— Imre bácsi! Egy nagy kommunista van velünk, nincs ám
mérnök úri
— Rendben van, mérnök úri — kiáltotta olyan hangosan,
hogy a távolabb álló csoportban mindenki meghallotta.
Bevonultunk a kis tanyába, elhelyezkedtünk az asztalnál,
ahol már megelőzött bennünket a tiszteletes úr, s ahol kocso
nyán, húsvéti sonkán, tojások tömegein túl föld alatti verem
ben ért vörösbor is fénylett a kancsóban.
Imre bácsi végül is betartotta figyelmeztető szavaimat, mert
így kínált bennünket a terített asztalnál: tessék Pápista elvtársi
tessék mérnök elvtársi... tessék tiszteletes elvtársi
Majd a vörösboros kancsót kézbe tartva, elmúlt évekre
emlékezve... beszélt. A kukoricaszárkúpból lépett ki kancsóval
a kezében, melyet a szárkúp alatt elásott hordóból töltött meg
hosszú héberrel, amikor a kertkapunál egy nemkívánatos
személy jelent meg.
— Na, ez a gazember biztosan feljelent — gondolta.
Később a szárkúpot néhány lépéssel odébbrakta. Meg is
jelentek másnap a fináncok. Dühösen dobálták a szárkévéket,
és szurkálni kezdték a földet. Nem találták a hordót.
Hogyan találták volna? Hiszen ők takarták le a szétdobált
kévékkel.
Aztán tovább mentünk egy házzal. A kadarkától kipirult
személyzetisünk megjegyezte: Ez az Imre bácsi jó elvtársi
Az! — mondtam, nem nagy meggyőződéssel. .
Imre bácsi is szerepelt a meglátogatásra tervezettek listá
ján. Fás tanyája csendben húzódott meg az útszélen. Megér
kezve jónak láttam elsőnek leszállni, hogy hasznos tanácsok
kal készítsem fel.

Dr. Horváth László
Bedő-díjas nyugdíjas erdészetvezető
c. egyetemi tanár

Márczius havi erdészeti teendők^
(Az 1919. évi "Erdészeti Zsebnaptár alapján.)
felügyelni, nehogy erdőégés származzék^ Erdőszéleken ügyeljünkiaz
Erdőhasználat. "Déli vidékeken fejezzükjie e hóban a téli favágá
erdőhatárokra,
nehogy szántás, réttisztitás közben, a szomszédbirtosokat, a ritkításokat és a földszállítást pedig folytassuk^ A botoló
és
kosokaz
erdőbe tolakodjanak^ A Lasiocampa pini hernyói ellen áfák,
nyeső üzemben kezelt erdőkben, berkekben afahasználatnakmost
van
kátránygyürükfól
látandókjel A Lophirus pini, "Bupalus piniarius és
az ideje. Magashegységekben a havon valófakjszállitást, különösen
a
"Panolis
tutajozásra, usztatásra szánt fáét szorgalmazzuk^ lágy időjárás
mel piniperda bábjait még a moha alatt taláíjukj irthatjuk;. Szúk,
részére,
ha meleg idő jár, fogó fákat döntessünk^, AMylobius abietis által
lett a vizes csusztatókon is megkezdhetjüka munkát, sőt a tutajkötést
megtámadott tuskókat irtsuk^
is, különösen az oly helyeken, hol a hóvizre szorulunk^ "Készítsünk,
gúzsokat, hevedereket és evezőket. A favágás a magas hegységben még
Mcllékhaszonvételekj A mészégetés, szalajfőzés, szénégetés és
mindig szünetel, legfeljebb a saját épitkezéseinkhez szükséges
fát
szénfuvarozás,
mint az előbbi hónapban. A tövön eladandó tötgycsertermelhetjük:.

kéreg értékesítéséről gondoskodjunk^, A köztes mezőgazdasági haszná
Erdőművelés. Vörös fenyő tobozokat e hóban még gyűjthetünk^
latra szánt területeket adjukját. A nyári legelőbérbeadasánakitt az
azonfelül ákácz magot és az északi vidékeken kőris magot is.Vizsgálideje.

jukjneggyakran a teleltetés végett elhelyezett tölgymakkot, de óljuk,
Építkezések^ E hóban különösen az utakra kell felügyelni: a Vizet
a melegtől, nehogy kksirázzék^ A hó végefelé a tölgymakkjléli vidéke
az úttestről levezetni, kátyúkat, mély keréknyomokat tört kövei kitöl
ken már el is ültethető, ugyanott a csemete ültetés is megkezdhető,
teni, hidakat, karfákat, vízáteresztőketjó karba helyezni Az úsztató
kivált homokos talajon; továbbá a csemetekertekjeláshatókj, a vetés és
müvekigátakigerebekt csatornáig, vizes csusztatókjrjjavitandókijéga csemetékjskolázása megkezdhető. A megrendelt csemctékelszállitzajlas éden óvandóki az úsztatófolyókon és patakokon a szabályozási
hatókj, Csemetekertekben a hó és esővíz elvezetendő, afagy általnetán
múvekjnjavitandók^ %észiteünkjpitkezeseinkhez terveket, költségve
kihúzott csemetesorok,közeifeltöltendőki vagy betaposandók^ Tütött
téseket
és napos magpergetókben a munkát folytassuk^
Mint az előző hóban.
Erdővédelem. "Déli vidékeken, száraz időjárás mellett a tüzekjeErdőrendezés.
kell

