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DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ 

A hullámtéri erdők problematikája 
A WWF** program 

Az ártéri erdők pusztulása, termőhelyük mezőgazda
sági területté alakítása Európa nagy részén már a XIX. 
sz. közepére végbement. Napjainkban Nyugat-Európá
ban ártéri vagy gátak közé szorult hullámtéri erdőkről 
alig beszélhetünk. A megmaradt állományok nemzeti 
parkok vagy bioszféra-rezervátumok formájában védet
tek. Ilyenek a Rajna és az Elba középszakaszának 
erdei, a Rhone deltavidékének ár- és hullámtéri erdei, 
Olaszországban a Po folyó hullámtéri puhafa erdei stb. 
Földünk legkiterjedtebb ártéri erdőségeit, a szibériai 
folyók és az Amazonas őserdeit, napjainkban termelik 
ki, pusztítják el és égetik fel. 

Itt Közép-Kelet-Európában, nálunk, elsősorban a 
Duna menti ártéri erdők veszélyeztetettsége vált a ter
mészetvédelmi-ökológiai érdeklődés középpontjává az 
ausztriai Hainburg ós a mi Bős-Nagymarosunk ismert 
eseményei óta. 

Mindez arra ösztönözte a WWF svájci központjának 
vezetőit, hogy számba vegyék a még meglévő ártéri 
erdőket a Duna vízrendszerében, bízván abban, hogy 
nálunk Magyarországon, a nagy folyószabályozások 
ellenére megmaradt még valami a galériaerdők egykori 
világából. E kollégák, mint a WWF nemzetközileg elis
mert szakemberi, a Tisza és mellékfolyóinak hullámtéri 
erdeit tartották a legkimagaslóbb ökológiai értékű ártéri 
élőhelyeknek, de ugyanilyen fontosnak ítélték a gemen
ci Duna-szakasz és a Dráva ártéri erdeit is. 

1989-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület — amely mintegy 18 000 tagjával az ország 
legnagyobb természetvédelmi célú szövetsége — 
egyéb fontos programjai mellett fölvállalta a hazai ártéri 
erdők ökológiai állapotának felmérését és ehhez a 
WWF-től anyagi támogatást kapott. Ez a munka többé
ves lesz, irányításával az egyesület Dobrosi Dénes er
dőmérnök kollégát bízta meg. Az ő eddigi munkásságá
nak eredményeit jelen vitaülésünkön is meg fogjuk hall
gatni. 

A hazai helyzet 
A XIX. században a mocsarak lecsapolásával és a 

folyók gátak közé szorításával a Kárpát-medence haj
dan gazdag ártéri élővilága szinte teljesen elpusztult. 
Ehhez hozzájárult az erdők kiirtása is, amely hazánk mai 

területén főleg a sík- és a dombvidékeken folyt a lege
rőteljesebben. Manapság hihetetlennek tűnik, hogy a 
Tisza és mellékfolyóinak majd 20 000 km2-nyi árterüle
tén egészen a török időkig kiterjedt kocsányos tölgyesek 
is voltak sok egyéb puhafás erdőtársulás mellett. Ezeket 
az erdőket már a történelem előtti időkben is pusztítot
ták, hogy fáikból földvárakat és más sáncerődítménye
ket építsenek (pl. Csörsz árka). A hajdanvolt ártéri erdei 
élőhelyeket, s méginkább ökológiai sokszínűségük, di-
verzitásuk nagy értékeit ma már alig tudjuk elképzelni. 

Az egykori kép fölidézéséül mégis álljon itt egy leírás, 
amely Richárd Bright — angol orvos — geológus világ
utazótól származik, aki 1814-ben járt hazánkban és 
élményeit „Utazás Bécsből a Dunántúl déli részein" 
címmel 1815-ben jelentette meg. Érdemes odafigyel
nünk soraira: „Az erdő, amelybe most beléptünk... a 
Dráva mellett terül el és nagy részben főleg különféle 
tölgyfajokból áll, vegyesen más erdei fákkal, leginkább 
bükk-és jávorfával. A legpompásabb fapéldányok, ami
lyeneket csak láttam. Ezernyi tölgyfa, gyökere felett több 
mint 7 lábnyi átmérővel, ugyanolyan vastagságban 30-
40-50 lábnyi magasságra nyúlik, minden ág nélkül, a 
legegészségesebb állapotban". 

Sajnos ma már ilyen erdőket Magyarországon sehol 
nem találhatunk. Ennek nemcsak az elmúlt századok 
erdőirtása, hanem a termőhelyi tényezők megváltozása 
is az oka. Utóbbinál — elsősorban a sík vidéken — a 
vízszabályozások, a lecsapolások, a vízszintsüllyeszté
sek, a meliorációk szinte limitáló hatásúak. 

A víz, a vízállás és a vízmosás meghatározó szerepe 
az összes ártéri erdőtársulásunk esetében döntő jelen
tőségű. Mondhatjuk, hogy a víz az erdő szempontjából 
élet és halál kérdése. A sok példa közül engedtessék 
meg nekem itt legfontosabb és egykor legelterjedtebb 
ártéri erdőtársulásunk, a kocsányos tölgyes ökológiai
erdővédelmi gondjairól szót ejtenem. 

Mint legértékesebb fát, az ember a történelem kezde
tei óta kihasználta, irtotta, pusztította. Termőhelyét dön
tően és negatívan befolyásolta a Kárpát-medence sík
ságain a mocsarak lecsapolása, amit viszont a gazda
sági fejlődés irányába ható reformkori közakarat tett 
szükségessé. Megépültek az alföldi gátrendszerek a 
Tisza és mellékfolyói mentén, s ezt követően néhány 
évtized múlva már jelentkezett az a kárláncolat, amely 

• Elhangzott „ A hullámterek vízgazdálkodási ás ökológiai minősítése" c. vlteülésen, amelyet az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara, 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság Pest megyei Szervezete 

rendezett, 1991. március 6-án 
• • Világ Természetvédelmi Alap 
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kocsányos tölgyeseinket sajnos azóta is sújtja. Ez ab
ban mutatkozik meg, hogy a termőhelyek vagy túlságo
san kiszáradnak, s az idős állományok gyökerei nem 
képesek a talajvíz süllyedését követni, vagy a pangó víz 
miatt kerülnek veszélybe. Mindkét esetben legyöngül
nek az állományok, s ellenálló képességüket vesztvén 
rovardúlás — többnyire gyapjaslepke-gradáció — lép 
fel bennük, amit a megmaradt levélzetet vagy a János
napi hajtásokat kínzó, senyvesztő, lisztharmatfertőzés 
tetéz be. 

Felelősséggel megállapíthatjuk, hogy az egykori ár
téri erdőtársulások közül ma már csak a gátak és a 
folyók közé szorult hullámtéri puhafa erdők egészségi 
állapota tekinthető megfelelőnek. Ez alatt itt termé
szetesen erdőtársulás- és élőhelyvédelmi, ökológiai 
szempontokat értek. Ez azt jelenti, hogy a hullámtéri — 
kubikgödrök menti—füzesek, fehér és szürke nyárasok 
pusztító rovardúlásoktól általában nem szenvednek és 
egyelőre nagy területre kiterjedő kórtünetek sem jelent
keztek bennük. Az idős fapéldányok persze odvasak, 
álgesztesek, de ez ökológiai szempontból természetes 
jelenség, semmi esetre sem tekinthető betegségnek. 

Ezek a folyók mentén többnyire pár száz méter széles 
sávokban elterülő erdők köztudottan nem eredetiek — 
mint ahogy az alföldi élőhelyek többségén lévő cönozi-
sok —, hanem másodlagos társulások. A védőgátak 
építése után keletkeztek részben természetes, spontán 
magbevetődéssel, részben pedig mesterséges eredetű
ek, a gátvédelem céljából elődeink ültették. De ez eset
ben is olyan ültetési anyagból származnak, amely itt az 
Alföldön termett, nem idegen tájakról, világrészekből 
vagy nemesítő csemetekertekből került ide. S végtére 
így alakult ki napjainkban az az állapot, hogy Alföldünk 
egykori ártéri és mocsári élővilága, a természettől szár
mazó erdeinek többsége, ezernyi növény, több tízezer 
állatfaj populációiból álló életközösség-rendszere, ide a 
Tisza menti hullámterekre menekült vissza, amelyek 
kubikgödreikkel, árvizeikkel az egykor hatalmas kiterje
désű litorális élőhelyek szerény maradványai. S mint 
ilyenek, nemcsak gazdasági értékek—vagy legalábbis 
nem egyedül a belőlük származó faanyag vagy zsákmá
nyolt vad jelent gazdasági értéket —, hanem ennél 
sokkal nagyobb becsűek, hiszen a természet mai, meg
mentő bölcsőiként összeurópai jelentőséggel, a világö
rökség részeinek tekinthetők. Ezért figyelt fel rájuk a 
Világ Természetvédelmi Alap, ezért tartják fontosnak e 
szervezet szakemberei a trópusi őserdők mellett a szó
ban forgó állományok védelmét is. 

Persze azonnal felmerül a kérdés: „mit érünk mi ezzel 
a világörökséggel, ha nincs belőle könnyen megtermel
hető, minőségi faanyagunk, s így nem lesz belőle pén
zünk?" A válasz egy urbanisztikai példa: Buda és Sop
ron belvárosai, amelyek szintén világörökségünk részei, 
csak éppen az épített emberi környezet elemeiként. 
Nem lett volna egyszerűbb romos, lepusztult állapotuk

ban felszámolni e városrészeket, s helyettük lakótelepe
ket építeni? Mennyivel több ember jutott volna lakáshozl 
Valószínűleg sokkal nagyobb üzlet lett volna akkor... 
pillanatnyilag... S ma? Ma nemzeti büszkeségeink ezek 
a hajdanvolt castrumok. 

Vajon, ha egy gótikus templom vagy egy barokk 
lodzsa, egy római szarkofág európai tudatunkban érték
ké rögzül, akkor miért nem ugyanekkora érték egy tisz
teletet parancsoló törzsekből álló szürke nyáras a Tisza 
partján, réti sasával és fekete gólyájával, amelyekből 
mutatóban is alig akad már egy-egy példány? 

Tudjuk, hogy Varsót és más történelmi városokat, 
néhány évtizede porig rombolt a démon hajtotta őrület. 
S e városok ma nagyrészt újjáépítve állnak. Állnak a 
barokk templomok is. Nem eredetiek, de állnak. Az 
emberi elme és akarat csodákra képes. De vajon képe
sek leszünk-e kipusztított állat- és növényfajokat, bo
nyolultan működő életközösségeket újra alkotni? Ugye 
sajnos nem — tisztelt Hölgyeim és Uraim —, mert jól 
tudjuk, hogy erre csak egy felettünk álló teremtő erő 
képes. Azt viszont nyugodtan megjósolhatjuk, hogy 
ezek a természeti kincsek utódaink szemében, a földi 
örökség megmaradt részeként, igen nagyra értékelőd
nek. S amit mi még könnyűszerrel herdálunk, azt ők 
életük elemeiként igénylik majd, mert ahogy ma már ez 
nyilvánvaló, nem fogja őket igazán boldoggá tenni a 
természettől elszakadt, sterilizált és indusztrializált élet. 

A konfliktus 

A gátak állapotáért és a mezőgazdasági termelés 
biztonságáért felelős vízügyi mérnök szorgalmasan al
kot. Tanult szakmájának megfelelően az erdőmérnök is 
igyekszik sok és jó minőségű faanyagot termeszteni az 
általa megfelelőnek vélt termőhelyeken. Mindkettőjük 
műszaki-technikai ereje a korábbihoz mérten elképzel
hetetlenül nagy. Egyikük monumentális vasbeton vízü
gyi létesítmények építésére képes, és könnyűszerrel 
betemetheti, eldózerolhatja a múlt századból itt maradt 
kubikgödröket. Másikuk viszonylag rövid idő alatt tarra 
vághat közel évszázadkorú erdőségeket, hogy helyükre 
előírás szerinti, nagy faanyagprodukciót ígérő, talajmű
velt, ún. gyomfáktól megszabadított, rendszeresen föl
nyesett monokultúrákat létesítsen. Mindketten becsü
letes munkásai gépesített, önerejébe szerelmesedett 
korunknak. 

Csak közben... meghal a természet. Eltűnik egy erdő 
és eltűnik egy táj a Tisza mellől. Vajon az ember, aki ott 
él, megmarad-e? Csak a fogyasztás biztonsága köti 
oda vagy a tájból, közösségből, természetből születő 
lélek is? Ha csak az előbbi, akkor oda fog vándorolni, 
ahol testi igényeinek kielégítését a legmagasabb szinten 
éli meg. Ha az utóbbi, akkor ideköti a szülőföld, s e 
fogalomban mindaz benne van, amit a Tisza menti 
erdőktől eredeztethetünk... 



Megoldási lehetőségek és kérdéseik 
Gondolom, hogy eddigi szavaimból is kitűnt, hullám

téri erdeink természeti értékének megtartásáért egya
ránt feleiőssé teszem az erdész- és vízügyi kollégákat. 
No persze van még egyéb felelős is, a gazdasági hely
zet, a múlt rendszerből ránkmaradt termelési struktúrák, 
egységesített, helyi adottságokra nem figyelő előírások 
stb. De a szakember ez utóbbiakon előbb-utóbb változ
tathat. 

A kérdések: 
— Biztos-e az, hogy azok a sokat emlegetett kubik-

gödrök, amelyek egy évszázadig békében megvoltak, 
most veszélyeztetni kezdik a védőgátak műszaki állapo
tát? 

— Okvetlenül meg kell-e mindenütt szüntetni ezeket 
a maradvány élőhelyeket, amelyek — bár az utóbbi 
évben szárazon tátonganak—az ártéri életközösségek 
döntő elemei? 

— Nemesnyáras termőhelynek valók-e a hullámte
rek? 

— Előírás szerinti kezelésük a különböző gazdálko
dóknál biztosított-e? 

—Az árvizeken kívül fontos-e minden víz állandó és 
szinte visszafordíthatatlan elvezetése? 

— Ha a száz évvel ezelőtti technika szintjén megol
dották elődeink az ármentesítést, mi miért nem tudjuk 
évtizedes aszályokban szenvedő tájainkon a vizeket 
valahogy tárolni, visszatartani? Az orosz csoda kujbis
evi, krasznodári vízi erőműveinek hazai megvalósítása 
helyett — szakmai igényként — miért nem merül fel a 
szennyezett vizek e célra kialakított mocsarakban való 
biológiai tisztítása? S újfent, ismételten a vizek tárolásá
nak szükségessége? Hazánk a jövőben szintén az ezer 
tó országa lehetne, hiszen elegendő vizünk van erre a 
klímát is javító vállalkozásra! 

— Az erdészeti üzemtervek miért csak az ismert 
felújítási módokat írják elő? A felügyelőségek miért en
gedélyeznek — talán még a gátak állapotát is veszé

lyeztető — kilométer hosszú tarvágásokat a Tisza hul
lámterében? 

— Miért nem írjuk elő az ártéri és hullámtéri erdőkben 
a természetes, lehetőleg helyben felverődő szaporító
anyaggal történő felújítást? Ha ez nem megoldott, miért 
nem teszünk kísérletet a kivitelezésére, miért nem foly
tatunk kutatást ez irányban? S ha már az országban, 
minden megfelelő termőhelyen nemesnyárasokat léte
sítettünk, miért akarjuk a Tisza menti természetes nyá-
rasokat e monokultúrákra lecserélni? 

— S egyáltalán, egy erdőmérnök számára — 5 év 
egyetemi tanulmányai és éaz esetleg ehhez kapcsolódó 
2 éves posztgraduális továbbképzés után — miért csak 
az egyetlen mód létezik egy magas diverzitású hullám
téri erdő felújítására, hogy erdőtesteket tarra vágat és 
helyüket 2,40-es sortávolságra telepített nemesnyára-
sokkal ültet be, miközben különböző ápolási módsze
rekkel a sorok közt tömegével felverődő hazai nyarakat 
és fűzeket következetesen likvidálja? 

— Szovjet-orosz inspirációra meddig zúgjanak még 
nálunk a „szocialista tervgazdálkodásba" kitűnően bele
illeszthető „sztálini erdők", gyors növekedésű nemes
nyár-monokultúrák (többnyire kocsányos tölgyes ter
mőhelyeken), biztos eredményekkel és tervtúlteljesíté
sekkel rövid távon kecsegtetve — és persze erdővédel
mi-növényvédelmi gondoktól hemzsegően? 

— Hol vannak elfeledett hazai fafajaink? Hol van Kiss 
Ferenc, Vadas Jenő, Kaán Károly, Róth Gyula és a többi 
nagy magyar erdész elődünk, professzorunk ránkha
gyott tudása és szellemisége? 

Tisztelt Hölgyeim és Uraiml Kérdéseimet folytathat
nám még. Úgy érzem e vitaülés folytatni is fogja. Remé
lem, hogy jobbító szándékú diskurzusunk, nekünk, a 
vizek és éaz erdők képviselőinek szakmailag, emberileg 
és barátilag is sokat jelent majdl S azt is remélem, hogy 
vitaülésünket olyan tettek követik, amelyek méltó utódai 
lesznek annak a szakmai múltnak, amelyeket mi mind
ketten magunkénak mondhatunk. 



A HÓNAP KÉRDÉSE 

Reprivatizáció az erdőkben is? 
Jelenségek az átmeneti, átalakulási időszakban 

Miközben átalakulófélben lévő társadalmunk jogalko
tói azon fáradoznak, hogy a tulajdonviszonyokat meg
változtató törvényeket hozzanak, a volt föld- és erdőtu
lajdonosok, önkormányzatok sokszor türelmetlenül — 
megelőzve a jogi szabályozást—máris erdőt foglalnak, 
fát termelnek. 

Az erdőterv szerinti gazdálkodás hátráltatása 

Főleg a jelenleg termelőszövetkezeti tulajdonban le
vő, erdőterv szerint véghasználatra, gyérítésre előírt 
erdőrészletekben a munkálat elvégzését a volt tulajdo
nos — aki még szövetkezeti tag — próbálja meggátolni. 
Bízik benne, hogy az új törvény visszaadja az általa 
bevitt kisebb (1-2 katasztrális hold) erdejét. Ragaszko
dik a volt tőkéjéhez, de az azóta képződött „kamatra" is 
igényt tart. 

Különösen Bács-Kiskun és Csongrád megyében sok 
tanyahely melletti kis területű erdő került termelőszövet
kezeti tulajdonba, s ezen elszórt erdőfoltok az elmúlt 35 
óv folyamán erdőtervezésre kerültek — így erdőterv 
szerint gazdálkodnak bennük. 

Egyébként az erdőfelügyelőség véleménye szerint 
ezekben a kis erdőfoltokban tartamos, szakszerű erdő
gazdálkodást nem lehet folytatni. 

