd, a leg-
kedvesebb tanárom Rafain Barna,
Buczkó Emil és mások. Mind elmentek a
múlttal együtt, és talán közben járnak ér-
tem az Úrnál. Nem felejtem el Resch Mis-
ka bácsi zenetanáromat, akivel egyszer a
zongoraterem ablakából néztük az inté-
zetbôl a város felé vezetôt utat, ahol
Mikolaicsik, legfiatalabb tanárunk ment
kifelé a városba. Miska bácsi kedves ba-
rátsággal mondogatta: Sándor, ki is
mondhatná, hogy te is premontrei pap
vagy. Bizony akkori papjaink eleganciá-

ja és élete mindig a társadalmi kötele-
zettségek figyelembe vételével zajlott.

Hát ez volt a múlt emléke. Nagy utat
tettem meg azóta. Stuhlmann Patrik biz-
tosan imádkozik értem a jó Isten elôtt,
hogy nem felejtettem el azt a sok jót és
nemes igyekezetet, amit rendjük nyolc
éven át adott.

1956-ban 180-an, köztük volt gödöllôi
diákok, Kanadába távoztunk. Én akkor
dékán voltam. 1957-tôl 1961-ig kb. 170
volt erdômérnök-hallgató oktatásának fe-
lelôsségét vállaltam a volt selmec-soproni
hagyományok követésében is. Ezekhez
magyar önérzetem és Szent Norbert ha-
gyományának követése adta a lelkese-
dést és az erôt, amit most még 90 éves ko-
romban is büszke önérzettel viselek.

Felejthetetlen selmec-soproni kö-
szöntéssel: üdv az erdésznek, jó szeren-
csét: Roller Kálmán (1931. évf.)

Levél Roller Kálmántól, Kanadából

A hazai klímaváltozási kutatások hipo-
tézisei több forgatókönyvet vázolnak
fel. A feltevések és helyzetelemzések
megegyeznek abban, hogy nagy a való-
színûsége a melegedésnek és szára-
zodásnak. Bizonyíték: olvadnak a
gleccserek, hasad a sarki jég. Egyre jel-
lemzôbbek lehetnek a szélsôséges idô-
járási helyzetek, a szélsôséges csapa-
dékeloszlás.

Számos klímaváltozást éltek már meg
bolygónk mindenkori lakói, teljes élôvi-
lága az ember megjelenése elôtt is és az-
óta is. A nagy földtörténeti változások ál-
dásait élvezzük ma és a jelenkori kiseb-
bek sújtanak majd holnap. Kiszabadítjuk
a földkéregbe csapdázódott, raktározott
szenet és származékait, és elégetésükkel
leginkább szén-dioxid formájában ismét
a légkörbe juttatjuk ôket, elôidézve az
üvegházhatást. A fosszilis szénhidrogé-
nek a „forró” földtörténeti harmadkor bi-
ológiai produkciójának, a klímaváltozá-
sok és a kéregmozgások dinamikus vál-
tozásának eredményei. A fosszilis ener-
giahordozók iparszerû felhasználása
nagy szerepet játszott az emberi populá-
ciók robbanásszerû gyarapodásában. A
fogyatkozó készletek kitermelése és fel-
használása némelyeknek mérhetetlen
gazdagságot, gazdasági pozíciót és ha-
talmat, kényelmes életvitelt, másoknak
munkát, tisztes megélhetést biztosított és
biztosít. De a hozzáférésben korlátozot-

tak létszámbeli gyarapodásuk mellett a
gazdasági versenyben hátrányokat szen-
vednek, s környezetünk, lénytársaink is
csak kárát látták és látják a folyamatnak.
A WWF évenként megjelenô Élôbolygó
jelentése szerint természeti környeze-
tünk degradálódik, bolygónk állat- és
növényfajai, életközösségei pusztulnak.
Az erdészeti kutatások szerint Magyaror-
szágon csaknem minden erdôstársulás
veszélyeztetett! Elôbb-utóbb valószínû-
leg azok leszünk mi magunk, a pillanat-
nyi haszonélvezôk is.

Az utca embere errôl nemigen tud. A
gazdasági erôvel rendelkezôk urbani-
zációs megoldásokkal képesek a kelle-
metlen, majd pusztító hatásokat tompí-
tani, de a mélyebb változtatások nélkü-
li „védekezés” lehetôségei végesek.
Összeomolhat fogyasztói társadal-
munk. Az összeomlás természete sze-
rint gyors. A szénforgalom megváltozta-
tása gyors változásokat idéz elô a kör-
nyezetben. A környezetre gyakorolt
emberi hatások következményei né-
hány generáción belül sokkhatásként
jelentkezhetnek. Korunk közfelfogása
szerint technikai, technológiai rendsze-
reink fejlesztésével akár a gyors és je-
lentôs változásokat is kezelni tudjuk.
Ez a fölfogás hamis. Urbanizált rendsze-
reink ma már nem természetesek. Tár-
sadalmunk és mi magunk is „rendszer-
szerûen” elszakadtunk már a természet-

tôl, és elveszítjük a természet változása-
ihoz való alkalmazkodás képességét.
Alkalmazkodóképességünk még kitû-
nô, de a totemizált városiasodás, a tech-
nikai fejlesztés köti le, ahhoz idomu-
lunk, a természethez és változásaihoz
már nem tudunk. Nem úgy, mint évez-
redeken át.

Az emberiség társadalmi szinten még
nem élt meg gyors klímaváltozást, nem
ismeri annak kínjait. A jégkorszaki va-
dászok is hosszú generációik során át
találkoztak jelentôs klimatikus változá-
sokkal, melyekhez a legkülönfélébb
módon és nemzedékek változásai so-
rán alkalmazkodtak. Elvándorlással, a
vadászati, táplálkozási stratégiák és mó-
dok megváltoztatásával, a csoportos vi-
selkedési formák, a kooperáció meg-
erôsítésével. Akik beleszülettek a rideg
körülményekbe, azoknak az volt termé-
szetes. Az új generációk nem tudtak a
múlt kedvezôbb vagy kedvezôtlenebb
viszonyairól, legfeljebb legendáikban,
meséikben és sziklarajzaikban szere-
peltek gazdagabb vadászmezôk. A ké-
sôbbi bibliai népek vagy még utóbb az
iszlám és a honfoglaló magyarság hitvi-
lágában is fontos szerepet kapott a Ká-
naán és a Paradicsom, vagy egyszerûen
csak a zöld legelôk, a dús folyóvölgyek
felkutatás és birtoklása. Ez az, ami ismét
elveszni látszik: a zöld legelô, a dús fo-
lyóvölgy. De az urbanizálódot ember
vágyakozásának tárgya nem is a pro-
duktív természet, hanem a kiszámítha-
tó, állandóságot biztosító városi kör-

Összeomlás elôtt
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nyezet. A természettôl elszakadt társa-
dalom számára az aszály hónapjaiban is
rossz idônek számít az esôzés, káoszt
idéz elô a havazás és katasztrófalátvá-
nyosságot jelent az áradás. A kereske-
delmi körülmények között megjelenô
természet jószerével csak kalandot és
izgalmat szolgáltathat.

A társadalom szereplôiben tudatosí-
tani kellene, hogy csak a termékeny ter-
mészet segítheti túlélésünket, annak
rendszereihez pedig víz, esô, ár, hó is
szükséges.

A globális szinten jelentkezô környe-
zeti problémák hatása gyakran késlelte-
tett, és a kiindulási ponttól távol jelent-
kezik. A változások kiváltói sokszor és
sokáig nem érzik saját bôrükön a gon-
dokat, hiszen a modern technika vív-
mányait felhasználva építik fel saját ur-
bánus vagy a „zöldövezeti környezetü-

ket”: minden komfortot biztosítanak
maguknak, fûtenek, hûtenek, közleke-
déssel és telekommunikációval min-
denhová elérnek. Akik pedig nem jut-
nak hozzá ezekhez a lehetôségekhez,
mindent elkövetnek, hogy hozzájussa-
nak. Változtatni senki sem akar. Csak a
sokkhatás váltja ki a változtatás igényét:
atomerômû-robbanás, árvizek és vízhi-
ány, összeomló áramszolgáltatás, száj-
és körömfájásjárvány, kergemarhakór,
dixines csirkék... Az emberek akkor
hajlandóak a változtatásra, a környezet-
barát megoldások választására, ha test-
közelben látják a gondokat. Idôben és
térben távolabb a sokkhatás és a változ-
tatás igénye arányosan csökken.

A természethez és a környezeti kihí-
vásokhoz alkalmazkodó stratégiákra,
tájléptékû rehabilitációs programokra
van szükségünk. Ökológiai alapokon

nyugvó nemzeti fejlesztési tervekre, vi-
dékfejlesztési és agrár-környezetvédel-
mi programokra, a vizek, folyók, tavak
ökológiai állapotának javítására, nem-
zeti erdôstratégia megvalósítására, je-
lentôs erdôsítési programokra, az ener-
giatakarékosságra és alternatív energia
elôállítására irányuló projektekre stb. E
fejlesztési elképzeléseknek és a mögöt-
tük álló tudományos eredményeknek el
kellene jutniuk az utca emberéhez.
Tudnunk kell róla, hogy szárazodást és
melegedést idézvén elô újabb alkal-
mazkodásra, átrendezôdésre, vándor-
lásra kényszerítjük a természetes élet-
közösségeket, a vadon élô fajokat. Ôk
teszik, amit tehetnek. A tudatos cselek-
vésre és megelôzésére csak nekünk,
embereknek van lehetôségünk.

Márkus Ferenc
WWF Magyarország

2003. szeptember 15. és 20. között a
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának Erdôvagyon-gazdál-
kodási Intézete által szervezett akkredi-
tált pedagógus-továbbképzésen vettem
részt. Helyszínéül a Dél-alföldi Erdésze-
ti Részvénytársaság sarkad-remetei va-
dászháza, illetve a gyula-városerdei Tá-
jékoztatási Központja szolgált.

A tanfolyamon társaimmal, akik szin-
tén gyakorló pedagógusok voltak, szí-
nes programok aktív résztvevôi lehet-
tünk. Meghallgattuk az Erdô az erdô-
ben, valamint Az erdô szerepe az ember
életében címû elôadássorozatot, interjút
készítettünk az erdésszel. Interaktív
kommunikációs helyzetgyakorlatokat
végeztünk. Megfigyeltük a természetet
különbözô napszakokban (hajnalban,
éjszaka). Jártunk a fenyeresi erdôben,
felkerestük a volt fácántelepet is. Egész
napos kiránduláson voltunk a Körös-
Maros Nemzeti Park Szabadkígyósi Táj-
védelmi Körzetében és üzemlátogatá-
son az újkígyósi falemezüzemben.
Örömmel töltöttek el bennünket a sze-
repjátékok és a kézmûves foglalkozá-
sok is. A Gyula-Városerdôn tett tantú-
rák mindig új élményt és ismeretanya-
got nyújtottak. Az elhangzott erdôpeda-
gógiai elôadások, valamint a bemutatott
ötletadó kiadványok a mindennapos ta-
nításban is használható segítséget nyúj-
tanak.

A pedagógusok az ország különbö-
zô részeibôl érkeztek. A képzés vezetô-
inek segítségével hamar összeismer-
kedtünk. A szerepjátékok jóvoltából
„visszafiatalodtunk”. Igazi csapatmunka
alakult ki közöttünk. Az elôadók jól fel-
készülten, színvonalas elôadásokat tar-
tottak. Ezt bizonyítja, hogy mi is szíve-
sen bekapcsolódtunk az elôadásba,
szinte kötetlen kerekasztal-beszélgeté-
sek alakultak ki. Az interaktív kommu-
nikációs játékokat nagyon kedveltük,
sokat tanultunk. Ezeknek nagy hasznát
vesszük a gyermekekkel tanulmányi ki-
rándulásaink során.

Számomra különösen feledhetet-
len lesz ez az öt nap. A természet-
megfigyelés, de az egész továbbkép-
zés visszavitt gyermekkoromba,
ugyanis édesapám itt volt fácántelep-
vezetô, s csodálatos éveket töltöttem
ezen a környéken. Felemelô érzés
volt végigjárni újra ezeket a helyszí-
neket!

A szállás és az ellátás is kitûnô volt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a képzés vezetôinek és szervezôinek a
szellemi és lelki feltöltôdésért!

Dénesné Keresô Irén
Sarkad, 1. Sz. Ált. Iskola

A „Környezetünk az erdô” címû pedagógus
továbbképzô kurzus tapasztalatai

2004. évi elõzetes németországi szakmai kiállításokból:

NÜRNBERG: Március 12-15. IWA, Március 16-18. POWTECH
Március 31-április 2. HOLZ-HANDWERK Fensterbau/frontale
Szeptember 15-18. GaLaBau

DREZDA: Február 26-29. Haus 2004.
HAMBURG: Május 19-22. DACH+WAND
MÜNCHEN: Március 4-10. I.H.M.

Március 29-április 4. BAUMA
GROSZ-UMSTADT: Június 16-19. KWF Erdészeti Kiállítás

* * *
SÍELÉS – Ausztria, Franciaország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia stb. legjobb

síterepein.

Kérje részletes tájékoztatónkat: 
ERFA-TOURS

Tel./fax: 201-2453, mobil: 06/30-9828-766, e-mail: erfatour@qwertynet.hu
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Bevezetés
A tölgyek a magyar erdôgazdálkodás
legjelentôsebb fafajai közé tartoznak.
Sok helyen természetes úton újítják fel
állományaikat, azonban az új tölgyesek
létrehozása, illetve a mesterséges erdô-
felújítások kapcsán nagy jelentôsége
van a tölgy-csemetetermesztésnek, illet-
ve az ezt megalapozó makkgyûjtésnek
és tárolásnak is. A tölgyek makktermé-
se (a cser kivételével) idôszakos, orszá-
gosan 5-6 évente bôvebb, közben sza-
bálytalanul, 1-2 jó termésre lehet számí-
tani. Mindezek alapján a tölgyek makk-
termését, illetve a termés használható-
ságát befolyásoló biotikus és abiotikus
tényezôknek kiemelkedô gyakorlati je-
lentôsége is van. Magyarországon ko-
rábban több szerzô folytatott megfigye-
léseket és vizsgálatokat a tölgyek kar-
pofág rovaraival kapcsolatban. A figye-
lem elsôsorban közvetlen hatásaikra
irányult (Bürgés 1973, 1990, Gyôrfi
1954, Fodor 1986, Szemes és Bürgés
1999, Vicze 1965, 1966).

A magyarországi tölgyek 
makk-kártevô rovarai és

tápnövényeik
Mivel a tölgyek makkja nagy méretû és
tápanyagokban rendkívül gazdag, számos
állatfaj táplálékként hasznosítja azokat.
Ezek között nagy jelentôsége van a kar-
pofág (makkban, makkon fejlôdô és táp-
lálkozó) rovaroknak. Magyarországon je-
lenlegi ismereteink szerint 19 tölgy kar-
pofág rovar él, ezek 3 rendbe (Coleoptera,
Lepidoptera, Hymenoptera), illetve 3 csa-
ládba sorolhatók. A Curculionidae (Ormá-
nyosbogarak) családjában 6 fajuk találha-
tó, melyek közül legnagyobb jelentôsége a
Curculio glandiumnak, a tölgymakkor-
mányosnak van. A Tortricidae (Sodrómo-
lyok) családjába 4 fajuk tartozik. Közülük a
Cydia splendananak van számottevô je-
lentôsége. A Cynipidae-Gubacsdarazsak-
hoz 9 fajuk tartozik. Vizsgálataink szerint 3
fajuk erdészeti jelentôségû: az Andricus
quercuscalicis (Suskagubacs), a Neu-
roterus saliens, valamint a Callirhytis
glandium nevû gubacsdarázs faj.

A makkormányos és makkmoly fa-
jok generalistáknak mondhatók, hiszen
gyakorlatilag bármely nálunk honos, ill.
exota tölgy makkjában, még az észak-
amerikai származású vörös tölgyeken is

megélnek. Megjegyzendô, hogy közü-
lük többen a tölgyeken kívül más fafa-
jok (pl. Castanea, Fagus, Corylus) ter-
mésében is élnek. Ezzel szemben a gu-
bacsdarazsak szigorúan specialisták. A
suskagubacs szinte kizárólag a kocsá-
nyos tölgyek makkján, a N. saliens a
cser makkjában fordul elô. Ez alól kivé-
tel a C. glandium, mely tömegesen a
cser, de ritkábban a KST makkjaiban is
elôfordul.

Közvetlen hatás
A karpofág rovarok, ezen belül a makk-
ormányosok és a makkmolyok közvet-
len hatása abban áll, hogy lárváik fejlô-
désük során elfogyasztják a makk csírá-
ját, illetve olyan mértékben élik fel a
szikleveleket, hogy a makk ezáltal elve-
szíti életképességét. A korábbi hazai
vizsgálatok elsôsorban erre a közvetlen
hatásra koncentráltak. Irodalmi forrá-
sok, de saját adataink is arra utalnak,
hogy a karpofág lárvák nem mindig
okozzák az életképesség elveszítését. A
rovarfertôzött makkok gyakran kicsí-
ráznak, és belôlük életképes csemeték
fejlôdhetnek. Természetesen ez nagy-
ban függ attól, hogy egy makkban hány
lárva fejlôdött ki.

Szintén a közvetlen hatások közé so-
rolandó a fejletlen makkok lehullását
elôidézô rovarfertôzés is. Ez a hatás ke-
vésbé közismert, hiszen a fiatal makkok

lehullása kevésbé szembetûnô, mint a
kifejlett makkokon látható kibújási nyí-
lás. Ezzel együtt is ez a hatás korántsem
elhanyagolható. Cser esetében például
a Neuroterus, valamint a Callirhytis fer-
tôzés miatt lehullott kis és közepes mé-
retû makkok aránya egyes években el-
érheti a 30-40%-ot is.

Közvetett hatás
A karpofág rovarok makktermésre gya-
korolt közvetlen hatásukon túl, jelentôs
közvetett hatással is vannak a tölgymak-
kok életképességére. A nôstények szú-
rásaikkal, valamint a távozó lárvák kibú-
jási nyílásaikkal mintegy „fertôzési ka-
put” nyitnak számos, a makk felületén
élô gombafajnak (Andersson 1992, Køis-
tek 1973, Hangyálné 1984, Hrašovec és
mtsai 1996, Kelbel 1996, Hirka 2001,
Hirka és Csóka 2002). A fertôzési nyílá-
sokon keresztül a gomba bejut a makk
belsejébe, és a tápanyagban dús köze-
gen tömegesen elszaporodik, megfer-
tôzheti és elpusztíthatja a csírát.

Ezeknek a fertôzési kapuknak ki-
emelkedô jelentôsége van a tölgymakk
téli tárolásakor. Tárolt makk készletek-
ben a rovarkárosított makkok csíra-
pusztulását a karpofág rovarok közvet-
len hatását megközelítô, idônként pe-
dig azt meg is haladó mértékben okoz-
hatja gombafertôzés. Tehát a „lyukas”
makkok csíráját sok esetben nem a ro-

HIRKA ANIKÓ – CSÓKA GYÖRGY

A makk-kártevô rovarok hatása a tölgyek
makktermésére és a makkok életképességére

Összefüggés a rovarkárosított makkok és az érintetlen makkokban bekövetkezett gomba miat-
ti csírapusztulás aránya között
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varok pusztítják el, hanem a kibújási
nyílásokon keresztül bejutó gombák.

Még ennél is meglepôbb, újszerû
eredmény az, hogy a tárolt makk-készle-
tekben a rovarkárosított makkok aránya
szignifikáns, pozitív korrelációban áll a
rovarok által nem károsított makkok
gomba okozta csírapusztulásával (l. áb-
ra). Egyszerûbben szólva: minél több ro-
varkárosított makk található a tárolt kész-
letben, annál több, rovarok által meg
nem támadott makk veszíti el életképes-
ségét gombafertôzés következtében. En-
nek magyarázata az, hogy a makkhéjon
lévô lyukakon keresztül a gombák a tö-
meges szaporodásra kiválóan alkalmas
sziklevelekre jutnak, ezáltal olyan fertô-

zési nyomás alakul ki, amely már az ép
makkhéjakon is keresztüljut, és a csíra
pusztulását okozhatja.

Ezen eredmény gyakorlat számára is
jelentôs üzenete nyilvánvaló. A begyûj-
tést követôen a lehetô legkevésbé fertô-
zött makk-készletet kell eltárolni. Ezt a
célt szolgálja a viszonylag késôi (októ-
ber közepe) makkgyûjtés, illetve a táro-
lást megelôzô válogatás is. Célirányos
vizsgálataink arra utalnak, hogy sajnos
ezek nem orvosolják teljesen a problé-
mát. A makkormányos lárvák kibújása
ugyanis – a korábbi véleményekkel el-
lentétben (Vicze 1965) elhúzódik, a be-
gyûjtés után 5-6 héttel a makkoknak
akár még 30-50 %-a is egészségesnek

látszik, a lárvák jelentôs része csak ké-
sôn, november végén, december elején
bújik ki. Azaz az október közepén gon-
dosan gyûjtött és válogatott, 0%-os fer-
tôzöttségûnek ítélt készlet valójában
akár 30-40 % fertôzött makkot is tartal-
mazhat. Ez, a fentebb már kifejtett köz-
vetett hatást is kalkulálva akár 60-80%-
kal is csökkenheti a makk-készlet tava-
szi csírázóképességét. Erre a problémá-
ra az ôszi vetés, a fungcides kezelés, il-
letve a makk-készlet november végi új-
bóli átválogatása hozhat megoldást. Ez
utóbbi ugyan jelentôs többletmunkával
és költséggel jár, de a csemetekihozatal,
és annak tervezhetôsége is jelentôsen
javítható általa. 