ERDŐKERÜLŐBEN

A fákban található

metszésekről

és

feliratokról

Közli: Bedő Albert (Erdészeti Lapok 1866. IV. szám)
Kit hivatala , erdőszeretete vagy csupán szórakozási vágya az
erdőbe visz, az bizonyára nem egy fára akad, mely kérgén meg
sebesítve van.
A gyalog vándorló, ki elébb fáradtan ült le a tölgy, fenyő vagy
bükk árnyába, hálából annak törzsén nem ritkán nevét örökíti; a
pásztor fiú, ki legelésző nyája után megunta a fütyürészést vagy
dudájába belefáradt, időtöltésből a metszésben való ügyességét
akarja megmutatni s fejletlen költészete gyarló képeit vési a fára;
egy harmadiknak tán vallásos szemlélődésből eredő ihlettség
vezeti kezét s ez a hit jelvényét tűzi reá. Szóval: mind azok, kik az
ilyen munkákban gyönyörűségüket lelik s nevüket, késük élét vagy
kezük gyakorlottságát ily formán örökftni szeretik, sokszor bátrak
s még többször kimélytelenek arra, hogy a fák tiszta köntösét
megtarkrtsák.
Azonban, ha az ilyképp bélyegzett fák látása kedvetlen érzést
kelt is fel az erdészben, később még is, évtizedek, huszadok vagy
ép század után az esetlegesség játékából nem épen kis megle
petést, sőt örömet is okoz egy-egy ilyen időelőtt tán puszta
unatkozásból tett vágás vagy metszés. Az erdész, ki az ily fölfe
dezések okát s keletkezésük műfaját ismeri, azok fennmaradásá
ban a természet örök munkáló erejének egyik szükségkép bekö
vetkező művét látja s a korább előde által ésszerűen helytelennek
tartott tényt most nem ítéli el, hanem annak eredményét birtokába
kapva, becses ereklye gyanánt őrzi vagy megfelelő helyre szol
gáltatja.
A fákban tett metszések és feliratok nem csak azért, mert
fölfedeztetésük a meglepő és bizonyos tekintetben bámulatosnak
egy nemével bír, hanem azért is, mert a növények egyik termé
szettani működésének kétségtelen bebizonyítói, a gondolkodó
ember és természetbarát teljesfigyelmétérdemlik. És bizonyára
a t. olvasó sem kissé lépetnék meg az által, ha erdei munkásai
szemei előtt fát hasogatva egyszerre csak egy bel- és külhasáb
szétválása után az előbbin valamely százados feliratot olvashatna
vagy épen emberi kéz által tett rajzra akadna. Ilynemű feliratok és