Hasonlóan próbálnak eljárni a megalakult helyi ön
kormányzatok is. Az erdőfelügyelőségre bejelentést 
tesznek, ha valahol véghasználatot észlelnek. Kérik az 
erdőfelügyelőséget, hogy az érvényes, engedélyezett 
fakitermelési tervet vonják vissza. Mint hajdani városer
dőre — mely jelenleg termelőszövetkezeti tulajdonú — 
jogot formálnak. 

Engedély nélküli fakitermelések 

Előfordult, hogy a megalakult új önkormányzat a je
lenleg szövetkezeti tulajdonban levő erdőben engedély 
nélkül fakitermelést végeztetett. A szövetkezet mint tu-
lajdonso tette meg a bejelentést. Az erdőfelügyelőség 
— a jelenleg még érvényes jogszabályok alapján — a 
tulajdonossal szemben kezdeményezett hatósági eljá
rást. 

A volt tulajdonos, a vélt saját erdejét letermelte. A 
hatósági eljárást az erdőfelügyelőség azzal a termelő
szövetkezettel szemben folytatta le, amelynek erdőter
vében a kérdéses erdőrészlet szerepel. A termelőszö
vetkezet a volt tulajdonost feljelentette — amnesztiára 
hivatkozva — az eljárást megszüntették. 

Egy erdőterületen — a jelenlegi tulajdonos engedé
lye, sőt annak írásbeli elutasítása ellenére — magán
gazdálkodók libatenyésztést folytattak. Engedély nélkül 
a nyárerdőből faanyagot termeltek ki, s ebből építették 
a libaólakat. Az érvényes jogszabályok alapján az erdő

felügyelőség ebben az esetben is a tulajdonossal szem
ben folytatta le a hatósági eljárást. 

Erdőtelepítési kedv csökkenése 

A Kecskeméti Erdőfelügyelőség hatáskörébe tartozó 
három nagy erdőtelepítő megyében (Bács-Kiskun, Bé
kés, Csongrád megye) az erdőtelepítési szándék csök
kenőben van. A nagy erdőtelepítők a termelőszövetke
zetek voltak. A várható termőföld-reprivatizáció miatt 
igen mérsékelt számban kezdenek új erdők telepítésé
be. Van, ahol a volt földtulajdonosok akadályozták az 
erdőtelepítési munkálatokat. 

A várhatóan emelésre kerülő erdőtelepítési egységár 
sem hat serkentőleg addig, amíg a földtulajdon kérdése 
törvényben nem rendeződik. 

Az erdővagyon gyorsított felélése 

A termelőszövetkezeteknél megfigyelhető, hogy az 
erdőterv adta lehetőségeket mielőbb (lehetőleg még 
ebben az évben) ki akarják használni, azaz a véghasz
nálatok előrehozását tervezik. Ez részben a szövetke
zetek megrendült anyagi helyzetének, részben a várha
tó reprivatizációnak tudható be. 

Több állami gazdaság, néhány termelőszövetkezet 
kisebb gazdasági egységekké alakul át. Ezen átalaku
lás folyamán az állami és szövetkezeti erdők helyzete 
tisztázatlan. A kialakuló kft-kbe a jelenlegi jogszabályok 
szerint állami tulajdonú erdőt apportként bevinni tör
vényellenes. Az erdőfelügyelőség határozott fellépése 
sem tudta megakadályozni, hogy az egyik állami gazda
ságban ne alakuljon meg az „Erdészeti KFT'. 

Az erdők reprivatizációjára csak igen kis mértékben 
kerüljön sor. A volt, maximum 1-2 katasztrális holdas— 
nem tömbben elhelyezkedő — erdőfoltok (pl. tanyahe
lyek környéke) kerüljenek vissza a volt tulajdonoshoz. 
Az állami tulajdonban levők továbbra is oszthatatlanok 
maradjanak. 

Meggondolandó az állami vagy szövetkezeti tulajdo
nú erdők önkormányzati kézbe való adása is, mert az 
önkormányzatok rövidebb időszakra történő megvá
lasztása nem teremti meg a tartamos erdőgazdálkodás
hoz szükséges körülményeket. 

Az erdők önkormányzati kézbe való adása olyan 
veszéllyel járhat, hogy a pillanatnyi érdekek (pl. házhely 
kiosztás) érvényesülnének a meglevő erdők rovására. 

Bízunk abban, hogy az említett jelenségek csak a 
jelenlegi átalakulási időszakra jellemzők. Reméljük, 
hogy a megalkotásra váró új föld- és erdőtörvény az 
erdészszakma hozzáértőinek bevonásával, pártérdeke
ken felülemelkedve, körültekintően készül el. 

Laczay Tamás 



DR. GŐBÖLÖS ANTAL 

Egy arborétum születése Kecskeméten 
Minden település — különösen a nagyobb kiterjedé

sű városok—környezetvédelmének egyik alapvető kér
dése a befogadó tájhoz való viszony. Megfelelő életteret 
csak a tájjal harmonizáló városgazdálkodás-fejlesztés 
nyújt. Ez kiemelten igaz Kecskemét városára. 

A Duna-Tisza közi homokhát jelentős változásokon 
ment át az elmúlt századokban, így: 

— a folyók szabályozása, valamint a térségi vízren
dezés és még sok más tényező miatt a talajvíz süllye
dése; 

— a természetes növénytakarót, az erdős sztyeppét 
felváltó szántóföldi növénytermesztés túlsúlyba kerülé
se a szőlő-, gyümölcskultúrákkal szemben. 

A tájcsoport jelentős környezetvédelmi gondja lett a 
lazahomok-és lösztalajon adeflációs eredetű porszeny-
nyezés, amelyet humánökológiai szempontból a szuba-
rid klíma (pl. alacsony relatív páratartalom) okozta ter
helés még tovább növel. 

A város jelentős lakónegyedei északon helyezked
nek el, s mivel a gyakori szélirány É-ÉNy-i, kézenfekvő 
mezoklíma-javító tényező az erdő. 

A mesterségesem létesített belső zöldövezeti gyűrű 
része az arborétum, amely a tervezés alatt álló autópá
lya elkerülő szakasza és a város közé ékelődik. 

Talaja homnokos, illetve vályogos szerkezetű, mikro-
domborzati formakincsben gazdag; hullámos terület, 
mely a pleisztocén korban alakult ki. A Duna-Tisza közi 
homokhátra jellemző homokborítást itt csak nyomok
ban, a dombtetőkön találjuk meg. 

A talajképződés alapjául szolgáló finom homok jelen
léte viszont itt is meghatározó a termőréteg kialakulásá
ban. Az arborétum nagyobbik része középkötött mező
ségi talaj. Meszes vályogos szerkezetű, „A" szintje lö-
szös, a homokos „C" szint felett alakult ki. A mély 
fekvések sekély réti talajok. A talajvízvizsgálatot dr. 
Szodfridt István és Laczay Tamás végezte. A területre 
a kontinentális éghajlat jellemző: száraz, meleg nyár — 
hideg tél. 

Az évi átlaghőmérséklet 10,5°C. A tenyészidő alatti 
napfénytartam 1500 óra felett, míg az évi összes 2100 
óra közelében van. 

A vízgazdálkodási viszony elsősorban a térszint ma-
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gasságától függ, ez 116 m és 128 m tengerszint feletti 
magasságok között mozog. 

A végleges tervdokumentációt Mészöly Győző erdő
mémök készítette el. a kiviteli munka Ván László érde
me. 

Az arborétum kiviteli munkái 1986-87-ben kezdőd
tek el Kecskemét városi tanácsának szándéka szerint, 
az erdőfelügyelőség szakmai és anyagi támogatása 
mellett, a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 
nyárjasi erdészete kivitelezésében (később, 1989-től 
kezelésében is). 1990-ben megépült a kezelőház, la
kással, kutatószállással, egy kiállítással, amelynek cí
me: Arborétumok és kastélyparkok az Alföldön. Mun
kánkat az ágazatszervezés folyamatosan támogatta. 

A teljes terület 62 ha, beékelődik még 2 ha egyházi 
terület egy műemlék kápolnával, és két lakóház, gazda
sági épülettel, udvarral. A kápolna 1718-ban épült, 
oromzatos homlokzattal, azon fa huszártoronnyal, fél
köríves záródású kapukerettel. Búcsújáróhely, a terület 
rangját emeli. 

A teljes területen az állomány (elsősorban kocsányos 
tölgy, hazai nyár), mélyforgatás, szántás után, gépi ül
tetéssel és sorközműveléssel 2,5 m-es sortávval léte
sült. Az értékes exóta anyag konténerrel csoportos-szá
las elegyítéssel került és kerül beültetésre. A terület 
négyzetrácsos (25 m x 25 m) beosztással folyamatosan, 
állandó átalakítás alatt van. Ez gyakorlatilag az értéke
sebb növények elültetését ós az állományból a feles
legessé vált egyedek eltávolítását jelenti. 

A terület végleges térszerkezete, a „vonalas-geo
metrikus" jelleg feloldása, az egyes állománycsoportok 
fokozatos kialakítása a következő évtizedek feladata. 

Az arborétum területét egy egységnek tekintjük, bár 
az funkciójában és megjelenésében határozottan elkü
lönülő részekből tevődik össze. Ilyenek: a védőövezet, 
a gyűjteményes kert (tematikus ösvények, tájkert) és a 
Quercetum (tölgygyűjtemény). 

A védőövezet (20 ha) létesült legkorábban, 1986-87-
ben, az Alföld erdőtípusainak (homoki, gyöngyvirágos 
homoki, sziki-homoki fehér nyáras-tölgyes, borókás 
fehér nyáras, nyíres-borókás, hazai nyáras, akácos, 
erdei-fekete fenyves, ezüstfás stb.) hangulatát igyek-





TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 

szik megteremteni. Részlettervet a Zöldövezettervező 
Iroda (Balatonfüred) készített. 

Az arborétium központja a 26 ha-os gyűjteményes 
kert. Jelenleg az egész területet többnyire a kocsányos 
tölgy és különböző elegyfafajokból, cserjékből álló alap
állomány fedi. Ez ideig több mint kétszáz taxon került 
eltelepítésre az alapállomány védelmében, a térszint
magasság, kitettség, mikroklíma, talaj- és vízviszonyok 
figyelembevételével. 

A gyűjteményes kert karakterét tekintve két részre 
tagolódik. Egyik részét a tematikus ösvények (egy-egy 
táj jellemzésére szóbajöhető fajok bemutatása), pl.: bal
káni, mediterrán, kelet-ázsiai, pacifikus észak-ameri
kai, atlantikus észak-amerikai növény- vagy rend-
szertanilag rokon fajok csoportos bemutatása jellemzi. 

A gyűjteményes kert másik területén a növényföldraj
zi és rendszertani szempontok másodlagosak, itt külön
böző elegyítésű „növénycsoport-formációk" kerülnek ki
próbálásra „impresszionista kertépítés" formájában. A 
cél sokrétű, pl.: honosítás, termőhelyállékonyság-vizs
gálat, referencia létesítés az alföldi kertépítés számára, 
szaporítóanyagbázis-teremtés, különleges esztétikai 
élmény nyújtása stb. 

Az arborétum ÉNy oldalán a védőövezeten kívül 16 
ha-on, 1990-ben kezdtük meg a Quercetum (tölgygyűj
temény) kivitelezését egykocsányos tölgy alapállomány-

nyal. Az enyhén hullámos felszínű csernozjom talaj ez 
ideig jó minőségű szántó volt. 

Az egyes tölgyfajtákat az ökotípusokban jellemző 
kísérő és elegy fafajokkal, cserjeszintükkel kívánjuk be
mutatni, lehetőleg hiteles állomány kialakításával. A terv 
csak a koncepciót és a kitűzött célt határozza meg. Itt 
több évtizedes tudatos munkára és számos „rögtönzés
re" lesz szükség. 

Terveink között szerepel még további 8-10 ha terület 
megszervezése, ahol egy korszerű Populetum (nyár
gyűjtemény) létesítése válna lehetővé. 

Az arborétum alapvetően hármas funkciót tölt be: 
— ismeretterjesztés, 
— szabadtéri felüdülés, 
— környezetvédelem. 
A terület megnyitását a nagyközönség részére 1995-

re tervezzük, természetesen az ifjúsági csoportokat, 
érdeklődőket jelenleg is beengedjük, sőt vezetésről is 
gondoskodunk 

A terület fogadóképességét, komfortját a vázlaton 
ábrázolt létesítmények (kilátók, pihenők, esőbeálló stb.) 
fokozatos kiépítésével oldjuk meg. Elkészült az ivó- és 
öntözővíz gerincvezeték. A területen jelenleg hossz- ós 
keresztirányban két, egymást keresztező széles földút 
vezet. Ezek az útszakaszok a valamikori mezőváros 
határába kivezető 10 öles utaknak a maradványai és 
mint ilyenek agrártörténeti emiékként megmaradnak. Az 
úthálózat hierarchikus rendszerű: gerincút, feltáróút, be
járó ösvények, összelátást biztosító tisztássorok. A tér
szint változását az út nyomvonalvezetése figyelembe 
veszi, pl. völgyút kísérőként magas növésű fák, cél: a 
nyugtalan felszínhatás fokozása. 

A fogadóház és tér kialakítása a következő évek 
feladata, rendeltetése az oktatás és ismeretterjesztés 
lesz. 

A kezelőházban kialakított „Arborétumok és Kastély
parkok az Alföldön" című kiállítás (rendezők: Bartha 
Dénes, dr. Oroszi Sándor, grafikai kivitelező Csőre Mik
lós) figyelemfelkeltő, tudatformáló. 

Az alföldi ember nem is tudja igazán, hogy milyen sok 
dendrológiai érték van ezen a tájon. 

Az a „kemény" szakmai mag, aki elkezdte ezt a 
munkát, tudja, hogy évtizedek (évszázadok?)) kellenek, 
míg az eredmények beérnek, de hisznek abban, hogy 
munkájukkal lakóhelyük, szülőföldjük gyarapítását szol
gálják. 

Ausztriában kötelező lesz a biológiai
lag lebomló olajok használata. 1992 Ja
nuárjától Ausztriában csak olyan motor-
fűrész-láncolajat szabad eladni, amely 
21 napon belül 90%-ban lebomlik, és a 
kenőanyag 10 mg-ja egy liter vízben még 
nem okoz károkat a csírázási próba fo
lyamán. Ez a rendelkezés 1992 májusától 
megtiltja a nem Ilyen olajok használatát 
is. Tekintettel arra, hogy az Ipar már 
jelenleg is teljes választékban kínálja a 
rendelkezésnek megfelelő olajokat, java
solható a környezeti károk csökkentése 
végett a biológiailag lebomló olajok mi
előbbi használata. 

(ÖFZ, 1991. I. Ref.: Bidló A.) 



Vállalkozás - vállalkozás - vállalkozás 
A tavalyi nagy széldöntós úgy vonzotta a vállalkozó

kat a nyugatnémet erdőkbe, mint hajdan az aranyláz a 
híres Klondike-i aranymezekre. A lehetőség próbára 
tett vállalkozót, munkást ós tulajdonost egyaránt. Mi 
magyarok is kivettük a részünket, több-kevesebb sikerr-
rel. Egy biztos: nagyon jó alkalom volt, hogy az igazi 

. piaci versenyben mérettessenek meg a résztvevők, és 
a szerzett tapasztalatokkal, tanulságokkal vágjanak be
le a későbbiekben a hasonló vállalkozásokba. Tanulsá
gul nem érdektelen néhány résztvevő észrevételeit köz
readni. 

Fadgyas Zoltán, LIGNITRADE KFT 

A mi nyugatnémet kapcsolataink nem voltak újkele-
tűek. Régebben faházakat szállítottunk, és ezek össze
szerelését végeztük. Tavaly februárban szereztünk tu
domást a széldöntósről, amit egy nyugatnémet magán
cég jelzett is, mindjárt felajánlva a részvétel lehetőségét. 
A kezdet kezdetén igen sokan próbálkoztak mások is. 
Lengyelek, csehek, finnek, svédek és magyarok is jó 
páran. Voltak akik „rabszolgakereskedők" kezébe kerül
tek, és kiábrándulva, anyagilag becsapva jöttek haza. 

Eleinte sok volt a baleset is, majd később szigorították 
a feltételeket. Mi 35 fővel dolgoztunk 4-5 brigádba szer
veződve, ahány főt egy munkagép igényelt. 15 000 m3 
kitermelésére kötöttünk szerződést. Ebből 25-30%-ot 
vissza kellett vásárolnunk. Pénzmozgás lényegében 
nem volt, mert a teljesítésért járó ősszeg fedezte a 
visszavásárolt famennyiség árát. 35 DM/m3 termelési 
árban állapodtunk meg a kezdet kezdetén. Vagonba 
rakva — amit a németek végeztek — az ár már 90 
DM/m3-re szökött fel, és ez képezte a visszavásárlandó 
mennyiség áralapját. 

A hazai vevő igénye szerint 6-6,5 m-es rönköket 
termeltünk, míg a németek 16-20 m-es hosszban kér
ték a rönkanyagot. A vékonyabb és rövidebb választék 
(papírfa, tűzifa) nem szerepelt a visszavásárlás alkujá
ban, hiszen ennek értékesítése itthon is gond. 

Az idő múlásával romlott a faanyag minősége, így 
csökkent az ára is. Érdekes, hogy a ledőlt fák a gyökér
zettel kitépett „földlabdából" és a talajban épen maradt 
egy-két gyökérből még egész évben tudtak vegetálni 
úgy, hogy nem száradtak ki, de nyilván legyengültek, s 

így várható volt a robbanásszerű szúkárosítás veszélye. 
Az év vége felé kijött magyar vásárlónak bizony alapo
san meg kellett nézni a fertőzés mértékét. Igaz, ekkorra 
már a felkészített rönkfa 70-80 DM/m3 volt. 

A kialkudott bérért mi szállást, és munkahelyre való 
személyszállítást is kaptunk. Általában minél több szol
gáltatást adtak, annál kevesebb volt a köbméterenkénti 
ár. Az alsó küszöbérték 30 DM/m3 volt. (Ez alatt már 
nem volt érdemes termelni.) Jelentős összeget tett ki az 
itthonról vitt gépek karbantartása és az üzemanyag. 5-6 
hónapos munka után kezdett a vállalkozás nyereséges
sé válni. A munkások az itthoni fizetésüket forintban 
kapták, és kint megkerestek havi 1500-1800 DM-t. 

Sajnos halálos balesetünk is volt. A kinti biztosító 
10000 DM-t fizetett a hozzátartozóknak. Nagyon fontos, 
hogy a szerződéskötéskor minden részletre alaposan 
térjenek ki a felek, mert könnyen meglepetés érheti a 
vállalkozót. 

