
2—5%-os csemetekihozatalt mesterséges talaj oltással már az első termelésnél 
50—100%-ra lehetett emelni üzemi méretekben is. 
Végül van a kalaposgombáknak még egy nagy jövőt ígérő haszna. Dr. Dános Béla 
előadásában rámutatott arra, hogy a gombák szekundér anyagcseretermékei közül 
számos vegyületnek (ún. hatóanyagnak) jelentős a gyógyászati értéke is. A gyó
gyászati értékű anyagok kutatása során fény derült arra, hogy a fontosabb vegyü
lettípusok mindegyike megtalálható a gombák micéliumában vagy termőtestében, 
olykor esetleg mesterséges tenyészetükben. E megállapítások szükségessé teszik 
a gombák gyógyászati értékének további felmérését és ilyen irányú hasznosításuk 
kidolgozását is. 

Dr. Kalmár Zoltán 
a Mikológiái Szakosztály vezetője 
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A jubileumi közgyűlés programját teljessé tette az a szakmai tanulmányút, ame
lyet a vándorgyűlés befejezéseképpen a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Sopro
ni Hegyvidéki Erdészetéhez tartozó erdőkben rendeztek meg. A bemutatásra ke
rülő erdők hosszabb-rövidebb idő óta az Erdészeti és Faipari Egyetem, ill. az Er
dészeti Technikum oktatási, illetve kísérleti céljait szolgálják. Huszonkét autóbusz 
szállította a helyszínre a résztvevőket. A helyi bejárás pedig jól elkészített gyalog
ösvényen, vezetés nélkül is, folyamatosan és rendben folyt le. A résztvevők nagy 
száma miatt az egyes bemutatóhelyeken ismertetés nem hangzott el, hanem egy 
igen szép kiállítású, térképvázlatokkal, ábrákkal és képekkel ellátott 59 oldalas 
könyvecske tájékoztatta az érdeklődőket a látottakról. A helyszínen kihelyezett 
számtáblák utaltak a leírás megfelelő szövegére. 

A bejárás a dr. Roth Gyula által már 1957-től kísérleti területnek nyilvánított hi
degvízvölgyi szálaló erdőben kezdődött, amelyet ma az Erdőműveléstani Tanszék 
kezel. 

A résztvevők ezres tömege először a nagy tanítómester emlékének adózott, ami
kor óriásméretű bükkök és lucfenyők árnyékába, terméskőpillérre helyezett, s 
Roth Gyulát ábrázoló domborműnél tisztelgett. Béky Albert főmérnök bensősége
sen emlékezett meg a mai erdészgeneráció tanítójáról és figyelmeztetett az em
lékmű rendeltetésére. 

Béky Albert: 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság vezetősége és minden dolgozója nevében, sze
retettel és tisztelettel köszöntöm az Országos Erdészeti Egyesület Jubileumi Köz
gyűlésén résztvevő országos vezetőinket, a tagságot és a kedves vendégeket. 
Engedjék meg, hogy először megtisztelő erdészköitelességemnek tegyek eleget itt, 
egy éppen 100 esztendős erdő bejáratánál, és úgy, mint egy alapító tag unokája és 
olyan erdész család tagja, amelynek az alapítástól mindig több tagja az Egyesület 
tagja volt. 
Századunk elején hazánkban alig foglalkozott behatóbban erdész szakember az 
erdőnevelés és a természetes felújítás kérdésével, pedig ezek a kérdések a magyar 
erdőállományok továbbfejlesztése érdekében már időszerűek és szükségesek let
tek volna. A z erdőállományok fiatal kortól való fejlett ápolása és nevelése, majd 
felújítása hatalmas erdő- és közgazdasági jelentőséggel bírnak. 



Ezt a jelentőséget ismerte fel és kezdte meg a harcot szóban és írásban, majd tudo
mányos vizsgálatokkal való megalapozással az erdőnevelés és természetes felújítás 
elterjedésére a gyakorlatba, századunk első évtizedeiben és folytatta munkás éle
tének befejezéséig Roth Gyula. 
Ügy gondolom, hogy ünneprontó lennék, ha most itt, az Ö általa legkedveltebb er
dőben, a mellettünk álló öreg bükkfa tövében, a kandeláberes hatalmas fenyők 
közelében és a róla elnevezett forrás szomszédságában, szakmai tevékenységét is
mertetném azok előtt, akik igen sokan az Ö neveltjei vagyunk és a többiek is az 
ö korszerű erdőnevelési és természetes felújítási elvein alapuló oktatásban része
sültek és fejlődtek szakemberré. Ki kell azonban emelnem dr. Roth Gyula kutató, 
oktató és nevelő erdőmérnök, kedves Gyuszi bácsi erdészegyéniségét. Szívvel, lé
lekkel, erdész becsülettel, nagy szakmai felkészültséggel dolgozott és küzdött a 
magyar erdőkben levő nemzeti vagyon értékesebbé tételéért. A z erdőben való jár