kitűnő szép példánnyal szolgálnak, s a kevésbé jártasok nem
ritkán bámulják meg áfájától megfosztott törzsöknek életben létét.
Magunk is akadtunk a selmeczi fenyvesekben oly tuskóra, mely
nek régi száraz gesztje fölött 15 új átáradási évgyűrű volt olvas
ható, melyek a legváltozatosabb kanyarodásokkal szövődtek egy
másba. Az ily átáradások folytán képzett kitűnő keménységű és
szépszinü geszt keresett esztergályos munkákul szolgál. Az itt
felhozott 15 éves még kevés, mert ha jól emlékszünk e lapok t.
tulajdonosának egyszer e tárgyban mondott szavaira, ugy Wagner
ur 50 évest is látott, sőt Döbner száz évesekről is tesz említést.
Tárgyunkkal összefüggőleg nem tartjuk itt még érdektelennek
egy fában talált s általunk is látott kereszt történetét elbeszélni.
A selmeczi erdószakademia fagyüjteményében egy darab bükk
van, melyen fekete színezetű kettős kereszt látható; miként tudjuk,
hivatalosan megállapított tények igazolják, hogy azon kereszt az
illető hasáb feldolgozásakor annak szétnyílt belsejében találtatott.
Lássuk a történetet mi ahoz kötve van:
X. Ábrahám becsületes izraelita gazda, mindenszentek napján
délelőtt fát vág, szomszédja egy keresztény, aki akkor ünnepelt,
átmegy hozzá s a többi közt midőn látja hogy dolgozik, figyelmez
teti mikép ma ünnep van s nem kellene Ábrahámnak fát vágni,
hanem vele együtt ünnepelni; a zsidó erre azt válaszolja: ám
lássad te hogy mit csinálsz, hanem nekem nincs ünnepem; — a
szomszéd — tovább folyt munkaközben ismét figyelmezteti, hogy
vigyázzon nehogy az Isten megbüntesse.
Ábrahám munkáját folytatja, fejszét emel, a maga elébe vett
darab fát elhasitja s midőn az szétnyílik nem kis bámulatára maga
előtt abban egy fekete szinü kettős keresztet lát. A megijedt
izraelita e dolgot a többi vallásos keresztényekkel együtt Isten
intéséül akarja venni, a helységben kath. paphoz siet s kinyilatkoz
tatja, hogy ő egész családjával a keresztény hitre akar térni. Az
ottani tisztelendő úr egyike volt az oly ritka toleransoknak, s mint
mivelt férfiú a dolognak más okát akará tudni, hogy sem abban
csupán Isten intését lássa s a megrémült izraelitát azzal bocsátá
rajzok fennmaradásukat
a fáknál észlelhető úgynevezett
átárael, hogy tudja meg elébb a dolog természetes okát, s ha akarja,
dásnak köszönhetik, ez pedig olyformán történik, hogy a fán ejtett
aztán jelentse magát az áttérésre. A közelebbi erdészeti hivatal
seb vagy vágás után — melyet követóleg a gesztbe metszés által
tisztjétől a kereszt keletkezése csak hamar megfejtést nyert, mely
valamely rajz vagy felirat tehető — a keringésben lévő tápnedv
nek valószínűségét Ábrahám is átlátva, hitében megmaradóit.
segélyével a régi kéreg szélén egy újabb, valamivel
finomabb
A mi ez eseményt illeti, abban az esetlegességnek egy szép
kéregállag képződik, mely alatt aztán az ugyanazon évi évgyűrű
játéka volt, hogy e fa épen a zsidó kezébe került, hogy ő azzal
megfelelő része alakul; a következő évben az eset ismétlődik s így
épen egy keresztény ünnepnapon dolgozott, hogy szomszédja
mindaddig, míg a seb lassanként behegedve, nem ritkán az egész
figyelmeztette, s hogy a kereszt épen a fejsze azon csapása után
fölé még fa és kéreg képződnek s így a fa gesztjében a korábbi
lett láthatóvá, midőn az beszélgetésükre is leginkább talált.
években tett metszést szem elől elrejtve egyszersmind
annak
Némethon löbniczi erdő kerületében a mult télen szintén egy
megőrzőjéül is szolgálnak.
180 éves bükköt találtak, melyben felhasábolás közben a követ
E feliratok ós metszések megőrzésére alkalmasok az oly fák, kező feliratra akadtak „ 1 7 2 0 — Soli Deo Glória". Az ottani tudósitó
melyek dúsabb nedvtartalommal bírnak, milyenek a bükk, cse azt mondja, hogy e felirat a jezsuiták jelmondata, de ki tudja, ha
resznye, nyír és a tölgy is. Az előbbenlek egyszersmind sima váljon nem épen egy az akkori időben elnyomásukért szerte-szójkérgeiknél fogva is alkalmasak azok felvételére, amennyiben az jel vándorló unitárius irta-e?—hisz a z o k templomain is Erdélyben
ily kérgek könnyebben hegednek; a tölgyek kérge nem sima
e felirat olvasható „In honorem solius Dei" (Az egy Isten tisztele
ugyan, de kisebb 3 - 4" hosszú és széles sebesítések többször tére). Egyébiránt alárendelt dolog lévén, hogy ki Írhatta, sokkal
egészen benőnek, s ilyeket e sorok írója Slavoniában a vukovári kedvezőbb az, hogy a történet elveszni nem engedte s most a
uradalomban nem egyet látott és talált; a vágásban ejtett fákon stralsundi múzeum gyűjteményei közt foglal helyet.
euriosumból vágott is fel önmaga nem egyet, azonban azok alatt
Az elől emiitett feliratok és metszések e különös archivumbani
szabálytalan vonaloknál egyebet ki nem vehetett.
megőrzésük alkalmával rendesen korhadon fekete anyaggal tel
nek meg, fennmaradhatásukra pedig megkívántatik, hogy a fáról
A tűlevelűek köntöse szintén ki van téve a megtarkttásnak,
azonban ezek nem bírván a lomblevelűekéhez hasonló gazdag a kéreg csak o l y mértékben vetessék le azok kedvéért, hogy a fa
nedvtartalommal, a metszések és feliratok megőrzésére kevésbé növekedő vastagságával az arányosan terjedő évgyűrűk azt még
alkalmasok; azonban az átáradás természetes működése ezeknél egészen benőhessek, — mely tekintetben a fiatal fák a korosab
is észlelhető és a levágott jegenyefenyők e részben nem egy bak felett előnnyel bírnak.