Az 1990 február-márciusi viharkárok több mint 100 
millió m kárt okoztak Középeurópai erdeiben. Ausztria 
ezt még aránylag könnyen úszta meg, mindössze 5 millió 
m3 esett rá. Legsúlyosabban érintette ez Felsőausztriát, 
az évi kitermelésnek másfélszeresét, 3 milliót kelett itt 
feldolgozni. Ausztria most 5000 ha-nyi erdősítés előtt áll 
és ennek során figyelembe kell vegye a kárból tapasz-
talatakat, ebből is mindenek előtt a túlzott lucosítás hát
rányait. Az elegyetlen állományok erősebben károsodtak, 
karógyökerű fafajokkal elegyes lucosok kevésbé, a töl
gyek és a vörösfenyő a viharnak leginkább ellenálltak. 
Már most figyelmeztetnek arra, hogy a trópusi import 
csökkenésével a lombosok értékesebb választékai egyre 
nagyobb keresletnek és ezzel magasabb értékesítési lehe
tőségekkel fognak rendelkezni. Az erdősítések sikerét 
mindenek előtt a vadkár elhárításának gyökeres megol
dása biztosíthatja. 

A rendkívüli erdősítési feladatokat mesterséges úton 
ellátni mindenütt alig lehet. Ezért H. Leibundgut pro
fesszor, az európai erdőművelés legnagyobb szakértője 
felhívja a figyelmet az erdő természetes megtelepülésé
nekjelentőségére. A természet munkájának fokozott fel
használására, a mindenütt jelentkező természetes újulat 
megbecsülésére buzdít. A pionir fafajokból megtelepülő 
ún. „előerdő"-ből később fokozatosan lehet kialakítani a 
céljainknak jobban megfelelő fafajösszetételt. 

(ÖFZ1991.2. Ref.: Jéróme R.) 



Gyura Károly fahasználati műszaki vezető, 
Felsőtárkány 

Egy német híradástechnikai cégen, illetve annak egri 
partnerén keresztül jutott gazdaságunk tudomására a 
kinti fakitermelési lehetőség. Amikor hozzáfogtunk a 
munkások toborzásához, kiderült, hogy be kell venni az 
üzletbe egy magyar külkereskedelmi vállalatot is. 

Június közepétől szeptember közepéig 15 000 m3-re 
kötöttünk szerződést, 1200 Ft/m3-ben állapodtunk meg. 
26 munkás, egy tolmács és 6 erőgép ment ki. A szerző
désben meghatározott időpontig csak 11000 m3-t tud
tunk felkészíteni. Mivel lejárt a munkavállalási engedé
lyünk, haza kellett jönni. (Az a vállalkozó, aki munkavál
lalási engedély nélkül alkalmaz munkást, 10000 DM 
büntetést fizet.) Mire a szerződésünket meghosszabbí
tották és visszamentünk, a gróf eladta a maradék terü
leten levő munkát. Vékony anyagból lett volna 5000 m3, 
de ezt vissza kellett volna vásárolnunk. Nagy nehezen 
hozzájutottunk egy 2000 m3-es termeléshez, majd en
nek végeztével hazajöttünk, de a gépeket kint hagytuk, 
később 11 fő visszament, de az üzletkötők 15 DM-val 
kevesebbért kötötték le a munkát, mint amennyit itthon 
mondtak. így egy igen nehéz vízmosásos terepen dol
gozhattunk volna, ahol 1-1,5 km-ről kellett vonszolni az 
anyagot. Ezt nem vállaltuk. Mivel nem akartunk dolga
végezetlenül hazajönni, elvállaltunk egy svédek és fin
nek által letermelt területet, ahol a gépek által otthagyott 
anyagot „böngésztük". 5-10-20-80 m3-es zárványok 
voltak, és ez nagyon lerontotta a teljesítményünket. 
Éppen hogy nullára zártunk ezzel a munkával. A mun-

kasok 1200-1400 DM-et kerestek havonta. 
Több hónapig összezárva, távol a családtól, idegen 

nyelvű környezetben bizony nem könnyű dolog fegyel
met tartani, és az ország presztízsét megóvni. Előfordult 
orvhalászat, egymástól való lopás, italozás, a szállás
helyen higiéniai problémák, ami miatt szigorúan haza
küldtük az illetőket. Végül kialakult egy jó mag. A tapasz
talatok szerint ajánlatos havonta rövidebb időre, és há
rom havonta 1-2 hétre hazaengedni az embereket. A 
nehézségek ellenére nem vallottunk szégyent, oly
annyira nem, hogy a búcsúvacsorán a svéd, a jugoszláv 
és a finn munkacsapatok közül csak minket hívtak meg 
a malacsütésre. 

Jellemző a kinti mentalitásra, hogy amikor egy meg
hibásodott traktort javítani vittünk az egyik szerelőmű
helybe, még a félig leszakadt lépcsőt is felhegesztették 
kérdezés nélkül, és addig nem engedték elvinni, míg a 
festék meg nem száradt. 

Nagy tanulság, hogy nem szabad ennyi közvetítő 
beiktatásával munkát vállalni, mert „tövit törtük, s gallya 
jutott". 

Balogh Zoltán 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 

Régebbre visszanyúló személyes kapcsolatok révén 
a katasztrófa elhárításában való részvétel ügyében ke
reste meg gazdaságunkat levélben H. Walter úr, a hei-
delbergi erdészet irodavezetője. 

Azonnali telefonkapcsolatba léptünk a heidelbergi er
dészettel és felajánlottunk egy teljes körű termelési ka-
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Állást keres 37 éves családos 

erdőmérnök 

13 éves erdészeti szakmai gyakorlattal 
francia, német nyelvtudással bármilyen 

erdészeti munkakörben, 
elsősorban észak-északnyugat 

Dunántúlon. 
Lakásmegoldás szükséges. 

Ajánlatokat „Nimród" jeligére 
a szerkesztőségbe kérjük. 
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pacitást, amelyet itthoni fakitermelésünk korlátozása mi
att nélkülözni tudtunk. A válasz gyors és kedvező volt, 
így árpilis közepén a vállalat vezetése által felhatalma
zott három munkatárs utazott ki Heidelbergbe a szerző
dés megkötésére, közülük kettő a kinti termelések ké
sőbbi irányításával megbízott személy. 

A bajorországi viharkárokból származó tölgyanyag
ból 1990 novemberében kereken másfél ezer m3 került 
árverésre. Az árverésen részt vett 15 kereskedő a furnír-
rönk árát egészen 12490 DM/m3-ig verte fel. Az átlag itt 
2593 DM/m3 volt. A fűrészrönk átlagosan 556, illetve 
481 DM/m3 árat ért el. 

(Int Holzm. 1991.1/2. Ref.: Jéröme R.) 

A szerződést lényegében fél nap alatt kötöttük meg 
nyugati stílusban, s ezalatt a terepi bejárás és a főpol
gármesterrel való aláíratás is megtörtént. Ki kell emelni 
a szerződésben szereplő feltételek mellett a látszólag 
lényegtelennek tűnő részletek szerepét. így került rög
zítésre, hogy az erdészet olcsó és megfelelő szállást 
nyújt, a naponta egyszeri olcsó, de bőséges meleg 
étkezést a vágásterületre szállítva megoldja, a munka
helyre történő kiszállítást térítésmentesen vállalja, to
vábbá az elinduláshoz 100000 DM előleg átutalásáról 
intézkedik. Ezek az elemek lényeges szerepet játszot
tak vállalkozásunk sikerében. 

A 25 fővel beinduló vállalkozás résztvevői öt erdészet 
embereiből toborzódtak. A csapat irányító menedzsre 
Brandhuber Ádám műszaki vezető anyanyelvi szintű 
német nyelvtudása mellett kiváló vezetői és probléma
megoldó képessége is döntő volt a sikerek elérésében. 
A német partner kezdeti tartózkodását három napi mun
ka után a legnagyobb elégedettség váltotta fel, amely a 
mai napig is tartós maradt. Csapataink felszerelését 4 
db LKT-81-es (1/2 évnél egyik sem idősebb) közelítő 
traktor, valamint 2 db KAMAZ - darus + ÉPFU utánfutó 
szállító szerelvény alkotta. 

A vállalkozás külkereskedelmi ügyintézését saját 
szakember hiányában egy külkereskedelmi kft-re bíz
tuk, ám sajnos csalódnunk kellett, mert két hónapon 
keresztül csak futottunk a jogos pénzünk után. Szeren
csére augusztus végén némi „bánatpénz" ellenében 
sikerült megszabadulnunk a problémás kft-től és au
gusztus közepe óta saját külkereskedelmi jogon ma
gunk intézzük az ügyeket, szükség esetén szakértő 

bonyolítók bevonásával. 
A dolgozók felkészítésére nagy gondot fordítottunk. 

Elvégeztettük a minden részletre kiterjedő orvosi kivizs
gálásukat, kiegészítve a szükséges különleges vizsgá
latokkal (pl.: AIDS-szűrés), de fontosabb volt a pszicho
lógiai előkészítés. 

Gondoljuk csak meg, a kiküldendő dolgozók zöme kis 
túlzással eddig még lényegében a faluja határát sem 
lépte át, nemhogy hosszú hónapokra idegen környezet
ben, családjától távol végezzen fokozott terhelést jelen
tő munkát. Beszélgetéseink alatt ezeket tisztáztuk ve
lük, továbbá szerződésben biztosítottuk havi egyszeri 
(3-5 napos) hazautazásukat. 

A munkaszerződésekben a dolgozók jövedelmeit két 
összetevővel szabályoztuk: részben itthoni (adózott) fo
rintfizetés, részben törvény adta lehetőség szerinti va
lutás ellátmány, amelynek szorzószámát használtuk a 
teljesítmény elismerésére. Meggyőződésünk volt — ós 
igazolódott is —, hogy dolgozóinkat feltétlenül jól meg 
kell fizetni és ígyagazdaság is jobban jár. Tudatosítottuk 
bennük a munkával járó veszélyeket, valamint azt, hogy 
fegyelmezetlenség esetén azonnali hazaküldéssel bün
tetnek a munka kinti irányítói. Szerencsére ilyen esetre 
nem került sor. 

Külön tanulmányt érdemelne annak az átalakulásnak 
az elemzése, melyen az egyszerű fakitermelő munká
sok átestek. 

Meggyőződésem, hogy 16 dolgozónk a világ bármely 
pontján kivívná a szakemberek megbecsülését, úgy 
ahogyan ezt jelzik is a róluk írott újságcikkek. 

Az első időszakban nehézséget okozott az emberek 
túlzott lelkesedésének, munkakedvének jó irányú mér
séklése, hiszen már-már saját testi épségüket veszé
lyeztették. Legjobban az ismert és gyakori balesetek 
bekövetkezésétől tartottunk. Szerencsére négy kisebb 
balesetet leszámítva eddig elkerültük a bajt. 

Induláskor lengyelekkel, csehekkel, svédekkel, nor
végokkal, finnekkel, osztrákokkal együtt kezdtük a közel 
250000m3 széldöntött anyag feltermelését, ám ők foko
zatosan kikoptak mellőlünk. A dolgozóink kitartó és jó 
munkája mellett döntő szerepe volt az irányító Brandhu
ber Ádámnak, aki a német kollégák elismerését és 
tiszteletét is kivívta. A napi feladatok sok munkát adó 
megszervezése mellett fokozatosan kiépítette és bőví
tette vállalkozásunkat. 

Mikor a szállítások akadozása miatt a fakiktermelést 



kényszerből leállították, csapatainkat csemetekerti ápo
lásokra, kerítésépítésekre és más erdőművelési mun
kákra szervezte át, ezzel az árbevétel folyamatosságát 
is megoldotta. 

A sikeres fakitermelési munkák mellett kedvező felté
telekkel vásároltunk saját céljainkra fenyőrönkanyagot, 
amelyet részben közvetlenül értékesítettünk, részben 
üzemeinkben dolgoztunk fel. A faanyag vásárlásánál 
alapvető és bevált stratégiánk az volt, hogy ezt a faki
termeléstől teljesen külön vételi konstrukcióként kezel
tük, tehát nem részleges munkadíjként került elszámo
lásra, így a két ügylet nem keveredett, és jól követhető 
maradt. 

A szállítást kamion-visszfuvarral oldottuk meg, mert 
ez volt a legolcsóbb változat. 

A hivatalos munkaviszonyon túl nagyon lényeges 
egyéb kapcsolatokat is kiépítettünk. 28 fő részvételével 
megszerveztük a heidelbergi Vadászkürt zenekar egy
hetes magyarországi koncertturnéját, amelynek nagy 
sikere volt. 

A munkásszállításokat végző amerikai csapatok 
nemzeti ünnepén dolgozóink díszvendégként vettek 
részt. Fontos szakmai együttműködés bevezetőjeként 
hat szakemberünk (erdész, műsz. vezető) volt egyhetes 
tanulmányúton a heidelbergi és rothenburgi erdészetek
nél, és rendkívül fontos ismeretekkel gazdagodtunk a 
németországi erdőgazdálkodás tanulmányozásában. 
Ez év nyarán négy német szakembert várunk hasonló 
tanulmányútra gazdaságunkhoz. 

Összességében vállalkozásunkat sikeresnek érté
kelhetjük, melynek alapvető összetevőit az alábbiakban 
foglalhatjuk össze: 

— gyors és helyes vezetői döntés, azonnali cselek
vés, 

— kiváló menedzselés és irányítás, 
—jól felkészült, egységes, ütőképes munkacsapat 
— új gépek bevetése, jó alkatrészellátás, 
— elsőrendű kapcsolatépítés, szakszerű, pontos 

munkavégzés. 

Doros István, kerületvezető erdész, 
Szilvásvárad 

Mi 1989 novemberében mentünk ki azzal a céllal, 
hogy fűrészeseink egy kicsit belekóstoljanak a kinti 
munkatempóba, s főleg, hogy a gyakorlatban is megta
nulják a svéd gyérítési módszert. Először kinti kapcso

latot kellett keresnünk. Ugyanis nem olyan egyszerű 
Németországban munkát kapni. Csak a kormányzat 
által biztosított kontingens keretein belül mehetnek be 
az országba a külföldi munkavállalók. Mi egy szabad és 
engedélyezett létszámkerettel rendelkező magyar kül
ker vállalaton keresztül szerződtünk. Kimentünk, meg
néztük a terepen a feladatot és a lehetőségeket, majd 
keretszerződést kötöttünk. Ebbe benne volt az összes 
kitermelendő mennyiség, az átlagár, a határidők stb. A 
német vállalkozó megvesz egy területet a tulajdonostól, 
és az út mellé felkészítve adja el a kitermeltetett anyagot 
a fakereskedőnek. Ismeretség nélkül nehéz kikerülni 
ezeket a vállalkozókat. 

A gyérítésnél három állománytípus szerint (jó, köze
pes, gyenge) más-más volt a bór. Természetesen kü
lön-külön fenyőre és lombosra. Az árak 18-32 DM 
között mozogtak köbméterenként. Mi 27 DM/m3-t kal
kuláltunk a tő melletti felkészítésre. Ezért a döntést, a 
gallyazást, a darabolást, a közelítést és a máglyázást 
kellett végezni. Végül 27,1 DM lett a tényleges költség 
tehát jól terveztünk. Nem lehetett tévedni, mert a kialku
dott összegből ki kellett jönni. Mi oldottuk meg a szállást, 
az üzemanyag-beszerzést, a javításokat, az étkezést, 

Kíméletesebb bánásmódot érdemel az erdő 

A Die Waldarbeit című német folyóirat a „Gyakorlati 
erdőgazda" rovatában az erdőhasználati tevékenységek 
után állva maradó fákkal szembeni kíméletesebb bánás
módra ösztönzi az erdőben dolgozókat és azok irányítóit. 
Különösen a hosszabb rönkök és szálfák közelítésekor 
okozott sebzések megelőzésére hívta fel a szerző a figyel
met néhány gyakorlati tanácsot is adva a szakembernek, 
így javasolja, hogy a közelítő nyomok mentén álló fák 
törzsét védjük a vágási hulladékként jelentkező rőzsével, 
vagy állítsunk eléjük olyan karókat, cölöpöket, amelyek 
elterelik a vonszoláskor csapódó szálfákat az élő fa tövé
től. Új ötlet az az acélkereszt, amelynek nyílásszögét a 
védendő törzs átmérőjének megfelelően lehet állítani, és 
a fa tövéhez lehet erősíteni. Ez kerékvetőként működik, 
és megelőzi az álló fa kérgének sérülését. A szerző szerint 
a megvédett érték sokkal nagyobb, mint az időbeli és 
pénzbeli ráfordítás, és csupán egy kicsivel több gondos
ságot kíván azoktól az emberektől, akik az erdőért, az 
erdőből élnek. 

(Die Walderbait 1990.12/90. Ref.: Víg Péter) 



egyszóval mindent. A kinti vállalkozó nem kockáztat 
semmit. Igaz, ó 2000 DM fejpénzt tartozik fizetni az 
illetékes tartományi munkaügyi hivatalnak. Ez afféle 
kaució, amelyet—ha az alkalmazott nem okoz semmi
féle kárt — két év múlva visszakap. A gyérítéseknél 
különösen fontos a jól képzett szakmunkás gárda mert 
a szakmai elvárások nagyok. Ha teljesítménynövelés! 
célzattal egyetlen olyan egyedet kivágnak, amit nem 
szabadna, 100 DM büntetést kellett fizetni. (Egy lengyel 
munkacsapattal befizettettek 12 törzsért 1200 DM-t.) A 
jelölés nélküli termelést a mi embereink nem vállalták, 
nem voltak ehhez hozzászokva. Olyan lucosokban dol
goztunk, amelyek 60 éve nem láttak fejszét. Az ujjnyi 
vékony száraz egyedektől a 40-50 cm átmérőjű fákig 
mindenféle volt ott. 20 évvel ezelőtt igen nagy szaravas
kár volt, s ez meg is látszott az állományon. Ma egy 
szarvast sem lehet látni, kiirtották mind. Még szarvas
nyomot sem láttunk. Naponta 2-3 órát jelöltem, hogy a 
fűrészeseknek ne kelljen ezzel is időt veszíteni. A kerü
letvezető eleinte egy-két alkalommal ellenőrzött, de 
hibát nem talált, többet nem is jött. A felkészítést is 
szigorúan kellett ellenőrizni, mert pl. a papírfánál 100 
db-ból legfeljebb csak egy db lehetett korhadt, túlmére-
tes, nem kellően legöcsözött stb. Ha 1%-nál több volt 
a selejt, akkor az elszámoláskor a szerződésben rögzí
tett 6%-nál többet vontak le. Ezt a 6%-ot a gépi rako
dásból adódóan a sarangokban lévő „lyukak", hézagok 
tették ki. 