A tankönyv öt nagy fejezetre tagolva
(melyekbôl egy a bevezetés), 302 ábrá-
val illusztrálva foglalja össze az erdésze-
ti gépesítéshez köthetô legújabb isme-
reteket. Teszi ezt a szerkesztô, Prof. Dr.
Horváth Béla neves szerzôgárdával
(Prof. Dr. Marosvölgyi Béla, Prof. Dr.
Sitkei György, Czupy Imre és Major Ta-
más) együttmûködve. A tankönyv szín-
vonalának garanciája az, hogy nagy tu-
dású, alapos felkészültségû és ismeret-
anyaggal rendelkezô szerzôk írták az
egyes fejezeteket.

A tankönyv a bevezetô részében tá-
jékoztatást ad az erdészeti munkák gé-
pesítésének jelentôségérôl és rendsze-
rezi az erdészeti gépeket. A további
négy fô fejezetben a szerkezeti felépíté-
seken és a mûködési elveken keresztül
mutatja be az erdészeti erôgépeket, a
fatermesztési gépeket, a fahasználati
gépeket és az erdészeti útépítés, útkar-
bantartás gépeit. Az anyag – ellentétben
az eddig megjelent ilyen témájú köny-
vek többségével – nem típus centrikus,
ami üdvözlendô, mivel ma már egy tan-
könyv nem lehet a gyártók, kereskedôk
reklámanyaga.

A tankönyv logikus, világos felépíté-
sû és jól tagolt. A tagolás követi az erdé-
szeti gépesítés jelenleg Európára jel-
lemzô felépítését. A szakanyag címszer-
kezete következetesen megtervezett.
Tanagyag-struktúrájában az induktív ki-
fejtés elvét követve, enciklopédikus, tu-
dományos teljességre törekszik. A tan-
anyag tárgyalásmódja felkelti a hallga-
tók érdeklôdését, valamint messzeme-
nôkig épít a hallgatók már meglévô is-
mereteire, elsôsorban az alap- és a kö-
zépfokú végzettség megszerzéséhez

szükséges matematikai és fizikai isme-
retekre.

Az anyag szövegezése, stílusa, mon-
datszerkesztése kifogástalan, nyelveze-
te közérthetô. Külön kiemelendô az
egyes anyagrészek logikus rendszere-
zése, áttekinthetô csoportosítása. Az al-
kalmazott jelölések és mértékegységek
megfelelnek az Európa-szerte elvárt SI
mértékegységrendszer követelményei-
nek. Az összefüggések, képletek helye-
sek. A fogalmak, jelenségek, összefüg-
gések magyarázata világos.

A könyv szakmai tartalma korszerû
és szakszerû, elavult anyagot és tárgyi
tévedéseket nem tartalmaz. Érdeme
magas színvonalú tudományos megala-
pozottsága, szakszerûsége, a szöveg-
szerkezet hibátlan mérnöki precizitása.
A szakkifejezések használata pontos és
következetes. A fogalmak, jelenségek
és folyamatok magyarázata, valamint
kapcsolat-rendszereinek megvilágítása
helyes és logikus, segíti a hallgatókat az
ismeretanyag elsajátításában. A tárgya-
lási mód a gépek, szerkezeti egységek
leírásánál logikusan követi a cél, fel-
adat, csoportosítás, szerkezeti részek,
felépítés, mûködési elv, üzemeltetési
szempontok bemutatása sorrendet.

A könyvet alapos irodalomjegyzék
zárja, mely további forrásokat biztosít
azon hallgatók és szakemberek számá-
ra, akik az erdészeti gépesítés témaköré-
ben még jobban elmélyedni kívánnak.

Összefoglalva megállapítható, hogy
a könyv a felsôoktatás erdészeti gépesí-
tési tananyagát tartalmazza. A szerkesz-
tô irányításával a szerzôgárda új, erede-
ti mûvet alkotott. A könyv a megcélzott
tananyagot tagoltan, jól tanulható for-

mában, a szakmai teljesség igényével
tartalmazza. Hiánypótló ez a tankönyv,
amelyet az erdômérnök-hallgatók mel-
lett hasznosan forgathat majd minden,
az erdészeti gépesítés után érdeklôdô
szakember is !

Prof. Dr. Kovács Jenô
az MTA doktora

Ritka madárfaj
fészkelése
Ásotthalmon

Az ásotthalmi
Bedô Albert
Középiskola,
Erdészeti Szak-
iskola és Kollé-
gium Tanulmá-
nyi erdejében
2001 tavaszán
40 A és B típu-
sú madárodút
helyeztünk ki.

2003 tavaszán két odúban is észleltem
kormos légykapó költését.

Hazánkban négy légykapó faj fordul
elô, amelyek közül a szürke és az örvös
légykapók gyakori, nagy számban köl-
tô fajok. A kormos légykapó Európa
északi felén költ. Magyarország a faj el-
terjedésének déli határa mentén fek-
szik. Hazai költôállományát 30–50 pár-
ra becsülik a szakemberek. A szak-
könyvek leírása szerint a hegy- és
dombvidéki erdôk madara.

Az Alföldön elôször 1993-ban észlel-
ték költését Sándorfalván. A fentiek mi-
att érdekes újabb alföldi elôfordulása.

Kép és szöveg: Andrési Pál

Erdészeti gépek
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Csaknem azonos címmel, vitaindító
szándékkal tanulmányt adott közre Ke-
resztes György az Erdészeti Lapok
2003. évi július–augusztusi összevont
számában. Magáról az alapkérdésrôl
szakmai köreinkben már hosszabb ide-
je folynak hol csendesebb hangnem-
ben, hol kiélezett módon viták, valójá-
ban kevés eredménnyel. Már magával
az „erdô” fogalmi meghatározással is
problémák adódnak. Ezek – vélemé-
nyem szerint – részben abból erednek,
hogy bár az „erdô” fogalma többféle ol-
dalról is, különbözô nézôpontok sze-
rint is elemezhetô, mégis a vélemény-
nyilvánítók egy része olyan fogalmi de-
finiálással próbálkozik, amelynek érvé-
nyességét mindezekre általánosítani
igyekszik. S ha már az „erdô” fogalmá-
nak a meghatározása is gyakran gondot
okoz, nem mindig „sikeres”, nyilvánva-
lóan legalább annyi bizonytalansággal
jár a jóval rövidebb múltra visszatekintô
„faültetvény” értelmezése a magyaror-
szági fatermesztésben.

A bevezetôben említett tanulmány
meghökkentô egyszerûséggel érvelve
állítja szembe az „erdô”, illetve a „faül-
tetvény” fogalmát. Erdônek nevezi azt a
faállományt, amelyben a fák maguktól
„eredtek” (pl. a természetes újulat útján
létrejött faállomány erdô, függetlenül a
korösszetételtôl, elegyes vagy elegyet-
len jellegétôl, ôshonos vagy tájidegen,
„idegenföldi” fafaj tartalmától stb.). Ez-
zel szemben minden olyan faállományt
faültetvénynek tekint, amelyet mester-
séges úton magvetéssel, csemeteülte-
téssel stb. hoztak lére, megint csak füg-
getlenül a korösszetételtôl, ele-
gyességtôl-elegyetlenségtôl, a fafajok
ôshonos vagy tájidegen jellegétôl. Ki-
egészíti még azzal, hogy a faültetvény
olyan növénykultúrát jelent, amelyet
mesterségesen hoztak létre faanyag
elôállítása céljából, míg az erdô elsôdle-
ges rendeltetésének – szerinte – minde-
nütt közjóléti és/vagy védelmi jellegû-
nek kell lennie.

Ez a leegyszerûsített fogalmi megha-
tározás nem csak útbaigazítást ad akár
az erdônek, akár az ún. faültetvények-
nek a jellegét, kezelését, a bennük való
(erdô)gazdálkodás módját, lehetôségeit
illetôen. Nem véletlen, hogy már az Er-
dészeti Lapok 2003. szeptemberi számá-
ban „az öreg erdész” (a szakma egésze
elôtt általános köztiszteletnek örvendô
dr. Kollwetz Ödön) másképpen látja!
Vele együtt még sokan mások, így jó-

magam is másképpen látjuk, osztván
dr. Kollwentz Ödön véleményét. Min-
denekelôtt egyet kell értenünk abban,
hogy fogadjuk el továbbra is az erdô-
nek a klasszikus szakmai meghatározá-
sát, amely szerint „az erdô a talaj és a
rajta álló faállomány, a makro- és a
mikrofaunájával, flórájával egyetem-
ben.” Annál is inkább elfogadhatjuk ezt
a klasszikus szakmai megjelölést, mert
abban tapasztalatok alapján meghatáro-
zott népi bölcsesség rejlik. Ezzel együtt
az anyanyelvünk iránt való tisztelet is
eleve és parancsolólag megköveteli tô-
lünk, hogy ne feledjük – szándékosság-
ból vagy felületességbôl – az erdô köz-
nyelvi meghatározását sem, amelyre
szintén az Erdészeti Lapok 2003. szep-
temberi számában emlékeztet minden
magyarul beszélô szakmabelit, illetve
nem szakembert Csányi Sándor erdész,
a Magyar Tudományos Akadémia által
kiadott „Magyar Értelmezô Szótár” , te-
hát mint „hivatalos” akadémiai állásfog-
lalásra utalva: „Erdô - : fáknak (vadon)
együtt élô és a köztük levô növények-
kel egységes tenyészetet alkotó töme-
ge.” Ennek figyelembevételével, ha en-
nek a meghatározásnak megfelelnek,
anyanyelvhasználatunk „törvényköny-
ve” szerint, a köznyelvi használatban –
akár tetszik, akár nem – az idegenföldi,
betelepített fafajú faállományaink is (pl.
a sokat vitatott akácosok stb. is) bizony
erdônek nevezhetôk!

Természetesen a köznyelvi megfo-
galmazás általános érvényességén belül
vagy mellett a különbözô igények és
nézôpontok alapján az erdônek további
többféle értelmezése és kategorizálása
lehetséges és szükséges. Az erdôben
gazdálkodó, azzal szakmailag vagy tu-
dományosan foglalkozó szakember
számára elsôsorban az a meghatározó,
hogy az erdô mindenekelôtt önszabá-
lyozó képességgel rendelkezô környe-
zeti – ökológiai – rendszer (ökosziszté-
ma), egy adott területen életközösséget
alkotó növények és sajátos állatvilág
összessége, ahol a társulásba egyesült
fák szerepe a meghatározó; ahol az
életközösség tagjai egymással és kör-
nyezetükkel (termôhelyükkel és köz-
vetlen környezetükkel egyaránt) szer-
ves kölcsönhatásban élnek, sajátos bel-
sô klíma és sajátos biológiai folyamatok
közepette. Állandó, dinamikus, a kezelt
erdôkben emberi tevékenység által is
befolyásolt változás jellemzô. E. Brünig
(Hamburg) és H. Majer (Bécs) pro-

fesszorok ezt kiegészítik azzal, hogy az
erdô érett korában a famagasság leg-
alább 5 méter; a „zárt erdô” záródása
érett stádiumban nagyobb 0,6-nál a
„nyitott erdô”-ben a természetes záró-
dás érett stádiumában 0,3–0,6 között
van (Waldbauliche Terminologie. Fach-
wörter der forstlichen Produkten, Bécs,
1980).

Az ilyenképpen értelmezett fás kul-
túrák (fás ökoszisztémák) a biológiai és
ökológiai állapotuk (az ún. „természe-
tességi mutatójuk”) szerint a követke-
zôképpen csoportosíthatók (A):

– természetes erdôk (jellemzô a ter-
mészet folyamatainak szabad érvénye-
sülése, természetes erdôdinamika, a he-
lyi termôhelyi feltételeknek megfelelô
ôshonos fás és lágy szárú fajgazdagság,
az önmegújulás képessége);

– természetszerû erdôk (a természe-
teshez többé-kevésbé hasonló állapotú
erdôk; alapkövetelmény, hogy az ilyen
erdôk a termôhelyi igényeiknek megfe-
lelô termôhelyen állnak; természetes
úton felújítható elegyes erdôk);

– származék erdôk (Pócs Tamás és
munkatársai: Vegetationsstudien im Ôr-
ség. Budapest, 1958. nyomán: az olyan,
kultúrhatásra átalakult vagy mestersé-
gesen átalakított erdôtársulás, amely-
nek eredete világosan felismerhetô; az
adott termôhelyhez igazodó természe-
tesen elôforduló fafajösszetétel, illetve
még felismerhetô jellemzô fajkombiná-
ció; a cserjeszint és a gyepszint összeté-
tele a fafajösszetételhez igazodik; a fák
gyakran különbözô korúak; helyenként
újulatfoltok is megjelenhetnek; az erdô
hármas funkciójából mindhárom nagy-
jából azonos súllyal van képviselve; a
típus elôidézôje lehet pl. lecsapolás, le-
geltetés stb.);

– mesterséges eredetû „kultúrerdôk”
(általában meghonosított fafajjal, esetleg
nemesített klónfajtákkal létesített erdôk;
ide sorolandók azok az ôshonos fafajú,
többnyire elegyetlen faállományok is,
amelyek a természetesség valamennyi
jegyét nélkülözik, illetve természetes
úton magról nem újíthatók fel, legfel-
jebb egyes esetekben sarjról. Ha a ter-
mészetszerû erdô átalakulása vagy a
mesterséges beavatkozás olyan nagy-
mértékû volt, hogy az eredeti társulás
nem vagy csak nehezen ismerhetô fel,
szintén kultúr vagy félkultúr típusról be-
szélhetünk. A jóléti funkció visszaszorul
a termelési és a védelmi funkciók mel-
lett; a termelési funkció szerepe általá-

Mi az erdô és mi a faültetvény?
DR. TÓTH BÉLA
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ban kiemelkedô fontosságú, meghatá-
rozott célú. Sajátos eseteik a faültetvé-
nyek, amelyekbôl – azonkívül, hogy fá-
val borított területek, az erdô minden
más jellemzô eleme hiányzik.

(B): Szakmailag a kezelés (erdôgaz-
dálkodás, különösen az erdômûvelés)
módja szerint az ún. gazdasági erdôk
következô csoportosítása lehetséges:

– természetközeli erdôgazdálkodás
(az erdô nyújtotta javakat oly módon,
olyan termesztési technológiákkal „ter-
meljük meg”, amelyek az erdô termé-
szetes biológiai folyamataihoz közelíte-
nek, azokat alapvetôen nem változtat-
ják meg); alkalmazási lehetôségeit elsô-
sorban a termôhelyi viszonyok határoz-
zák meg, illetve korlátozzák;

– elsôsorban fatermesztési központú
erdôgazdálkodás; ezen belül:

– hagyományos (szokványos) gya-
korlatnak megfelelô vágásos üzemmó-
dú gazdaságierdô-kezelés (hagyomá-
nyos fatermesztési technológia);

– ültetvényszerûen kezelt vágásos
üzemmódú fatermesztési technológia;
jellemzôi: belterjes (lehetôleg zártkörû)
termesztési technológiai rendszer, ezzel
is kapcsolatosan viszonylag rövidebb
termesztési idôtartamban; általában elô-
re meghatározott célválaszték mint fô
véghasználati választék. (Részletes fo-
galmi meghatározását l. az „Ültetvény-
szerû fatermesztés” c. kiadványban.
Mezôgazda Kiadó, 2003) ;

– iparszerû (többnyire valamilyen, a
termesztés céljának megfelelô, belter-
jes, általában nagy tömegû, azonos mi-
nôségû faválaszték elôállítására törekvô
különleges rendeltetésû) termesztési
technológiával kezelt faültetvény (pl.
energetikai rendeltetésû faállomány).

Fentiekbôl értelmezhetô, levezethe-
tô a „faültetvény” meghatározása is:  (a
kultúrerdôk csoportjába sorolható) fá-
val borított olyan területek, ahol ezen
túlmenôen az erdô minden más jellem-
zô, meghatározó ismérve hiányzik, ke-
zelési módját pedig a faültetvény jelle-
géhez, céljához igazodó sajátos (nem az
erdôgazdálkodásban szokásos) ter-
mesztési technológia jellemzi. Valójá-
ban a „faültetvények” kérdése elsôsor-
ban termesztési technológia és különle-
ges termesztési célok kérdése.

Mindezeket figyelembe véve, az er-
dész (erdôgazdálkodó, erdômûvelô)
feladata esetenként kettôs: egyfelôl lét-
re kell hoznia, ill. meg kell ôriznie vagy
tovább kell fejlesztenie az erdô termé-
szetes (biológiai, ökológiai) értékeit, a
sokszínû változatosságot; másfelôl a
helyi adottságoknak megfelelô módon

és mértékben fa-nyersanyaggal és kü-
lönféle erdei mellékhasználati szolgál-
tatásokkal ki kell elégítenie a társada-
lom (a nemzetgazdaság) igényeit.

A teljesség kedvéért megemlítem,
hogy az erdô fogalmát a törvényi szabá-
lyozás és területi nyilvántartás oldaláról
is meg lehet (és szükséges) közelíteni.
Az erdôtörvény (1996. évi LIV. tv. 5.§)
szerint erdônek kell tekinteni a földmû-
velésügyi miniszter által rendeletben
meghatározott fajú fás növényekbôl és a
társult élôlényekbôl kialakult életközös-
séget annak talajával együtt, függetlenül
attól, hogy a faállomány vagy az életkö-
zösség valamelyik más eleme átmeneti-
leg hiányzik. A faállományban legalább
50%-ot kell kitenniük a rendeletben
meghatározott fafajoknak, hibridjeik-
nek, fajtáiknak. Az erdô minimális terü-
lete 0,15 ha az erdôszegéllyel, a benne
található nyiladékokkal és tûzpászták-
kal együtt. Szól az Erdôtörvény a faültet-
vény fogalmi meghatározásáról is (tv.
8.§. 1.c. pont, a végrehajtási utasítás 5.§.
2. bek.). Ez azonban – az elôzô fejtege-
tésekbôl kiindulva – teljesen helytelen
és gyakorlatilag értelmezhetetlen! Ideje
lenne helyesbíteni a tv. szövegében!

A területi mûvelési ág (statisztikai,

kataszteri) nyilvántartásában az erdô
fával borított olyan területe, amelyen
fa (faanyag) és más, a fás környezet-
ben létrejött nyersanyag termelése és
különféle infrastrukturális szolgáltatá-
sok érdekében gazdálkodás folyik; a fa
és melléktermékek elôállítása mellett
hatással van a helyi klímára és vízház-
tartásra, védelmet nyújt az erdô vadjai-
nak.

A fenti fejtegetéssel egyfelôl az „er-
dô”, illetve a „faültetvény” közötti lé-
nyegi tartalmi különbözôséget szándé-
koztam „levezetni”, másfelôl arra rámu-
tatni, hogy az erdô fogalmát többféle
nézôpontból ennek megfelelôen diffe-
renciáltan kell definiálni, mindenkor
szem elôtt tartva egyfelôl anyanyelvünk
megszokott köznyelvi, másfelôl szak-
nyelvi értelmezését is!

Természetesen ezek a fejtegetések
nem vonatkoznak olyan különleges
rendeltetésû, fával borított területekre,
mint pl. erdôrezervátumok, természet-
védelmi erdôk, arborétumok.

Feltehetôen a szakmai vita az „erdô”-
rôl, valamint a „faültetvény”-rôl tovább
folytatódik, és elôbb-utóbb kialakulhat
az egységes szakmai álláspont.

Nem csökkent idén sem a legfejlettebb
ipari országokban a globális felmelege-
dést okozó üvegházhatású gázok kibo-
csátása – derült ki az ENSZ múlt héten
zárult milánói éghajlat-változási konfe-
renciáján. Európai tudósok szerint a
légkör megóvását szolgálná az erdôk
fokozottabb védelme és újak telepítése.

Az idei milánói konferencián sem si-
került életbe léptetni az üvegházhatású
gázok csökkentésérôl szóló 1997-ben
aláírt kiotói egyezményt. Ehhez az
egyezményhez csatlakozott 119 ország
mellett szükség lett volna a kibocsátás
35, illetve 17 százalékáért felelôs Egye-
sült Államok és Oroszország részvételé-
re is. Az USA bekapcsolódására egyelô-
re nincs esély, és minden bizakodás el-
lenére Milánóban elmaradt Oroszor-
szág szerepvállalásának bejelentése is.

Még át akarják gondolni a döntést –
indokolták a moszkvai kormányzat
képviselôi a halogató magatartást.
James Inhofe, az Egyesült Államok kör-
nyezetvédelmi és szociális bizottságá-
nak elnöke közölte: a globális felmele-
gedéssel való fenyegetôzés a legna-

gyobb átverés, amit valaha az amerikai-
ak és a világ ellen elkövettek.