Cordines György: A fejlődő országok erdészete
1990. 165. p. A szerző úttörő jellegű anyagot állított
össze a hazánkban jóformán ismeretlen témakörről. A
13 ívnyi terjedelmű anyag nemzetközileg is figyelemre
méltó, átfogó képet nyújt a fejlődő országok erdészeté
nek adottságairól, helyzetéről, gondjairól, a fejlesztés
lehetőségeiről és nehézségeiről, s mindezt az általános
gazdasági, társadalmi és politikai viszonyokkal szoros
összefüggésben.
A bevezető fejezet áttekintést nyújt az ember által az
ókori kultúrák területén a természeti környezetben oko
zott károkról, rámutatva ezzel a fejlődő országok terüle
tén folyó környezetpusztulás veszélyes következmé
nyeire. További fejezetek régiónként, országonként
részletes adatokat közölnek a fás vegetációról, pusztulásának-degradálódásának okairól ós mértékéről, is
merteti az erdőművelés helyzetét és sajátos módszereit,
kitérve az agroerdészetnek a nagymértékben szaporo
dó lakosság élelmezési jelentőségére. Külön fejezet
foglalkozik az erdészeti politika sajátos kérdéseivel, rá
mutatva többek között az erdészet és a vidéki területek
általános fejlesztése szoros összehangolásának szük

Dr. Vincze Ernő: Az atkaháború (a szerző saját

kiadása, ára 200 Ft, 1990)
„A magyar méhészetet 1987 őszén, 1987-88 telén
igen nagy csapás érte. A méhállomány jelentős része
hirtelen, hetek alatt elpusztult... A károsítás azért vált
nagymértékűvé 1987-ben, mert a károsító elleni véde
kezésként használt füstölőcsíkok sokasága részben
hatóanyag nélkül vagy csökkentett hatóanyaggal ke
rült felhasználásra... A méhészek kálváriája volt ez és
az ezt követő esztendő. A kálváriát és egyes stációit
olvashatjuk ebben a könyvben."
Röviden így foglalja össze a szerző a bevezetőben
könyvének tartalmát. A benne olvashatók sokkal töb
bet jelentenek; tragikus korrajz, ami más szakmáról is
elmondható volna, ha akadna benne ilyen tehetséges,
igaz jobbító szándéktól megszállott szakíró. A mű első
részében részletesen ismerteti a kárfeltárás, majd ké
sőbb a felelősségmegállapítás és kárpótlás terén zaj
lott papíroscsatát, jó tanácsokat ad a károsultaknak. A
második részben tudományos igénnyel alapozza meg
állításait, s ez jelentős kiegészítés a méhészet kórta
nához.
Erősen szakmai elkötelezettsége ellenére jó volna,
ha sokan mások is olvashatnák, legszívesebben az
államigazgatási továbbképző tanfolyamok tan
könyvéül ajánlanám. Először célszerű csak a nagyobb-betűs részeken átfutni, utána — csemegézésként — úgyis beletekint az olvasó az apróbb betűkbe
is, ha megállja, hogy az egészet újra ne olvassa.
Jerömé René

ségszerűségére. Két fejezet tárgyalja a fakitermelés,
faanyaghasznosítás helyzetét, módjait és problémáit,
kitérve az iparifa exportra-importra, a faipar fejlődésére
ós kiemelten a tűzifának (faszénnek), mint a fejlődő
országok alapvető energiaforrásának rendkívüli jelentő
ségére. Az erdei melléktermékekkel foglalkozó fejezet e
termékeknek élelem, állati takarmány, gyógyászati stb.
anyagokként való hasznosítását ismerteti. Az összeállí
tás egy önálló fejezetet szentel az erdészeti kutatás,
szakemberképzés problémakörének, rámutatva az e
téren fennálló lemaradottságra, hiányosságokra és spe
ciális követelményekre. Az utolsó fejezet az erdészeti
ágazat fejlesztési feladatait foglalja össze, ismertetve
többek között a különböző nemzetközi szervezetek,
nem-kormányzati szervek és az egyes országok szak
mai segítségnyújtását és anyagi támogatását a fejlesz
tésekhez.
Az egyetemi jegyzetnek szánt munka Sopronban az
Erdészeti és Faipari Egyetem gondozásában 1990-ben
készült.
Keresztesi Béla
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ROVATSZERKESZTŐ:
BARÁTOSSY GÁBOR
Tájékoztató az
OEE-FATE közös
vezetői üléséről
1991. február 2 1 - é n tartott veze
tői megbeszélésünkről az alábbiak
szerint tájékoztatjuk tagságunkat:
— A z . e g y tőről fakadt" két egye
sület vezetői fontosnak tartják a kö
zös érdekek és hagyományok, a fa
gazdaság szakmai fejlődésének
szempontiából egyaránt az eddigieknél szorosabb együttműködés
kialakítását.
Ennek érdekében
— a központi és területi rendezvényeikre egymást kölcsönösen
meghívják. A z O E E és FATE tagok egymás rendezvényein bármikor
részt vehetnek.
— A két egyesület vezetői lehetőséget látnak arra, hogy a FATE
fúrész-lemezipari szakosztályában az O E E tagok is tevékenykedje
nek, az O E E fakereskedelmi és erdészettörténeti szakosztályainak
munkájába pedig a FATE tagok is bekapcsolódjanak.
— A FATE évente .Országos Faiparos Találkozó'-t szervez Sop
ronban, melyre szeretettel várja az érdeklődő OEE tagokat is. Az OEE
vándorgyűlései szintén nyitva állnak a FATE tagok részvételére is.
— A két egyesület vezetői folyamatos munkakapcsolatot tartanak,
és évente egy alkalommal együttes vezetői értekezleten tekintik át
közös dolgaikat.
A jelen tájékoztatónak megfelelően tisztelettel kérjük területi szer
vezeteink, helyi csoportjaink és szakosztályaink hasonló szellemű,
szoros együttműködését.
Budapest, 1 9 9 1 . február 2 1 .