Mindenhol közmegelégedésre dolgoztunk. Az erdész 
feladata a megfelelően elvégzett gyérítés és az, hogy a 
hátramaradt állományt ne érje kár. Az őt már nem érde
kelte, hogy mi lesz a kitermelt faanyaggal. Az a vevő 
gondja. Ha viszont a közelítés folyamán egyetlen sérült 
élő fát is talált, már tiltakozott. Két lengyel csapatot is 
elküldött, mert nem akarták tudomásul venni, hogy cak 
a 20 m-enként kialakított közelítőutakon lehet a gépek
kel mozogni. A közbenső törzseket kötéllel kellett kivon
szolni, csörlőzni. Ahogy mondani szokás, egy lánc 
annyit ér, mint a benne lévő leggyengébb láncszem. Ez 
érvényes a dolgozó munkacsapatokra is. Többlettelje
sítményre senki sem hajlandó, ha azonos a bér. Egyéni 
teljesítményrendszert vezettünk be. Mindenkinek külön 
pasztája volt. Igaz, az állományokban voltak gyengébb 
részek is, de a vékonyabb állomány hátrányát kiegyen
lítette az, hogy a vastag anyagokon többet kellett gö-
csözni. A napi teljesítményeket csak becsültük a fizetési 

elszámolás miatt mert a hiteles felvételezés csak 3-4 
hét után történt. Általában 5-10%-os pontossággal jól 
becsültünk. A 6 űrméteres (1x1x6 méter) alsó normát 
mindenki teljesítette, de volt, aki 10-12 űrmétert is meg
csinált. Egy űrméter 26-28 db 2 m-es papírfa volt. Csak 
olyan helyre lehetett máglyázni az út mellett, ahol 
egyébként is volt hely. így 100-150 m hosszú és 3-8 m 
magas máglyák is voltak. 

A széldöntés bekövetkezte után minden más helyen 
termelési stoppot rendeltek el, és teljes erővel a döntés 
következményeit akarták felszámolni. Nekünk szeren
csénk volt, mert a legjobb állományokat kaphattuk. A 
fakereskedők megvették a munkát (a fát még nem, mert 
tudták, hogy ahogy telik az idő, úgy csökken majd az ár). 
De így volt ez a termeléssel is. Ami a kezdet kezdetén 
50 DM volt, azért fél év múlva már csak 26-ot fizetett. A 
svédek, a norvégok, a finnek is leszorították az árat, mert 
ők nagy teljesítményű gépekkel dolgoztak. Igaz, elég 
rossz munkát végeztek, mert 40-50 cm-es tuskót hagy
tak, és nem tudtak 15-20 m-es hosszakat vágni, csak 
4-5 m-eseket. 

A minősítést és az átvételt is a termelő végezte, az 
erdész csak ellenőrzött. Igaz, olykor 10 minőségi osztly 
is volt, ami túl sok ahhoz, hogy a teljesítmény ne csök
kenjen, ezért külön hosztoltunk. A munkavédelmi előí
rásokat a legszigorúbban betartatták. 

A szerződés ellenére bizonyos fokig mindig ki va
gyunk szolgáltatva, mert az állományok minősítésekor 
a határérték szubjektív. Ha valaki először van kint, álta
lában nem adják meg azt a pénzt, amit az állomány és 
a dolgozó megérdemelne, de ha már bizonyított, jön a 
jobb állomány és a több pénzt. A helybéliek általában 
20-30%-kal többet keresnek, bár lehet, hogy a levoná
saik is nagyobbak. A mi dolgozóink nem kapták az 
itthoni fizetésüket. Amit kint kerestek azt valutaellát
mányként kapták, ós ennek 15%-át itthon forintban 
fizették ki nekik. 

A biztosítási díj 78 DM volt egy hónapra. Ezt az 
árbevételünkből a magyar külker cég fizette. A biztosí
tási díj arra jogosít, hogy ha valaki beteg, akár ingyenes 
kórházi ellátást is kaphat. Ha szállítható, úgy három nap 
után, de legkésőbb nyolc napon belül haza kell szállíta
ni, mert utána nagyon sok pénzbe kerül az orvosi ellátás. 
Végül is 11 hónapi munka után 5,5 millió forintos ered
ményt könyvelhettünk el. 

A hazatérés után egy darabig még érződött a kinti 



munkafegyelem, aztán idővel felvettük az itthoni tempót. 
Tavasszal valószínűleg visszamegyünk erdősíteni. Ott 
az erdősítéseknél nem lehet látni nőket. Visszamegyünk 
és megpróbáljuk. 

Az 1990-ben, a németországi Baden-Württemberg 
tartományban 20000 ha-t kitevő viharkárosított terület 
újraerdősítésekor a természetest, a természethez közelit 
helyezik előtérbe. Miután a kár 86%-a lucosban keletke
zett, szent elhatározás a lombos, a természetesen előfor
duló fafajok erőteljes felkarolása. Már korábbi, hasonló 
méretű károk utáni helyretétel azt mutatta, hogy mind 
ökológiailag, mind ökonómiailag célravezető az ilyen 
rendkívül nagy területeket a természet munkájának za
vartalanul átengedni. A tartományi minisztérium előírása 
szerint, ha a területen a jövőbeni célállományhoz kellő 
mennyiségű csemete található (FF 1,6, DF 1,1, T 3,3 e 
db/ha), vagy esetleg ennél kevesebb is, azt az első neve
lővágásig nyugton lehet hagyni. Amennyiben megfelelő 
szaporítóanyagnak szűkében vagyunk, a szomszédos ép 
erdőszél pedig 50-100 m távol áll, puszta bekerítés gyors 
beerdősülést eredményezhet. Ha lucot tölggyel kell fel
cserélni és kevés a csemeténk, töltelékfának felhasználht-
juk az egyéb, természetesen feljövő fafajt is, és a tölgyet 
tágabb hálózatban hozhatjuk be. Igen tág hálózatban is 
nevelhetők minőségileg megfelelő állományok. Áll ez a 
T-, LF- CSE-, DF-, EF-re kellő nyeséssel. 

(AFZ 1991.2. Ref.: Jéröme R.) 

Bog nár László, Kisvaszar: 
Egy vállalkozás naplószerű története 

Május 1. Megkerestek, vállalnék-e egy NSZK utat a 
veszélyes fakitermelés szakértőjeként a viharkároknál 
adódó munkavégzés lehetőségeit felmérni. A válaszra 
5 perc, az utazásra 3 órám volt. 

Május 3. Különböző bajorországi erdészetekkel és 
egyéb erdőtulajdonosokkal tárgyaltunk. A stáb tagjai: 
egy jugoszláv származású német építész mint mene
dzser, egy magyar kft. tulajdonosa mint tolmács, valójá
ban az egész üzlet mozgatója, és jómagam, a helyszíni 
szereposztás szerinti „magyar vállalkozó". Gondolatban 
otthoni munkahelyem képviselőjének tekintettem ma
gam és e szerint válaszoltam a vállalkozásomat firtató 
kérdésekre. A két fő kérdés: Hány embert hoz? Mikor 
kezd? 

Május 4. Szerződést írtam alá 5000 m3 lucfenyő 
feldolgozására 3x5 fős brigádokkal. Kezdés 10 nap 

múlva, díjazás 30 DM/m3. Mellékesen szóbeli egyez
séget kötöttem az Alpok egy községében 1000 m3 

feldolgozására, kérgezésére rendkívül meredek, veszé
lyes terepen 6 fővel, kezdés ugyanakkor, díj 41 DM/m3. 

Május 7. A videóra vett erdőkárokat lejátszottam er
dész kollégáknak, favágó munkásoknak. A vélemény: 
meg lehet, meg kell csinálni. Az erdőgazdaság vezetői 
már korábban elvi alapon elzárkóztak a német munka
végzéstől. Aki menni akar, veheti a munkakönyvét. 

Május 8. Az MHB komlói fiókja ígéretet tesz 1 millió 
forint kölcsönre. 

Május 10. A kölcsön rendelkezésre áll. 
Május 11. Vásárlás: motorfűrészek, szerszámok, 

munkaruhák, védőfelszerelések, ágynemű stb. 
Május 12. Egy panorámás busszal megérkeztünk. 21 

fakitermelő munkás, a kisvaszari erdészet két hét sza
badságon lévő szállítási és erdőművelési műszaki veze
tője, egy kerületvezető erdész és egy erdész-vadász. 
Hárman beszélnek németül. 

Május 14. Megkezdődik a munka. A vállalkozás indu
ló tőkéje 3000 DM. Az első napon átlalókat, mérőszala
gokat, rönkfordítókat, vágásbiztos Stihl-nadrágokat, 
krétát stb. kell megvásárolni. 

Május 17. Elfogyott a pénz. Többen összedobták 
üzemanyagra, ennivalóra, ami aprójuk volt. 

Május 20. Az elvégzett munkára 6000 DM előleget 
kaptunk. 

Május 25. Váltás: kiutazott az erdészet fahasználati 
műszaki vezetője két hét szabadságra. 

Május 30. 20000 DM előleget folyósítanak. A haza
utazó munkások már pénzt kapnak. 

Június 7. Magyarországon az erdészet igazgatójával 
bejelentkezünk a vezérigazgatóhoz bevallani mindent, 
amit már amúgy is tud. A naiv terv, hogy az erdőgazda
ságot a kész tényekkel bele lehet ugratni a német mun
kába, meghiúsul. A vezér utasítása: fejezzük be a kinti 
„banzájt". Délután az erdészet igazgatója két hét „sza
badságra" érkezik az NSZK-ba. 

Június 18. Tizennyolc év után felmondom a munka
viszonyomat. A vezér a lehető legnagyobb barátsággal 
és jóindulattal enged el. Maradhatok a szolgálati lakás
ban. 

Július 4. Kamionnal kiérkezik két LKT 81-es, ezt 
követi novemberig négy LKT 80-as, 3 db MTZ, 1 db 
Zetor és végül egy NDK kötélpálya. Egy pécsi friss 
diplomás tanárnő utazik ki tolmácsnak. 
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Az NSZK-ban történt óriási méretű széldöntvények 
elegyetlen lucosait most állóképesebb, a termőhelynek 
jobban megfelelő elegyes fafajokkal kívánják felújítani. 
Az ehhez szükséges hatalmas csemetemennyiség hiányá
ban igencsak megbecsülik az előerdőként megjelenő bár
milyen fafajú természetes újulatot is. Az állományban 
keletkezett lékeket felhasználják a korábbi egyöntetű 
szerkezet fellazítására. Ezek a foltok igen alkalmasak 
lesznek az erdőben lejátszódó szukcesszió nyomon köve
tésére, rendszeres megfigyelésüket fel kell venni a kuta
tási feladatba. Széltörött egyes fákat állva, földön fekvő
ket feldolgozatlanul a helyszínen hagynak, gondolva a 
hasznos madár- és rovarvilág élő- és költőhelyének sza
porítására. Hasonló okból nem javasolják az erdőből 
hosszabb ideig ki nem szállított faanyag minőségmegóvó 
vegyszeres kezelését sem. A keletkezett erdőszéleket 
cserjék telepítésével igyekszenek természethűre kiképez
ni. Gondolnak az állományban húzódó utakra is, ezek 
mentén nagyobb törzstávolságot kialakítva. Mindezen 
intézkedések hozzájárulnak a csülkösvad életlehetősége
inek javításához is, ezért a vadállományt fokozott mér
tékben kell levadászással fékentartani. 

(AFZ1990.37-38. Ref.: Jéróme R) 

Augusztus. Még mindig nincs a vállalkozás egyetlen 
résztvevőjének sem munkavállalási vízuma és tartózko
dási engedélye. Ezért bármelyik pillanatban munkáson
ként 10000 DM-re büntethető a munkaadó (én) és 1000 
DM-re a munkavállaló. A bruttó bevétel 30%-át kapó 
két hiéna menedzser egyre kevesebbet törődik a vállal
kozással. Újabb üzleteket szerveznek az építőiparban. 
Mindent magunk csinálunk már. A tolmács lány saját 
feje után megy és 11 munkásnak egy hét alatt megszerzi 
az összes szükséges engedélyt. A magyar TV-ben A 
Hót bemutat egy riportot a németországi favágási mun
káknál az engedélyek körüli botrányról. A határról haza
küldik egy brigádunkat. 

Szeptember. Ügyvédhez fordulunk és közreműködé
sével felmondok a két menedzsernek. A vállalkozás 
teljesen a saját lábára állt. A német menedzser bíróság
gal fenyeget, a magyar mindenhol feljelent, ahol lehet. 
A felmondás annyi zavart okoz, hogy a számlázás rövid 
ideig leáll. Több mint egy hónapig semmilyen pénzt nem 
kapunk. Hogy mindenkinek fizetni tudjak, kölcsönöket 
veszek fel. A vállalkozás mérlege -3,5 millió Ft. A fede
zet az elvégzett munkában van. 

Október: A helyzet konszolidálódik. 

November: A Landsberg Forstamt, ahol dolgozunk, 
mindenkit elküld a „szocialisták" közül, csak a magyarok 
maradnak a befejezésig. 

Február: A vállalkozás megkötötte első szerződését 
mint fakereskedő. Magyarországról akácot exportálunk 
Bajorországba. 

Március: Erdősítési munkákra sürgősen kérnek 30 
főt. Elindult haza az első kamion német fenyő. 

Milyen megszívlelhető, követhető tanulságokat tartal
maz ez a 10 hónap? 

A vállalkozásnak túl a kronologikus eseményeken 
egy emberi, egy erdészszakmai és egy német vállalko
zói története van. 

Az emberi történet kérdése: milyen ember a vállalko
zó? Mi késztet egy 5 gyerekes, 41 éves családapát 
boldog családi élettel, jó munkahellyel, szép fizetéssel 
egy ilyen kalandba? Sokan a bátorságomat emlegetik, 
de nekem csak a cigány falnak ment vak lova jut az 
eszembe, ami ugyebár nem vak, csak bátor. Nyelvtudás 
és tőke nélkül ez a vállalkozás őrültség volt. Hogy talpon 
maradtunk, mondhatnám, így kell ezt csinálni. Nem 
volna igaz. A vállalkozás mind a mai napig folyamatos 
rögtönzés. Előre soha nem lehet tervezni. A tőkehiány 
állandó pazarlást eredményez. A vállalkozás irányítói 
menet közben tanulnak meg mindent. Saját képessége
immel a kezdéskor nem is voltam tisztában. A legtöbbet 
a szerencsének köszönhetek és a sok segítő barátnak, 
kollégának. Külön fejezetet érdemelne a család, a nagy
család, amelyik elviselte, hogy néhány nap alatt egyedül 
hagytam őket az összes gonddal. 

Az erdészszakmai történet elejére kívánkozik, hogy 
elmondjam: a magyar munkások helytálltak. A magyar 
erdészek semmivel sem tudnak kevesebbet a kintiek
nél. Egy magyarországi erdész vagy munkás itthon a 
többszörösét végzi munkában a kinti kollégájánál. 

Összességében mégis azt mondom, nem méltó kö
rülmények között kellett dolgozni. A hiénák és szélhá
mosok nyüzsögtek az üzleten. A szakmai gőg nem 
engedte, hogy a hazai erdészszakma legjobb erőivel 
vegyen részt ebben a nagy lehetőségben. Nagyon sok 
pénzt kereshettünk volna, nagyon sokat tanulhattunk 
volna, és nagyon sok embernek a munkahelyét megtart
hattuk volna ezekben a hazai nehéz időkben. 

A harmadik történet egy német vállalkozás története, 
hiszen a magyar szereplők ellenére ez német vállalko-
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zás. Az első napon kiváltott német vállalkozói iparenge
dély következtében minden vonatkozásban a német 
törvényekhez, üzleti szokásokhoz kellett alkalmazkodni. 
Az első perctől kezdve kerestük a gazdagság okát, 
kerestük a csodát. Csoda nincs. Ahogy mondani szok
ták, a részletekben van elrejtve. Egy biztos, Murphy 
törvénye itt nem igaz. Aminek működnie kell, az itt 
működik. A hivatal, a munkahely, a bank, a biztosító, az 
adótanácsadó, az adóhivatal, a rendőrség, minden. Az 
emberek alapvetően nem mások, és mégis? Nem lát

tunk semmi olyat, amit ne lennénk képesek megcsinálni. 
Külön-külön már mindnyájan tudnánk „európaiak" lenni, 
de együtt? 

A lucosokban elszenvedett viharkárok, de a kereske
delem részéről élénkült érdeklődés is a lombos fafajok 
felé fordítja a figyelmet Ausztriában. A tölgyek és bükk 
mellett a kőris, juharok, sőt gyertyán, cseresznye, berke
nyék és hegyiszil áll érdeklődésük homlokterében. 

(ÖFZ 1990.12. Ref.: Jéröme R.) 

A hagyományos menedzser (ügyvezető igazgató), a vállalkozó és a belső vállalkozó 
összehasonlítása * 

Jellemző vonások Menedzser Vállalkozó Belső vállalkozó 

Fő ösztönzők 

Időbeli célok 

Előlépés és más hagyományo s 

vál lalat i elismeréske, p l. impo-

z á n s a b b s z o b a , b e o s z t o t -

tak.hatalom 

Függetlenség, lehetőség az a l-

kotásra, pén z 

Függetlenség, a lka lom előlép -

n i a  vál la lat i szervezetbe n és 

részesülni a vál la lati ju ta lmak -

ban 

Röv id lejáratúak , betartan i a 

megszabott kereteket, het i, ha-

v i , negyedév i és évi tervekben 

gondolkodni 

Tú lé ln i , elérni , hogy a  vál lalat 

5-10 éve n át fe j lődjön 

A vál la lkozó k é s a menedzse-

rek közöt t, attól függően, hogy 

a sajá t vag y a  vál la lat i célo k 

megvalósí tását ta r t ja - c sür -

gősnek 

Aktivitás 

Kockázatvállalás 

Inkább átruház teendőket és e l-

lenőriz, mintsem mag a jár el 
Közvet len részvéte l 

Több a  közvet le n részvétel , 

m in t a feladat átadása 

Óvatos Mérsékelt kockázatvál lal ó Mérsékelt kockázatvál lal ó 

Presztízs 

Kudarc és hiba 

Döntés 

Fontosak a  s tá tussz imbólu -

mok 

N e m érdekl i k a  státusszimbó-

lumok 
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FAHASZNÁLAT 

„Tízparancsolat" 
Rober B. Hisrich, a tulsai egyetem kutatója szerint annak, 
vállalkozói rendszer, a következők a feltételei: 

1. A vállalatnak legyen fontos a műszaki fejlesztés, hiszen 
ehhez új és új ötletekre van szűkség. 

2. Támogassa a kísérletezést, s vegye tudomásul a hibákat és 
a kudarcokat. Ez ellentétben áll a vállalatok szokásos 
elvárásaival. De ha a hibát és a kudarcot nem nézik el, 
kevés vagy inkább semmilyen belső vállalkozás nem jön 
létre. 

3. Nem szabad, hogy a vállalaton belül védett — monopoli
zált — tevékenységi körök legyenek. 

4. A vállalat erőforrásait a belső vállalkozók rendelkezésére 
kell bocsátani.s azok felhasználásában szabad kezet kell 
adni nekik. 

5. Bátorítani kell a multidiszciplináris összefogást, a team
munkát (ez éppen ellentétje a hagyományos vállalati szer
vezetnek és vállalatszervezési elméletnek). 

6. Ahol a belső vállalkozási szellem elterjesztésére töreksze
nek, távlati célokat tűznek ki, és minden egyes vállalkozás 
számára is perspektívát kínálnak. 