A milánói konferencián elhangzott,
hogy mára a környezetszennyezés szin-
te minden területén pontos mérési tech-
nikákat dolgoztak ki.

A tudósok szerint az erdôtelepítés lehet
az egyik megoldás arra, hogy csökkentsék
a levegô szén-dioxid-koncentrálódását.

Malomsoki Szilvia
(Magyar Hírlap, részlet)

Legeltetés és az
erdô vízháztartása
A thessaloniki Aristoteles Egyetem ku-
tatóinak vizsgálatai szerint az erdei le-
geltetés megtiltása a görög erdôkben a
fûállomány mennyiségét hétszeresére
növelte, a talaj humusztartalmát meghá-
romszorozta és a víz talajba szivárgásá-
nak gyorsaságát 20 mm/óráról 46
mm/órára növelte.

(Forrás: ALLG. Forstz.)
Dr. Szodfridt István

Üvegházhatás...
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Újra az országhatár közelébe kerül-
tünk, most Nyugat felé. Nevezetes
vidéken járja az erdei utakat, szer-
vezi, vezeti az idôszerû munkákat
Gyenge Álmos kerületvezetô er-
dész, a Soproni Erdészet dolgozója.
Nagycenk és környéke – gondolhat-
ni – egyfajta attitüddel  is jelen van
a gazdálkodók mindennapjaiban.
Hallgassuk csak a telefont!

– Halló, Gyenge Álmos kerületveze-
tô erdész vagyok.

– Halló, köszönöm, hogy idôt szakít
a beszélgetésre, és ha tehetem, javaslom
a közvetlen stílust.

– Nincs semmi gond ezzel.
– Légy szíves bemutatkozni az olva-

sóknak az eddigi pályádról!
– A soproni Roth Gyula Erdészeti és

Faipari Szakközépiskolában lettem er-
désztechnikus 1973-ban. Kákonyi Lajos
tanár úr osztályában végeztem, a pályá-
mon dr. Jereb Ottó tanár úr és Barabits
Miklós, valamint Veszprémi Géza erdé-
szek példája, „hagyatéka” jelent vissza-
visszatérô vezérfonalat. Kezdetben a fû-
részüzem, a Sopron környéki Erdészet
(Tómalmi csk.) foglalkoztatott, többfé-
le, adminisztratív munkakörben is,
majd a 970-es évek vége felé elôbb er-
dômûvelô szakosított erdész, majd
1979-tôl kerületvezetô vagyok. Most a
Soproni Erdészetnél, a Nagycenk, Hi-
degség, Fertôboz, Kópháza, Balf
és Szárhalom-dél részei a kerüle-
temnek.

Összességében közel 1000
hektár állami erdôt felügyelek,
sok kisebb tömb alkotta kerületet.

– A települések szépen sorakoz-
nak. Honnan indulsz reggelente a
munkába?

– Sopronban lakom, 1987 óta
saját lakásunkban, amely panel-
ház, tehát nem túl általános ebben
a szakmában. Igaz, a nap nagyobb
részét távol töltöm el, hiszen az er-
dészeti erdôk után magánerdôk
kezelésében is részt veszek mint
szakirányító. És a megmaradó idô-
re, hétvégi napokra marad a hob-
bi, a mellékállás. Kertészeti dísz-
növénytermesztéssel, parkosítás-
sal foglalkozunk, változatos fajta-
kínálatot tudunk biztosítani.

– A szabadidôrôl ezek után ok-

tondiság kérdezgetni! – Hogyan jutsz el
naponta több, távol esô munkahelyre?

– Saját gépkocsival tudok közleked-
ni, a terep nem túl nehéz. A költségek-
bôl az erdészet számláját is terheli meg-
határozott rész.

– A családodról mondj néhány szót!
– Nôs vagyok, a lánygyermekünk

bolti eladó, a fiúnk szintén erdésztech-
nikus, ô most kertészeti egyetemen ta-
nul tovább.

– A kerületed erdôirôl mit tartasz
fontosnak elmondani?

– A Balfi dombság Szárhalom tömb-
jéhez tartozik, fôként cser és akác alkot
állományokat. A cseresek elegyfafaja a
kocsánytalan tölgy. A korosztályok ará-
nyosan képviseltek. A másutt található
ilyen jellegû kerületek örömei és gond-
jai itt is megtalálhatók. Az aszályos idô-
szak sajnos itt a száradék-kitermelés
növekedésével is jár, mellette a felújítá-
sok károsodását is eredményezi. A baj
itt sem jár egyedül, idén számítani lehet
a Lymantria erôteljes károsítására, kér-
dés, hogy jut-e fedezet a megelôzésre.
Mert egy aszályos tavasz után a tarra rá-
gott cseres regenerálódása helyett de-
generálódása következhet.

– Az egészséges idôs állományokat
hogyan kezelitek?

– Mindkét fôfafajnál a tarvágásos
véghasználat és erdôfelújítás a leggya-
koribb. A cseresekben makkvetéssel, az

akácosokban sarjaztatással is történik
felújítás. Helyenként külön feladat a
cseres-felújításból az akác visszaszorítá-
sa. Érdekes törekvés a Szárhalom észa-
ki és keleti lejtôin az egykor volt bük-
kös erdôtípus visszasegítése. A mostani
idôszakban is egy akácos és egy cseres
tarvágása folyik a kerületemben. Az
akácost sarjról  újítjuk fel, a cserest pe-
dig a télen tárolt makkal, tavasszal. 

– Ezzel biztosan csökken a vetést fe-
nyegetô károsodás veszélye.

– A vad károsítása ellen rendszeres,
gyakori – megfigyelô és  vadászati –
munkával védekezünk. A kerületem
vadállománya nagyrészt vadásztársasági
kezelésben van, mondhatom, megfelelô
hatásfokkal. Nagyszámú vad nem jel-
lemzô a kerületre, ahonnan a közbensô
mezôgazdasági területekre is kiváltanak.
Ehhez még hozzá kell képzelni a rendkí-
vüli erdôjáró forgalmat, tehát nincs nyu-
godt rágó-túró alkalom. Kimagasló érté-
kû trófea nem fûzôdik ehhez a tájhoz, a
vadállomány átlagosnak mondható, ke-
vés gím, gyakoribb ôz, vaddisznó jelen-
léttel. A szomszédos Fertôrákos térségé-
ben néha egy-egy muflon és dám is
megjelenik Ausztriából.

– Vajon a neves elôdök idején is
ilyen lehetett a kép?

– Úgy tudom, a nagycenki Széche-
nyiek nem voltak hírneves vadászok,
Széchenyi Jánosról viszont tudni,

hogy Sopronhorpácson szenvedé-
lyesen vadászott. A birtokuknak
persze jó gazdái voltak. Az erdô-
ként hagyott örökségük pl. a her-
nyótenyésztést segítô, epres faso-
rokat védô hosszú, keskeny remiz-
erdôk: Hannáról, Alízról, Bertalan-
ról stb. elnevezve, akiknek idején
ültették, vagy akiknek kedvenc
helye volt. Akit pedig messzi tájak-
ra vitt a sorsa, mint Széchenyi Ist-
ván Béla nevû fiát (fiatal feleségét,
Erdôdy Hannát gyermekágyi fertô-
zés ragadta el), az hasznosnak ta-
lált fafajok behozásával  (többek
között feketedió, kaukázusi jege-
nyefenyô, hegyi mamutfenyô) és
honosításával igyekezett a gazda-
ság hasznára lenni.

– Köszönöm az interjút, a közeli
és távoli jövôre is sikereket, jó egész-
séget kívánok!

Apatóczky István

Beszélgetés Gyenge Álmos 
kerületvezetô erdésszel

TTAALLÁÁLLOOMMRRAA



Minden igaz természetszeretôt szíven
üt egy ilyen híres arborétum pusztulá-
sa, mint a budafai (volt), amirôl a Lap
decemberi számából értesültünk.
Messze lakván tôle, csak kevés alka-
lommal volt részem benne gyönyör-
ködni. Most is csak a messze távolból
tudom az ottani kollégákkal tudatni
együttérzésemet és részvétemet. S né-
hány gondolatomat is megosztani a
pusztulás lehetséges okairól és a kárté-
tel esetleges csökkentésérôl.

Amikor elôször volt alkalmam meg-
tekinteni az arborétumot, elsô – beval-
lom, kissé ironikus – megjegyzésem az
volt: aki ezt telepítette, annak is kételyei
voltak a sikerében, a fák szerencsés fel-
növekedésében. Nem épített ugyanis
utat a területen, de még a késôbb épí-
tendô utak, közelítô nyomok pásztáját
sem hagyta üresen. Talán ez is okozhat-
ta, hogy az esedékes nevelôvágások
nem kellô erélyûek voltak. A tisztítások,
az elsô gyérítés faanyagát nem lehetett
gazdaságosan kihozni. (Meg talán „saj-
nálták” is a kollégák a nagy mûgonddal
és szeretettel ültetett csemetéket kivág-
ni, amikor azok már rudas állományt al-
kottak.) Kérdés, amikor a sûrû fenyves-
ben az öngyérülés folytán az elsô fács-
kák elszáradtak, eltávolították-e azokat
idejében? A közölt fénykép tanúsága
szerint a fák annyira felnyurgultak,
hogy az ágtiszta törzshosszuk jóval

meghaladja a famagasság kétharmadát.
A lábon száradt fák nem szolgáltak-e a
szúbogarak bölcsôjéül?

Ily szomorú károsodás esetén már
nem tehetünk mást, mint a kár enyhíté-
sét. A fenyôk pusztulása nem egyik pil-
lanatról a másikra, de nem is egyik év-
rôl a másikra következik be. A lombko-
rona ritkulása már legalább három év-
vel elôbb jelzi a veszélyt, a kár bekövet-
keztét. Ekkor a faanyag még nem be-
teg, nem korhadt, nem reves. Sôt még a

fa teljes pusztulásakor sem romlott
meg. Kár lenne tehát azt csak „forgács-
faként” értékesíteni. Ha egy fenyves el-
éri a vezetékoszlop-méretet, abból na-
gyon értékes választékok termelhetôk.

Összefoglalva: egy sûrûn telepített és
sûrûn tartott fenyves nyolcvanéves-kori
pusztulását ne tekintsük sorscsapásnak,
hanem törvényszerûen bekövetkezô je-
lenségnek. A letermelése során pedig
termeljünk belôle olyan értékes válasz-
tékokat, amelyek bôven fedezik az újra-
telepítés költségeit, mi több, a feltáró
hálózat elôre való kiépítését is.

Reményfy László
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Budafa

A téli erdei iskola sokak számára idegen
dolog, hisz hideg van, és ha nem ki-
mondottan síelésrôl, sítáborozásról van
szól, felmerül a kérdés: „Mit lehet csi-
nálni télen az erdôn egy hétig gyere-
kekkel?”

De egy kimondottan a gyerekek és
felnôttek oktatására szervezett táborban
olyan rövidnek tûnik egy hét, hogy a
megérkezés után szinte már csomagol-
ni is kell a hazautazáshoz.

A gyerekeknek, fôleg a Budapestrôl
érkezôknek, csodálatos élmény a tiszta
hó, hiszen lakóhelyükön leginkább
szürke jégkupacok formájában talál-
koznak ezzel a csapadékfélével.

Ha már hó, újabb élmény a nyomke-
resés, ami nyáron nehézkesebb, mivel
az állatok lábnyoma a fûben eltûnik, míg
a hóban igencsak megmutatkozik. A
gyerekek már a második napon önálló-

an felismerték a vaddisznó, a nyúl, a
dám nyomát. Egymást túlkiabálva hívták
fel a figyelmet az újabb lábnyomokra.

Majd itt történt a csoda! Miután szak-
szerû, életkoruknak megfelelô magya-
rázatokat hallottak, megtanulták, hogy
az erdônek ilyenkor egy hangja van: a
csend! És meghallották ôk is, hogy mi-
lyen is ez a csend, hisz a váratlanul fel-
bukkanó dámokat egy órán keresztül
képesek voltak némán, hason csúszva,
négykézláb mászva figyelni.

Ez megint egy olyan élmény, amire
nyáron nem igazán van lehetôség, mi-
vel akkor az állatok a bokrok, fák közé
el tudnak rejtôzni, és igen élelmesnek
kell lenni, hogy felfedezzük ôket. Télen
pedig elég a csend és a kitartó figyelés,
ami ilyen elôadók (Kati néni, Lajos és
Imre bácsi) mellett nem nehéz, hisz
csuda érdekes dolgokról mesélnek. Rá-

adásul megtanulhatjuk, hogyan lehet a
havon tüzet gyújtani, a hókupacokból
jégkunyhót építeni. Hova kell helyezni
az állatok számára a szénát, miért csö-
vestôl kapják a kukoricát stb. – mind-
mind olyan élmény, mely csak télen lát-
ható, tanulható és tapasztalható, és
amelyek nélkül szegényebbek lennénk.

A kitartó heti munkának/játéknak
megszületett az eredménye is. Az utolsó
napra beiktatott hajnali vadlesen annyi
dámot láttak a gyerekek, amennyit el-
képzelni sem lehetett (100 fölött számol-
tunk). Egészen közelrôl leshettük meg
az etetôtôl hazafelé haladó csapatot. Ez
megint csak a téli táborozóknak járó ju-
talom, hisz nyáron nem kell az etetôhöz
menniük, sôt inkább rejtôzködnek.

Ráadásként ott a gyönyörû Körös-
part, ami lehetôséget ad a csúszkálásra,
szánkózásra, hempergôzésre a hóban.

Gáber Andrea 
pedagógus

Pannónia Általános Iskola, Budapest

Téli erdei iskola

Felületi horganyzott huzalátmérôje és magassága 
vevôink igényei szerint.
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A Múzeum a Soproni Egyetem megalapí-
tásától, 2000-tôl ideiglenesen, 2003 nyará-
tól pedig véglegesen az Erdômérnöki
Kar kebelében tevékenykedik.

Személyi állományában 2003-ban is
változások következtek be. A vezetôi fel-
adatok ellátása december 31-ig a cikkíró
múzeumigazgató feladata volt. A próba-
idô leteltével a tudományos segédmunka-
társnak kinevezett Vámos Krisztina 2003.
február 28-i dátummal felmondta állását.
Helyette 2003. április 1-jével került alkal-
mazásra kutatói státusban, megbízási
szerzôdéssel, 2003. december 31-ig Varga
Tamás erdômérnök. A felsoroltak mel-
lett egy gondnok, egy portás, négy terem-
tôr és egy takarítónô segítette a munkát.

Állandó és idôszakos kiállításain-
kat egész évben nyitva tartottuk 2003.
január 1–április 30., valamint október
1–december 31. között napi 3 órában, az
év többi részében napi 5 órás idôtartam-
ban, szerdai szünnappal. A szerdai szün-
napoktól eltekintve csupán karácsonykor:
december 24–26. között volt mind az ál-
landó, mind az idôszakos kiállítás zárva.

2003-ban rendezett idôszakos kiál-
lításaink:

Fajáték kiállítás az öt éve oktatott
Fajátékgyártás c. fakultatív tárgy hallgatói-
nak munkáiból összeállított tárlatot na-
gyon sokan és nagy kedvvel tekintették
meg.

Füzi Boglárka környezetmérnök-hall-
gató és Wágner Kálmán fa- és csontfara-
gó kiállítására ugyancsak sokan voltak kí-
váncsiak, és nagy sikert arattak a kiállított
míves grafikák és faragványok.

Az én erdôm, tele élettel címû finn fotó-
kiállítás az emeleti nagyteremben került

bemutatásra. Az érdekes installációjú fotó-
kiállításra is sokan érkeztek, de az általá-
nos vélemény az volt, hogy kissé szegé-
nyes volt az anyag, kevés volt a fénykép.

Márciusban Vogel András fotómûvész
egységes installálású, színvonalas tárlatá-
ban gyönyörködhettek látogatóink.

Bemutatjuk Múzeumunk pohár- és
korsógyûjteményét címû tárlatunk osztat-
lan sikert aratott a nagyszámú látogatónk
körében, emellett a kiállítás elôtt és alatt
letéti pohár- és korsóállományunk mint-
egy 50 db-bal gyarapodott.

Bognár László szobrászmûvész és
Bognárné Zeke-Hajas Ilona egyházi festô
csodálatos, emberközeli, finom mívû
munkái életre szóló élményt nyújtottak
szép számú látogatónknak.

Hauszner Sándor fotómûvész Balaton
és környéke címû idôszakos tárlata a nagy-
közönség által többnyire ismeretlen nézô-

pontból készített mûvészi és több díjnyer-
tes fényképet tárt a nagyszámú látogató
elé.

Németh Ferenc és Detrich Miklós közös
kiállításán fafaragásokat, gyökér- és ágfi-
gurákat, valamint Magyarország öreg fái-
ból 36 darabot láthatott a közönség. A ki-
állításnak nagy sikere volt.

Az Erdésznôk Országos Találkozója
tiszteletére rendeztük meg az Erdésznôk
készítették címû tárlatunkat. 31 kolléganô
szabadidôs munkáit: hímzéseket, szôtte-
seket, gobelineket, rajzokat, festménye-
ket, fényképeket, dísztárgyakat, használa-
ti eszközöket, írásokat stb. mutattunk be
az érdeklôdôknek. Ezen a rendezvényen
is sok látogatót fogadhattunk.

Dr. Boda László aranyokleveles orvos
fa- és csontfaragásai mellett két erdô-
mérnök-hallgató: Kovács Gyula és
Schneidler Viktor természetfotói kerül-
tek bemutatásra novemberi kezdéssel. A
szépen összeállított anyagra sokan vol-
tak kíváncsiak.

A selmecbányai Bányászati Múzeum
Jozef Kollár Galériája szervezésében (hár-
mas pályázat alapján: Selmecbánya, Bécs
és Sopron-Erdészeti Múzeum) került meg-
rendezésre a Nemzetközi természet- és
környezetvédelmi karikatúra kiállítás. A
15 ország rajzolóit felsorakoztató mintegy
120 karikatúra szépen tükrözi a környeze-
ti problémákat. A kiállítás 2004. február
29-ig látogatható.

2003-ban is kértük az erdôgazdálko-
dást folytató részvénytársaságokat, hogy
támogassák Múzeumunkat. A tárgyév-
ben támogatást kaptunk: Pilisi Parker-
dô Rt. (Visegrád), Utilis Kft. (Visegrád),
Délalföldi Erdészeti Rt. (Szeged),
Zalaerdô Rt. (Kaposvár), Juhász és társa

Az Erdészeti Múzeum 2003. évérôl

A pohár- és korsógyûjteménybôl

Erdésznôk készítették
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Bt. (Sopron), FVM Erdészeti Hivatala és
az Ember az Erdôért Alapítvány (Buda-
pest), valamint Gefferth István erdômér-
nök (Ausztrália). Hálásan köszönjük a tá-
mogatást, amely nélkül nem tudtunk vol-
na ilyen sikeres évet zárni.

Dologi támogatást nyújtott idôszakos
kiállításainkhoz: Gellért Zoltán (Sopron),
és a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.
(Sopron). Köszönjük a kapott pogácsákat
és söröket!

Letéti anyagunk adományozás, cse-
re és vásárlás útján gyarapodott. A
2003. január 1-jével életbe lépett új Múze-
umi Nyilvántartási törvény, az új eljárás-
hoz szükséges feltételeket azonban, saj-
nos, nem biztosította. A Gyarapodási Nap-
lót júliusban kaptuk kézhez, és a május-
ban leadott megrendelésen szereplô szak-
leltárkönyvek mind a mai napig nem ér-
keztek meg!

Ennek ellenére minden múzeumi állo-
mánynövekedést a Gyarapodási Napló-
ban regisztráltunk, melynek tanúsága sze-
rint az alábbi természetes és jogi szemé-
lyek gyarapították ajándékokkal Múzeu-
munk anyagát: Abadi Attila (Budapest),
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó (Ásot-
thalom), Aninger Sándor (Sopron), dr.
Ádámfi Tamás (Budapest), Bakonyi
Károlyné (Sopron), Balaskó Mónika (Sop-
ron), Barátossy Gábor (Budapest), dr.
Bartha Dénes (Sopron), Benke István (Bu-
dapest), Bognár Károly (Balatonmári-
afürdô), Bognár László (Felsôörs), Csön-
des István (Sopron), Detrich Miklós (Ka-
posvár), Erdôs Péter (Visegrád), dr. Fara-
gó Sándor (Sopron), Fekete Judit (Buda-
pest), dr. Gencsi László (Sopron), Greguss
László Géza (Gyôr), Halász Aladár (Bu-
dapest), Hart Sándor (Sopron), Hábel
György (Budapest), Hegyi András (Pápa),
Hibbey Albert (Visegrád), Horváth Tibor
(Debrecen), Husz Endre (Szombathely),
dr. Illyés Benjamin (Sopron), Jakab

Zoltánné (Budapest), Lukács Tamás (Mis-
kolc), Magyari Béla (Budapest), Makkai
Zoltán (Sopron), Mendly Lajos (Pécs), Né-
meth Ferenc (Sopron), dr. Oroszi Sándor
(Budapest), dr. Pallay Mária (Sopron),
Peresztegi Nagy István (Sopron), Rakon-
czay Zoltán (Budapest), Rencsiné Ágh
Márta (Miskolc), dr. Rácz József (Sopron),
dr. Rácz Józsefné dr. (Sopron), Rácz Péter
(Sopron), Reischl Gábor (Sopron),
Reményffy László (Eger), dr. Rumpf János
(Sopron), Sági Pálné (Sopron), Schmotzer
András (Eger), dr. Somkuti Elemér (Sop-
ron), dr. Tóth Béla (Debrecen), dr. Tuskó
Lászlóné (Sopron), Ubrankovics Pál (Sop-
ron), Vajda István (Salgótarján), dr. Van-
csura Rudolf (Sopron), dr. Varga Sza-
bolcs (Sopron), Varga Tamás (Sopron),
Vámos Krisztina (Szombathely), Vogel
András (Balatoncsicsó), valamint a Comp
Almanach (Budapest), Dunaújvárosi Fô-
iskolai Kar Valétabizottsága, Koszta Mú-
zeum (Szentes), Központi Bányászati
Múzeum (Sopron), Magyar Alumínium-
ipari Múzeum (Székesfehérvár), Nemzet-
közi Szakképzési Intézet (Budapest), Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem karainak in-
tézetei és hallgatói (Sopron), Országos Er-
dészeti Egyesület (Budapest), Országos

Mûszaki Múzeum (Budapest), SOMA Soft.
Kft. (Budapest), Soproni Múzeum.