Barátossy Gábor
az Országos Erdészeti
Egyesület
főtitkára

Lele Dezső
Faipari Tudományos
Egyesület
főtitkára

SZAKOSZTÁLYOK TANÁCSKOZÁSAI
A z e r d ő m ű v e l é s i s z a k o s z t á l y összejövetelén értékelte 1990. évi
tevékenységét, majd összeáll flotta 1991. évi munkatervét. A munka
terv részeként, d e külön napirendi pontként került sor az ágazatpoliti
kai kérdések megfogalmazására. Életbevágóan fontosnak ítélte a
szakosztály olyan erdőtörvény megalkotását, amely önmagának az
erdei életközösségnek a fenntartásit és fejlesztését szolgálja minde
nek előtt. A z erdő f ő termékének, a fának kinyerését, a melléktermé
kek (pl. vad) kihasználását csak ezen elsődleges célnak alárendelten
szabályozhatja. Ezért az erdei vadgazdálkodás szabályozása többek
között csak az erdőtörvény keretein belül mehet végbe.
A szakosztály elhatározta, hogy az erdőtörvény előkészítése idején
minden rendelkezésre álló eszközt igénybe véve törekszik a közvéle
mény és a törvényalkotók hiteles tájékoztatására, hathatós meggyő
zésére annak érdekében, hogy valóban célravezető, j ó erdőtörvény
szülessen. Ehhez a munkához segédeszközül — alapos megvitatás
után — a szakosztály elfogadta Varga Béla szakosztály vezető —
nagyreszt a tagság leveleiből, Írásaiból, évközi rendezvényeken el
hangzott hozzászólásaiból összeállított — dolgozatát.
( R e m é n y f y Lászlóné)

A z erdészettörténeti szakosztály jubileumi ülést tartott a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban az alkalomból, hogy a Szakosztályi Köz
lemények utolsó, XX. száma megjelent. Az első kötet 1 9 6 5 - b e n látott
napvilágot, tehát az 1990-ig terjedő 25 év alatt 2 0 füzet jelent meg
egyesületünk kiadásában. Dr. Oroszi Sándor elnök .Huszonöt év —
husz f ü z é r címmel röviden megemlékezett az elmúlt időszakról; az
alapítókról, szerzőkről, pártolókról és nem utolsó sorban a jövő felada
tairól. A z ünnepi ülésen részt vett Barátossy Gábor, egyesületünk
főtitkára, aki az O E E vezetőségének üdvözletét is hozva JKZ Országos
Erdészeti Egyesület és az Erdésztörténeti Szakosztály" címmel né-

hány, az O E E vezetőségi ülésén elhangzott témát vetett fel. Szólt
arról, hogy az egyesület megbecsülése növekszik, amely tény azon
ban minden tagtól több munkát követel. Felhívta a figyelmet arra, hogy
az erdőgazdálkodással kapcsolatos közeimúltbeli, illetve mai esemé
nyek rögzítése feltétlenül fontos lenne, amihez kérte a szakosztály
közreműködését. Ugyancsak kérte az O E E által meghirdetendő élet
mű-pályázatok lehetséges résztvevőinek felkutatását, élményeik rög
zítését, illetve a beérkezett pályázatok bírálásában való részvételt. Az
iyesúlet ezen előbbi célkitűzését a hozzászólások egyöntetűen
mogatták, javaslatokkal egészítették ki. így többek között Mészáros
Gyula páratlan dokumentumok hátrahagyása érdekében az évi ese
ményeknek az üzemtervekben való rögzítését javasolja; dr. Király Pál
az OEE életéről egyedüli hiteles dokumentumnak a vezetőségi (elnök
ségi) ülések jegyzökönyveinek több évtizedre visszamenő feldolgozá
sát látva, annak rendezését sürgeti; Köveskuti György az erdőben,
erdőhöz kapcsolódó területeken lévő épületek, határkövek és egyéb
berendezések elhanyagoltságára hívta fel a figyelmet; dr. Kovács
János az üzemtervekbe való rögzítéshez megfelelő segédletek adá
sát javasolja, ugyanakkor az üzemi lapok szerepét emelte ki, amelyek
fórumot biztosítanak egyes erdészek, dolgozók visszaemlékezései
nek; dr. Hajdú István a jövő biztosítékaként jellemezte a múlttal és a
jelennel való foglalkozást; Szakács László a visszaemlékezők, adat
közlök történeti munkában nyújtott segítségére mutatott rá. Dr. Koll
wentz ódon által témaként vetődött fel az a kérdés, hogy az Ungarischer Forstverein elődje v o l t - e az O E E - n e k , s bár dr. Király Pál ugy
nyilatkozott, hogy nem tekinthető a német nyelvű és szellemű egylet
jogutódiának az OEE, dr. Csőre Pál javasolta e témának külön szakosztályulésen való megbeszélését.
A z ünnepi szakosztályülésen e g y - e g y v a d á s z a t - ós erdészettör
téneti előadás is elhangzott. Bányai József .Gróf Forgách Károly
vadásztrófeái a Magyar MezőgazdaságiMúzeumban''címmel
beszólt
a témában végzett kutatásairól. (Előadásának egy része megjelent a
Szakosztályi Közlemények XX. füzetében). Bemutatott néhány, a gróf
vadászterületéről, gyűjteményéből fennmaradt trófeát. Külön is ki
emelte, hogy a múlt megbecsülése, értékeinek megőrzése az intéz
ményeknek, de az egyes embereknek is kötelessége. Szakács László
. A z erdészeti igazgatás Zala megyében a két világháború között
(1918-1946). Az erdőfelügyelet és az erdőgazdálkodók
hivatalai és
működéseik" elmen tartott erdészettörténeti előadást. Megjegyezte
elöljáróban, hogy a téma teljes bemutatására még egy második
alkalomra is szükség lesz, mert jórészt csak a szervezeti kérdések
egyik felével tud ma foglalkozni. Elmondta, hogy munkájával egyfajta
útmutatót szeretne adni a megye erdészei kezeibe, akik ebből tudhat
ják meg az egykori erdészeti elnevezések mögött lévő hivatali rendet.
Az előadások után Bognár Miklós, a Mezőföldi EVAG nevében
hívta meg a szakosztályt egy sukorói rendezvényre. Dr. Oroszi Sándor
a szakosztály ügyeinek ismertetésével zárta az ülést.