7. Az a vállalat, amelyik nem hajlandó úgy befektetni, hogy 

hogy a hagyományos vállalaton belül kiépüljön a belső 

öt-tíz évig abból nem vár hasznot, ne is próbálkozzék 
belső vállalkozással (!!!). 

8. A belső vállalkozást nem szabad senkire sem rákénysze
ríteni. (A legtöbb menedzserből nem lesz sikeres belső 
vállalkozó.) Hagyni kell, hogy a benne résztvevők termé
szetes úton választódjanak ki, s vállalkozásukat annak 
teljes befejezéséig ők gondozzák. (Ez is ellentétes a leg
több cég szervezeti rendjével, ott ugyanis a fejlesztés 
minden egyes szakasza a vállalat más-más osztályának 
hatáskörébe tartozik.) 

9. A vállalati szervezetekben azon ítélik meg a menedzserek 
teljesítményét, hogy mennyire sikerült a terveket teljesí
teniük, tekintet nélkül arra, hogy e mögött milyen minő
ségű munka van. Ezzel ellentétben a belső vállalkozóknak 
legyen joguk arra, hogy bármikor eltérjenek eredeti elkép
zeléseiktől és újakat tűzhessenek maguk elé. 

10. A legfontosabbnak ítélt feltétel: a belső vállalkozást a 
legfelsőbb vállalati vezetőknek teljes szívvel támogatniuk 
kell. 

GUTH ZSOLT, VEPERDI GÁBOR 

ÁTLALÁS - FELSŐFOKON 
fia. átlalás az erdőállományok állapotfelvételének 

egyik legfontosabb munkafázisa. Szinte valamennyi er
dészeti jellegű munkának szerves részét képezi, a fater-
méstani kutatástól kezdve az erdőrendezési munkákon 
át egészen az üzemi vágásbecslésig, és a kitermelt, 
illetve feldolgozásra kerülő faanyag átvételéig. Érthető 
tehát, hogy a szakma jelentőséget tulajdonít bármely 
újdonságnak, amely az átlalással kapcsolatos adatfel
vételi és adatfeldolgozási munkákat megkönnyíti, egy
szerűbbé és gyorsabbá teszi. 

Az első adatjegyző (regisztráló) átlalók a múlt század 
utolsó évtizedeiben készültek; elegendő Wimmenauer 
körlapjegyző vagy Hirschfeld fatömegjegyző átlalójára 

utalni. Nyilvánvaló, hogy az erdőbecslés tudománnyá 
válásával szinte egy időben merült fel az igény olyan 
terepi adatfelvételező eszköz iránt, amely egyrészt re
gisztrálja és csoportosítja a felvett adatokat, másrészt 
pedig magától összegezi a felvett faállomány egész 
fatérfogatát. Erdészek számára szükségtelen bizony
gatnunk egy ilyen eszköz előnyeit. A terepi jegyzőkönyv
vezetés és a belső adatfeldolgozás kiküszöbölése nem 
csupán munkaerő-megtakarítást jelent, hanem teljes
séggel kizárja az e munkák alatt előforduló, elhallásból, 
félreütésből, esetleg figyelemkihagyásból adódó, szinte 
bizonyos törvényszerűséggel jelentkező hibákat. 

Afenti igények maradéktalan kielégítésére csupán az 



1980-as évek végén kerülhetett sor, a kisméretű, ám 
viszonylag nagy kapacitású mikroszámítógépek megje
lenése után. Nem véletlen, hogy az első optimálisnak 
mondható terepi mikroszámítógép — a PSION-ORGA-
NISER — magyarországi megjelenését követő egy-két 
éven belül el is készült a magyar számítógépes átlaló. 
A TDMC elnevezésű átlaló kifejlesztője és gyártója a 
MECHATRON Műszertervező Gyártó és Szolgáltató 
Munkaközösség. 

A TDMC könnyűfémből, 60 és 80 cm mérőhosszal, 
+/-0.5 cm mérési pontossággal, csapadékálló kivitelben 
készült. Az adatok (fafaj, átmérő, magasság, hossz, 
egyéb kódok) bevitele az átlaló mozgó részének a meg
felelő helyre történő beállításával és egy könnyen (akár 
kesztyűben is) kezelhető gomb benyomásával, rendkí
vül egyszerű módon történik. A felvett adatokat az átla-
lóval egybeépített mikroszámítógép — programtól füg
gően — rögtön a helyszínen is feldolgozhatja, vagy 
pedig egyéb számítógépre is átvihetők, további tárolás, 
illetve feldolgozás céljából. 

A mérési adatok statisztikai elemzésére most nem 
térünk ki részletesen, ez az ERTI-ben megtekinthető, 
csupán az eredményeket foglaljuk össze. 

Az adott faállományban a hagyományos és a gépi 
átlalás hektáronkénti körlapösszege közötti eltérés mi
nimális, az 1%-ot sem éri el. A 0,1 cm pontossággal 
számított átlagátmérő esetén az eltérés nem is mutat
ható ki. A kerületméréskor a hektáronkénti körlapösszeg 
3,5%-kal, az átlagátmérő pedig 1,7%-kal magasabb 
értékeket mutat a hagyományos átlaláshoz képest. 

Az egyazon személy három módszerrel végzett adat
felvétele alapján kiszámított hektáronkénti bruttó fatér-
fogat esetén a gépi átlalás adatai alig 0,2%-kal alacso
nyabb értéket eredményeztek, míg a kerűletmérésnél a 
fatérfogat 3,8%-kal magasabb volt a hagyományos át
laláshoz képest. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a TDMC szá
mítógépes átlaló pontossága bizonyos megkötésekkel 
még a tudományos igényű adatfelvételre is megfelel. 
Mivel a műszer használata rendkívül egyszerű, az üzemi 

vágásbecslési, fatömegbecslési, ra
kodóién és erdőrendezési munkák
ra minden fenntartás nélkül alkal
mazható. 

Az ERTI olyan, dinamikusan fej
leszthető adatfelvételi és adatfeldol
gozói programot készített, amely az 
esetleges speciális igénynek meg
felelően könnyen adaptálható bár
milyen munkához. 

1990 decemberében az ERTI méréssorozatot vég
zett a TDMC tesztelésére, a Budapest II. ker. 18 A 
erdőrészletben lévő 57 éves KTT elegyes KST faállo-
mányú hosszúlejáratú fatermési kísérleti területen. 

A faállományt három személy a hagyományos mó
don, milliméter pontossággal leátlalta, két személy ke
rületmérést végzett, majd a számítógépes átialóval is 
háromszor végeztük el az állományfelvételt. 

A gépi átlalás előnyei vitathatatla
nok: 

— az adatfelvételt egy ember is 
elvégezheti, 

— nincs szükség terepi jegyző
könyvvezetésre, sem pedig benti 
adatfeldolgozásra, miáltal lényege
sen csökken a hibalehetőség, 

— a fentiek következtében csökken az élőmunka
szükséglet, 

— az adatfeldolgozás lényegesen gyorsabb és pon
tosabb. 

Összegezve: csak javasolni tudjuk a TDMC haszná
latát mind az állomány felvételi, mind pedig a rakodótéri 
munkákhoz. 



ERDŐVÉDELEM 

DR. SZENDREY ISTVÁN 

A kocsánytalan tölgy pusztulásával 
kapcsolatba hozható bioaktív vegyületek 
A növényvédő szerek hatóanyagát képező bioaktív 

vegyületek fő jellemzője, hogy az élő szervezetbe juttat
va — más vegyületektől eltérően — már igen csekély 
mennyiségben is jelentős biológiai hatást képesek kifej
teni. Az erdő faállományára ezek közül elsősorban a 
növényirtó szerek bioaktív hatóanyagai jelenthetnek ve
szélyt. A rovarölő, a gombaölő stb. készítmények fitoto-
xikus hatása ebből a szempontból elhanyagolható. 

A hatás kiváltásához szükséges alacsony dózisszint 
mellett a bioaktív vegyületek jellegzetessége még, hogy 
fitotoxikus hatásuk rendkívül gyorsan jut érvényre. Ilyen
kor szinte váratlanul, rohamos ütemben pusztulnak el 
az erdő fái. A jelenség azzal magyarázható, hogy a 
bioaktív hatóanyagok képesek az élő fa egy vagy több 
létfontosságú biokémiai folyamatát (fotoszintézis, lég
zés, fehérjeszintézis stb.) teljesen megbénítani. Ha 
azonban ez nem következik be és az anyagcserezava
rok nyomán nem lép fel jelentős biotikus károsítás, akkor 
a vegyszer inaktiválódásával a biokémiai folyamatok 
egyensúlya ismét helyreállhat, a fa regenerálódhat. 
Mindez természetesen függ a kapott vegyszerdózis 
nagyságától és a fa vegyszerlebontó képessegétől, ami 
az egyes hatóanyagok és fafajok szerint bizonyos hatá
rok között változik. 

Az erdei fák vegyszertűrő képességét eddig főleg a 
füstkárokkal kapcsolatban vizsgálták. Bebizonyosodott, 
hogy az erősen savas karakterű, oxidatív hatású, szer
vezetlen füstgázkomponensek (kén-dioxid, nitrogén
oxidok stb.) elsősorban a fenyőket veszélyeztetik. A 
lombfaféléknek rendszerint nagyobb az ellenálló képes
sége velük szemben. így a váratlanul fellépő nagyará
nyú fapusztulás, amely elsősorban a kocsánytalan töl
gyet sújtotta, újszerűségénél fogva, újszerű vegyszer
hatások vizsgálatát tette szükségessé. 

Az első tapasztalati adatokat ebben a vonatkozásban 
a vietnami háború szolgáltatta. Az őserdő fáinak repü
lőgépes, gyors lombtalanítása ugyanis bioaktív vegy
szerhatáson alapult (fenoxi-származékok). Hasonló 
megfigyelésekre nyújtott lehetőséget a mezőgazdasági 
növényvédő repülőgépek útjába eső fasorok és erdősá
vok rövid idő alatt bekövetkező pusztulása is. Annak a 
lehetőségét sem indokolt kizárni, hogy a bioaktív ható
anyagokat a szél—akár finom cseppek alakjában, akár 
a talaj porával együtt — távoli, zárt erdőállományokba 
is eljuttathatja. Egy felmérés szerint ÍTNO, Hollandia, 

1990) csupán az atrazinnevü mezőgazdasági gyomirtó 
szerből évente 14 ezer tonna jut el „légi úton" a nyugat
európai erdők lombkoronájába. Még tisztázásra szorul, 
hogy az ilyen és ehhez hasonló bioaktív hatóanyagok 
milyen mértékben felelősek az egyre nagyobb mérete
ket öltő erdőkárok előidézéséért. 

A hazai kutatócsoportok egybehangzó megállapítása 
szerint az újszerű tölgypusztulás több tényező együttes 
hatásának a következménye. Nem egybehangzó 
ugyanakkor az ún. X-tényező (Igmándy Z., 1985), va
gyis az erdőbe jutó idegen kémiai anyagok (Jakucs P., 
1984) hatásának a megítélése. A bizonytalanság foko
zódik, ha a „savas eső"-nek nevezett fogalmi kört az 
ismert szervetlen légszennyezőkön túl a jóval nehezeb
ben nyomon követhető bioaktív szerves hatóanyagokra 
is kiterjesztjük. 

A fő nehézség abból adódik, hogy amíg a szervetlen 
szennyezők kimutathatósága időben nem korlátozott, 
addig a bioaktív hatóanyagok hosszabb-rövidebb idő 
alatt lebomolva elvesztik fitotoxikus hatásukat. A nyugati 
államokban vizsgált, fotoszintézist gátló strazin a lassan 
lebomló herbicidek közé tartozik, tehát az erdőben vi
szonylag hosszú ideig tetten érhető. Mint ismeretes, az 
etrazinhoz hasonló triazinszármazékok tették lehetővé 
a kapálás nélküli kukoricatermesztést hazánkban is. 
Használatukat az ún. triazin-rendelettel időközben kor
látozták, hogy a lassú lebomlás miatt bekövetkező fel
halmozódás lehetőségét a termőtalajban csökkentsék. 
Ezáltal természetesen a széleróziós erdőszennyezés 
lehetősége is csökkent, legalábbis a triazinok vonatko
zásában. 

A lebomlás sebességét tekintve kedvezőbb, a kimu-
tathatóság szempontjából viszont kedvezőtlenebb meg
ítélés alá esnek a tiolkarbamátok, amelyek elsősorban 
szintén a kukoricatáblákon használatosak mint vetés 
előtti gyomirtó szerek. Mivel ezek a hatóanyagok nem 
szelektívek, tehát a gyomok mellett a kukoricát is elpusz
títanák, ezért csak megfelelő antidotum hozzáadásával 
kerülhetnek forgalomba. Ennek hatására a kukorica el
lenállóvá válik a herbiciddel szemben. Az antidotum-
koncepció alapján azonban csak az adott kultúrnövényt 
teszik védetté, így a tiolkarbamátok immissziója veszélyt 
jelent az erdő fáira mindaddig, amíg a hatóanyag inak
tívvá nem válik, ilyenkor viszont az azonosítás már 
bizonytalan. 



A tiolkarbamátokkal kapcsolatban szembeötlő, hogy 
a hazai gyártás beindulásának ideje (1977) jól egybee
sik a kocsánytalan tölgy pusztulásának kezdetével 
(1978). A Stauffer (USA) cég licence alapján az Észak
magyarországi Vegyiművek Alirox néven gyártotta Sa-
jóbábonyban az első készítményt. Tölgypusztulás an
nak idején egyébként az USA-ban is fellépett, sőt egy 
ott kimutatott gombafaj behurcolásának gyanúja is fel
merült az észak-magyarországi erdőket ért károsítás 
vizsgálatakor. Ettől függetlenül nem látszott feles
legesnek egy olyan vizsgálatsorozat beindítása, mely
nek célja a tiolkarbamátok és az erdő fái között fellépő 
ökokómiaikölcsönhatásokleiderítése, különös tekintet
tel a kocsánytalan tölyre. Ezt mindenek előtt az indokol
ja, hogy ezeknek a hatóanyagoknak szokatlanul nagy a 
gőztenziója. Bár előírás, hogy a vegyszert be kell dol
gozni a talajba, mégsem zárható ki annak lehetősége, 
hogy a szél által szállított porral együtt az erdőkbe is 
eljusson a beioaktív hatóanyag. Maga a gyártó üzem is 
szerepelhet emmissziós forrásként. Bár a gyártás zárt 
rendszerben folyik, üzemzavarmentesség azonban a 
legkorszerűbb technikától sem várható. A Nehézipari 
Műszaki Egyetem Általános és Fizikai Kémiai Tanszé
kének munkásságáról szóló 1983-as kiadvány szerint 
egy 1978-ban Miskolcon is érezhető légköri szennye
zést először a városi gázhálózat nagyfokú meghibáso
dásának tulajdonítottak. A tévedés abból adódott, hogy 
a városi gáz szagosító anyaga és a tiolkarbamátok 
előállítására szolgáló egyik alapanyag (az átható szagú 
etil-merkaptán) azonos. 

A tiolkarbamátok a jól transzlokálódó herbicidek közé 
tartoznak. A levélen keresztül felszívódva eljutnak a 
növényzet minden részébe. Gátló hatásukat több bioké
miai folyamatra is kimutatták. Ilyen a sejtosztódás, a 
fotoszintézis és a lipoidszintézis. 

Erdészeti szempontból külön figyelmet érdemel a 
lipoidszintézis gátlása. Ennek következménye, hogy a 
leveleken vékony, hiányos viaszbevonatú erodált kuti
kula képződik. Ez úgy mutatható ki, hogy a hatóanyagot 
lombfakadás előtt a rügyekkel hozzuk érintkezésbe. Ha 
a levélzeten a viaszbevonat már kialakult, a vegyszer 
erodáló hatása jelentéktelen. A kutikulaerózió termé
szetes következménye, hogy a fák transzspirációs víz
vesztése fokozódik, ami különösen az Északi-közép
hegység félszáraz termőhelyein hervadásos tünetek 
megjelenését idézheti elő. Ugyanakkor megnövekszik a 
lehetősége a szervetlen légköri szennyezők kártételé
nek, mert az erodált kutikulán keresztül könnyebben 
felszívódhatnak. 

Az Északi-középhegység kocsánytalan tölgyeseiben 
a transzspirációs vízvesztés szabályozásának fontos
ságára az ERTI kutatói már az 1960-as években felfi
gyeltek. Megállapítást nyert, hogy az ápolóvágások el

maradása kedvezőtlen vízviszonyok kialakulásához ve
zethet. A sűrű állományok ugyanis azonos mennyiségű 
szerves anyag létrehozásához lényegesen több vizet 
párologtatnak el, mint a szakszerűen gyérítettek. A 
törzsszám megfelelő beállításával tehát a félszáraz ter
mőhelyvízkészlete optimális mértékben fordítódhat szá
razanyag-termelésre. Ugyanakkor az állományon belül 
elfoglalt helyük szerint az egyes fák között is jelentős 
különbségek adódhatnak a transzspirációs koefficiens 
tekintetében (Izrael G., 1968). Ez a mérések szerint az 
alászorult egyedeknél kedvezőtlenebb, mint a kiemelke
dőknél, tehát az utóbbiak esetében kevesebb víznek kell 
elpárologni ahhoz, hogy egységnyi szerves anyag ter
melődjön. 

Más a helyzet, ha az abszolút értékeket vesszük 
figyelembe. A legnagyobb transzspirációs vízvesztést 
ekkor—a nagyobb szerves anyag produkcióból adódó
an — a kiemelkedő egyedeknél találjuk. Miután a tiol
karbamátok az uralkodó egyedeknek ezt a fokozott mér
tékű párologtatását még tovább fokozzák, így ezekben 
a fákban a vegyszer hatására előbb kell számolni nedv
keringési zavarokkal, mint az alászorultakban. A helyzet 
tavasszal válik a legkritikusabbá, amikor a transzspirá-
ció amúgy is fokozott mértékű. Ezt támasztják elá azok 
a megfigyelések, amelyek szerint közvetlenül lombfaka
dás után és többnyire a legéletképesebb egyedeken 
jelennek meg először a pusztulás jelei. Mint ismeretes, 
a fák járványszerű pusztulása időközben alábbhagyott. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az utóbbi évtizedben mind 
a gyártó üzemben, mind pedig a mezőgazdaságban 
jelentős erőfeszítések történtek a környezetvédelmi 
rendszabályok tökéletesítése terén, akkor a pusztulás
nak ez a mérséklődése ezek sikerét is jelenti. Hozzájá
rulhattak ehhez a hazai antidotum-kutatás eredményei 
is, amelyek feltehetőleg a kocsánytalan tölgyet is védő 
vegyszeradalékok előáll ításához vezettek. Az összefüg
gések további feltárása ezért ebben az irányban is indo
kolt lenne. 
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ERDŐVÉDELEM 

BÚS MÁRIA 

Aszálykárok 
a Veszprémi Erdőfelügyelőség területén 1990-ben 

A sokéves meteorológiai mérések szerint a Veszprémi 
Erdőfelügyelőség területén (egy elenyészően kicsi Fejér me
gyei részt leszámítva) mindenütt 600 mm feletti, sőt a Magas-
Bakonyban 800 mm-t is meghaladó csapadék esik. 