tában és munkássága folyamán, nemcsak nézte a fákat, hanem meg is látta a fák 
közösségének élet jelenségeit, és így ismerte fel és alakította ki az erdőművelés te
rén az emberi tevékenység helyes módszereit, amelyeket mind könyveiben, cik
keiben, mind előadásaiban és beszélgetéseiben nagy szeretettel adott át az erdész
társadalomnak. 
Erdőgazdaságunk vezetősége már régen tervbe vette, hogy üzemi erdőterületen 
emléket állítson erdész nagyjainknak. Ezt az országos megmozdulást tartottuk 
legméltóbbnak, hogy ünnepélyes keretek között az erdőnevelés nagyjának, sze
retett Roth Gyula professzorunknak, itt, éppen ezen a helyen, emléket állítsunk. 
A z emlékpillért és benne kedves Gyuszi bácsi arcélű domborművét két kíván
sággal adjuk át az erdésztársadalomnak. 
A z erdészek és erdőmérnökök, ha ezekben az erdőkben járnak, keressék fel és 
mindig tisztelettel álljanak meg ezen emlékmű előtt. 



A z erdőmérnök hallgatók és erdésztechnikus tanulók pedig, amikor erdőművelési 
szaktárgyukat a gyakorlatokon tanulni kezdik, első alkalommal, oktatóik vezeté
sével ide jöjjenek, emlékezzenek dr. Roth Gyulára és vegyenek példát nagy er
dészelődjükről, hogy hogyan kell igazán szeretni a magyar erdőket, és azokért er
dészbecsülettel dolgozni. 
Kedves Vendégeink! 
Most pedig második feladatomnak teszek eleget, amikor is a mai erdőjárást né
hány szóval megnyitom. 

A z Országos Erdészeti Egyesület 100 éves fennállására országos viszonylatban em
lékezünk. A már elhangzott előadások is csak országos jelentőségűek lehettek, így 
Erdőgazdaságunk munkásságáról — amint az eddig szokásos volt — , előadásokat 
nem tarthattunk, eredményeinket nem ismertethettük, miért is tevékenységünket 
rövid leírásban adhattuk csak közre. 
Erdőgazdaságunk rendes üzemi tevékenységre kötelezett erdőgazdaság, ugyan
akkor az Erdészeti és Faipari Egyetem és az Erdészeti Technikum mellett gyakor
lati, bemutató, valamint kísérleti erdőgazdaság is. Ennek a második feladatnak is 
igyekszik eleget tenni, nemcsak jó munkával — , bár az igazságot kereső erdész
szemmel összességében erdeinkben senki nem vizsgálta — hanem azzal is, hogy 
az utóbbi esztendők alatt néhány száz kísérleti, bemutató területet állított be és a 
felvett adatokat oktatási és kutatási célra át is adta. 



A mai bejárás útvonalának összeállításánál is főképpen az oktatási és kísérleti 
szempontokat igyekeztünk az oktatási intézmények kívánsága szerint és velük 
egyetértésben kiemelni, hiszen közös célunk, hogy az erdőgazdaságoknak jól kép
zett, a gyakorlatban helyüket jól megálló embereket képezzünk. A helyszínen ma
gyarázatot nem adunk az összecsoportosult nagy létszám miatt. A z útvonal egyes 
pontjain felállított táblák számai utalnak a tanulmányút leírásában a megfelelő 
részekre. A z első bemutató hely leírása a bevezető rész után a 13. oldalon kezdő
dik. 
Felkérem kedves vendégeinket, hogy dr. Majer Antal egyetemi tanár, majd dr. 
Tuskó László igazgató tagtársak vezetésével, a tájékoztatóban jelzett módon — 
kötetlen formában — az erdőjárást megkezdeni szíveskedjenek. 

* 
A z ünnepi hangulatot fokozták az emlékmű avatása és koszorúzása közben az 

erdőből egyre erősebben felhangzó erdészhimnusz akkordjai. 