Állománygyarapodásunk 1893 db,
ebbôl: fénykép 410 db, fotóalbum 4 db,
304 db negatív, 1 db videokazetta (mûso-
ros), CD-rom 5 db, ok- és kézirat 487 db,
meghívó 123 db, 4 db térkép, 12 db rajz,
108 db szóróanyag-prospektus, könyv
155 db, jegyzet 23 db, periodika 30 db és
199 db tárgy.

Reklámtevékenységünk során meg-
hívóinkat eljuttattuk a soproni iskolákba,
valamennyi médiához, hirdetéseket jelen-
tettünk meg különbözô reklámhordozók-
ban, helyet kértünk és kaptunk a múzeu-
mok országos honlapján is.

November 12-én, a Magyar Tudo-
mány Napja tiszteletére megrendeztük a
Múzeumunk 20 éves fennállását ünnepe-
lendô Tudományos Ankétunkat.

Állandó és idôszakos kiállításainkat
13 089 látogató tekintette meg, a létszám
több, mint fele volt diák és gyermek.

A tárgyévben az Erdômérnöki Kar
korszerû technikával szerelte fel a
Múzeumot. A Kar által végzett felújítási
munkák, elegáns berendezési tárgyak és
korszerû technikai háttérrel a Múzeum
alkalmassá vált színvonalas rendezvé-
nyek bonyolítására.

Végezetül hálásan köszönöm Mind-
azoknak a segítségét, akik 17 évi múzeu-
mi munkám során támogattak, bízom ab-
ban, hogy tevékenységemmel nem okoz-
tam senkinek csalódást, hiszen a 11 évvel
ezelôtt üresen átvett épületet egy mûködô
állandó kiállítással, 7 berendezett irodahe-
lyiséggel (raktárak is), egy kétszintes be-
rendezett bemutató raktárhelyiséggel és
komoly mennyiségû letéti anyaggal adom
át utódomnak, emellett 82 idôszakos és
két állandó kiállítás megrendezését tudha-
tom magaménak.

Az Erdészeti Lapok valamennyi Mun-
katársának és Olvasójának kívánok jó
erôt, egészséget és sikeres munkálkodást.

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó

Erdésznôk készítették

A természeti folyamatokra alapozott
erdôgazdálkodást folytató európai erdészek

egyesületének  magyarországi szervezete

Kedves Kollégák!

Köszönjük mindenkinek, aki tavaly az 1996. évi CXXVI. törvény alapján szemé-
lyi jövedelemadója  1%-ának  felajánlásával segítette a PRO SILVA HUNGARIA
közhasznú társadalmi szervezetet.  Ha ebben az évben is az ökológiai alapokon
álló erdôgazdálkodás szélesebb körû elterjesztését kívánja  támogatni, kérem
rendelkezô nyilatkozatára a következô adószámot írja:

18581034-1-10
Köszönettel: Varga Béla 

a PSH  elnöke
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2003. július 11-13. között a harminc éve
végzett erdô- és faipari mérnökök talál-
koztak Sopronban. Rendszeresen talál-
kozó évfolyam vagyunk, közös ünne-
peinknek mindig megadtuk a módját.
Most mégis sokan érezték úgy, talán az
idô múlásától megrendülve, talán a
megszámlálható elmúlt és eljövendô al-
kalmakat végiggondolva, hogy jó volna
hírt adni magunkról. Pénteken délelôtt
Wilfing László tanár úr történelmi sétá-
val vezetett minket végig Sopron belvá-
rosán. Délután a hegyvidéken Vígh Pé-

ter, volt évfolyamtársunk fôleg a kisvíz-
gyûjtôk vízforgalmára vonatkozó éghaj-
lattani kísérleteit mutatta be. Este Kár-
páti László brennbergbányai  kertjében
a sülô hús, a fogyó sör és bor mellett
örültünk egymásnak és búsultunk a vi-
lág folyásán. Szombaton délelôtt Mé-
száros Károly dékán úr és Winkler
András prorektor úr számolt be a karok
és az egyetem közelmúltjáról és jövôjé-
rôl. Majd mi adtuk elô életünk, sorsunk
alakulását. Életünk történeteibôl har-
minc év küszködései, eredményei bon-

takoztak ki, s a jövôt bizonytalanul ta-
pogattuk körül. Velünk voltak a har-
minc év alatt elôször hajdani faipari
mérnök-hallgató évfolyamtársaink is.
Mint ahogy a nagy családok és vidám
baráti társaságok oldottan, testvériesen
fogadják be a rokonokat, barátokat,
úgy örültünk egymásnak a faipari mér-
nök kollégákkal. A találkozó résztvevô-
it egy sörivásra (is) alkalmas emlékkor-
sót szorongatva örökítette meg Pluzsik
Tamás fényképe. Délután és este Sarró-
don, a Fertô-Hanság Nemzeti Park hô-
ségben is enyhet adó székházában foly-
tattuk a már megkezdett vitákat, beszél-
getéseket. Míg Marth Ildikó (fuvola) és
Fülöp Ferenc (kürt) hangversenyét hall-
gattuk, a szép zene mellett mind elérzé-
kenyültünk: mintha a fiatalok mindnyá-
junk gyermekei nevében teremtették
volna a felemelô hangulatot. Beszélge-
téseink, vitáink nem értek véget. Ha
összefutunk, folytatjuk. A két-három
gondtalan, emlékezô szép napért a kö-
szönet a szervezôket illeti, Sopronban
és környékén élô évfolyamtársainkat,
az említetteken kívül Marosi Györgyöt,
Varga Szabolcsot, Héjj Botondot, Mart
Ferencet, Csesznák Szabolcsot.

Bús Mária

A Magas-Bakony fôvárosaként ismert
Zirc erdôk által körülölelt medencében
fekszik. Közkedvelt kirándulóhely, is-
mertségét barokk ciszter apátsága a fel-
újítás alatt álló templommal, a rendhez
szorosan kapcsolódó mûemlékkönyvtá-
ra és arborétuma alapozta meg, melyek-
hez ma már a Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeum és Reguly Antal nevével
fémjelzett muzeális gyûjtemény és nép-
mûvészeti alkotóház is társul. A környe-
zet és a történelmi múlt ma is kötelez.
Ennek szellemében, a város polgármes-
terének ötlete alapján született az az ön-
kormányzati határozat, mely a városon
átvezetô 82-es számú fôút alkalmas sza-
kaszain tervbe vette sorfák ültetését.
Szakértôkkel történt konzultációk alap-
ján a választás a Szent István hársra
esett. A Tilia ’Szent István’ hibridet bu-
dapesti növényanyag felhasználásával
nemesítették, így jellemzô tulajdonságai
közül kiemelkedik légszennyezés-tûré-
se, ami forgalmas útjaink mentén egyik
záloga a sikeres telepítésnek. Ehhez tár-
sul viszonylag alacsony 8-10 m magas

csepp alakú koronája, amely lehetôvé
teszi ültetését olyan helyeken is, ahol a
vonalas közmûvek akadályt jelentenek.
A fák ültetését ezért komoly mûszaki
tervezôi munka elôzte meg. A cél meg-
valósításához szükséges anyagiak bizto-
sítására az önkormányzat a helyi lakos-
sághoz fordult. Magánszemélyek, cégek
és társadalmi szervezetek fogtak össze:
alig két hónap alatt 1 millió 250 ezer Ft
gyûlt össze, melybôl kiegyenlítve a ter-
vezés és szállítás költségeit, 84 fát vásá-
roltak, s ültettek el az október 23-i nem-
zeti ünnephez kapcsolódva a Veszprém

felôl a városközpontba vezetô út men-
tén, annak nyugati oldalán. Az adomá-
nyozók nevét az e célra létesített emlék-
könyvbe jegyezték be. A kezdeménye-
zés felkeltette a zirci filatelisták figyel-
mét is: Burján Andor, a MABEOSZ Ok-
mánybélyeg Szakosztályának elnöke
tervezte és jelentette meg azt a levélzáró
bélyeget, melyen maga a Szent István
hárs köszöni meg, hogy a történelmi vá-
roska földjébe ültették, nem messze at-
tól a helytôl (Bakonybél), ahol névadó-
ja bencés kolostort alapított. Állampol-
gári javaslatra a Zirci Önkormányzat e
szép kivitelû levélzáró bélyeg felhaszná-
lásával szeretné megköszönni mindazo-
kat a pénzbeli adományokat, amelyek
eddig beérkeztek, s a program tavaszi
folytatása során érkeznek be e nemes
cél támogatására. 

A zirci arborétum híres hársfasora, a
városból Wagner János hársmonográ-
fus (1870-1955) által 1932-ben leírt
ezüst- és kislevelû hárs hibrid a Tilia x
zircensis mellett a Szent István hársak
sora is öregbíteni fogja a város hírnevét,
hirdetve lakóinak környezettel szembe-
ni igényességét, lokálpatriotizmusát és
hazaszeretetét. 

Dr. Galambos István 
botanikus

Ültess fát utódaidnak..
Levélzáró bélyeg Zirc utcafásításáról
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A magyar – osztrák erdészeti együttmû-
ködés már mintegy 150 éves múltra te-
kinthet vissza. Az elsô lépéseket egye-
sületünk a megalakulását követôen
nemsokára megtette.  A II. világháborút
követôen megszakadtak a kapcsolatok,
majd az 1971-es Vadászati Világkiállítás
szervezése és megrendezése idején új-
ból kialakultak. Ennek eredményeként
1972. június 15-én a két miniszter, dr
Dimény Imre és Oscar Weihs megkö-
tötte az elsô erdészeti együttmûködési
szerzôdést. Majd 1981-ben a Váncsa Je-

nô és 1998-ban a dr. Nagy Frigyes által
aláírt miniszteri szerzôdések kibôvítet-
ték az együttmûködést. Ennek alapján
az Osztrák-Magyar Erdészeti Munka-
csoport kétévenként – váltakozó hely-
színnel – ülésezve, értékeli az elmúlt
két év kapcsolatát, és megtárgyalja a két
fél részérôl felmerülô elképzelések, igé-
nyek következô terveit.

Az együttmûködés tartalmilag túl-
nyomóan szakemberek kölcsönös cse-
réjébôl, kismértékben szakmai anyagok
megküldésébôl áll. A szakembercserék

során mi sok segítséget kaptunk és ka-
punk az osztrák partnertôl a magán-
erdô-gazdálkodás és az EU-s támogatá-
sok tanulmányozásra.

2003-ban a Munkacsoport ülésének
megrendezésére mi voltunk a sorosak.
Meghívásunkra szeptember elején 3 fôs
osztrák delegáció érkezett Gerhard
Mannsberger úr, az Osztrák Köztársa-
ság  Mezô- és Erdôgazdasági, Környe-
zeti és Vízgazdálkodási Szövetségi Mi-
nisztérium (ôk röviden „Életminisztéri-
um”-nak hívják) Erdészeti Szekciójának
vezetésével. Tagjai voltak: Martin
Nöbauer úr, a szekcióvezetô titkára, és
Alexander Foglar-Deinhardstein úr, er-
dészetpolitikai, és információfelelôs. A
magyar delegációt Barátossy Gábor úr,
az FVM-Erdészeti Hivatal elnöke vezet-
te. Tagjai voltak: dr. Ádámfi Tamás ve-
zetô fôtanácsos, és Klemencsics András
úr, az ÁESz Budapesti Igazgatóság igaz-
gatója. A tárgyaláson résztvett Csóka
Péter úr, az ÁESz fôigazgatója is.

A felek a megbeszélésen megállapí-
tották, hogy a kapcsolatok szépen fej-
lôdtek, szélesedtek, és ezt folytatni sze-
retnénk az EU-hoz történô csatlakozás
után is. 2002-ben 4 osztrák kolléga
összesen 12 napot töltött nálunk, és 7
magyar erdész 21 napot volt Ausztriá-
ban. 2003-ra  10-10 fô összesen 30-30
napos cseréjét tervezzük. 

dr. Ádámfi Tamás

Megkötöttük a „sógorokkal”

Balról: Gerhard Mannsberger és Barátossy Gábor

Erdôgazdálkodás és információtechnológia,
kiállítás és vásár Finnország, szeptember 1–2.
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és
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Méltóságos tölgyerdô ölelkezik a
domboldallal. Olyan, mintha a kezde-
tektôl ott állna, s az idôk végezetéig úgy
is maradna. Halvány téli nap tapogatja a
kérges törzseket. A vándor érzi, itt és
most meg kell állnia. Elindul az erdôbe,
miközben gyönyörûséggel vegyes bor-
zongással hallgatja  a feje fölött össze-
érô koronák suttogását. Bakancsa nesz-
telenül a friss hóba süpped. Kökények
szúrós ágai marasztalnák, de ô már látja
a hatalmas tölgyet.

Hozzá igyekszik. Csodálattal nézi, s
csak nagy sokára meri megsimítani re-
pedezett, öreg, mohától mégis puha
törzsét. A vándor fázósan a fa lábához
kucorodik. Parányi lény  a hatalmas er-
dôben. Mégsem fél, hiszen ilyen nyu-
galmat még sosem érzett. Egy fuvallat
arcán pihen meg. Pillái elnehezednek,
ô meg egyre  könnyebb lesz. Ekkor ve-
szi észre a famatuzsálem tövében meg-
búvó csenevész csemetét. Eddig nem is
látta a száraz iszalagindáktól. Ám az
öreg tölgy egyszer csak lehajol, s né-
hány határozott gallycsapással kiszaba-
dítja a kicsit szorongatott helyzetébôl,
miközben így dohog:

– El innen azokkal az indákkal! Rám
tekeredjetek, ha mindenáron tekeregni
akartok. Még holtotokban is bajt hoz-
tok. Ide fújt a vihar, s gúzsba kötitek ezt
a szerencsétlent. Pedig azt suttogják a
fák, rá már egy szép, új világ vár, hisz az
Európai Unióban cseperedik fel.

– Te tudsz beszélni? – kiált fel a ván-
dor csodálkozva.

– Nem, de vannak, akik értik a sza-
vam – susogja a tölgy.

– Sokan?
– Az az igazság, hogy mostanában

egyre kevesebben. Van egy erdész. Én
csak úgy hívom: a barázdás arcú. Fiatal
még, de a sok gond mély barázdákat
szántott a homlokára meg a szája szeg-
letébe. Ô gyakran meglátogat.

Nekidönti hátát a törzsemnek, elszív

néhány cigarettát, s elmondja, mi bánt-
ja. Máskor meg megkér, hogy meséljek
neki a régi idôkrôl. Morcos ember kü-
lönben, mindig rohan és csörög a tele-
fonja, sokszor elköszönni sem szokott.
De tudom, megy néhány lépést, s mire
zöld öltönye hátáról lepotyog a ráta-
padt szürkésfehér zuzmó, megfordul és
fejet hajt elôttem. Ô ért. Csak az a baj,
hogy egyre kevesebb az értô ember.
Mindenhol. Nekem elhiheted, sokat ta-
pasztaltam

– Hány éves vagy Öreg Tölgy?
– Még az 1800-as évek végén ültettek

a nagy erdész elôdök. Sokat köszönhe-
tek a kegyes természetnek és a hozzáér-
tô szakembereknek, hogy ilyen szép kort
megérhettem. Túléltem két világháború
aknazáporait. Politikai hovatartozástól
függetlenül árnyat, békét, rejteket adtam
bárkinek. Lombjaim alatt pihentek kü-
lönféle nációk megszállói és felszabadí-
tói. Volt, mikor egy rövid ideig majdnem
szabadnak érezhettem magam. De én
akkor is ugyanúgy tettem a dolgom. Azt,
ami a fáé, az erdôé. Tisztítottam a leve-
gôt, menedéket, táplálékot, energiát biz-
tosítottam  – és ne vedd nagyképûségnek
–, de gyönyörködtettem. Aztán a máso-
dik évezred végére, mikor már száz esz-
tendôs is elmúltam, megint újfajta szelek
kezdtek fújdogálni. Gazdát váltottam új-
ból, s ezáltal magántulajdonba kerültem
ismét. Az tény, hogy az erdô független és
semleges, mégis kezdetben úgy tûnt,
mintha egy kicsit szabadabb levegôvel
asszimiláltam volna. Persze az igazság-
hoz tartozik az is, hogy szerencsére ed-
dig minden politikai erônek volt gondja
rá, hogy ekkorára nôhettem. S hogy mi
lesz ezután? Az már biztos, valamennyi
fatársammal együtt megyünk az EU-ba. A
részletekrôl viszont semmit sem tudunk,
s bizony ez engem nagyon nyomaszt.
Meg a barázdás arcút is.

– Mesélj róla valamit! – kérleli a ván-
dor a tölgyet.

– Régebben még nem volt barázdás
arcú. De amikor elôször megpillantot-
tam az erdô szélén a kopott kis öltönyé-
ben, arcán a „Te jó Isten, most mi lesz!”
felkiáltással, nem tagadom, kivert a víz
a rémülettôl:  a gondosan elraktározott
hajnali harmat egybôl végiggyöngyö-
zött a törzsemen. Ráadásul semmije
sem volt, még hamuban sült pogácsája
sem, mint a mesében a szegénylegény-
nek. Ott állt és azon gondolkodott, mi-
tévô legyen ezzel a gyönyörû szép er-
dôvel, hogy az erdônek is jó legyen,
meg neki is. Hogy megôrizze olyannak,
amilyennek az évszázadok, és a gondo-
zásért cserébe eltartsa a családját és ôt.

– Attól a perctôl kezdve, hogy meges-
küdött: megfelelôen ápol, s minden ne-
hézség ellenére szeret bennünket, rög-
tön a szívembe zártam. Most már tudom,
a társaim és én a szerencse kegyeltjei let-
tünk, hisz a tulajdonosunk – mint azt az
elmúlt évek eredményei igazolták – hoz-
záértô szakember, akinek sikerült  úgy
gondoskodnia rólunk, hogy a nagyok-
ból csak azok nincsenek már köztünk,
akiknek muszáj volt menniük.

– Mit jelent az, hogy muszáj menniük?
– Letelt az idejük. Kell a hely az újak-

nak. Az élet néha elég kegyetlen.
Ha jól tudom, valahogy így van ez az

embereknél is. Szóval képzeld el, hogy
sûrûn állnak a fák, olyannyira összeér a
lombjuk, amitôl szinte sötét van az er-
dôben. Az erdész évekig nézegeti a fá-
kat, míg egyszer végre különösen gaz-
dag makktermés ígérkezik.  Nehéz  a
választás. Sír a fûrész is, de társaim har-
mada a földre dôl. A tuskók a földben
maradnak, tápanyagot adnak. A mak-
kot  a jótékony esô bemossa  a talajba.
Az öreg fák helyén újból ránk nevet az
ég: besüt a nap. Az életképes mag kicsí-
rázik és  a következô tavasszal  pici
domborulat jelenik meg a talajon, majd
két sziklevél. Harmatcsepp táplálja,
nyári nap erôsíti, s ôsszel már húszcen-
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tisen birokra kel a gyújtogatókkal, a hi-
deg esôvel, a dérrel-faggyal, az éhes
vadakkal. Így  indul a télnek, ilyen véd-
telenül. Ha hó van, betakarja, elrejti. Ki-
csiny teste elbír a roppant súllyal, mert
még hajlik, nem törik. Mint ennek a kis
uniós csemetének – mutat a matuzsá-
lem a kicsikére, s egy vékony, kopasz
gallyvéggel gyengéden megsimítja.

– Igazán nem akarlak megbántani
Öreg Tölgy, de nem foglalkozol túl so-
kat az Európai Unióval? – kérdezi fél-
szegen a vándor.