A KDT KÖVIZIG Veszprémi Szakaszmérnöksége által és 
a térség erdőgazdaságainak területén (Balatonfelvidéki 
EFAG, MH Veszprémi Erdőgazdaság) havonta mért adatokat 
(18 mérőhely) alapul véve megállapíthatjuk, hogy Veszprém 
megyében és szűkebb környezetében az 1976-1985 közötti 
tíz esztendőben az átlagos évi csapadékkösszeg 627 mm volt. 
Akadtak ugyan feltűnően száraz évek (1978,1981,1983), de 
az nem fordult elő, hogy három évben egymás után kevés lett 
volna a csapadék. 

Az 1988-1990 időszakban évente átlagosan 529 mm csa
padék hullott a vizsgált térségben, s ezen belül 1990-ben csak 
501 mm. Ezen adatok alapján az utóbbi három, s főleg az 
1990. évet aszályosnak nyilváníthatjuk. 

Figyelemre méltó, hogy ezen utóbbi három évben az őszi 
és téli évnegyedben csak az éves csapadék 41 %-a hullott le. 
Láthatjuk, hogy a talajban való elraktározódás, a víztároló 
kapacitás feltöltődése évek óta hiányos. A térségben elvárha
tó arány legalább 50% volna, tehát az éves csapadékösszeg 
felének az őszi és téli évnegyedben kellene jelentkeznie. 

Ha a csapadék havi megoszlását vizsgáljuk, tapasztaljuk, 
hogy az utóbbi árom év átlagában egy augusztusi maximum 
(78 mm) és egy júniusi másodmaximum (72 mm) alakult ki. Ez 
az elég szokatlan helyzet a földközi-tengeri légáramlatok 
kedvező, segítő hatására utal. Ha az uralkodó északnyugati 
légáramlatok nem szállítanak elég csapadékot, úgy bizonyos 
esztendőkben a Földközi-tenger felől érkező déli, délkeleti 
szelek késő nyári csapadéka menti meg vegetációnkat. 

Sajnos az átlag túl sok mindent elfed, hiszen éppen 1990-
ben júniusi maximum (98 mm) és szeptemberi másodmaxi
mum (67 mm) adódott. Az utóbbi későn érkezett, hiszen 
augusztusban mindössze 22 mm csapadék hullott. A cseme
téknek ez okozta a legnagyobb sokkot, s a legjelentősebb 
pusztulást ezután tapasztaltuk. 

A tavaszi ültetések szempontjából meghatározó április, 
május hónapokban általában kielégítő a csapadékmennyiség, 
sajnos azonban 1990 májusában is messze az átlag alatt 
hullott (április 49 mm, május 31 mm). 

Az aszály hatását csak fokozta az a tény, hogy az esősebb 
nyári hónapok nagyobb évi csapadékösszegei sem gyakori, 
áztató, nevelő esők formájban, hanem 1-2 nap alatt hullanak 
le. Ezeket a zivatarok hozta intenzív esőket az erdő még 
viszonylag jól hasznosítja, de a vágásterületeken nagyobb az 
elfolyás, a párolgási veszteség. 

A folyamatos erdősítésekben az erdőfelügyelők évről évre 
rögzítik a károsításokat. Természetesen az általuk felvett érté
kek bizonyos hibákkal terheltek lehetnek, tartalmazhatnak 
szubjektív elemekt, tévedést is, de nagyságrendben megbíz
ható, eligazító számadatok ezek. 

Az első, nyugtalanságra okot adó jelek bizonyos területek 
több éves, mesterséges tölgyerdősítéseiben már 1990 júniu-
ásban mutatkoztak. A csemeték előző évi hajtása elszáradt, 

rajta a már kihajtott tavaszi levelekkel. Az éves növedékkie-
sést nem magyarázta más, mint a korábbi két év csapa
dékszegénysége, hideg, száraz telei, s az 1990. évi száraz 
tavasz. Számottevő károsító vagy kórokozó kártételt nem 
tapasztaltunk a visszaszáradó csemetéken, s a termőhely is 
optimálisnak volt mondható. Ezen károk egy részét minőségi 
aszálykárként vették fel az erdőfelügyelők 32 hektár redukált 
területen, 277 ezer forint értékben. 

A Veszprémi Erdőfelügyelőség területén 1990-ben 686 
hektáron rögzítettek az erdőfelügyelők az E-lapokon mennyi
ségi aszálykárt a folyamatban lévő 15160 hektár területről. 
Értéke közel 31 millió forint. A csapadékhiány miatt tehát közel 
700 hektár erdősítés teljesen elpusztult. 

Fontos megfigyelésünk volt, hogy az első kivitelek kevésbé 
szenvedtek, ami nyilván a jó talaj-előkészítésnek tudható be, 
a pótlásokban viszont (főleg az 1990. tavasziban) hatalmas 
volt a pusztulás. 

Leginkább az erdei- és feketefenyő-, a cser- a 
kocsánytalan- és a kocsányos tölgy-, valamint az akáccse
meték károsodtak az aszálytól, elsősorban a Balaton-felvidé
ken és a Bakony nyugati, északi peremterületein, s mindenütt 
a déli kitettségekben. A Magas-Bakonyban csekély aszálykár 
mutatkozott, ott az erdőklímát őrző gazdálkodási mód (felújí
tóvágás) is megmenti a szárazság okozta sokktól a felújítási 
szintet. Természetesen a szárazság miatt elmaradó makkter
més mégis kihat a felújítások sikerére. 

Augusztus elején tapasztaltuk, hogy a Balaton-felvidék 
bazalthegyein és környékükön több száz hektáron az akác és 
a bodza, esetenként a mezei szil levelei egyik óráról a másikra 
szinte gutaütéses tünetek kíséretében megfeketedtek, elszá
radtak. Érdekes volt megfigyelni, hogy ugyanazon bokornak, 
fának egyes hajtásai elszáradtak, mások zöldelltek. Több 
kutató és bizottság vizsgálta a jelenséget, s a végén egyéb 
kórokozót, kártevőt, vegyszerhatást felfedezni nem tudván, az 
aszálykár mellett döntöttek. 

A következő egy-két hétben — augusztus közepén — a 
Balatonfelvidék déli lejtőin az idős molyhos tölgyes, virágos 
kőrises állományok lombja száradt el, s a viruló nyárban ijesztő 
képet mutatott a Keszthelyi-hegység Balatonra lejtő része, 
Csopak környéke. Az évgyűrűk méretében bizonyára érzékel
hető lesz az 1990-es aszályos év, de azt, hogy a lombszára
dást kísérte-e pusztulás vagy csupán a természet védekezé
se volt, csak az idén tudjuk megállapítani. 

* 
Az aszály a mezőgazdaságban is, az erdészetben is relatív 

fogalom. Egyrészt az alacsony csapadékmennyiséggel, ezen 
belül a kedvezőtlen megoszlással határolható körül, másrészt 
kártételeivel. A folyamatos erdősítésekben tapasztalható kár 
egy része lehet másodlagos (gyenge csemeteminőség, talaj
előkészítés, ápolás hiánya), de olyan esztendőben, amikor az 
idős állományoknak is szárad a lombja, az aszály ténye nem 
vitatható. 



MARKÓ BÉLA, NAGY ZOLTÁN 

A szelídgesztenye pusztulása 
a dél-dunántúli termőhelyeken 

A szelidgesztenye hazánk délnyugati és nyugati részén 
őshonosnak tekinthető faj. Bár állományainkban részaránya 
elenyésző, jelentősége mégsem lebecsülendő. Ezért folytat
tunk megfigyeléseket 1989-1990-ben a tapasztalható pusz
tulás mértékére és feltételezhető okaira vonatkozóan. Vizsgá
latainkat két, egymástól eltérő tulajdonságokkal bíró területen 
végeztük. Egyfelől az elegyes állományokkal jellemezhető 
Kelet-Zalában (Keszthely és Sümeg környéke), másfelől a 
nagy kiterjedésű, elegyetlen tömbökkel rendelkező Kelet-Me
csekben (Pécsvárad, Zengővárkony). 

Avizsgálati területekre jellemző előfordulásokon kívül meg
figyeltük a mindkét tájon általánosan fellelhető egyedi, kertben 
nevelt példányokat is. A közvetlen terepi felvételeket dr. Ig
mándy Zoltán és munkatársai által a tölgy hervadásos beteg
sége elterjedésének vizsgálatára kidolgozott ötfokozatú skála 
alkalmazásával végeztük. E módszer használatát indokolta a 
két betegség nagyon hasonló megjelenése (gutaütésszerű 
gyors lombpusztulás). A skála fokozatai a következők: 

I. egy vagy több éve kiszáradt egyed, 
II. vizsgálat évében kiszáradt egyed, 
ill. 3,2 beteg, pusztulófélben, 

3,4 beteg, javulás feltételezhető, 
IV. gyengélkedő példány, 
V. egészséges. 
A diagram az 1990-es felvételezés eredményeit foglalja 

össze. Belőle a következőket vontuk le. 
Lényeges különbség az 5. és az 1. fokozatokban látható. 

Ennek oka az 1. fokozatban az, hogy a zengővárkonyi Nagy
gesztenyésben az elpusztult egyedeket évről évre kitermelik. 
Az 5. fokozat azt a tapasztalatot támasztja alá, hogy az idős 
fák jobban ellenállnak a fertőzésnek. (A Nagygesztenyésben 
a 200-300 éves fák dominálnak.) Felmerül a kérdés; vajon mi 
okozza ezt a súlyos pusztulást? 

A köztudat a gesztenye legveszélyesebb betegségének a 
tintabetegséget (Phitophtora cambiora) tartja. Ezzel szemben 
mi úgy tapasztaltuk, hogy ez a betegség csak a már legyen
gült, sérült (pl. kupacségetés, gesztenye felszedése) egyede
ket támadja másodlagos károsítóként. Előfordulását igen kis 
mértékben tapasztaltuk. Ezért más irányban próbáltunk keres
gélni. 

A gesztenyével foglalkozó hazai irodalomban néhány éve 

fokozottan foglalkoznak az amerikai gesztenyén a szilpusztu
láshoz hasonló, végzetes járványt okozó kéregelhalással, az 
Endothia parasitica nevű gomba kártételével. A külföldi szak
irodalom néhány évtizede szintén beszámolt Nyugat-Európá
ban (Olaszország, Svájc, Franciaország) hasonló pusztulás
ról. Nálunk erről először Kőrtvéty 1970-ben tesz említést. 
Elképzelhető azonban, hogy Simon József által Az Erdő 1962. 
évi számában leírt, szelídgesztenyén tapasztalható általános 
legyengülés szintén az Endothia számlájára írható; a mi vizs
gálataink szintén ezt támasztják alá. Nem zárható ki azonban, 
hogy a pusztulás oka összetett környezeti hatások következ
ménye. Figyelmeztető még, hogy a betegség lefolyása igen 
gyors és katasztrofális. 

Tapasztalataink is azt mutatják, hogy sürgősen tennünk kell 
valamit, ha meg akarjuk menteni a szelídgesztenyét. 

A védekezés tekintetében eddig a következő lehetőségek
kel foglalkoztak: 

1. Növényegészségügyi rendelkezésekkel összekötött me
chanikai védekezés. E. parasitica nálunk is ka-rantén kóroko
zó. A fertőzött fák megsemmisítésétől elgfeljebb a betegség 
terjedésének lassulása várható. 

2. Ellenálló fajták nemesítése. Mivel ez ideig kizárólag a 
japán gesztenye (Castanea molissima) bizonyult ellenllónak, 
ez a faj azonban a mi éghajlati viszonyainkat nem tűri, ezért a 
nemesítési munkáktól nem várhatunk jelentős eredményeket. 

3. Kémiai védekezés. A vegyszeres védekezés alapvető 
problémája, hogy ez ideig nem sikerült megoldani a vegysze
rek lokalizált kijuttatását. Másrészt meggondolandó, hogy sza
bad-e kemikáliákkal agyonterhelt környezetünket további 
ilyen jellegű hatásoknak kitenni. 

4. Biológiai védekezés. Az USA-ban és Franciaországban 
kísérleteznek hiperparazita törzsek alkalmazásával. A mód
szer azonban eddig csak laboratóriumi körülmények között 
hozott eredményt, erdőgazdasági alkalmazhatóságától még 
messze állunk. 

Véleményünk szerint a gesztenye megmentésének lehető
ségét más irányból kell megközelíteni. Abból indulunk ki, hogy 
egyetlen ellenálló faj (C. molissima) nagy valószínűséggel 
együtt fejlődött a kórokozóval. A rezisztencia így természetes 
úton alakulhatott ki. 

A megoldás tehát az lehet, hogy a termé
szetes szelekció idejét a termőhelyi lehető
ségek függvényében minél nagyobb mérté
kű telepítéssel lerövidítjük. Ez termé
szetesen csak ellenőrzött, fertőzésmentes 
szaporítóanyagokkal történhet. A szaporító
anyag forrásai lehetnek a kertekben elkülö
nülten előforduló egyedek. Tapasztalataink 
szerint ezek a fák kevésbé vagy egyáltalán 
nem fertőzöttek. Az erdőtelepítések sikerét 
a telepített és valószínűleg kipusztuló gesz
tenyék nem veszélyeztetik, mert a E.parasi
tica tölgyeken nem okoz járványt, és a ma
ximum 20%-os szórt elegyítés a geszte
nyék teljes pusztulása esetén sem kockáz
tatja az erdősítés sikerét. 



A KENDERMA GBOGAR 
Ismét tavasz van! 

Mennyire biztató, üdítő él
mény az első, igazán me
leg napsütésben újra felfe
dezni az éppen bomló rü-
gyeket, a friss hajtásokat. 

Egy barna színű kis bo
gár — a kendermagbogár 
—is pontosan eben az idő
ben jelenik meg a nyarak, 
az akác vagy éppen az er
deifenyő-csemeték csú
csain. 

Először Földi János 
(1755-1801) a „füvésztu-
dományok" és a magyar ál
lattan neves úttörője írt ró
la, mégpedig olyan találó
an, hogy jobban nem is jel
lemezhetnénk: „Kender
mag nagyságú és színű 
bogár" (idézi: Bálás, Sárin

ger, 1984 Kertészeti kártevők. 516-520 p.). 
Tudományos nevében (Peritelus familiáris) a latin familiáris 

szó jelentése: családhoz tartozó. 
Ennek alapjául az a tulajdonsága szolgálhat, hogy csak

nem mindig párban, kis csoportokban, mondhatnánk „csalá
dosán" figyelhetjük meg a vékony hajtások csúcsain. Ennek 
következményei is vannak, amit a szétrágott rügyek, kicsipké
zett levelek jeleznek. 

Az Erdészeti Lapokban először 1886-ban (25. évf. 752.p.) 
Illés Nándortól olvashatjuk kártételének részletes, szemléle
tes leírását. Ezt több hasonlójellegű híradás követi (pl. Kiss F. 
1895, E.L 34.1026-1027 p.), amelyek nyomán a kendermag
bogarat, mint az akácsemeték gyakran kellemetlenné váló 
károsítóját ismerte meg az erdész szakma. 

Egészen újfellépéséről, erdeifenyő-erdősítések elpusztítá

sáról írt Györfi János 1953-ban (Az Erdő, 2. 155-160 p.). 
Tanulmányában részletesen ismerteti a bogár biológiáját, kár
tételét, az alkalmazható védekezési eljárásokat. A vegyszeres 
védekezés helyett Györfi János az erdősítendő, felújítandó 
területek szántását, gyomtalanítását javasolja, mégpedig ak
kor, amikor a lárvák még nem bábozódtak be (június közepe). 
Illés Nándor és Kiss Ferenc a károsodott akáccsemeték nye
sését, tőrevágását, de még inkább tyúk, pulyka,legfőképpen 
a gyöngytyúk tartását javasolták a csemetekertekben, mert így 
sikeresen megakadályozhatók a károsítások. 

A kendermagbogár ellenségei a természetben a nagy ter
metű futóbogarak, a meleg, homokos termőhelyeken a gyíkok, 
a madarak közül a seregélyek, a cinkék és a mezei veréb, de 
a fogoly és a fácán is. 

A vele azonos biotópban elterjedt hangyalesők valószínű
leg nem bírnak el ezzel az erősen kitinizált bogárral, pedig 
azok gyakran beleesnek a hangyaleső lárvák „krátereibe", 
lévén, hogy a, kifejlett bogár repülni képtelen (szárnyfedői 
összenőttek). így csak „gyalog" keresheti fel tápnövényeit, 
amelyek közé a legkülönbözőbb lágyszárúak, a gyümölcsfák, 
a szőlő és természetesen az erdősítések, felújítások csemetéi 
is beletartoznak. 

ZOOLÓGIAI JEGYZET 
Név: Peritelus familiáris (Coleoptera, Curculionidae) 
Leírás: 4 - 6 mm, a szárnyfedők erősen boltozottak. Barna és fehér 

színű pikkelyek az ormánytói a szárnyfedő csúcsáig húzódó szabály
talan sávokat, foltokat alkotnak a bogár egész testfelületén 

Elterjedés: pontusi faj, Magyarországon elsősorban a laza hook-
talajokon gyakori. 

Szerveződés: Petézés április-májusban a talajban, a árva gyöke
rekkel táplálkozik, nyár végén, ősszel bábul, bogár alakban a talajban 
telel át. Áprilisban, kora tavasszal jelenik meg. 

Erdészeti jelentősége: Polifág faj, egyes években a rügyek meg-
rágásával a csemeték lombosodását késleltetheti, esetleg a fácskák 
pusztulását okozza. _ _ _ K Traser György 

„Erdőkárokés levegőszennyeződés'' tárgyában 1990-ben már harmadszor egy 
több mint 600 oldalas összefoglaló tanulmány készült az egykori Német Szövetségi 
Köztársaságban 1986-89 kőzött végzett kutatási eredményekről. 

Németország természetföldrajzi viszonyai nagymértékben eltérnek Magyarorszá
gétól, ennek ellenére a tanulmány legfontosabb megállapításai a hazai hasonló irányú 
kutatásokat végzők és a gyakorlati szakemberek számára is figyelemre méltóak 
lehetnek: 

— Az erdők egészségi állapotának lényeges javulásáról az elmúlt három év 
távlatában nem beszélhetünk. A lomblevelű fafajok károsodásának mértéke rosszab
bodott, a tűlevelű fafajoké pedig az 1985-86-os mélypont után csökkent. 