A z erdőbejárás is a nagy erdőművelőnk útján indult. A hidegvízvölgyi erdők kör
nyezete már alpokaljai; idős, változatos összetételű állományai a lucfenyő, a bükk 
és némileg a jegenyefenyő életképességéről, tehát a szálalás kedvező fafajainak 
terjeszkedéséről tanúskodnak. Egyelőre vonalas felújítóvágás, illetve vonalas szá-
lalóvágás folyik a területen. A vonalak, szegélyek és lékek mentén kialakult úju-
latcsoportok biztatóak. A lucfenyő felújítása nehézkes. Négy ismétléssel, hét keze
léssel kialakított és eltérő talajelőkészítéssel kezelt kisparcellás kísérleti sor ha
marosan biztosabb utat mutat majd a lucfenyő természetes felújítására. 
Érdekesek voltak azok a kialakított vizsgálati parcellák is, amelyeken a helyi er
dők fatermési és fafajmegválasztási kérdéseit mutatták be. Százéves természetes 
gyertyános-bükkös 517 m 3 /ha-ával szemben a lúcfenyőelegyes bükkösben már 
728 m 3 /ha és a lúcfenyvesben 1024 m?/ha az élőfakészlet. Egyébként ez utóbbi er
dőrészlet hordozza hazánk legmagasabb élőfakészletét is. 



A bejárás útvonalán a szálalóerdő képét egészen megközelítő erdőrészletek is 
akadtak. A z Asztalfő-csúcs változókorú fáiból álló lúcfenyvese áll legközelebb a 
szálalóerdő szerkezetéhez. Élőfakészlete ugyan csak 705 m 3 /ha — az elegyetlen 
100 éves lúcfenyves 812 m 3 /ha-jával szemben •—•, de növedéke lényeges többletről 
tanúskodik. 
A bejárás során érdekes lúcfenyőváltozatokat (pl. Picea abies v. obovata-t) és ala
kokat, valamint a fenyőfák között gyökérösszenövést, a törzseken kandeláber el
ágazást figyelhettek meg a résztvevők. 
A z útvonalon végig talajfeltárás — laboratóriumi vizsgálati adatokkal — segítette 
azokat, akik az erdőtársulás és a termőhely köeti kapcsolat összefüggését is keres
ték. Brennbergbányán keresztül autóbusszal vitt az út a Kovács-árokba, ahol a 
résztvevők a soproni viszonyoknak megfelelő erdészeti specialitást, a lúcfenyőgaz-
dálkodás további részleteit tekinthették meg. 
Előbb egy 4 parcellás gyérítési kísérletet láttak 42 éves lúcfenyvesben, amelyet 
alsó-, felső és minőségi válogató gyérítéssel kezeltek. Majd az út másik oldalán a 
Poloska-bérc nyugati lejtőin (136-a) ernyős felújítóvágással felújított 14 éves, 
nagy gonddal kezelt lúcfiatalosban gyönyörködhettek. 
A bemutatót a vörösfenyő nemesítésére beállított kísérleti sor megtekintése zárta 
be. A Sopron városra néző Várisi-hegyvidék „Harasztlejtőjén" találhatók ezek a 
területek a 100 évesnél idősebb daloshegyi vörösfeiiyves szomszédságában. Ez a 
vörösfenyves ma magtermő állomány, 11 legszebb fáját törzsfaként kezelik. A hét 
éve telepített nemzetközi származási kísérlet a lengyelországi vörösfenyőfajták 
teljes sikerét hozta. A kőszegi spontán faj hibridek négyéves csemetéi, valamint a 
mesterséges keresztezésű Larix eurolepis fajhibridek utódai tetemes hibridfölényt 
igazolnak. 

A hidegvízvölgyi és a kovácsároki útvonalon dr. Majer Antal egyetemi tanár, a vá
risi területen pedig dr. Tuskó László igazgató vezette az erdőbejárást, ill. szolgál
tatta az anyagot az ismertetéshez. 
A látottak a vendégeknek nagy szakmai élményt jelentettek, de a bemutató igazol
ta azt is, hogy Sopron, a magyar erdészet e fellegvára nem nélkülözhet olyan ok
tatási és kísérleti célokat szolgáló, tanulmányi jellegű erdőket, amelyek ország
világ előtt bemutathatok és hirdetik a magyar erdészet múltját, magasfokú elmé
leti és gyakorlati felkészültségét. 

Dr. Majer Antal 

A jubileumi ünnepség egyes főbb pontjai között mutatkozó kevés szabad időnek 
magas színvonalú hasznosítására a figyelmes helyi csoport értékes kulturális lehe
tőségeket biztosított. 
A z Egyetem látványos kiállításokat rendezett. A z Egyetemi Könyvtár bemutatta 
az egyetemi tankönyvek, jegyzetek fejlődését Wilckens első, kézzel írott könyvé
től egészen a mai, az Egyetem saját sokszorosító műhelyében készült legújabb 
jegyzetekig. Külön tárlóban állította ki Kaán Károlyra vonatkozó emlékgyűjte
ményét. Ez egy létesítendő erdészmúzeumnak is igen értékes részét alkothatná. 
Sokakat vonzott a hangulatosan megrendezett vadászati kiállítás is. Ezen megis
merkedhettek a látogatók az utóbbi idők nevezetes trófeáival is. A fotólaboratóri
um kiállításán főleg Diebold Károly mindig örömmel látott színesképei keltettek 