– Nem tehetek másként. Az  egész
erdô azt beszéli, hamarosan jobb idôk
járnak ránk, hisz az idéntôl az EU tagjai
leszünk. Nem lapul útlevél már annak a
turistának a zsebében, aki idejön pihen-
ni az Unióból, és annak a szakember-
nek sem, aki tapasztalatcserére érkezik.
Úgy tûnik,  egyelôre csak ennyi a válto-
zás. De ettôl ugyebár nekünk még nem
lesz jobb? Az erdésztulajdonos is egyre
gondterheltebb, egyre szótlanabbul jár-
kál az erdôn. Hidd el, engem ez nagyon
kétségbe ejt, mert még akkor sem lát-
tam ôt ilyennek, amikor az erdônk az
övé lett. Már pihenni se nagyon akar
vagy tud mellettem, pedig az régebben
mindig nagyon megnyugtatta. Legutol-
jára épp arról panaszkodott, hogy kar-
nyújtásnyira az uniós tagság, de még
senki sem mondta el nekik, hogyan jut-
hatnak az uniós pénzekhez. Meg be-
szélnek mindenféle pályázatról is, de  a
barázdás arcú nem találkozott még
olyan erdésszel, aki csak látott volna is
akár egyetlen pályázatot. Végsô elkese-
redésében már engem faggatott, hátha
tudok valamit. De hiába, én legfeljebb
csak  a múltról mesélhetek. Az meg
most – úgy látom – igencsak kevés a
boldoguláshoz. Apropó, boldogulás.

Látod, itt a mellettünk levô területen a
gazdánk új erdôt szeretne telepíteni. De
nem tudja, belefoghat-e, mert míg ta-
valy tizenkettô és fél ezer hektárnyi volt
a megvalósult erdôtelepítés, az idén –
az EU-csatlakozás, az elôbbre lépés
évében – csupán csak nyolcezer hektár
telepítésére van pénz. Úgy látszik nem
hiába mondogatja a barázdás arcú:

„Haj-jaj! Ki tud eligazodni a költségve-
tés bugyrain?”

– Ne búslakodj! Nézz csak szét, mek-
kora hely van körülötted! Ha nem a gaz-
dád, majd telepít más erdôt.

– Ugyan már, kedves Vándor, a szom-
széd gazdának olyan gyenge a földje,
hogy a gabonát csak ráfizetéssel tudja
termeszteni rajta. Erdônek viszont jó len-
ne. Hozzá is fogna a telepítéshez, s akkor
végre lenne munkája a fiának meg az
unokájának is, de ilyen mértékû bizony-
talanság mellett, ismeret és tájékoztatás
hiánya miatt nem mer belevágni. Pedig
csemete lenne bôven, hisz tizenkét és fél
ezer hektárra valót nevelgettek gondo-
san. Igaz, egyharmadukra lehet már nem
tartanak igényt. Pedig hány- és hány em-
ber munkája fekszik benne. Idô, pénz,
energia. S most a fatestvéreim máglyaha-
lált halnak, egyszerûen elégetik azokat,
akikre az elôzetes tervekkel és ígéretek-
kel szemben mégsem lesz szükség. De
beszéljünk másról. A szomszéd erdô
öreg nemes nyarait most helyezték ter-
mészetvédelem alá. A gazda tudta és en-
gedelme nélkül. Meg se kérdezték, mit
szól hozzá. Közölték vele, hogy ez az er-
dô mától védett. A tulajdonos pedig sem-
mit nem csinálhat, legfeljebb a bíróságra
járkálhat, hogy végül ott is elutasítsák.
Persze ez is pénzbe kerül. Neki. Nem
mondom, hogy a több mint száz év alatt,
nem láttam már hasonló esetet. De akkor

úgymond más világ volt. Most viszont a
nagy demokráciában, hogy lehet valaki-
nek a magántulajdonát így korlátozni.
Az Unió küszöbén kompenzáció nélkül
védelem alá helyezni egyes társaimat. A
baj persze nem a védelemmel van, ha-
nem a kompenzáció hiányával. Meg az-
zal, hogy ha a szomszéd fákat védik,
minket lesz muszáj kivágni, mert a tulaj-
donosnak is csak meg kellene élnie vala-
mibôl. Bezzeg a Hanzi gazda azt mond-
ta, mikor utoljára az erdônkben járt va-
dászni, hogy ônáluk – nyugaton – az ef-
féle „Ráteszem a kezem”, meg „Felügye-
let alá helyezem” akciókat busásan dotál-
ják. Az egyre több barázdás arcú erdész
és magánerdô-tulajdonos erre is az Unió-
tól várná a megoldást. Vagy rájuk az Uni-
óban csak a kötelezettségek vonatkoz-
nak, a jogok nem? Végül is volt már ilyen.
Téged Vándor gondolom, azért nevez-
nek így, mert sokfelé jártál, sokat láttál
már. Biztosan meg tudod mondani, mi-
ért jó az egy fának, ha védetté nyilvánít-
ják valahol egy íróasztal mellett. Emlék-
szem, a múlt században, mikor egy na-
gyon gazdag nemesember volt a gaz-
dám, jól megfizette a legjobb erdészt,
hogy a legszebb erdôt nevelje. Vigyáz-
tak is ránk, mint a hímes tojásra. Aztán
fél évszázadon át az állami erdész is
megadta, ami az erdônek jár. És igazán
nem panaszkodhatunk a mostani ma-
gángazdákra sem.

Az igaziak, akik értik az erdô szavát,
megvédenek bennünket. Hát nem a sa-
játját óvja-ápolja leginkább az ember? S
ez a mostani védelem tényleges véde-
lem-e, vagy csak politikai manipuláció.
S addig tologatják az aktákat egyik író-
asztaltól a másikig, míg a barázdás arcú-
aknak nem jut koporsóra, a következô
nemzedéknek meg bölcsôre való fa. Ezt
csak nem kellene megvárni.

– De nem ám – mondja a vándor, mi-
közben nagyot sóhajt. Azt viszont ol-
vastam valahol, Magyarországon van
arányaihoz mérten a legnagyobb védett
erdôterület. Öreg Tölgy, úgy szeret-
ném, ha más értékeinket is ennyire vé-
denénk.

– Az bizony jó lenne. De hadd le-
gyek kicsit önzô, s beszéljek még ma-
gunkról. Az én idôm nemsoká lejár, és
addig még sok mindent meg kell taníta-
nom a kis csemetéknek. A többi között
azt is, ki védi meg ôket. Mert te elhiszed
azt, hogy attól lesz egy erdô ilyen szép,
ha egyetlen tollvonással védetté nyilvá-
nítják? Nem. A már szép erdôt nyilvánít-
ják annak. Azokat, melyeket az elmúlt
tíz évben rendbetett, és rendben tartott
a gazdájuk rengeteg munkával és sok-
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sok lemondás árán. Hallottam én a
mélyrôl felszakadó, nehéz sóhajokat.
Úgymint: be kell fizetni a tôárat, a járu-
lékos költségeket, a különbözô adóne-
mek sokaságát, a megnövekedett ható-
sági eljárási díjakat. El kell  vonni a csa-
ládtól, minden évben egyre többet, az
idén meg még többet, hogy az erdônek
mindent meg tudjanak adni a gazdák. S
mit szól ehhez a család? Csak nem kell
szegény barázdás arcúnak köztünk és a
családja között választani. A családról
jut eszembe, hogy a gazdánk nemrégen
belépett a Megoszba. Azért, hogy  ez-
úton is az európai család része legyen.
Azt mondja, ha együtt, egységesen fel-
lépnek, akkor messzebbre elhallatszik a
hangjuk, mintha egyedül óbégatnak az
erdôben. Meg azt is mondta, lehet,
hogy ez most éppen nem a legdivato-
sabb megoldás. Mert mások – joggal
vagy ok nélkül elégedetlenkedôk – úgy
szokták csinálni, hogy az utcára men-
nek tüntetni, barikádokat emelni, szit-
kozódni. Az erdészek nem csináltak
ilyet az utóbbi negyven évben, amire ô
emlékszik. Pedig a hôbörgés szerinte
valamennyire jó módszer , ugyanis a ki-
abáló emberre hamarabb felfigyelnek,
mint a munkáját serényen végzôre.
Csak jól érteni valamihez, úgy látszik
kevés, a ripacsoktól hangos mostani vi-
lágban. Meg különben is a jól végzett
munkának igen ritkán van látványos si-
kere. Azt bizonyára támogatni sem kell.
Jaj, támogatás, elvonás. Ezek számomra
kezdetben kicsit bonyolultnak tûntek,
de most már értem. A tôárat például kö-
telezô az erdôgazdáknak befizetniük.
Ez az elvonás.  Számukra támogatást
adni viszont nem kötelezhetô, csak ad-
ható. Fôleg abból, amit tôlük elvontak.
Így viszont már nem kizárólag támoga-
tás. S ez esetben nem szép dolog azt
hangoztatni: 2004-ben hatmilliárd fo-
rintnál is többel támogatják az erdôket.
Úgy pontosabb lenne talán, hogy az
EU-csatlakozás évében a magyar erdô-
gazdák hatmilliárdnál is többet kapnak
vissza. Természetesen beleszámítva azt
a négy és fél milliárdot is, amit elvontak
tôlük. Na, de mit is beszélek ennyit, már
bizonyára untatlak. Ez a panaszáradat
lassan már a Tiborcén is túltesz. Menj,
Vándor! Keress valami jót is. Hátha ne-
ked sikerül találni.

– Kedves Tölgy. Szívesen hallgatlak,
s megértem keserûséged okát is. De
nem mondhatok mást bölcs faóriás
mint azt, hogy az emberek világa jelen-
leg még sajnos így mûködik. De min-
denki abban bízik: talán a csatlakozás
után jobb lesz.

Öreg Tölgy! Búcsúznom kell, hosszú
út áll még elôttem. Szeretnéd, hogy va-
lakinek hírt vigyek?

– Köszönöm figyelmességedet. Arra
kérlek, ha bárhol gyenge facsemetét
látsz, kívánd a nevemben,  nôjön ilyen
nagyra és erôsre mint én, történelmi
viharoktól megkímélve, s az aktuális
kormányok rokonszenvét jobban bír-
va... Ha valahol barázdás arcú gazdát
látsz, mondd el neki, azt kívánom, si-
muljanak ki a ráncai, s vidáman jöjjön
a családjával az erdôbe. Arra kérlek,
mondd el mindenhol: az erdô minden-
kié. Mi senkit sem rekesztünk ki, táplá-
lékot, menedéket adunk az erdô vadja-
inak, pihenôhelyet a turistáknak. Meg-
tisztítjuk távoli városok szennyezett le-
vegôjét, védjük a települések házait a
széltôl és a vihartól, a termôtalajt a víz
pusztító erejétôl. Mi adjuk a könyvet, a
bútort, ajtót-ablakot a házra, árnyat a
kertre, meleget a kandallóba, s  az
utolsó útra  a koporsót is. Kedves Ván-
dor! Látom érted, amit elmondtam ne-
ked. Értô emberekre pedig nagy szük-

ség lenne. De vajon értik-e a dolgukat
azok, akiknek látni kellene a fától az
erdôt.

A vándor arcát könnyû fuvallat ciró-
gatja végig, feleszmél. Fázósan fogja
össze mellén a kabátját.

– Megígérem Öreg Tölgy, hogy min-
denkinek elmondom! – rebegi a vándor
meghatódottan. De a tölgy nem válaszol,
csak áll mozdulatlanul a százéves fák
rendíthetetlen méltóságával. Az ölelkezô
ágak fölött komor hófelhôk gyülekez-
nek. A vándor elindul, ám útjából vissza-
visszanéz. A tölgynek gallya sem rezdül.

– Mindegy, akkor is elmondom min-
denkinek: lássuk a fától az erdôt is, meg
hogy az erdô mindenkié – mormolja
maga elé, mint egy leckét.

– Ekkor veszi észre a szürkésfehér
zuzmót a kabátja ujján. Óvatosan tenye-
rébe söpri, s kabátja belsô zsebébe rej-
ti. Hátranéz. Az Öreg Tölgy mélyen
meghajol, pedig a levegô mozdulatlan,
s az az egyetlen egy kósza fuvallat is rég
messze jár.

Luzsi József

Novemberben Bécsben gyûltek össze a
közép- és kelet-európai csatlakozó or-
szágok azon szakemberei – köztük szá-
mos WWF-es kolléga is –, akik részt
vesznek a vidékfejlesztési tervek kidol-
gozásában. Megvitatták a tapasztalatai-
kat, és megpróbálták ellesni az Unió
legzöldebbjeként számon tartott Auszt-
ria sikerének titkát. Vajon miért fontos,
mit jelent a természetvédelem számára
Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési
Terve?

Az Európai Unióban a vidékfejlesz-
tés a Közös Agrárpolitika egyik pillére.
Külön forráskeret áll e célra a tagál-
lamok rendelkezésére, s hogy ezt mi-
lyen módon kívánják kihasználni, ar-
ról minden pénzügyi tervezési ciklus
elején egy tervet nyújtanak be
Brüsszelnek.

Ebben található a legtöbb olyan in-
tézkedés, amely a természetkímélô
gazdálkodási módszereket segíti elô.
Természetvédô nyelven tehát ezek
szólnak a túzokról, a harisról, de segít-
hetnek megóvni gyönyörû fás legelô-
inket is. Itt dôl el, hogy elegendô tá-
mogatáshoz jutnak-e majd azok, akik-
nek természetvédelmi okokból korlá-
tozzák a mezôgazdasági tevékenysé-

gét. Akik ezt maguk választják, azaz
önként vállalnak bizonyos megszorítá-
sokat, hogy ezzel kedvezôbb élôhe-
lyet teremtsenek vagy tartsanak fenn
értékes növényeknek vagy állatoknak,
ún. agrár-környezetvédelmi kifizeté-
sekre számíthatnak. Az ezekre vonat-
kozó részletes szabályokat is a terv
tartalmazza. Kiderül belôle, milyen
elônyöket nyújtanak a Natura 2000 te-
rületeken gazdálkodóknak. Ez külö-
nösen fontos, hiszen ez a rendszer
ökológiai folyosókat, hálózatot jelent
majd a fajok számára, finanszírozása
viszont uniós szinten nem megoldott.

Mindezeket körülbelül három évre
határozza meg most a kormány, hiszen
a tervet a 2004-ben csatlakozó országok
a 2006-ig terjedô idôszakra készítik.
Nem csoda tehát, hogy a WWF a legel-
sô változat megszületésétôl rajta tartja
szemét a terv alakulásán, és szakmai ta-
nácsaival segíti a munkát. Bízunk ben-
ne, hogy a csatlakozástól megnyíló uni-
ós források egy jó terven keresztül hoz-
zájárulnak természeti értékeink megôr-
zéséhez.

Figeczky Gábor
programvezetô
(WWF-hírlevél)

Útban az EU felé

Megteremthetô-e az összhang?
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120 éve – 1883. október 10-én nyitotta
meg kapuit az elsô magyar erdôôri
szakiskola a Szegedhez tartozó Alsó-
Ásotthalmon. A négy emberöltônyi idô
alatt a kicsiny erdôôri szakiskolából egy
modern, erdészeti szakoktatást is végzô
középfokú iskola fejlôdött. 

Múltidézô
Az iskola alapításának idôpontja az
1879. évi Erdôtörvényhez kötôdik. Ez
elôírta, hogy a törvény megjelenését
követô 10 éven belül csak olyan szak-
személyzet alkalmazható, akik ... „bizo-
nyítvánnyal képesek igazolni, az erdô-
ôri szakvizsgát a földmûvelési, ipari- és
kereskedelemügyi miniszter által a bel-
ügyminiszterrel egyetértôleg kiadott
utasítás szerint jó sikerrel kiállták.”

A szakvizsgákat az erdôfelü-
gyelôségek székhelyein tartották. A fel-
készüléshez az utasítás Bedô Albert: Az
erdôôr, vagy az erdészet alapvonalai cí-
mû könyvét ajánlotta. A kezdeti évek
tapasztalatai alapján az OEE Szakokta-
tási Bizottsága jelentése alapján az
egyesület megállapította, hogy „egye-
dül az erdôôri szakvizsga – minthogy
alacsony színvonalú tudást kíván – az
erdôgazdálkodás további fejlôdését
nem tudja biztosítani”, ezért sürgôs
ügynek nyilvánította egy erdôôri szak-
iskola felállítását.

Az iskola helyének megválasztásá-
ban jelentôs szerepet játszott az 1879.
évi szegedi árvíz, amely szinte teljesen
romba  döntötte a várost. Az újjáépítést

Tisza Lajos irányította királyi biztos-
ként, aki egyúttal az Országos Erdésze-
ti Egyesület elnöki tisztét is ellátta. Ô,
Bedô Albert országos fôerdômesterrel
meg tudta gyôzni az akkori földmûve-
lésügyi, ipar- és kereskedelemügyi mi-
nisztert, hogy itt az alkalom az elsô er-
dôôri szakiskola megépítéséhez. Sze-
ged az iskola létesítését földterület biz-
tosításával és készpénzzel is segítette.
Az összeg másik részét az Erdészeti
Alapból fizették. Ezt követôen az iskola
építése gyors ütemben folyt. A korabeli
jegyzôkönyvek szerint a jeles napon a
szakma nevében Bedô Albert országos
fôerdômester vette át az iskolát Pálffy
Ferenc szegedi polgármestertôl.

1883. október közepén I. Ferenc Jó-
zsef uralkodó megtekintette Szeged új-
jáépítését. Látogatásának harmadik
napján, október 16-án az uralkodó és
kísérete látogatást tett Szeged határá-
ban, ahol megtekintette az újonnan
épült erdôôri szakiskolát is. A szemé-
lyes látogatás emlékére a népiskolai is-
kolaszék elnöke kérte, hogy Alsó-Ásott-
halom ezentúl „Királyhalomnak nevez-
tessék” , s az itt található állami intéz-
mény neve így lett Királyhalmi Erdôôri
Szakiskola hosszú évtizedekre.

Egykor két tanárral és tizenegy diák-
kal kezdôdött meg az oktatás. Az iskola
hosszú fennállása alatt mindvégig erdé-
szeti szakképzést végzett, az adott kor
igényeinek megfelelôen. Az elmúlt 120
év alatt az alábbi képzési formák voltak:

– erdôôri képzés

• 1883-1908 között kétéves iskolai
képzés

• 1908-1918 között egyéves iskolai
képzés

– erdôôri és vadôri képzés
• 1920-1935 között egyéves iskolai

képzés
– alerdész képzés
• 1935-1945 között kétéves iskolai

képzés 
– erdész képzés
• 1946-1950 között kétéves iskolai

képzés
• 1950-1954 között tíz hónapos isko-

lai képzés
– motorfûrészkezelô képzés
• 1954-1957 között tíz hónapos isko-

lai képzés
– erdész-vadász képzés
• 1958-1969 között kétéves iskolai

képzés
– erdômûvelô-fakitermelô szakmun-

kás képzés
• 1968-2000 között hároméves isko-

lai képzés
– erdészeti szakmunkásképzés
• 2000-tôl kettô + kétéves iskolai

képzés.
Az ismertetett hosszú idôszak alatt

több mint 3000 diák végzett a szakis-
kolában. Ez a szám a különbözô külsô
tanfolyamokkal közel megduplázó-
dott, de errôl pontos számadatunk
nincs. Egykori diákjaink az ország
szinte minden pontján dolgoztak, dol-
goznak. Az Alföld erdei mellett Zala,
Somogy, a Bakony-, a Duna-kanyar és
az Északi-középhegység erdeiben al-
kottak maradandót, öregbítették isko-
lánk hírnevét. 

A szakiskola történetét részleteseb-
ben bemutattam az Erdészeti Lapok
1998. decemberi számában, illetve az
érdeklôdôk figyelmébe ajánlom a 100
és 115 éves jubileumokra megjelent év-
könyveinket.

Jelenkor
Mára az öreg erdôôri szakiskola jelentô-
sen átalakult, az utóbbi években gyors
fejlôdésnek indult. Erre 1999-ben új
kollégium átadásával nyílt lehetôség.

A Csongrád megyei Közgyûlés által
fenntartott iskolában négy évfolyamon
mintegy 270 diák tanul. A jelenleg érvé-
nyes szakképzési és közoktatási törvé-
nyek szellemében 2+2 típusú szakmun-

120 éves az erdészeti szakoktatás
Ásotthalmon

Az iskola legidôsebb épülete az 1960-as években.
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kásképzést végzünk két szakmában. A
hagyományosnak nevezhetô erdészeti
szakmunkás szakma mellett a leányok-
nak virágkötô-berendezô szakmát okta-
tunk. Az iskolában jelenleg 68 fô dolgo-
zik, közülük 35 fô pedagógus.

Iskolánk országos beiskolázású, ta-
nulóink többsége Bács-Kiskun, Békés
és Csongrád megyébôl érkezik. Minden
tanuló számára kollégiumi elhelyezést
biztosítunk. Diákjainknak az elsô két
évben közismereti tárgyakat oktatunk,
emellett heti egy alkalommal szakmai
elôkészítô gyakorlati képzésen vehet-
nek részt. A 9. és 10. osztály elvégzése
után indulhat a szakmai képzés. Diákja-
inknak a szakmunkás-bizonyítvány
mellett igyekszünk minél több jogosít-
vány megszerzését biztosítani, hogy a
munkaerôpiacon könnyebben el tudja-
nak helyezkedni. A mezôgazdasági
vontatóvezetô jogosítvány mellett so-
kan szereznek könnyûgép-kezelôi (ra-
kodógépekre, targoncára) jogosítványt,
valamint vadászati, parkgondozói és fa-
ipari képesítést igazoló bizonyítványo-
kat is. Az elmúlt tanév során elôször
végzett iskolánkban két erdészeti szak-
munkásosztály, összesen 42 tanuló. 