S

A z e r d ő f e l t á r á s i s z a k o s z t á l y február 2 7 - é n Budapesten, a Csil
lagvölgyi úti Információs Központban tartotta ez évi első ülését. Az
ülésnek három napirendi pontja volt.
Ormos Balázs vetítettképes előadást tartott az elmúlt évi kutatási
munka keretében elkészített .Kíméletes elóhasználati
fakitermelési
technológiai és erdőfeltárási útmutató hegy- és
dombvidékre"anyag
ról. Ezen útmutató a finomfeltárás (fóközelftő—, közelítő- és kötélnyo
mok) tervezésével és különböző munkarendszer változatok alkalma
zásával foglalkozik, különös tekintettel a gépesített fakitermelés kiméletességére és szakszerű végrehajtására. A durva feltárás (feltáró
M I I . o. erdészeti utak hálózatának) kialakításában az erdőfettárási
alaptervek, műszaki tervezéséhez az 1981. évben kiadott .Erdészeti
utak tervezési irányelvei" útmutató szolgál alapul. Az előadást a
társkutató dr. Rumpf János egészítette ki, hozzászóltak Szabados
János, Viharos Zsolt, dr. Kosztka Miklós, Wagner Tibor, Hajak Gyula,
Gerely Ferenc és Bogár István. A hozzászólások az útmutató kiadá
sának szükségességével egyetértettek, miután a jövőben a finomfel
tárásra jobban kell koncentrálni, mind eddig. Kiemelten nagyra érté
kelték a .munkarendszer változatok alkalmazási területeit* ábrázoló
táblázatot. A dózerutak — feltárótúttá ki nem építhető kiszállftóutak —
esetében az egyszerűsített, terephez simuló kivitelezés mellett foglal
tak állást. Durvafeltárás helyett az alapfeltárás kifejezés használatát
tartották szakszerűnek.
Egyéb kérdések között Gerely Ferenc értékette az 1990. évi erdőfeltárási teljesítéseket és az 1991. évi terveket. Sajnos, a vállalati
pénzügyi problémák jelenleg nem teszik lehetővé a rendelkezésre álló
4 0 - 6 0 % - o s állami támogatási keret teljes felhasználását annak elle
nére sem, hogy az erdőfeltárási fejlesztésekre döntő mértékben szük
ség van a d o m b - és hegyvidéki erdőgazdaságoknál. Wagner Tibor
állasfoglalást terjesztett elő az erdészeti útártámogatások 3 0 - 9 0 % os módosítása ügyében. Ezzel a szakosztály egyetértett, az egyesület
elnöke megküldi az FM Erdészeti és Faipari Főosztály vezetőjének.

EGYESÜLETI HÍREK
Bogár István ismertette a szakosztály ez évi munkatervét. Május
hóban a szakosztály szombathelyi ülése keretében egynapos stájer
országi tanulmányútra, október hóban az egri erdőgazdaság területén
az erdészeti burkolt utak 2.500. k m - é n e k emlékkő felállítására kerül
sor. A szakosztály a programtervezetet elfogadta.
Az ülés befejezéseként Riedl Gyula bemutatta a szakosztálynak
az egyesületi könyvtár új elhelyezését és néhány emléktárgyát.