— Az ún. újszerű erdőkárok lényegében, külsőleg látható szimptómái (lomb- és 
tűlevél-veszteség és elszíneződés, állományok pusztulása) már régóta ismertek. 
Újszerű azonban a betegség nagy földrajzi elterjedése, egyes régiókban történő erős 
kiterjedése (fellépése) és néhány év lefolyása alatt több fafajnál megfigyelhető meg-

— Az .újszerű erdőkárok" kialakulása abiotikus és biotikus tényezők komplex 
hatására vezethető vissza, amelyben az ipari termelésből, az energiaszolgáltatásból, 
a közlekedésből és a mezőgazdaságból stb. származó levegőszennyeződés 
kulcsszerepet játszik. 

— A középhegységek magasabb régióiban lévő lucfenyvesek tűlevél-sárgulása 
összefüggésbe hozható a légszennyeződés előidézte talajsavanyodással. Itt a 
szennyező anyagok közvetlen hatása csak kísérő tényezőként játszik szerepet. 

—Az erdők életképességének megtartásához elengedhetetlen feltétel—nemzeti 
és nemzetközi kereteken belül—a légszennyeződés, a káros anyagok kibocsátásának 
csökkenése. 

— A levegő tisztán tartásához vezető intézkedések egyúttal az emberek egész
ségének megóvását a természetes vizek és az épített környezet védelmét is szolgál
ják. 

—Az erdei ökoszisztémák az őket érő levegőszennyeződésre csak lassan is igen 
összetett módon reagálnak. Ezért e témában csak hosszú időtartamú interdiszcipliná
ris alap- és alkalmazott kutatás hozhat kielégítő eredményeket. 

— Az egész országra kiterjedő erdőké/felvételek, amelyek nem specifikus külső 
jegyek alapján történő felvételek, csak statisztikai adatokkal szolgálnak. A lomb- és 
tűlevél-veszteség és -elszíneződés természetes változása (ingadozása) nem minden 
esetben sorolható az .újszerű erdőkárok" szimptómái közé. 

— Az erdőkárok okainak kutatásához azonban az erdőkárok felméréséből szár
mazó statisztikai adatok fontos információkat nyújtanak. 

—Az erdők stabilitását szolgáló erdőművelési eljárások—mint pl. alátelepítés és 
elóállományok létesítése árnyéktúró fafajokai — nem hoznak megfelelő eredményt a 
vadállomány nagymérvű károsítása miatt. Az Alpok térségében az átlagosnál nagyobb 
vadlétszám megakadályozza a termőhelynek megfelelő elegyes erdők természetes 
felújulását. Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztémákban uralkodó természetes folyamatok 
többé nem képesek a faállományok stabilitását biztosítani. 

—A több év óta feltételezett járványszerű megbetegedés elméletét, amely szerint 
patogén károsítok közvetlen összefüggésben állnak az .újszerű erdőkárokkal", mind 
ez ideig nem sikerült bizonyítani. 

— Az erdők megbetegedésének okaira vonatkozó alternatív elméletek — mint 
például az elektromágneses sugárzás—tudományosan nem megalapozottak, és igy 
nem valószínűsíthetők. 

—Az erdőkárok kutatásainak támogatása lehetővé tette fiatal, dinamikus kutatók 
nagy számának ki- és továbbképzését, akik a jövőben az erdőkár- és az ökosziszté
ma-kutatást tovább folytatják. 

Forrásanyag: Forschungsbeiral Waldscháden (Luftverunreinigursgen November 
1989. Dritter Bericht). 

Dr. Führer Ernő 
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BARTHA PAL 

Meditáció 
az erdészeti szaporítóanyag-felügyeletről 
A termelésben eltöltött 20 évi szolgálat után 1989-ben 

kerültem az erdészeti szaporítóanyag felügyelethez. 
Hosszú évek előkészítő munkái után akkor gyorsult fel az 
OECD-be való felvételünk ügye. Ennek érdekében sürgő
sen ki kellett dolgozni ellenőrzési rendszerünket, és én e 
munka során részleteiben megismertem az OECD köve
telményrendszert. Ez ügyben négy alkalommal módomban 
volt konzultálni nyugati kollégákkal. Minél jobban elmélyül
tem a témában, annál több kétségem keletkezett a mi 
szaporítóanyag felügyeletünk szakmai megalapozottsága 
és hatékonysága felől. 

Cikkemmel nem kívánom fellazítani az amúgy sem ma
gas szakmai fegyelmet. Célom az, hogy gondolatébresz
tőként felvessem azokat a problémákat, melyek megoldá
sa nélkül nem lesz igazi hitele és értelme munkánknak. 
Tudom, hogy ehhez most nem igazán kedvezőek a körül
mények, de véleményem szerint mind a termelésben dol
gozó kollégáknak, mind a főhatóságnak szüksége van a 
olyan helyzetelemzésre, mely alapot adhat a kibontako
záshoz. 

A mezőgazdaság és kertészet csak intenzív agrotech
nikával és növényvédelemmel tudja fenntartani kultúráit, 
melyek érzékenységének egyik oka a nemesítés. Ez az 
állapot nem lehet cél az erdőgazdálkodás számára. A mi 
feladatunk a természetszerű erdőgazdálkodásban önfenn
tartó ökoszisztémák biztosítása. 

Fentiekből következik, hogy az erdészeti szaporító
anyag felügyeletet csak tudományos alapon szabad vé
gezni. 

Sajnos ma az erdészeti növénynemesítésnek nincs iga
zi gazdája, nincs koncepciója, nincs felelőse, aki összefog
ná e témát, és a helyzet ma még rosszabb, mint tegnap 
volt. 

E nem túl bíztató bevezető után rátérek azokra a kérdé
sekre, amelyek a legproblematikusabbak. 

1. Először is tisztázni kell, hogy mi az erdészeti szapo
rítóanyag felügyelet célja? Véleményem szerint a cél egy
részt az erdők hozamának emelése a nemesítés eredmé
nyei révén, másrészt a természetszerű erdőgazdálkodás
ban a származási körzetek ajánlásként való alkalmazásá
val az ökológiai stabilitás őrzése. 

E cél elfogadása azt jelenti, hogy a szigorú ellenőrzési 
rendszert elegendő lenne az állományalkotó fajokra alkal
mazni, úgy, ahogyan azt az OECD is teszi. (Mi értelme van 
az MJ, VK, kökény, galagonya stb. hatósági ellenőr
zésének a megfogalmazott cél elérése érdekében? Itt 
elegendő lenne egy önkéntes információ a gazdálkodó 
részéről.) 

Fenntartásaim vannak abban is, hogy a felügyeletnek 
szerepet kell vállalni a szabványméretek minősítésében. 

Ez az eladó és a vevő dolga, ahol iránymutató lehet a 
termékszabvány, de ettől a gyakorlatban sokszor el is 
térnek (pl. csemetehiány esetén, vagy sekély termőrétegre 
való csemete vásárlásakor stb.). 

Export vonatkozásában még problematikusabb a szab
ványhoz való ragaszkodás, mivel a klimatikus különbségek 
miatt a magyar szabványt nem lehet hozzáigazítni a humi-
dabb klímájú nyugati országokéhoz. Ott a hazainál jóval 
nagyobb méretű csemete a kívánatos. 

Összefoglalva, véleményem szerint a szaporítóanyag 
felügyelet feladata a szaporítóanyag szemmel nem látható 
tulajdonságainak (származás, genetikai érték) igazolása 
az állományalkotó fafajokra nézve. 

2. Létre kell hozni azt a kutatóbázist, amely elméletileg 
megalapozza az erdészeti szaporítóanyag felügyelet mun
káját. Ennek lehetséges helyei: 

Erdészeti Tudományos Intézet 
Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron) 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet 

Az OECD országok általános gyakorlatában a szaporí
tóanyag felügyelet .kijelölt hatósága"az az intézmény, ahol 
az erdészeti növénynemesítés folyik, hiszen ez a tevé
kenység beavatkozást jelent az erdei ökoszisztémába. A 
hatóság ezen értelmezése tehát nem az ellenőrzés tech
nikájára vonatkozik, hanem az elméleti alapok kidolgozá
sának jogára. 

Sajnos az ERTI nem igazán gazdája ennek a tevékeny
ségnek, hiszen évek óta a létéért küzd, és az alapkutatások 
helyett kénytelen egyre nagyobb arányban megbízásos 
munkákat végezni. (Az OECD országok általános gyakor
lata szerint ez az intézmény a kijelölt hatóság.) 

Az MMI-né\ egy ilyen tevékenységnek jelenleg semmi
lyen feltétele nem adott. Itt még a szakmai tájékozódás 
sem megoldott. (Az erdészeti szakkönyvek száma 5-6 
kötetre tehető a könyvtárban.) 

A szellemi erők oldaláról kedvező megoldásnak tűnhet 
az EFE kijelölése, amennyiben ehhez az anyagiak rendel
kezésre állnak, és e feladat „belefér" egy egyetem profiljá
ba. 

Összefoglalva a problémát, a jelenlegi kuszált helyzet
ből csak akkor lehet előre lépni, ha az erdészeti nemesí
tésnek egy felelős intézménye lesz, és az egyúttal betölti 
a .kijelölt hatóság" szerepét is. 

3. Legfontosabb szakmai problémák témánként (neme
sítés és ökológia): 

3.1. Magtermelő állományok, maggazdálodás: 
A maggazdálkodás múltjáról és helyzetéről e lap előző 

két számában tájékoztatást adott dr. Marjai Zoltán, így én 
e témával nem kívánok foglalkozni. 

A témához kapcsolódik a származási körzetek kérdése. 



A növények különösen érzékenyek az É-D-i horizontális, 
valamint a vertikális mozgatásra. (A kettő hatásában ha
sonló ökológiai változást eredményez.) Egy határon túl egy 
ilyen irányú változás gyengültséget, esetleg pusztulást 
jelenthet. E meggondolásból szükségesnek látszik a szár
mazási körzetek elhatárolása. 

Más tehetség híján mi elfogadtuk az ökológiailag elkü
löníthető 9 tájcsoportot származási körzetként. Egy ilyen 
kis országban, alacsony hegyekkel vajon elkülöníthető-e 
genetikai alapon származási körzet? Ha igen, ez hogyan 
felel meg a mi rendszerünknek? Mi minden fajra egysége
sen alakítottuk ki a származási körzeteket. Németország
ban ezt fajonként állapítják meg. Tekintettel arra, hogy a 
növények nem ismerik e politikai határokat, a kutatóknak 
e téren egységes elvekben kellene megállapodni. 

A legfontosabb fafajok (tölgy, bükk) szakaszosan terem
nek, emiatt a viszonylag kis területű magtermelő állomá
nyok az üzemi gyakorlat számára nem lehetnek meghatá
rozó forrásai a gyűjtött magnak. Ez még jó termés évében 
is lehetetlen. Akkor mi a magtermelő állományok szerepe? 
Génmegőrzés? Természetvédelem? Esetleg csökkenteni 
kellene a követelményeket, és erdőrészek helyett tájakat 
kellene kijelölni maggyűjtés céljára? 

3.2. Magtermesztő ültetvények (plantázsok): 
Ez a nemesítési eljárás már intenzívebb beavatkozást 

jelent az erdei ökoszisztémába. A nemesítő és az ökológus 
érdeke más. A nemesítő homogén populációt kíván létre
hozni egy gazdasági cél elérése érdekében. Ez annál 
sikeresebb, minél inkább sikerül lecsökkenteni a populáció 
génkészletének variabilitását. 

Ezzel szemben az ökológus széles genetikai alapot 
szeretne a természetszerű erdőkben, hiszen az evolúció 
során mindig ez biztosította a túlélést, az ökoszisztéma 
stabilitását. 

Fentiek alapján a természetszerű erdőgazdálkodásban 
a szaktudománynak meg kell határozni a nemesítés hatá
rait, és ezt törvényben kell rögzíteni. 

Fontosnak tartom meghatározni azon termőhelyi osztá
lyokat, ahol nemesített anyagot szabad felhasználni. Ezt 
az indokolja, hogy a genetikailag determinált többlethozam 
csak jó termőhelyen realizálható, ebből következik, hogy 
gyenge termőhelyen a nemesített anyag széleskörű alkal
mazásával egy közgazdaságilag sem indokolható ökoló
giai kockázatot vállalunk. 

A pionír erdeifenyő jelentős része gyenge termőhelyre 
kerül. Szabad-e a magellátást kizárólag plantázsokra kor
látozni? 

3.3. Vegetatív szaporítás: 
Ez a szaporítási mód korlátozás nélkül csak a rövid 

vágáskorú, ültetvényszerű erdőgazdálkodásban fogadha
tó el (nyár-fűz). 

Az ökológiai egyensúly megőrzésének érdekében a 
természetszerű-erdőgazdálkodásban szigorúan meg kell 
határozni a vegetatív szaporítás szakmai feltételeit. (Pl. 
hány klónból álló tölgyes elégíti ki a stabil ökoszisztéma 
követelményét.) 

Izgalmas kérdés, hogy vajon 10000 db/ha nemesített 
anyagból készített tölgyerdősítés ad-e jobb erdőt, vagy 
egy szakszerű természetes felújítás? 

Előbbi esetben a nevelővágások miatt („utószelekció") 
minden huszadik fa éri meg a véghasználatot, míg egy 

tisztességes természetes felújításban minden 100-200. fa. 
Tekintettel arra, hogy a fahasználatot a fa fenotipikusan 
jelentkező kedvező tulajdonsága érdekli, lehet, hogy 
ugyanazt a célt (egyenes, elágazásmentes törzs, stb.) 
elérnénk az utóbbi módszerrel, megtartva az erdő széles 
genetikai bázisát, ráadásul garantáltan őshonos fafajjal (és 
még számtalan előnnyel). 

4. Ismereteim szerint (talán a nyarak és fűzek kivételé
vel) problémás — jogilag rendezetlen, többé-kevésbé gaz
dátlan, hatóságilag ellenőrizhetetlen — témák: 

— törzsfák kijelölése, minősítése, nyilvántartása (pedig 
ez a nemesítés kiindulási anyaga); 

— klónarchívumok fenntartása, kezelése, nyilvántartá
sa, ellenőrzése (ennek célja a törzsfák genetikailag válto
zatlan formában való megőrzése, valamint tudományos 
megfigyelések); 

— genetikai kutatások, génmegőrzés; 
— származáskutatás, származásikörzetek kialakítása; 
—annak tudományos igényű mérése, hogy a nemesített 

szaporítóanyag valóban produkál-e többlethozamot az 
üzemi gyakorlatban? Mikor romlik le annyira, hogy vissza 
kell vonni a szaporítási engedélyét? 

— a dokumentációk rendezett, hiteles, hozzáférhető 
megőrzése. Elrettentő példa, hogy a plantázsok telepítése 
24 évvel ezelőtt indult meg, de a törzskönyvezés a mai 
napig elmaradt, miközben a dokumentációk jelentős része 
elveszett? Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, mely szerint 
bizonyos kutatási munkák személyhez kötődnek, és annak 
távozása utána dokumentációk hozzáférhetetlenné vál
nak (pl. dr. Tuskó László vörösfenyő plantázsai). 

5. Hatósági ellenőrzés 
Az MMI szervezetében öt erdészeti felügyelő látja el a 

szaporítóanyag felügyeletet az országban. Ez a létszám 
még a legszerényebb mértékű csemetekerti ellenőrzésre 
sem elegendő. (A csemetekertek mennyisége 467 db, 
2926 ha, a szerződött termelők száma kb. 500). 

Jelen szervezetben megoldhatatlan feladatok: 
— A csemetekertekben elvetett mag döntő hányada 

(cca. 90%-a) erdőből származik (csak a plantázsmag 
nem). Az MMI 1990-ben 6 munkanapot fordított az erdő
ben történő gyűjtés ellenőrzésére, holott a szúrópróbasze
rű ellenőrzés OECD követelmény; 

—A magtermelő állományok fahasználati engedélyezé
se az MMI és az Erdőfelügyelőségek kezében van. Ez egy 
olyan bizonytalan helyzetet teremt, ami miatt a munkák 
állnak; 

— Felügyelőink a szaporítóanyagot a csemetekert ka
pujától szem elől tévesztik. Ennek további fejlődését csak 
az erdőfelügyelők tudják figelemmel kísérni. Egyedül ők 
tudják véleményezni egyes fajták használati értékét, ter
mőhelytűrését. 

Fenti problémák csak akkor oldhatók meg, ha az erdé
szeti szaporítóanyag felügyeletet az Erdőfelügyelőségek 
végeznék. 

6. Összefoglalva a szakszerű munka feltótelei: 
— a felügyeleti munka megalapozottsága az erdészeti 

növénynemesítés bázisának kiépítésével; 
— hatékony hatósági felügyelet (Erdőfelügyelőség); 
— speciális volta miatt az erdészeti szaporítóanyagter

melés és felhasználás jogi szabályozása az Erdőtörvény
ben. 
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CSÉCSÉY JÁNOS 

CSEMETEKERT ÉS MADÁRVÉDELEM 
Nem is gondolnánk, milyen sok érdekes írást találha

tunk régi szaklapokban! - Ijjász Ervin madárvédelmi 
munkája 1933-ban jelent meg az Erdészeti Kísérletek 
című folyóiratban. Az általa leírtak, azt hiszem, napjaink
ban is érvényesek és megfontolandók. A madárvédelem 
csemetekerti alkalmazása alternatív lehetőségét jelen
tené a vegyszereknek. Fontos lépés lehetne ez a cse
metekerti biogazdálkodás számára. 

A kártevők elleni védekezés céljából megtelepíthetők 
és viszonylag egyszerűen helyhez szoktathatok a ma
darak. Az ehhez szükséges feltételek: 

— madárvédelmi csalitosok és fészkelőhelyek létesí
tése, 

— az uralkodó szelek megtörése, 
— állandó és rendszeres téli etetés, 
— itatok és fürdők készítése, 
— általános madárvédelem. 
Fészkelőhelyek létesítésekor figyelemmel kell len

nünk az odúlakó és a bokorlakó madarak igényeire. 
Bokorlakó hasznos madaraink fészkelőhelyeit Ber-
lepsch báró jól bevált madárvédelmi ültetvényei mintá
jára telepíthetjük. A csemetekert kerítése mellett körös
körül 2 m szélességben háromsoros Berlepsch-sövényt 
létesítünk. Ennek általános alakja az 1. ábra szerinti. 

mas ágcsonkot adják. Ilyenek a tölgy, a gyertyán, a 
fagyai, a galagonya, a tatár- és mezei juhar, az ezüstfa. 
A metszés eredményeként megjelenő ágcsonkokra tö
megesen telepednek az énekesmadarak. A kerítés mel
lett végighúzódó madárvédelmi ültetvényekbe 10 m-en
ként egy-egy gyümölcsfát, például vadalmát, vadkörtét, 
madárcseresznyét, kései meggyet ültethetünk. A neme
sített gyümölcsfákat kerüljük. A madárvédelmi sövény 
megszakításait lucfenyővel szegélyezzük, ugyanis a ri
gók, a poszáták és a magevő énekesek előszeretettel 
keresik fel ezeket a helyeket. Az örökzöld fák és cserjék 
— különösen télen — hasznosak a madaraknak, ezért 
érdemes a sövény egyes szakaszait, valamint a cseme
tekert csöndesebb szegleteiben készülő remizeket fe
nyőfélékkel (pl. nyugati és keleti tujával) betelepíteni. A 
csemetekert szögleteit, zugait a 2. ábra szerint készít
hetjük el. A belső zugokba gyökereket, tuskókat és a 
csemeték nyeséséből származó ágrőzsét halmozunk 
fel. Néhány igen hasznos madarunk (pl. az ökörszem, a 
vörösbegy, a sármány, a rigó stb.) szívesen fészkel ilyen 
csendes helyre rakott rózsehalmazokba. 

v b t b 

1. ábra 
tb - törzsbokor, vb - védőbokor, k - kerítés, m - odú 
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2. ábra 

A védőbokorzat rendeltetése földig érő lombozattal a 
törzsbokrok takarása, a madarak biztonságérzetének 
fokozása, szél elleni védelem. Erre a célra felhasznál
ható cserjék: spirea, forzítia, orgona, magas növésű 
madárbirsek, ezek elősegítik az elérendő célokat, s szép 
megjelenésükkel díszítik a csemetekertet. A védőbokrok 
tőtávolsága 50 cm, a sortávolság 80 cm. 