Iskolánkban a képzés személyi és tár-
gyi feltételei adottak, bár gépparkunk el-
öregedett. Ezt pályázati úton igyekszünk
folyamatosan fiatalítani és bôvíteni. Az is-
kola tanmûhelyek mellett saját kezelés-
ben lévô 441 hektáros tanerdôvel rendel-
kezik, amely a gyakorlati képzés színhe-
lye. Ebben az évben elnyertük a bronz
fokozatú minôsített tangazdaság címet.

Ebben a tanévben jelentôs változáso-
kat értünk meg, új tagintézménnyel bô-
vültünk. Az Ásotthalomtól 25 km-re lé-
vô pusztamérgesi középiskola 230 tanu-
lójával és 50 dolgozójával 2003 szep-
temberétôl vált megyei fenntartású isko-
lává. A fenntartó Csongrád megyei Köz-
gyûlés az új iskolát az ásotthalmi szakis-
kola tagintézményévé tette, így iskolánk
új neve: Bedô Albert Középiskola, Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium. Iskolánk
új tagintézményében gimnáziumi, ide-
genforgalmi szakközépiskolai és falusi
vendéglátó szakiskolai képzés folyik.

A 120 éves hagyományokkal rendel-
kezô erdésziskola a jövôben is meg kí-
vánja ôrizni erdész arculatát. A munka-
erôpiaci igényekhez alkalmazkodva
újabb szakmák beindítását is tervezzük.
Bízom abban, hogy iskolánk még
hosszú évtizedekig szolgálhatja az er-
dészeti szakképzést – ezen keresztül az
erdészszakmát.

Andrésiné Ambrus Ildikó
igazgató

Erdészünnep Ásotthalmon

Az ásotthalmi Bedô Albert Középisko-
la, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
2003. október 10-én ünnepelte 120
éves fennállását. Az ünnep 11 órakor
vette kezdetét az új kollégium mögötti
parkrészben. A Himnusz elhangzása
után Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató köszöntötte a vendégeket.
Beszédét az alábbi gondolattal fejezte
be: „A park legidôsebb fái a kezdetek-
tôl fogva látták és ismerték az itt tanu-
ló diákokat és tanárokat. Talán csak ôk
tudják pontosan, kik és hányan fordul-
tak itt meg az elmúlt 120 év alatt. Az
egykori tanárokra és diákokra emlé-
kezve választottam a mai nap mottójá-
ul a Zsoltárok könyvébôl az alábbi so-
rokat: „Amiket hallottunk és tudunk,
mert ôseink elbeszélték nekünk, nem
titkoljuk el fiaink elôl, elbeszéljük a jö-
vô nemzedékének.”

Ünnepi köszöntôt dr. Frank József,
az iskolát fenntartó Csongrád megyei
Közgyûlés elnöke mondott. Beszédé-
ben méltatta az ôsi erdésziskolát. Hang-
súlyozta az erdôk, ezen belül az erdé-
szek jelentôségét a következô évtize-
dekben.

Az ünnepi alkalomra készült el a
parkrészlet, amelynek közepén süttôi
mészkôsziklán bronz felirat utal a 120
év elôtti és a mai eseményekre.

Arany József magyar-történelem sza-
kos tanár töltötte be a narrátor szerepét.
Ismertette, hogy egy sajátos ünnepség-
re készült a szakiskola, amelynek öt
helyszíne van. A helyszínek bejárásával
a múltból lassan a jelenbe értünk vissza.

Az újonnan elkészült parkrészletbôl
az iskola egyik legidôsebb épületéhez
vonultunk. Az épület ma leánykollégi-
umként mûködik. A falán 1983-ban el-
helyezett emléktábla szerint ebben az
épületben kezdte meg mûködését az
elsô magyar erdôôri szakiskola 1883.
október 10-én. Itt diákjaink az iskola
múzeumában fellelhetô 1884-ben ké-
szült házirendbôl, illetve Móra Ferenc
novellákból mondtak részleteket,
mintegy felidézve a kezdeti idôszak
hangulatát.

Az ünnepi mûsor következô prog-
ramja a tiszafák alatt folytatódott egy lí-
rai részlettel. A diákok a természet és az
erdô dicséretét zengô Devecseri Gábor
versekbôl és dalokból álló mûsorukat
adták elô. A rendhagyó mûsort Katona
Nándor magyar szakos tanár állította
össze, míg a mûsorban elhangzott dalo-
kat Kiri Lajos tanította be, amelyek kö-
zül az egyik saját szerzeménye volt.
Weöres Sándor Rózsa, rózsa címû meg-
zenésített versének végén a vendégek
közül néhányan 1-1 szál rózsát kaptak,

Öregdiákok

Jubileumi emlékkô
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majd a szereplôk átkísérték vendégein-
ket az újabb helyszínre.

Az iskola 100 éves évfordulójára épí-
tett modern épület elôtt Wiesner Sán-
dor, iskolánk egykori tanulója – aki 40
éve kezdte meg tanulmányait – méltatta
az iskolát, egykori tanárait. Ezt követô-
en iskolánk diákjainak egy csoportja
hajdani iskolaújságokból összeállított
mûsorral igyekezett felidézni az 1970-es
évek hangulatát.

Ezt követôen sétáltunk át a mába,
ünnepségünk ötödik helyszínéhez. A
géptároló színt az iskola az FVM pályá-
zati támogatásaiból építette fel az el-
múlt két évben. Dr. Marton István, az
FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Fô-
osztályának fôosztályvezetôje ünnepi
beszédében méltatta az iskolát, az itt fo-
lyó oktató-nevelô munkát, majd ünne-
pélyesen átvágta a szalagot. Ezt követô-
en vendégeink megtekintették géppar-
kunkat.

Az ünnepség ebéddel zárult. Búcsú-
zóul minden résztvevô ajándékot ka-
pott, a  virágkötô-berendezô szakmát
tanuló lányok által készített apró koszo-
rú mellé a jubileumi ünnepre megjelent
Diák voltam Ásotthalmon címû kötetet.
Ebben az iskola 28 egykori diákja ír is-
kolai emlékeirôl. Idôrendben az elsô
Nagy Bozsoky József, aki 1929-30-ban
volt iskolánk tanulója, míg László Emôd
2000-ben végzett. 

Diákjaink visszaemlékezései az aláb-
bi Tömörkény István idézettel kezdôd-
nek: 

„Új levelet terem az idô fája,
s behullatja velük a régi avart.”

Andrési Pál

Marton István és Andrésiné felavatja a gép-
tároló színt A 2003. évi WOOD-TECH során rende-

zett faenergetikai konferencia eredmé-
nyeként, több fordulós tárgyalások után,
a FATE és OEE összefogásával, Faener-
getikai Munkacsoport alakult. A MEFA
Rt. adott otthont az egyeztetô megbeszé-
lésnek, melyen megjelent házigazdaként
Káldy József vezérigazgató, Somosi Lász-
ló elnök-vezérigazgató PANNONPOW-
ER Rt., Dr. Winkler András FATE elnök,
Dr. Molnár Sándor NYME FMK dékán,
Szántó Dezsô MOFA Rt. vezérigazgató,
Tóth Béla E.K.F.M. Kft. ügyvezetô-igaz-
gató, Papp Gyula ÉSZAKERDÔ Rt. ve-
zérigazgató-helyettes és Ormos Balázs
OEE fôtitkár. A megbeszélésen részt ve-
vôk elhatározták, hogy a falemezgyártók
és a faenergetikában érdekelt cégek
nem csak a két terület ellentmondásait
kívánják kezelni javaslataikkal, hanem
szélesebb körben az erdészet és a faipar
országos helyzetébôl kiindulva azok
ágazati rendezéséhez való hozzájárulást
is egyik céluknak tûzik ki. E fô kérdés
rendezése nélkül, részleteket nem lehet
eredményesen megoldani. A Munkacso-

port intézkedési tervet dolgoz ki, mely-
nek elsô változata el is készült. A terv tar-
talmazza az ágazati kérdéseken túl, a
hasznosítható faanyag feltárását, melyek
a természetvédelmi korlátozások, a ma-
gánerdô jelentôs részének mûködéskép-
telensége miatt nem hozzáférhetôk, de
foglalkozik a használt fa felkarolásával,
un. faudvarok létrehozásának lehetôsé-
gével, a vágástéri „melléktermék”, a ne-
velôvágások és egyéb területeken meg-
lévô faanyag hasznosításba vonásával.
Foglalkozik a terv az ágazatok alap-
anyag igénnyel és a fakereskedelem jö-
vôbeni várható alakulásával. Feltárja a
szükséges technikai és technológiai fej-
lesztési lehetôségeket, az ismeretterjesz-
tést, oktatást. Végül kiemelten foglalko-
zik a közönségkapcsolattal és javaslatot
tesz az erdészet és faipar helyzetének ja-
vítása érdekében egy tárcaközi bizottság
felállítására. A Munkacsoport elvégzett
munkájáról folyamatosan beszámolunk
tagtársainknak.

Ormos Balázs
fôtitkár

MAXWALD
traktorra szerelhetô rönkmozgató berendezések

Kötélcsörlôk 2,5 tonnáig
Támlás kötélcsörlôk 10 tonnáig

Rönkfogók: megfogó erô 4500 kg
Drótkötélpályák: max. 300 m, 1000 kg

Képviselet: VIKING’S Bt.
6500 Baja, Szent Antal u. 48.

Tel./Fax: 79/426-269 • Mobil: 30/6065-594

FATE–OEE Faenergetikai
Munkacsoport alakult
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A báli vigalomra 1911-ben csodaszép
miniatûr rajztábla és „T” vonalzó ké-
szült, melyet puha- és keményfából csi-
szoltak, ahogy azt a tanulók jól ismer-
ték. Mérete 108x66 mm, valójában a
táncrend fedôlapja. A kis füzet lapjain a
táncok elnevezése szerepelt, a partner
ugyanis arra a lapra írta a nevét, ame-
lyik táncot választotta, szépanyáink
nem is sejtették, hogy idôvel melyik
aláírás vált nagy értékûvé.

A rajzlapot 4 piciny rajzszög erôsíti a
táblára, melyet rézkarctechnikával táj-
kép díszít. Az akkor új „budai Mûegye-
tem-város” látképe a Duna-parti sé-
tánnyal, ahol Csonka János autómobilja
és az elsô rektori autómobil megjelené-
se volt a legnagyobb szenzáció.

A rézkarcot Cserna Károly (1867–
1944) grafikus, festô, rézmetszô készí-
tette, melyet szignált is. Cserna egyben
a mûegyetem tanára is volt. Szakköri
foglalkozásként a hallgatókkal járták a
fôvárost, hogy tanulmányrajzot készít-
senek Pestrôl, Budáról – még a Ganz
gyár óriási mûhelyérôl is készítettek
rajzot. Wartha Vince kémiatanár meg
az ô új fotó-szakköröseivel is csatlako-
zott a rajzoló társasághoz; közös kiállí-
tást is rendeztek.

A táncrend rézkarcának kicsit na-
gyobb mása a meghívókat díszítette. A
bál rendezôi 200–250 darabot rendeltek
a táncrendbôl, mely komoly bevételt je-
lentett a segélyegyletnek. A miniatûr tár-
gyak kivitelezését nyomdász-, ötvös- és
jelvénykészítô csoport alkotta meg.

Cserna mester rézkarca igazi reklám
volt! Abban az idôben költözött Pestrôl
Budára a Mûegyetem, és akkor, 1909-ben
nyíltak meg az egyetemi paloták kapui az
oktatás számára az új városrészben.

A meghívó és táncrend a nemzetkö-
zileg híressé vált Royal Szálló báltermé-
be invitált. Abba a fényes nagyterembe,
ahol 1896-ban a Lumiere testvérek az új

technikával, a filmvetítés újdonságával
kápráztatta el a nagyérdemût.

A szép rézkarc 1911-tôl 1986-ig volt
használatban, ékesítette a mûegyetemi
meghívókat.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

A budai Mûegyetem-város tájképe
Az 1911-es mérnökbál rézkarca táncrendet díszített

Budai Duna-part a Mûegyetem-várossal
Rézkarc, 1911. Cserna Károly mûve

Cserna Károly (1867–1944) festô, grafikus,
rézmetszô, a Mûegyetem tanára. Házman
Ferenc festménye (65×53 cm, vászon, olaj)
(BTM Fôvárosi Képtár tulajdona)

Mélyen Tisztelt Solti Szent Méltató Szakes-
tély, Magas Praesidium, Legmagasabb
Praeses!

Az elsô gondolat a jogos méltatásé kell
legyen:

Vivát erdész-kohász jóbarátok, akik sa-
ját tisztességükbôl immár hatodszor adtok
méltó módon helyt Szent Borbála napkor a
selmeci lángnak! Szent Hubertus és a ma-
gasságos Bacchus éltessen Benneteket,
hogy ez a nagyszerû sorozat sohase sza-
kadjon meg! Vivát Szakestély, vivát Házi-
gazda!

Másodsorban – a hívó szót firma-ol-
dalbordástul megtiszteltetésként foga-
dó, egyszem bányászként – mondok
kettô, Komoly Pohárhoz illô példát,
melyek tanulságait nagyon is jó lenne,
ha valamennyien meg tudnánk szível-
ni. Az elsô egy ismert állatmese, ami a
nagy célok megvalósítási lehetôségei-
rôl szól. Nagy céljaink pedig kell, hogy

legyenek, hiszen – attól vagyunk em-
berek.

Történt egyszer, hogy meseországban a
békák nagy versenyt rendeztek. Meg kel-
lett mászniok egy iszonyúan meredek, ret-
tenetesen magas sziklát. Még meg sem
kezdôdött a verseny, amikor a kétkedôk
már ki is gúnyolták a jelentkezôket. 

Ki hallott már ilyet, béka, mint sziklamá-
szó! A fele jelentkezô azonnal visszalépett,
de vagy ötvenen csak nekiveselkedtek.
Amíg küszködtek fölfelé, zúgott a kórus:
ostobák vagytok, ez képtelenség, nem sike-
rülhet, forduljatok vissza, amíg nem késô!
Megint visszalépett egy csomó versenyzô,
fôleg, amikor a tömeg érvei szerint a csúcs
úgy be van kenve olajjal, hogy nincs az a
karom, mely megkapaszkodhatna rajta...

Már csak öt megszállott erôlködött, de a
kibichad csak nem hagyta abba a lenézô,
ellendrukker kiabálást.  Így aztán bizony
sorra adták fel a békák. Hanem egyetlen

egy mégis akadt, amelyik bírta az ordíto-
zást, negatív gyôzködést és csodával hatá-
ros módon, mindenki elképedésére felju-
tott a szikla tetejére. Amint szerencsésen le-
ért, óriási ünneplés kezdôdött. A neves TV
riporter azonnal interjút akart vele készíte-
ni – mikor megoldódott a talány, mert ki-
derült, hogy a gyôztes béka: mindkét fülé-
re süket volt.

Tanulság: emberek lévén mi halljunk és
értsünk jól, de ha igazán akarsz valamit,
tanuld meg füledet becsukni amikor kell,
hogy ne tudj felülni a szirénhangoknak!

A másik példa nem mese, hanem egész
életünkre igaz – lehet. Mi csak úgy hisszük,
hogy minden gazdagságnak híjával vol-
nánk.  Képzeld el, hogy a napjainkban
egymásba érô ilyen - olyan akciók során –
te is nyertél valamit. Egy bank minden nap
00 óra 00 perckor nyit számodra egy szám-
lát 86 400 forintról. Csak két szabály van.
Amit nem költöttél el aznap, azt nem lehet
átvinni a következô napra, az a banké ma-
rad, a második szabály szerint pedig a
bank bármikor, minden elôzetes értesítés
nélkül is megszüntetheti a számládat. 

Komoly Pohár
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Van ilyen csodabank? Van, mégpedig
mindannyiunknak. Nyertesek volnánk va-
lamennyien. Csak éppen nem forintban,
hanem másodpercekben kapjuk naponta
a 86 400 egységû nyereményt. Úgy bizony,
hiszen minden áldott nap kapunk ponto-
san 86400 másodpercet, úri jogunk, hogy
mit kezdünk vele. Másnapra nem vihetjük
át és a bank, a fölöttünk való Mindenható
bármikor véget vethet az egésznek. Néha
figyelmeztet elôre, a legtöbbször azonban
nem. Ahogy megérdemled. Ne hazudjunk
magunknak, ennek a napi idônek csak a
kisebbik része az, ami kényszeresen kötött. 

Tanulság: egyedül csakis rajtunk múlik,
hogy a maradékot ki tudjuk-é értelmesen
tölteni, vagy saját közömbösségünk, lusta-
ságunk, megalkuvásunk, esetleg mások
ostobasága miatt veszni hagyjuk!

Így vagyunk mi mindannyian. Így va-
gyunk az iskola, egyetem, vagy a cimborák
révén ajándékként ölünkbe kapott selmeci
hagyományokkal is. Ami szakmai tudást,
képzést is jelent és aminek ékköve, igazi
ünnepe a szakestély. Ahol tényleg neme-
sen múlatjuk az idôt. 

Amely nem attól jó, hogy ragyogó, vagy
unalmas a mûsor, ingyen van az enni-, in-
nivaló, vagy fizetni kell érte. Ahol valóban
egyenrangú mindenki – ha felkent firma. A
balek az más... A vendég is, csakhogy itt
nem az a megtiszteltetés, hogy hajlandó el-
jönni, vagy sem, hanem az, hogy – itt lehet.
Tudnunk kell: a legtöbb úgynevezett nagy

ember nagyon is jó néven veszi, ha valahol
nem kell a számára örökké kötelezô szín-
házat, szerepet játszania, fontoskodnia.

Mert bizony a nagy pénz, hatalom leg-
többször egyedülléttel jár, de – bizalmat-
lansággal mindig. Mi viszont nem va-
gyunk egyedül, mi együtt vagyunk, ilyen-
kor mindenképp.  Ebben van a lényeg. 

Meglehet, kollégáink zömének nem
adatik meg, hogy aktív egyesületi életet él-
jen. De itt, ilyenkor igen. Amikor a legjobb
arcát mutathatja, mégpedig mindenféle ve-
szély nélkül. 

Amikor nincs hátsó szándék, csak az a
fontos, hogy együtt, egymásért jól érezzük
magunkat. Mégpedig olyan egyedülálló
keretek között, amelyeket elôdeink terem-
tettek meg több, mint kétszáz éve Selme-
cen.  

A selmeci eszmények – barátság, tisztes-
ség, önzetlenség, ôszinteség, hazaszeretet,
önmagunk, dolgaink karikírozása – örök-
érvényûek és felette állnak minden mûvi
áramlatnak. Ha máshol féled megtenni, itt
vállalható minden, ami álca nélkül való. 

Elismerheted társad, anélkül, hogy nya-
lásnak nézné. Kifigurázhatod magad és
bárkit egyaránt anélkül, hogy nevetséges
lennél, vagy joga lenne megorrolni – ha ezt
idevaló módon, az eszmével nem visszaél-
ve, szellemesen teszed. Énekelhetsz szívbôl
és túlteheted magad súlyos gondjaidon is.
Mert itt ez a módi, ez a követendô, ez a cél
és aki nem így tesz – neki lesz egyedül kel-

lemetlen. 
... és ezek a hagyo-

mányok bizony a szó
nemes értelmében –
mégpedig erôltetés nél-
kül – nevelô hatásúak
jellemedre, minden
munkádra, összes tevé-
kenységedre, egész to-
vábbi életedre is.

... Csak – szívvel csi-
náld, amit vállalsz.
Kedvvel és ne számítás-
ból. Ne fél gôzzel. Csak
– ne akarj többnek lát-
szani, mint amire képes
vagy.

... Csak – mindig
igyekezz jól érezni ma-
gad és akkor vonzódni
fognak a társaságodhoz.
Csak – úgy mutass kö-
vetendôt, hogy a másik
maga jöjjön rá, érdemes
veled tartania.

Ne erôszakosan. Ne
tudálékosan. Aki egy
szakestélyen, egy szak-
mai vagy civil vitában

nem szólal meg, közel sem biztos, hogy
nem tud többet, jobbat a dolgokról, mint te
magad.

Ne félj soha bevallani a kudarcot, nevet-
ve meséld, tisztelni fognak érte, mégpedig
jobban, mintha az összes elérhetô címet
magadra aggattatod. 

Ismerd el társaidat, de ne falból, mert rá-
jönnek. Tudd meghallgatni ôket, tudj vitat-
kozni és tudj jobbá lenni, amelyhez hidd
meg: elég, ha csak törekszel rá, mert az
már maga az emberség. Soha ne akard
visszakapni azt, amit nyújtasz. Ha nem
adod magad jó szívvel valamihez, inkább
maradj csak értô résztvevô. Ilyenekre tulaj-
donképpen nagyobb szükség van, mint a
sokszor önjelölt élenjárókra.