(Bogár István)

HELYI CSOPORTOK ÜLÉSEI
A p i l i s i csoport (Visegrád) dr. Szikra Dezső elnökletévé) vezető
ségi ülést tartott. Az 1990. évi tartalmas egyesületi munkáról Bánó
László titkár számolt be. A beszámoló feletti vitában Kertész József
többek között az erdőtörvény kialakításában való nagyobb aktivitásra
ösztönzött. Mizik András a felemelt tagdíjak esetleges következmé
nyeiről szólt. tlj. dr. Sólymos Rezső a Csillagvölgynek az egyesületi
programokba való bekapcsolódását ismertette azzal, hogy ez komoly
hátteret biztosit az egyesületi munkához. Az erdészeti politikával
kapcsolatos kérdések a parkerdőgazdaságnál hamarabb jelentkez
nek, vélelmezte Kertész József, és hiányolta a csoportnak ilyen irányú
munkáját. A hagyományos kollegialitás visszahozása, erősítése mel
lett foglalt állást.
A feltett kérdésekre Bánó László, illetőleg dr. Szikra Dezső vála
szolt. A z 1991. évi programra vonatkozóan többek között ifj. dr.
Sólymos Rezső az .Erdő es társadalom, erdő és tömegkommunikáció
kapcsolata" témakörre tett javaslatot azzal, hogy ennek programját, a
munkamódszereket kialakítja és azt a csoport vezetőségének meg
küldi. Mizik András a hagyományos erdész-bányász kapcsolatok
további erősítését javasolta. A vezetőségi ülés utolsó napirendi pont
jakónt Bánó László titkár bejelenti lemondását. A z O E E főtitkárhelyet
tes! teendői is igen sok elfoglaltságot jelentenek. Titkárnak Mizik
András pilismaróti erdészetvezetőt javasolja, titkár-helyettesnek pe
dig Bárányi Katalint. Mindketten vállalják, amíg a közgyűlés meg nem
választja őket, megbízással végzik munkájukat.

Sopron városi szervezet munkabizottsági felelőse, az OEE helyi cso
port titkára, az erdőhasználati és az erdőfeltárási szakosztály tagja,
két ciklusban az O E E elnöke. A szövetségben, az egyesületben
végzett munkássága során is mindig a műszaki szakmai színvonal
emelését tekintette elsődleges feladatának. Szakmai területének fő
iránya az erdőfeltárás, amelynek társadalmi egyesületi bázisában, az
erdofeltérési szakosztályban 1957-től alapító tagként — és jelenleg
is — a kutatások rendkívüli igényessége mellett végez fáradhatatlan
odaadással eredményes munkát. Irányítása mellett hozták létre az
ERFATERV-ben az ország első és máig is egyetlen erdészeti talaj
mechanikai laboratóriumát; a hazai erdészeti útépítés területén első
ként vezette be a taJajstabil izációs útépítést, amelynek éveken keresz
tül úttörője és tervezője. Nagy energiával működött közre a szakosz
tály keretében az erdőfeltárás országos irányelveinek kidolgozásá
ban, amelyet a szakma széles körben elfogadott és igyekezett meg
valósítani. Ezen erdőfettárási alaptervek eredményekent valósult meg
a m a már több mint 2000 k m - e s erdészeti úthálózat. Külön is érdeme,
hogy egyetemi oktatóként az ifjúságot, a hallgatóságot is bevonta az
egyesületi munkába. Egyesületi-társadalmi munkája során mindig
nagy súlyt helyezett a szakmai színvonal emelése érdekében az
egyesület külföldi kapcsolataira is. Elnöksége alatt stabilizálódott az
egyesület kapcsolata a környező országok társegyesületeivel. Sze
mélyes érdemének tudható be, hogy jó kapcsolatot alakított ki az
osztrák, nyugatnémet egyesületekkel és sikerűit felvenni a kapcsola
tot a francia erdészekkel is. Az O E E - b e n két ciklusban viselt elnöki
tisztsége során, nehéz szakmai összetűzésekkel terhes időszakban
a MTESZ segítségével képviselte a szakmát az akkori erdészeti
ágazatirányítással szemben.

A Baranya m e g y e i csoport (Pécs) vezetőségválasztó közgyűlé
sén, 1991. január 3 1 - é n megválasztotta új vezetőségét. A szavazatok
eredményeként a csoport elnöke: Káldy József vezérigazgató, titkára
Szőnyi János osztályvezető, gazdasági felelőse Kató Sándor előadó.

A Német Erdészeti Egyesület és az American Forestry Associat ion
közösen Bernhard-Eduard-Fernow emlékérmet alapított. Az érmet
azoknak adományozzák, akik az erdőgazdálkodás nemzetközi műve
lése és kapcsolatai terén kiemelkedő eredményt értek el. 1990-ben
a díjat dr. Herpay Imrének, az Országos Erdészeti Egyesület volt
elnökének ítélték oda. Az Allgemeine Forst-Zeitschrift részletesen
ismerteti a kitüntetett személyi és szakmai életrajzát. Nemzetközi
munkásságát úttörőnek tekinti az európai közösség kialakítása térén.
(AFZ. 1990. 50-52.)