Csak akkor hazudj, csak akkor játssz
szerepet, ha egyrészt értesz hozzá, más-
részt pedig eldöntötted, hogy azt az utat
választod. Hanem – amit választottál, azt
járd végig becsülettel!

Mert a selmeci szellem valójában egy
teljes életforma. Adódik a kérdés: végül is
mit érsz el, ha a mostanság oly divatos rá-
legyintés helyett képes vagy mindezt el- és
befogadni?

Válasz: bármi történjék is, megmarad
szakmai és emberi tartásod, maradnak ba-
rátaid és egyszerûen szólva megmaradsz
mindvégig olyan szívûnek, mint aki fiatal-
korodban, diákéveidben voltál – és hidd
meg, ez a legtöbb, amit egy ember elérhet.

Nem szabad elfogadni, hogy hitványab-
bak volnánk, mint elôdeink. Hol van az
elôírva, hogy sajátmagunknak kellene lefo-
kozni magunkat?!

Egyébiránt pedig – a selmeci szellem-
ben élô delikvens humorérzék nélkül
olyan, mint a mustáros virsli virsli nélkül.
Emlékezzünk: amelyik erômû tüzel, az
elôbb utóbb megerôszakolható... Vagy: a
vakvágány is kiút, ha elég sokáig tart...

A szakestély éltetô eleme a derû – szû-
kebb pátriámban ott is, ahol már lefelé for-
díttatott a pikhammer, nemhogy itt, hol va-
lósan élô a jövô! Vivát erdész – kohász
testvérek!! 

Éljünk hát mindazzal, amivel lehet,
ameddig lehet és  –  ne engedjünk eszmé-
nyeinkbôl! Aki most itt van, mind ilyen kell
legyen és úgy vélem, már ilyen is marad -
mert ahogyan a zárószóban szoktam volt
mondani:

Amíg lesz egy piros rózsa, 
Amíg szól egy magyar nóta,
Felejteni parancsszóra nem lehet! 
Emelem e komoly poharat minden ezt

valló dicsô firmára és nemes eszményeink-
re! Lelkünk rajta, bú pokolra, vivát barát-
ság, vivát Selmec!

Jó szerencsét!                                           
Kiss Csaba, alias Balhés Charley sk.
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Gazdasági társaságunk a Pilisi Állami
Parkerdôgazdaság Fô-építésvezetôségé-
bôl alakult. Az új körülmények sok min-
dent megváltoztattak a munkahelyi éle-
tünkben, de a karácsonyfával kapcsolato-
san semmit sem. Az az erdész, akinek ka-
rácsony elôtt karácsonyfa-szolgáltatási
feladata van, pontosan tudja, mirôl beszé-
lek. Karácsonyfát kapni az erdésztôl, az
erdôbôl más, mint azt a flaszteren megvá-
sárolni! Amíg gazdálkodási eredményünk
engedi, mindig juttatunk karácsonyfát
munkavállalóinknak és számos üzleti
partnerünknek egyaránt. Sok kitüntetést
kaptam az életben. Oklevelet, jelvényt.
Ezeket mindig jó szavakkal adták át vala-
milyen magasabb szintû teljesítményem
elismeréseként, de sohasem kaptam
annyi szép szót, mondatot, igaz szerete-
tet, mint a karácsonyfáért. Ezért ez a
szenteste elôtti feladat nemcsak nem za-
var, hanem kedves élményt is jelent an-
nak ellenére, hogy néha be-becsúszik va-
lamilyen malôr.

A 2003-as esztendô évzáró ünnepsé-
gét cégünknél kedves külsôségekkel és
még kedvesebb lelki tartalommal decem-
ber 19-én tartottuk. Úgy alakult, hogy ne-
kem még a december 23-a is kôkemény
munkát jelentett. Ennek befejeztével, dél-
után tudtam elmenni Rákospalotára 86
éves özvegy édesanyámhoz, és átadni a
csomagokat, amelyeket a „Jézuska” hoz
neki. (Évek óta egyedül karácsonyozik. Ô
döntött így. Ilyenkor holt és élô szerettei-
vel gondolatban egyedül kíván lenni.)
Meghatottan vette át az ajándékaimat.
Nem kellett volna, nem kellett volna,
mondogatta, majd félénken megkérdez-
te. Ez évben is kapok tôled karácsonyfát?

A víz elkezdett folyni a hátamon. Leg-
alább 150 fát küldtünk különbözô címek-
re: munkavállalóinkhoz, üzleti partnere-
inkhez, szeretteinkhez. Édesanyámhoz is
már több napja meg kellett volna érkez-
nie, de nem érkezett meg, és már nem is
fog! Huszonharmadika este van, holnap
szenteste. 

Az elkallódott fát elfelejthetem, viszont
helyette azonnal szereznem kell egy má-
sikat. Édesanyám az egyik húgommal
szomszédos lakásban lakik. Szerencsére
otthon volt a 20 éves unokaöcsém, Marci,
akivel közöltem: azonnal elmegyünk az
Öv utcai piacra, veszünk egy fát, és haza-
hozzuk. Igent mondott.

Kocsimon nem lévén csomagtartó,
gyalog mentünk, másként nem is mehet-
tünk. Gyaloglás közben rájöttem, hogy ez
a piac messzebb van, mint gondoltam.

Gyalog sohasem mentem édesanyámtól
erre a piacra. Utólag néztem meg térké-
pen: A távolság majdnem 2,5 kilométer.

Megvettünk egy szép, kb. 3,5 méteres
fát, majd elindultunk vissza. Feleségemtôl
néhány hete kaptam egy kabátot. Na-
gyon megszerettem. Távol is tartottam tô-
le a fenyôt, nehogy összegyantázzam.
Vittük a fát, küszködve, izzadva. Sokkal
súlyosabb volt, mint azt gondoltam. Vit-
tük a fát legalább 400 méteren keresztül,
de akkorra már mindketten úgy kimerül-
tünk, hogy megálltunk, és megpihen-
tünk.

A következô pihenôig már nem tet-
tünk meg 400 métert. Az azt követô pihe-
nôknél folyamatosan csökkent a távol-
ság. A mobil telefonom édesanyámnál
maradt, telefonfülke, tehertaxi sehol.

Még az út felénél sem tartottunk, de
már tudtam, hogy ezt a fát nem tudom
édesanyám házáig elvinni. Ugyanezt
mértem be az öcskös ábrázatáról is. Inf-
luenzás voltam, talán ágyban lett volna
a helyem, a kimerültségtôl elkezdett
rázni a hideg. 

Mintegy másfél kilométert gyalogol-
tunk már, amikor a Rákos úton haladva
megpillantottam egy Opel-Campo-t,
amely egy ház elôtt állt. (A Campo 5 sze-
mélyes terepjáró gépkocsi, mögötte rak-
térrel.) Istenem! Ennek megkeresem a
gazdáját, és megkérem, hogy a hátralevô
egy kilométeren vigye el a fát.

A házon, amely elôtt az autó állt, egy
„KIFÔZDE” feliratú tábla függött. Betér-
tem a kifôzdébe. Mindössze egy asztal-
nál étkezett egy nô és egy férfi. Hozzá-
juk léptem:

– Jó napot és jó étvágyat kívánok! A
nevem Bánó László, de ez lényegtelen.
Tisztelettel kérdezem, Öné a ház elôtt
parkírozó Opel?

– Igen. Talán rossz helyen állok?
– Jaj, dehogyis! Egy nagy kérésem len-

ne Önhöz. Vidéki ember vagyok. Édes-
anyám a közelben lakik. Én biztosítom sok
év óta számára karácsonyra a karácsony-
fát, de valamilyen tévedés révén ezt most
nem kapta meg, ezért az unokaöcsémmel
elmentünk az Öv utcai piacra, és vettünk
egy fát. Eddig elhoztuk. Még kb. egy kilo-
méter van hátra. Minden fizikai erônket
felemésztettük, egyszerûen nem bírjuk to-
vább vinni kézben. Szépen kérem Önt, vi-
gye haza a fánkat a kocsijával!

– Megengedi, hogy befejezzem az ét-
kezésem?

– Ne vicceljen! Megengedi, hogy meg-
hívjam Önöket erre az étkezésre?

– Azt nem, de üljön le, és egyen ve-
lünk!

– Én most nem tudnék enni, csak inni,
azt meg nem tehetem, mert kocsival va-
gyok. Amelyen nincs csomagtartó. A ven-
déglô elôtt fogok várakozni.

Néhány perc múlva kijöttek, és rövide-
sen a fa édesanyám háza elôtt volt. Ami-
kor leszedtük az autóról, ô is segített.

– Hát ez tényleg nehéz fa. Miért vett
ekkorát? – kérdezte.

– Nagyon szegény családból szárma-
zom. Ünnepnapi dôzsölésnek számított
nálunk, ha csapvíz helyett szódavíz volt
az asztalon, de mindig mennyezetig ért a
karácsonyfa.

– Nálunk is mindig így volt – jegyezte
meg kedves mosollyal a hölgy.

– Mivel tartozom? – kérdeztem.
– Semmivel. Asztalos vállalkozó va-

gyok. A Rákos út 42-ben van a mûhe-
lyem. Ha bármikor gondja lesz, és úgy lát-
ja, tudok segíteni, keressen nyugodtan.
Kellemes Karácsonyt kívánok! – Beszállt
a kocsijába, és elment.

Már szürkült. Valószínûleg már vége
volt a nagy karácsonyi ajándékozási
bevásárlási hajrának, amelyet a betle-
hemi kisded, a Megváltó megszületése
és a Szeretet Ünnepe címén ôrjöng vé-
gig a keresztény emberiség. Az ajándé-
kozás görcsös és idétlen burjánzása-
ként a rádióból megtudhattam, hogy ha
van kb. 180 millió forintom, akkor az
arra vágyó szeretteimnek Londonban
vehetek karácsonyra egy kétszemélyes
tengeralattjárót. Emberek százmilliói
vásárolnak nagy lázban. Sokuk ordená-
ré módon tegezi le, anyázza a másikat,
mert eléállt, mert elvitte azt, amit a má-
sik akart megvenni, vagy csak azért,
mert ideges. A reklám természetesen
idôben és heteken át üvölti: Vásárolj,
fogyassz, ajándékozz, mert ez a szere-
tet, ez a Karácsony! A százmilliók pedig
vevôk erre!

Rövidesen 60 éves leszek. Ma már
több dolgot máshogy látok, mint sok év-
vel ezelôtt. Ha valaki választás elé állítana
és megkérdezné: Mit szeretnél jobban?
Ha kapnál tôlem karácsonyra egy tenger-
alattjárót, vagy ha egy ismeretlen ember
nagy bajodban nemcsak szó nélkül és
kedvesen segít rajtad, hanem kilétét fel-
fedve máskorra is felajánlja segítségét? –
az utóbbit választanám. (E döntésem érté-
kébôl mit sem von le az a tény, hogy eny-
he víziszonyom van.)

Kelt Visegrádon, a 2003. év Szentesté-
jén, a kis Jézus születésnapján, a Szeretet
Ünnepén, a bevásárlásmentes Csendes Éj
eljövetelekor.

Bánó László

Karácsonyi történet
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Az OEE Veszprémi FVM Csoportjá-
nak 26 tagja Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyébe látogatott. A nagy távolság
miatt a Veszprém-Nyíregyháza útvona-
lat jövet-menet vonattal tettük meg.
Döntésünk jó volt, mert egy átszállással
kevesebb mint hat órás volt egy-egy út.
Az út elôkészítésében Szabó Jánosné
Emôke és Debreceni Ferenc kollégák
voltak segítségünkre. Ennek megfelelô-
en ôk vártak bennünket a nyíregyházi
állomáson s ôk is vettek tôlünk búcsút
elutazásunkkor

Elsô nap a Baktalórántházi Erdészet
munkatársai voltak a házigazdáink. Bí-
ró Imre erdészeti igazgató és Száva Ta-
más erdômûvelési mûszaki vezetô se-
gítségével kocsányos tölgy alátelepíté-
ses felújításokat tekintettünk meg és a
gyertyános-kocsányos tölgyes erdôre-
zervátum magterületébe pillantottunk
be. A felújítások esetében tiszteletre-
méltó útkeresést láttunk, az erdôrezer-
vátum tekintélyes, 177 éves faóriásai le-
nyûgöztek bennünket. Szó esett az
akácmag-gyûjtésrôl is, hiszen a fémzá-
rolt akácmag forgalmazásában ez az er-
dészet nagyhatalom. Végül az erdészet
igazgatója büszkén mutatta meg most
újjáépített, elsôsorban akácot feldolgo-
zó és értékesítô ófehértói fûrészüzemü-
ket és rakodójukat. Este, a baráti beszél-
getésen érdeklôdve hallgattuk Bíró Im-
re kolléga ismertetését az erdészetek le-
hetôségeirôl és kötelezettségeirôl. Az
elmondottakból kiderült, hogy az ered-
mények kulcsa a gazdálkodás nagyfokú
önállóságában rejlik.

Második nap az elborult idô ellenére
szinte a teljes tervezett programot telje-
síteni tudtuk. A Fehérgyarmati Erdészet
munkáját Szalacsi Árpád erdészeti
igazgató mutatta be, a táj múltját és ér-
dekességeit Tóth János igazgatóhelyet-
tes segített nekünk felfedezni. A tákosi
és a csarodai mûemlék templomok
szépségükkel és történetükkel a meg-
hatottságig lenyûgöztek bennünket. Az
árvíz sújtotta falvakon áthaladva képet
alkothattunk a pusztítás és a pusztulás
szörnyûségérôl és a helyreállítás impo-
záns mértékérôl. Tarpán a szárazmal-
mot néztük meg, Szatmárcsekén a csó-
nak-fejfás mûemlék temetôt. Itt megko-
szorúztuk Kölcsey Ferenc sírját, s úgy
éreztük, fontos, hogy ha bátortalanul is,
de elénekeljük a Himnuszt. Útközben
az esôben csak rápillantottunk a kocsá-

nyos tölgy erdôtelepítésekre. Szeren-
csére a húsz évnél idôsebb tuskózás
nélkül felújított kocsányostölgy-állo-
mányt, melyre Tóth János kolléga mél-
tán büszke, már megengedte az idôjá-
rás, hogy megnézzük. Tivadarnál meg-
álltunk a Tisza-parton, s egyik kollé-
gánk felolvasta Petôfi Sándor: A Tisza
címû, a közelben íródott költeményét.
Végül a túristvándi vízimalmot látogat-
tuk meg, ahol a fából összerótt hatal-
mas, ma is mûködô gépezettôl és a szí-
ves molnár „molnárcseppjeitôl” megvi-
dámodott a társaság.

Harmadik nap a máriapócsi kegy-
templomot ismertette meg velünk egy
fiatal parókus lelkész, majd a nyírbátori
református mûemlék templomba láto-
gattunk el. Ide Hajdú Lajos, A Nyírbáto-
ri Erdészet igazgatója kalauzolt ben-
nünket. A templomot bemutató nagy-
tiszteletû úr a Báthoryak mellett a 2001.
évi OEE vándorgyûlés itt tartott hang-
versenyére is szépen emlékezett. Ju-
hász Mihály erdômérnök kollégánk, a
mûemlékeket is gondozó gyülekezet
gondnoka napi és éves gondjaikról és
terveikrôl beszélt. A közel 500 éves, he-
lyi anyagból készült tölgy harangláb bi-
zonyította, hogy munkánk eredménye
korántsem romlandó. Hazautazás elôtt
a napkori Napkelte panzióban Támba
Miklós kollégánk vendégei voltunk.

Nagy élmény volt az utazásunk: az
izgalmas szakmai témák mellett hazánk
egyik szép és érdekes tájával ismerked-

hettünk meg.  Történelme, irodalomtör-
ténete oly gazdag, s ehhez az itt élôk
kapcsolata olyan eleven, hogy valahá-
nyan ide zarándokolhatunk hazaszere-
tetet tanulni. Jó volt tapasztalni, hogy
házigazdáink milyen megbecsült tagjai
a helyi közösségeknek. Hiszen kiemelt
szívességgel láttak bennünket, bármer-
re mentünk. Köszönjük a Nyírerdô Rt
közösségének, hogy segítettek nekünk
megismerni szûkebb hazájukat.

Bús Mária  
***

A Sárospataki Csoport 2003-ban is
megtartotta szokásos két rendezvényét.
A tavaszi összejövetelen áttekintettük
az aktuális feladatokat és emlékeztünk
a múltra, elôdeink munkájára.

Pálmai István elnök és Bobkó János
titkár értékelte az elmúlt évet, ismertet-
te a 2004. évi terveket, majd Cserép Já-
nos vezérigazgató, az OEE elnöke is-
mertette a Nemzeti Földalapkezelô
Szervezet – NFA – létrehozását és ezzel
kapcsolatban az erdôk és az erdészek
szerepét. Kiemelte, hogy az Északerdô
Rt. 103 ezer ha területének 45%-a ma is
védett természeti terület, és folyamat-
ban van újabb területek védetté nyilvá-
nítása. A védett és a védelemre tervezett
erdôterületek nem tartoznak a Nemzeti
Földalapba, de fontos, hogy az erdésze-
ti igazgatóságok tevékenyen részt ve-
gyenek a birtokhasznosítási bizottságok
munkájában.

Felhívta a figyelmet az Erdészeti La-
pok májusi számában megjelent Halász
Gábor: Nem kell félni a Nemzeti Föld-
alaptól c. cikkre és az NFA és az ÁESZ
közötti keretmegállapodásra.

A hozzászólások érintették, hogy az
NFA azt jelenti, hogy az állam erdôt vá-
sárol és erdôt ad el. Ez a tevékenység
éppen a Zempléni-hegységben régi
múltra tekint vissza, mert hasonló prog-
ram keretében vásárolta meg a kincstár
1927-ben Komlóska és Háromhuta er-
deinek egy részét, és alapították meg a
makkoshotykai m. kir. Erdôhivatalt,
1943-ban pedig elôvásárolta a telki-
bányai Alsó-uradalmat, és így alakítot-
ták meg az Amadévári Erdôbirtokossági
Társulatot és a telkibányai m. kir. Erdô-
hivatalt.

Mindkét erdôbirtok egykor a Vezérlô
Fejedelem regéci uradalmához tarto-
zott, így emlékeztünk a Rákóczi-sza-
badságharc 300. évfordulójára is.

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÔ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «

OEE Titkárság
tel.: 201-6293, Fax: 212-7518

e-mail: oee@mtesz.hu
Szerkesztôség: erdlap@mtesz.hu

Internet cím: www.oee.hu
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A terepi bejáráson értékeltük az 1927-
ben vásárolt erdôben elôdeink által vég-
zett erdônevelés eredményeit, felkeres-
tük a néhai Hornyánszky Antal erdé-
szetvezetô és Matisz Ferenc mûszaki ve-
zetô emlékére befoglalt forrásokat és a
makkoshotykai erdészemlékmûveket.

Az elsô, erdészjelvényes obeliszket
Koronky István (1930–1992) erdômér-
nök, erdészetvezetô kezdeményezte és
építette. A három emlékmûvön ma már
128 név ôrzi az egykor a területen dolgo-
zó, elhunyt erdészeti dolgozók emlékét.

Az emlékmû mellett kialakított erdei
pihenôben gyakran tartanak különbözô
rendezvényeket, és csoportunk is itt kö-
szöntötte a 90. születésnapját ünneplô
Urbán Józsefet, a sátoraljaújhelyi „fate-
lep” egykori vezetôjét. Jóska bácsi,
Urbán úr/elvtárs, Józsikám – ki miért
kereste – munkáját értékelve Fehér Ist-
ván áttekintette az 1960-as évek mûsza-
ki fejlesztésének – új fagyártmányüzem,
szociális épület, motorfûrész és villany-
motor javítómûhely stb. – eredményeit.

Gratulálunk Jóska Bátyám! Isten él-
tessen sokáig!

A kora ôszi rendezvényen a
lucfenyvesek állománynevelési problé-
máit vizsgáltuk Telkibánya térségében.
Hulják Péter erdészeti igazgató részle-
tes áttekintést adott az igazgatóság luc-
fenyô-állományairól, Járási Lôrinc pe-
dig azok erdôtörténetét ismertette.

Részletesen értékelték, hogy az em-
beri beavatkozások, a különbözô káro-
sítások; a 70–75 éve végzett több ezer
holdas szakszerûtlen véghasználatok,
az elmaradt ápolások, a 40–45 éve vég-
zett rontott erdô átalakítások száz és
száz hektáros fenyvesítései olyan válto-

zásokat okoztak az erdô természetes
fejlôdésében, aminek következményei
napjainkban jelentkeznek.

A Trianon utáni faínségben, majd a vi-
lággazdasági válság idején az országnak
fára volt szüksége, ezért az 1926. évi bô
és az 1931. évi jó közepes makktermés
alapján az erdészeti hatóság engedélyez-
te a rendkívüli véghasználatokat. A telki-
bányai Alsó-uradalom birtokosai azon-
ban kíméletlenül termeltek, az erdôsíté-
seket elhanyagolták, az Amadévári Er-
dôbirtokosságnak pedig nem volt pénze
az ápolásra. A kevés újulatot és a lucfe-
nyôvel végzett pótlást a hatalmas sarj-
csokrok teljesen elnyomták.