KÜLKAPCSOLATOK

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

Kiemelkedő elismerés az Országos Erdészeti Egyesület által szer
vezett tanulmányúttal kapcsolatban. 1990 őszén második alkalommal
látogatta meg Magyarországot M. Zielke erdőigazgató vezetésével a
Dél-Alsószászországi Erdőgazdasági Egyesülés két autóbuszt meg
töltő tagsága. Az egyhetes program keretében a helyi csoportok
támogatásával több erdőgazdaságot látogattak meg, több Nemzeti
Parkban jártak és megtekintették Bábolna nemes hagyományait. A
tapasztalatokról nemcsak a hagyományos több oldalas jelentés ké
szült. Egy levéltári utókutatásra támaszkodva ismertette H. D. Wikkens, a résztvevők vidékéről származott első magyar erdész pro
fesszor életét és munkásságát. Szomorú megjegyzése a krónikás
kutatónak: Wilckens emlékét szülővárosában, Wolfehbüttelben még
jy tábla sem örökíti meg... Annál több elismerést kapott a magyar
j , a magyar emberek és a vendégszeretet, az Egyesület szervezése.
Szeptember 11-én emlékeztek arra, hogy egy evvel ezelőtt nyitotta
meg határát Magyarország az akkori NDK lakosai ellőtt.
Örömmel látták a községek takaros házait, amelyek az otthon
légkörét sugározták. A népek közötti békés együttélés gondolata,
vágya nyilvánult meg a soproni első világháborús 500 német elesett
katona sírjának meglátogatásakor. Megkapta a résztvevőket az Erdé
szeti ós Faipari Egyetem egységes európaisághoz csatlakozni kívánó
tantervi fejlesztése. Három közlemény, nagyszerű fényképmellékle
tekkel ós kiemelkedő tartalmi igényességgel — nem gyakori sajtó az
Erdészeti Egyesület részére. Búcsúzáskor megadtak legközelebbi
látogatásuk időpontját.

Az FM illetékes vezetője 1991. január 1 . napjának hatályával
Ormos Balázs tudományos munkatársat, helyi csoportunk titkárát, a
Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság, Szóták Ferenc termelési
igazgatóhelyettest, egyesületünk aktív tagját, a Gemenci Állami E r d ő es Vadgazdaság igazgatójává kinevezte; a Mátra-Nyugatbükki E r d ő és Fafeldolgozó Gazdaság vállalati tanácsa Schmotzer András erdőmérnököt, egyesületünk elnökét, 1990-től kezdődően öt éves időtar
tamra a gazdaság vezérigazgatójává, az Ipolyvidéki E r d ő - és Fafel
dolgozó Gazdaság vállalati tanácsa 1991. február 15—i ülésén Kondor
Endre erdőmérnököt, az O E E vadgazdálkodási szakosztály tagját, a
gazdaság igazgatójává választotta.
Ezúton is tisztelettel mondunk köszönetet Obermayer György,
Papp László, dr. Kovács Jenő, Tóth József tagtársainknak azért a
nagymértékű erkölcsi és anyagi támogatásért, a megértésért, amelyet
mint vezető személyiségek nyújtottak egyesületünknek, ugyanakkor
egyesületi tisztségvállalasukkal, példamutató magatartással segítet
ték és vettek részt érintett helyi csoportjaink munkájában.
Egészségben hosszú életet és megérdemelt pihenést kívánunk
tisztelt Kollégáinknak.
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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI ELISMERÉS
DR. HERPAY IMRÉNEK
Dr. Herpay Imre Bedő-dfjas erdőmémök, ny. egyetemi tanárnak
kiemelkedően magas szakmai tudással párosult, önzetlen és igen
eredményes társadalmi tevékenységét ismerte el 1 9 9 0 - b e n a MTESZ
Szövetségi Tanács a MTESZ-dlj adományozásával. Dr. Herpay Imre
sokrétű társadalmi tevékenysége során hosszú évekig a MTESZ

HELYREIGAZÍTÁS
Januári számunkban, a 17. oldalon, .Az erdészeti magvizsgálat
maggazdálkodás f é n y - és árnykora" című Írásban két sajtóhiba talál
ható.
Helyesen:
— az alapterülete 250 rrr-t tett ki (s nem 150 m - t ) ,
— erdészeti semenológia (s nem seminológia).
Februári számunkban dr. Ráczné Schneider Ildikó írásának elme
helyesen:
A z erdőértékelés tudományos kezdetei (s nem erdőértékesftés), a
tarokk-sarok rovatszerkesztőjének neve helyesen: Mosonyi Géza.
A hibákért a szerzőktől ós olvasóinktól elnézést kérünk.
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Felhívás
1956 erdész vonatkozású
történéseit,
következményeit az „Erdészeti Lapok"
1991. októberi vagy novemberi számában
szeretnénk közreadni.
Kérünk mindenkit, aki az összeállításhoz
bármilyen adalékkal hozzá tud járulni,
jelezze a szerkesztőségnek.

Ismét megrendezésre kerül a vállalkozók, kisiparosok,
rt-k, kft-k részvételével, kiállításával egybekötött
Vállalkozói

Fórum és Vásár

Keszthelyen,
a Festetics
1991. június 10-14

Kastélyban
között.

Várjuk az érdemes termékekkel, találmányokkal
rendelkező kisiparosok, vállalkozók jelentkezését,
továbbá a vállalkozások beindításához,
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen
információk után érdeklődőket.
Műszaki, Vagyonvédelmi
és Építőipari
Keszthely, Pf.: 110.

Kisszövetkezet