Így alakultak ki a 10–20% tölgy vagy
bükk, 40–70% gyertyán és nyír, 10–20%
rezgônyár, elnyomott lucfenyô elegy-
arányú állományok, amelyeket az Or-
szágos Erdészeti Fôigazgatóság 1958.
évi utasítása alapján rontott erdôvé nyil-
vánítottak. A rontott erdô fogalma és tí-
pusai akkor még nem voltak egysége-
sen tisztázottak, és ezek a területek az
állománycserével helyrehozható kate-
góriába kerültek. Az üzemterv teljes te-
rülettel és fatömeggel végzendô tisztí-
tást és lucfenyôvel történô erdôfelújítást
írt elô.

Az OEF azt is elôírta, hogy az évi
véghasználat legalább 20%-át ilyen ron-
tott erdôben kell elvégezni. Ennek
megfelelôen a Zemplén-hegységi Álla-
mi Erdôgazdaság 1948–1964 között
2984 ha mesterséges elsôkivitelt végzett
64–72%-ban fenyôcsemetével, és a
2473 ha befejezett erdôfelújítás 83%-a
mesterséges erdôsítés volt.

A táji erdômûvelési technológia ha-
tására felére-harmadára csökkent a
mesterséges elsôkivitel, de addigra
szép fejlôdésû, elegyetlen lucfenyves
borította a Csaponta, a Borindzás hegy-
oldalait. Mindenki csodálta az eredmé-
nyes, szép munkát, és senki sem gon-
dolt arra, hogy 40 év múlva a károsítá-
sok következtében leromlott egészségi
állapotú, túlritkult, sínylôdô állomá-
nyokban vitatjuk meg az újabb rontott
erdô ôshonos fafajokra történô vissza-
alakításának nem kis feladatait.

Az egyes erdôrészleteknél kialakult
élénk vita során értékeltük az eredeti
elegyarány, az erdôsítési hálózat, a
lombsarjak hiánya, a modelltáblák
törzsszáma problémáit is.

A szakmai nap programja jól szem-
léltette, hogy milyen következményei
vannak, ha az ökológiai elvek helyett
külsô hatások határozzák meg a helyi
szakemberek tevékenységét.

Járási Lôrinc

*** 
Az Oktatási Szakosztály 2003. no-
vember 15-én Barcson tartotta ez évi
második összejövetelét.  A 3 elôadást
tartalmazó rendezvényre a barcsi kö-
zépfokú erdészeti szakképzés 25 éves
évfordulójának megünnepléséhez kap-
csolódóan került sor.  

Program:
– Dr. Marton István fôosztályveze-

tô (FVM Oktatási, Kutatási és Mûszaki
Fejlesztési Fôosztály):  A mezôgazdasá-
gi és erdészeti szakképzés jelene és jövô-
je a szakképzés átalakuló rendszerében

– Pataki Tamás fôigazgató (FVM
Képzési és Szaktanácsadási Intézet):
Az FVM Képzési és Szaktanácsadási In-
tézet tevékenysége és tervei a mezôgaz-
dasági és erdészeti szakképzésben

– Fenyôsiné dr. Hartner Anna
igazgatóhelyettes (Dráva Völgye Közép-
iskola,  Barcs):  Erdészképzés Barcson

– Dr. Marton István elôadásában
elmondta, hogy a szakképzésben is a
piacgazdasági viszonyok érvényesül-
nek. A képzés minôsége fogja meghatá-
rozni, hogy a munkaerôpiac melyik is-
kola tanulóit alkalmazza.

Az FVM a jelenlegi erdészképzés
szerkezetét és létszámait nem kívánja
változtatni.  Az állami erdôk kezelése
mellett a magánerdô-gazdálkodásban
az erdôtelepítési program végrehajtásá-
ban a növekvô környezetgazdálkodási
feladatok ellátásában szükség van er-
dész szakemberekre.

A magyar mezôgazdasági (és erdé-
szeti) képzés jó felkészítést biztosít.  Az
elméleti oktatás nemzetközi összeha-
sonlításban is magas szintûnek mond-
ható.  Gyenge pontunk a gyakorlati
képzés és a nyelvismeret.

Az egész életen át tartó tanulás igé-
nye az agrár pályákon is jelentkezik, hi-
szen csak ez biztosíthatja a fejlôdést.

Agrárgazdaságunk feladatai (a nyu-
gaton is piacképes, tipikus magyar ter-
mékek fejlesztése, a termôképesség ja-
vítása stb.),  illetve az elvárások (új ter-
melési szerkezet, átalakuló tulajdonvi-
szonyok, EU követelmények érvényesí-
tése stb.)  megkövetelik a megfelelô
szakemberek kiképzését.

A gyakorlati képzés fejlesztésében
fontos szerepet kell kapni a tangazda-
ságoknak.

Feszültséget jelenthet a középfokú
oktatásban, hogy a szakiskolai alapfo-
kú szakképzés megszerzése mellett
egyre nagyobb arányban szereznek a
tanulók érettségi vizsgát is.  Ugyanak-
kor a felsôfokú szakképzés a techni-

Szervezési elôkészületek
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Schneider Géza
(1928–2003)

75 éves korában fáj-
dalmas hirtelenség-
gel elhunyt Schnei-
der Ede Géza de-
cember 18-án. Akik
ismerték, szerették.
Szerették örök vi-
dám természetét, jó
kedélyét, munkabí-
rását, vadászszen-
vedélyét. A termé-
szet, az erdô iránti

rajongása vezérelte egész életét. Ismerte az
egész Zemplént, Abaújt, a Bodrogközt, a
Hegyközt, a Hegyalját és az egész vidéket.
Neki minden zsombék, nádas vagy fa, egy-
egy domb vagy hegy eszébe juttatott valami-
lyen történetet. Ismerte minden dûlônek
vagy kiszögellésnek a nevét és minden tit-
kát, amit tudni érdemes. Szerette a hegy
édes nedûit gondozni és érlelni. Több bor-
versenyen is arany, ezüst és bronz minôsí-
tést szerzett boraival.

Schneider Ede Géza (1928) Arad várme-
gyében, Világoson született. Pályáját mint
erdôrendezô a Gyôri Állami Erdôrendezô-

ségnél kezdte. Majd hamarosan 1950-ben át-
helyezték az akkor alapított Sátoraljaújhelyi
Állami Erdôrendezôséghez, hasonló beosz-
tásba, ahol szakmai munkájának színvonalát
szorgalmas tanulással magas szintre emelve
az erdôrendezés akkor még jóval nehezebb
körülmények közötti feladatát mérnöki szín-
vonalon és igényességgel látta el.

Többek között ennek köszönhetôen, va-
lamint az abaúj-zempléni táj iránti odaadása
és kötôdése alapján szolgálta a magyar erdô-
ket. Az erdôrendezôség sátoraljaújhelyi ki-
rendeltségének vezetôjeként vonult nyug-
díjba 1988-ban.

1950-tôl Sátoraljaújhelyen lakott, de
hosszú szolgálati ideje alatt a megcsonkított
Abaúj-Zemplén megyék területén élt.

Szolgálatának állandóan változó munka-
helyei következtében alapos ismerôjévé vált
e csodálatosan szép és különös hangulatú
tájnak. Járván a Bodrogköz sajátos „vizes”
tájait, a Hegyalja szôlôs, erdôs vidékét annak
erdôterveit készítvén. A Hegyköz erdôren-
getegeit üzemtervezte: a Hegyhát (Telki-
bánya–Baskó– Sima tengelyvonalában lévô
hegyi falvak) vulkáni hegycsúcsain lévô ma-
gán- és állami erdôket. Dolgozott a Mezôdû-
lôn, Gönc, Abaújszántó közötti különleges
szépségû és hangulatú tájának erdeiben.

Munkája során így találkozott a hegyvidéki
aprófalvak nehéz sorsú lakóival, a hegyaljai
mezôvárosok szôlô- és bortermelôivel a mó-
dostól az ágról szakadt, zempléniesen
mondva „népekkel”.

Érdeklôdô és kommunikatív ember
volt, így tudta összeszedni azt a sok törté-
netet, számtalan személyes élményét, ame-
lyek lehetôvé tették és késztették a Zemp-
léni történetek és vadászhistóriák megírá-
sára. Abaúj-Zemplén erdôi, vízjárta mezôi,
árterei, szôlôs hegyoldalai és nem utolsó-
sorban hajlama már ifjú kora óta a vadászat
felé terelte. Ez az ôsi „mestersége” az em-
bernek, mint ismert, szintén számtalan bô-
vizû forrása azoknak a vidám és itt-ott szo-
morú történeteknek, amit könyvében meg-
jelenített.

1950 óta volt vadásztársulati tag. 18 éve
folyamatosan volt, már nem éppen fiatalon a
Tiszakarádi Tiszavirág Vadásztársaság va-
dászmestere.

A vadásztársadalom megbecsült, Nimród
Aranyéremmel kitüntetett tagja volt, és több
szakmai kitüntetés birtokosa.

Írásai jelentek meg a Nimród vadászlap-
ban, a Cserkelô címû megyei vadászújság-
ban, valamint az Újhelyi Körképben.

Írta: veje, Ujj Péter

kusképzéssel azonos vagy rokon szak-
mákban hasonló idô alatt felsôfokú
végzettséget nyújt.  A szakközépisko-
lák az elsorvadástól félnek.  Az FVM
kezdeményezésére az Oktatási Minisz-
tériumban egyeztetések folynak arról,
hogy a technikusképzés helyét, a fel-
sôfokú képzettségbe való beszámítha-
tóságát megtaláljuk.

Pataki Tamás elôadásában szintén
kiemelte a minôségi képzés fontossá-
gát, majd ismertette a KSZI legfonto-
sabb feladatait:

Az OKJ (Országos Képzési Jegyzék)
felülvizsgálata során tartalmi fejlesztést
kell végezni munkakör-elemzések
alapján, hiszen a végzettség értékét az
fogja meghatározni, hogy a szakember
mennyire tud megfelelni a munkaköri
elvárásoknak.  Ennek érdekében el kell
kezdeni a munkaköri elemzéseket.

Pontosítani kell a téma fogalmait az
egységes értelmezés érdekében.

A jelenlegi képzési követelmények
és programok csak tudásanyagot tartal-
maznak.  Nem jelennek meg a munka-
kör betöltéséhez szükséges attitûdök,
személyiség iránti és pszichológiai kö-
vetelmények.  Az egyes szakmákhoz
tartozó képzési dokumentációt ez
irányban fejleszteni kell.  Célszerû len-
ne foglalkozási kártyákat, vagy pályatü-
kör-lapokat elkészíteni és ezeket mint
alapdokumentumokat alkalmazni az
OKJ felülvizsgálatainál.

A gyorsan fejlôdô szakmai környe-
zetben az ismerethordozókkal nehéz a

tananyagot követni.  Egyes tantárgyak-
ból szinte évenként lehetne új tanköny-
vet készíteni.

A technikusképzés feszültségeinek
megoldásába be kell vonni a felsôfokú
intézményeket, mert csak a kölcsönös
érdekeken alapuló megoldás oldhatja
meg hosszú távra az iskolaszerkezeti
problémákat.

A KSZI további feladatai közé tarto-
zik a gépkezelôi jogosítványok kiadása,
a szaktanácsadás, a tanári továbbképzé-
sek szervezése.

Az Intézet külföldi kapcsolatai révén
pályázati lehetôségeket biztosít tanárok
és tanulók számára egyaránt, európai és
tengeren túli utakra.  Ezek az utazások
szolgálják az EU tagállamok szakkép-
zésének megismerését, a gyakorlati
képzés tanulmányozását és a nyelvta-
nulást egyaránt.

Fenyôsiné dr. Hartner Anna a bar-
csi erdészképzés történetét ismertette. 

A mai Dráva Völgye Középiskolában
folyó erdészeti szakképzés két sarokdá-
tuma: 1961. és 1978. Elôbbihez a jog-
elôd Középrigóci Erdôgazdasági Szak-
munkásképzô Iskola alapítása: az erdé-
szeti oktatás megindítása fûzôdik, utób-
bihoz a középrigóci Szakmunkásképzô
és a barcsi Gimnázium és Vízügyi Szak-
középiskola összevonása és a régi-új in-
tézményben az elsô technikusi erdész-
osztály beiskolázása.

Az iskola – fennállása óta – közel
9000 szakmunkás, ill. betanított mun-
kás bizonyítványt adott ki, a technikus-

képzés 25 éve alatt közel 900 diák szer-
zett erdésztechnikus szakképesítést.

Az erdésztechnikus-képzés negyed-
százados útját a szakmai oktatás megfe-
lelô minôségének megtartása mellett
végig meghatározta a kor, valalmint a
szakmai gyakorlat elvárásainak változá-
sait követô rugalmasság.

A hagyományos tantervû erdészosztá-
lyok mellett 1992-tôl német tagozat is in-
dult, melynek plusz céljai a középfokú ál-
lami nyelvvizsga megszerzése és az erdé-
szeti, vadászati szaknyelv ismerete voltak.

1996-tól a Világbank által támogatott
mezôgazdasági szakmacsoportos kép-
zés keretei között indultak a jelenlegi új,
kerettantervi rendszerûhöz nagyon ha-
sonló strukturájú, 4+2 éves képzési idejû
erdésztechnikus kimenetû osztályok. A
projekthez kapcsolódó eszközfejleszté-
sek nagyban segítették a minôségi szak-
emberképzést. 

2000-ben az iskola az NSZJ koordinálá-
sával kidolgozta a moduláris erdészkép-
zés szakmai programját, s a kísérleti szak-
képzô évfolyamot 2003 ôszén indította.

A jövôt tekintve az iskola tervei kö-
zött az európai színvonalú szakember-
képzés feltételeinek biztosításával a
nyelvi és informaikai fejlesztés, vala-
mint a magánszférában való boldogulás
segítése szerepelnek.

A rendezvény végén a szakosztályel-
nök röviden beszámolt a szakosztály
2003. évi tevékenységérôl, illetve a
2004. évi terveirôl.

Dr. Folcz Tóbiás
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...2003. november 26-án összejövetelt
tartott az MTA Székház klubtermében.

A találkozó programjában két téma
szerepelt:

– Dr.Szapáry György (a MNB alelnö-
ke) elôadást és konzultációt tartott az
aktuális pénzügyi kérdésekrôl,

– az Asztaltársaság mûködési sza-
bályzatának megvitatása.

Az összejövetelen mintegy 60 fô je-
lent meg, köztük számos tagtársunk is
ágazatunk szinte minden területérôl
(egyetem, erdôgazdasági rt.-k, szak-
igazgatás, magánszektor).

Az alapítás elôzményeirôl érdemes
röviden megemlékezni:

Sopronban a „Bányász-Kohász-
Erdész” találkozó keretében 2002. május
25-én tartott tudományos konferenciát kö-
vetôen e három szakmát képviselô intéz-
mények – a Miskolci Egyetem Mûszaki
Földtudományi Kar, valamint Anyag és
Kohómérnöki Kar, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdômérnöki Kar, az Or-
szágos Bányászati és Kohászati Egyesület,
valamint az Országos Erdészeti Egyesület
– jelenlévô vezetôi (képviselôi) deklarál-
ták azon szándékukat, hogy a közös múlt-
ra, hagyományokra építve egy új fórum
megteremtésével a jövôben is együtt kí-
vánják elôsegíteni az oktatás és tudomány
fejlôdését, új tudományos eredmények
létrehozását, azok gyakorlati hasznosítá-
sát, a mûszaki haladást és fejlôdést. Kez-
deményezésükkel azt a szellemiséget kí-
vánják folytatni, ami az 1735-ben Selmec-
bányán létesített elsô mûszaki felsôoktatá-
si intézményt, majd ebbôl 1752-ben a Má-
ria Terézia által alapított Selmecbányai
Akadémiát jellemezte. Azt a szellemet,

amely az Akadémián tanító professzorok
és tudósok és az ott tanuló diákok között
kialakult, amelyet a tudomány tisztelete és
szeretete, a barátság, a kollegialitás, az
egymás iránti szolidaritás és tolerancia jel-
lemez, és amely évszázadok óta összekö-
ti e három tudományterület mûvelôit.

Az Asztaltársaság az MTA Akadémiai
Klub keretében mûködik, nem önálló jo-
gi személyiségû társaság, nem folytat
sem politikai, sem gazdasági-pénzügyi
tevékenységet.

A társaság mûködésének megisme-
rése és a csatlakozás lehetôségének biz-
tosítása céljából, az OMBKE és az OEE
jelenlévô vezetôségi tagjai vállalták,
hogy lapjaikban közlik a véglegesített
mûködési szabályzatot.

(Ref. dr.Szikra Dezsô)

A „Selmeci Asztaltársaság”...

WOOD-TECH 
ERDÉSZETI SZAKKIÁLLÍTÁS

ÉS KONFERENCIA
2004. szeptember 8-11.

Kérjük elôjegyezni a LIGNO NOVUM – WOOD TECH Szakkiállítás és Kon-
ferencia idôpontját és beütemezni a rendezvény látogatását. Kérjük a
kiállítókat, hogy idôben jelezzék részvételi szándékukat. Az évrôl évre
sikeresebb faipari és erdészeti rendezvény meghatározó találkozója sza-
kmáinknak, ahol érdemes jelen lenni. További információk a www.wood-
tech. hu helyen találhatók.
Várjuk Sopronba az erdészeket, faiparosokat, vadászokat, temészetbará-
tokat és minden érdeklôdôt.

PROGRAM Kft. és az Országos Erdészeti Egyesület
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Hölgyeim, Uraim és Vaskohászok!
Az OEE Kecskeméti Helyi Csoportja,

valamint az OMBKE Kecskeméti Helyi
Szervezete 6. „Szent Hubertus és Szent
Borbála Méltató, Rendhagyó Szakes-
tély”-t tart Solton, melyre legmélyebb
tisztelettel a meghívottak elváratnak.

A szakestély idôpontja a III. évezred
I. százada III. évének Karácsony havá-
ban, Szent Borbála ünnepét követô nap
kora estén, azon hitetlen pogányok fe-
lett a magyar seregeknek Nándorfe-
hérvárott aratott diadalról megemléke-
zô harangszót követô ötödik órában.

A Szakestély helyszíne: a Solti Szôlô-
hegyen, Kerti Pityu Uram vendégváró
pinczéje – szólt az invitáló czédula,
melynek nagy örömmel tettem eleget.

A félszáz megjelent immár összeszo-
kott jelenlévô óriási hangulatot csinált.

Szücs Imre házigazda, és az erdésznôk
visegrádi találkozója óta a Királyné, gyö-
nyörû Szücsné (alias Két Fias???) Mónika
háziasszony, no meg a segítôik kitettek
magukért. Így Dánfy László az OMBKE
és Bognár Gábor az OEE részérôl.

A vacsora után elkezdôdött a szakes-
tély, melynek felelôse Koletár József,
alias „Szipi”. A szakestély elnöke Dánfy
László, háznagy Bognár Gábor, kon-
zekvencia Szabó Lajos, kontrapunkt
Klement Lajos és Csurgó Lajos voltak.

Fergeteges szakestély kerekedett,
melynek komoly felszólalását idézzük a
65. oldalon.

Folytassátok Imre, Móni, Laci és Gá-
bor. Szaporodjatok és sokasodjatok,
mert ilyen összefogásra nagyobb szük-
ség van manapság, mint valaha.

Pápai Gábor

Hatodszor az ôsi alma mater szellemében
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7 Erdész-Faiparos-Vadász-Természetvédõ Bál  Sopron

Március
3 Erdészeti és Faipari Dolgozók Szaksz. 

III. Kongresszusa                                                Budapest

Április
21-24 Környezeti nevelés az erdõben Sopron

SZEMÉTSZÜRET az OEE-KvVM Természetvédelmi 
Munkacsoport szervezésében

28-29 FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia Siófok
22 FÖLD NAPJA

Május Erdõpedagógiai Szeminárium                         Baja-Gsétalja
8 NYME EK Valétálás Sopron
11 MTA VII. Országos Erdészettud. és 

Fatudományi Fórum                                                   Budapest
14-16 Bányász-Kohász-Erdész találkozó Miskolc    
26-28 Országos Erdészverseny                          Kaposvár/Ropoly

OEE Újságírók találkozója Bakony

Június
5 Környezetvédelmi Világnap 
16-19 14. KWF Tagung         Gross-Umstadt/Dieburg/Németország

Július
2-3 OEE Vándorgyûlés, Közgyûlés                    Kapuvár/Göbös

Augusztus
27-29 EFDSZ Országos Erdészeti és 

Faipari Sportnapok                                           Kecskemét 

Szeptember
8 NYME Erdõmérnöki Kar, évnyító Sopron

8-11 WOOD TECH Erdészeti Szakkiállítás és Konferencia Sopron
Erdésznõk IX. Országos Találkozója 

22-25 Környezeti nevelés az erdôben Sopron

Október ERDÕK HETE
19-20 FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia Siófok
28 MTA Széchenyi emléknap Sopron
29 NYME Erdõmûvelési Tanszék centenáriumi 

rendezvénye Sopron

November
4 MTA Tudomány napja, az erdõmûvelés 

centenáriuma                                                      Budapest

December 
8 OEE évzáró rendezvénye