Törzsbokorzatnak olyan fafajokat alkalmazunk, ame
lyek megfelelő nyeséssel a legtöbb fészkelésre alkal-

Az összes madárvédelmi ültetvény, de főként a cse
metekert hosszában és szélességében végigfutó na
gyobb remizek egyúttal szélfogó pasztául is szolgálnak. 
Ez utóbbiakat ezért nagyobb magasságra is hagyhatjuk 
a nyeséskor. Az uralkodó szelek megkötése nemcsak a 
madarak megtelepítésének egyik fő követelménye, ha
nem a csemetenevelésben is igen lényeges. E célból a 
csemetekert megfelelő oldalain szélfogó erdősávokat 
telepíthetünk az ezekre vonatkozó szerkezeti, fafajmeg
választási stb. elveknek megfelelően. 



A bokorlakó madarak fészkelőhelyének megteremté
se mellett talán még fontosabb az odúlakó madarak 
megtelepítése. A rovarok elleni küzdelemben a cinegék, 
különösen a szén-, kék- és barátcinege állnak az első 
helyen. Fészkelőhelyeik biztosítása érdekében a ma
dárvédelmi sövényekbe és a remízekbe mesterséges 
fészekodúkat helyezünk el. Javasolt odútípusok: A, B, 
C. A különböző odúkat keverten helyezzük el. Elhelye
zési magasságuk 1,5 m-től 3 m-ig változó. Az odúk 
felállításánál törekedni kell a szilárd rögzítésre és arra, 
hogy röpnyílásuk lehetőleg délre, délkeletre nézzen. A 
mozgó, labilis odúkat a madarak kerülik. Az odúk macs
kák elleni védelmére, a tartóoszlopon, közel az odúhoz, 
30 cm széles lemezgallért helyezünk el. Mivel az odúla
kó madaraink egyes fajai szívesen keresik fel a házak, 
kerítésfalak réseit, ezért a csemetekerthez tartozó gaz
dasági épületek déli és keleti oldalán mesterséges tég
laüregeket képezhetünk ki. A nyílást két fél tégla eltávo
lításával nyerhetjük, és nyílását a tisztítási lehetőség 
végett kihúzható deszkabetéttel fedjük el. A deszka 
felső részén egy 4-6 cm-es röpnyílást vágunk. A falüre
geket 1,5 m-től egészen az ereszig képezzük ki. Az így 
kialakított falfelület befuttatható, például parthenocis-
susszal. 

A hasznos madarak megtelepítésének további esz
köze az állandó, rendszeres téli etetés. Nagyon fontos 
ugyanis, hogy a rovarirtás szempontjából leghaszno
sabb madaraink kitelelését lehetővé tegyük. Etetési cé
lokra különböző etetőket építhetünk: galambdúc, sáto
ros vagy ereszes etetőket. Ezenkívül megpróbálhatjuk 
az ablaketetőt, a különböző lebegő és süvegetetőket. 
Az etetésre szolgáló napraforgó-, tök- és kendermagot 
marhafaggyúba olvasztva kínálhatjuk madarainknak 
mint „madárkalácsot". Ennek két előnye is van: meggá-

ROVATVEZETŐ: MOSONYI GÉZA 

TAROKK-SAROK 
A rejtvényekben szereplők a Paskievics-féle, 

kötelező X X - a s hívásos tarokkot játsszák, ahol a 
X X - a s fektetése tilos és az értékelhető figurák a 
következők: tulétroá (tuli), négy király, duplajá
ték, pagátultimó, XXI-fogás és volát. A játékban 
mindig Dezső az osztó, tőle jobbra ülnek: Attila, 
Béla és Csaba. 

Az ! >91/3. szán* rejtvényének megfejtése: 
A licitálás: 

Attila Béla Csaba Dezső 
passz három egy szóló 
passz passz passz 

A bemondások: 
Dezső: segít a XDC-es, passz; 
Attila, Béla, Csaba: passz. 

tolja a cinkék szokásos pazarlását, és a magvakra tapa
dó faggyú ellátja madarainkat a szükséges zsiradékkal. 
Az ereszes etetőkbe ocsút, pelyvát és fűmagdús széna
törmeléket tálalhatunk fel. Télen jó kiegészítő táplálék 
lehet egy-egy lenyúzott és kiakasztott kóbor macska, 
kóbor kutyatetem is, amelyet madaraink csontig tisztíta
nak. 

A madarak helyhez szoktatásának nagyon lényeges 
része a madarak állandóan friss vízzel való ellátása. 
Különösen fontos ez a fiókák felnevelése idején, illetve 
olyan helyen, ahol a madarak több kilométer távolságra 
találnak csak ivóvizet. A legjobb megoldást a nyugodt 
helyeken telepített, cserélhető vizű tavacskák jelentik. A 
tavacskák partjai ne legyenek meredekek, inkább 
hosszan kfutók, hogy a madarak bele is gázolhassanak 
a vízbe. Az itatást segítik a vízből kissé kiálló laposabb 
kövek (3. ábra). 

3. á b r a 

Az általános madárvédelem legtöbbször a kóbor 
macskák irtására és a verebek távoltartására korlátozó
dik, míg a magvetéseket és a frissen kelt táblákat a 
megtelepített madarak esetleges kártételéről legegy
szerűbben Raschel-hálóval védhetjük meg. 

A z invitáló nagyhonőrt Dezső kőzbeszólása elválasztotta a skízes Bélától 

és megfosztotta egy tuli, négy király és dupla játék lehetőségétől. 

A játékot végül — Attila szerencsétlen káró D indulása után — Dezső 

állandó káró és Csaba állandó kőr hívása mellett a Csaba-Dezső pár nyerte. 

4. játszma 

Osztás, licitálás is skartolás után a helyzet az alábbi: 

Attila: XVII , X V , VIII, VI, II, pikk K, Á , káró Á, treff Á 
Béla: skíz, XVIII, XII, XI , IX, V , I, kőr K, L 
Caba: X X I , X I X , X V I , X I V , X , treff K, L káró K, D 
Dezső: X X , XIII, VII, IV, III, pikk D, B, treff B, kőr B 

Kérjük írják meg, véleményük szerint hogy alakult a fenti kiosztású 

játszma. A megfejtéseket a megjelenéstől számított 15 napon belül kérjük a 

szerkesztőség címére megküldeni. A helyes megfejtők között könyvutalvá

nyokat sorsolunk ki. 



SZÁZÖTVEN ÉVE HALT MEG 
DECRETT JÓZSEF 

Decrett József 1774. július 12-én Dobrocson született. 
Édesapja—régi osztrák-német telepes család sarja—kincs
tári erdőfelvigyázó volt, aki fiát Breznóbányára adta iskolába. 
Decrett a városban hat évig tanult, majd 13 éves korától a 
gyakorlatban sajátította el az erdei munkákkal, erdészettel 
kapcsolatos ismereteket. Dolgozott földmérési munkákban, 
erdőhivatali számvitelben, 1793-tól pedig segéderdőőri minő
ségben a breznőbányai erdőbíró mellett töltött nyolc évet. 

A szakmai fejlődése szempontjából különösen jelentős 
breznóbányai szolgálat után, 1800 nyarán Besztercebányára 
nevezték ki alerdésznek. Besztercebányán elméleti ismereteit 
is fejleszthette. A napóleoni hadjárat idején a Bécsből mene
kített kincstár egy részét Decrettre bízták, aki erdőmunkások
ból az érték védelmére és egyéb hadi szolgálatok ellátására 
csapatot szervezett. Ezzel a szolgálatával az udvari körök 
figyelmét is felhívta magára. 1808-ban—főerdészi minőség
ben — újra Breznóbányára került, ahol az alig 34 éves Decrett 
Józsefet erdőbírói teendők ellátásával bízták meg. Ottani mun
kájának, a kincstári erdők állapotának megjavítására és az 
erdőgazdálkodás céltudatos fejlesztésére tett lépéseinek elis
merését jelentette, hogy 1814-ben erdőmesterré, a beszter
cebányai erdőhivatal főnökévé nevezték ki. Decrett ezzel az 
ország legrégibb (1751-ben alapított) és legtekintélyesebb 
kincstári erdőhivatalának lett a vezetője, amelyhez több mint 
150 ezer kh erdőbirtok tartozott. 

Decrett erdészeti tevékenységéhez az alapot azok a XVIII. 
századi erdészetfejlesztési elképzelések adták, amelyeket 
legjobban az 1769. évi országos erdőrendtartásban foglaltak 
össze. Leglényegesebb előírásai: mérjék fel az erdők felületét, 
állapítsák meg fatömegüket, szabályozzák a fahasználatot; 
vagyis vezessenek be rendszerességet a fakitermelésbe és 
gondoskodjanak az erdők felújításáról, sőt telepítsenek új 
erdőket. Természetesen a rendszeres erdőgazdálkodást a 
kamaralista gazdaságpolitika legelőször a kincstári, azon belül 
is a bányák körüli erdőkben kívánta megvalósítani. Már 1780 
körül elkezdődtek az erdőállományok térképezési, becslési és 
állapotleírási munkái. A besztercebányai erdőhivatal területét 
1807-ben járta be ismételten egy királyi bizottság, amely az 
erdőket igen elhanyagolt állapotban találta. Az erdőkön kívül 
a szervezeti és munkaügyekben is nagy volt a rendezetlenség. 
Mindezen feladatok megoldását Decrett József vállalta fel, és 
kezdte el már breznóbányai erdőbíró korában. A századunkig 
fennmaradt szabályzatai, jegyzőkönyvei, költségelszámolásai 
és jelentései, feljegyzései alapján tekinthető át az a sokirányú 
munka, ahogyan Decrett az erdészet fejlesztéséhez hozzáfo
gott. 

A munkásviszonyok rendezésére megszerkesztette a tele
pes erdőmunkások szolgálati szabályzatát. Részletesen fog
lalkozott benne a kincstári munkástelepek lakóinak földhasz
nálati jószágtartási és egyéb járandóságaival. Térképeket ké
szített a mezőgazdasági földekről, és azt igazságosan, a 
szolgálati idő arányában osztotta fel a munkástelep lakói 
között, (Száz év múltán, még az 1910-as években is ennek a 
szabályzatnak megfelelően kapták az illetményföldet a besz
tercebányai erdőigazgatóság munkásai.) A szabályzatban ki
mondott jogtalan legeltetések meggátlásával az erózió okozta 

kopárosodást, és a vágásterületi égetések megszünetését, 
illetve csökkentését érte el. 

Ugyancsak az erdőben folyó munkákkal kapcsolatosak 
azok a szabályzatai is, amelyekben megszabata a fakitermelő 
és szénégető eljárások módját. Jelentős újítása volt, hogy 
1825-ben Stájerországból hozatott erdőmunkásokat, akik a 
helybélieket a korábbi fejszés döntés helyett a fűrésszel való 
fadöntésre tanították meg. Oktató jellegű utasításaiban Decrett 
részletesen meghatározta a fajelölések, erdőbecslések, vá
gástakarítások stb. időpontját és módját. 

A XVIII. században kezdődő alföldi erdőtelepítések után az 
első hegyvidéki erdőtelepítések és kopárfásítások Decrett Jó
zsef nevéhez fűződnek. Az első kopárfásítási kísérleteket 
1809-ben kezdte meg, a nagyarányú mesterséges erdőfelújí
tásokhoz pedig 1812-ben fogott hozzá. 1813-ban csemete
kértet létesített, ahol fenyő- és lombfacsemetéket nevelt. E 
célból megszervezte a magellátást és a magpergetést. Ele
gyes faállományok nevelésére törekedett, a fenyők közé a 
hárson és a juharon kívül bükköt is elegyített. Bevezette a 
gyérítést, azaz a középkorú erdő ritkítását, amivel a fák minő
ségi és mennyiségi javulását kívánta ösztönözni. A fakiterme
léseket a természetes újulatra figyelemmel kellett végezni, így 
szabályzatai szerint a véghsználatot csak télen volt szabad 
gyakorolni. 

Decrett nagy gondot fordított a munkák, így az erdőműve
lési munkák költségelszámolására is. Különösen érdekelte a 
mesterséges erdősítések költségének alakulása. Ezzel kap
csolatban ma is érvényes megállapítást tett: „mesterségesen 
csak ott újítsuk fel az erdőt, ahol a természet megtagadja a 
szolgálatot, mert eljárásunk egyébként indokolatlan kőltségfe-
csérlés." A besztercebányai erdőhivatal területén Decrett mű
ködése alatt mintegy 7000-8000 kh-on telepítettek erdőt. 

Decrett szabályzatai átfogták a gazdálkodás egészét; sze
mélyes, a munkáknál való állandó jelenlétével pedig azok 
kivitelezését segítette. Az erdőgazdálkodás általános fejlesz
tésére való törekvésében a gyakorlati megfigyelések mellett a 
tudomány legújabb eredményeinek gyakorlatban való alkal
mazására is nagy gondot fordított. Az erdőmunkások ügyeinek 
rendezésével, az erdészeti számvitel és minden egyéb admi
nisztráció — működőképes—kiépítésével a besztercebányai 
erdőhivatal a kor színvonalát meghaladó szervezettségben 
adta át utódainak. Decrett József 50 éves erdészeti szolgála
tával a hazai erdőgazdálkodás történetébe az első modern 
gyakorlati erdészként írta be nevét. 

1837-ben, 63 éves korában ment nyugdíjba. 1839-ben 
négyhónapos tanulmányutat tett az országban, azt követően 
írt a hideg víz gyógyító hatásáról. Besztercebányán vett házat, 
ott élt az 1841. január 18-án bekövetkezett haláláig. 

Az OEE könyvtárában egy arckép, Besztercebányán pedig 
körtéri szobor emlékezik Decrett Józsefre. Életét és munkás
ságát századunk elején Kaán Károly tárta fel, állította a figye
lem központjába. Ma, amikor halálának 150. évfordulójára 
emlékezünk, újra érdemes feltenni a kérdést: ki volt Decrett 
József? 

Dr. Oroszi Sándor 



75 ÉVE HUNYT EL FEKETE LAJOS 
A magyar erdészet i fe lsőoktatás egyik k iválósága, nagyajtai 

Fekete Lajos, 1837. június 1 8 - á n született Tordán . Az orvosi 
család gyermeke iskoláit Tordán és Kolozsvárott végezte és az 
utóbbi város unitárius g imnáz iumában tett érettségi vizsgát. 1 8 5 6 -
59 között a Selmecbányái B á n y á s z a t i - és Erdészeti Akadémián 
tanult erdészetet , 1 8 6 2 - b e n Kolozsvárott ál lamvizsgázott . 

Akadémia i tanulmányai befejeztével , 1859 és 1867 között, a 
kolozsvári kincstári erdészetnél teljesítet szolgálatot mint erdőgya
kornok. 1867 októberében került v issza az akadémiára , ahol 
1871 - ig segédtanárként tevékenykedett , tanított állattant, erdé
szeti rovartant , talajtant, kl ímatant, n e m z e t g a z d a s á g - és pénz
ügytant, erdőértókszámítástant . 1869 októberétől az akadémia 
titkári teendőinek el látásával is megbízták. 1871- tő l rendkívül i , 
ma jd 1 8 7 8 - b a n rendes tanár. 1 8 7 3 - 1 8 9 0 között az erdőtenyész-
téstani tanszék vezetőjeként a növénytan és gyakorlat , növény
é l e t - és bonctan, állattan és gyakorlat , erdészeti rovartan, erdőte
nyésztéstan és gyakorlat , erdővédelemtan, vadászat i és úrbéri 
törvények c ímű tantárgyakat oktatta. 1 8 7 2 - b e n németországi ta
nulmányúton vett részt, melynek során az erdőgazdálkodást és a 
szakoktatást tanulmányozta . 

1 8 7 3 - b a n Illés Nándorral közösen írták „A közerdész. Gyakor
lati útmutatás az erdészeti segédszemélyzet számára" (Bp. 1873) 
c ímű szakkönyvet , mellyel már addigi értékes és szerteágazó 
szakirodalmi munkássága m é g kiterjedtebbé vált . 1868 és 1873 
között az Erdészet i Lapokban 26 cikke jelent m e g . Ezt követően 
sorra adták ki könyveit: 

A Mezőség kopáréinak befásítása (Kolozsvár, 1876) 
A z erdővédelem körvonalai (Se lmecbánya, 1877) 
Erdészeti rovartan 1-3 (Se lmecbánya, 1878) 
Beszélgetés az új erdőtörvényről. Népszerű ismertetés 
(Kolozsvár, 1880, majd 2. jav. k iadás 1881) 
A z emberi trágya a mezőgazdaságban (Társszerző Nikel 
Zs igmond - Kolozsvár, 1881) 

Bejárta 1 8 8 1 - 8 9 között a magyar erdőket , értékes növényföld
rajzi kutatásokat, megf igyeléseket végzett , melyekről későbbi 
munkáiban és a szaksajtó hasábjain számolt be. További könyvei 
jelentek m e g : 

Erdészeti talajtan (Selmecbánya, 1882) 
A z erdőbecsléstan kézikönyve (Társszerző Sóltz Gyula -
Se lmecbánya , 1882) 
A tölgy és tenyésztése (Budapest, 1888) 
A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek 
termesztése és ültetése. Néptanítók, községi elöljárók és 
kisbir tokosok számára (Budapest , 1889) 

1 8 7 8 - 9 0 között az Erdészeti Lapokban 61 cikke jelent meg , 
ezeknek egy része Ardai írói á lnéven. 

Nemcsak mint tanár, h a n e m mint újító is je lentős tevékenysé
get folytatott: 1 8 8 8 - b a n szerkesztette tolókas magvetőjét — me
lyetévt izedeken át h a s z n á l t a k — , készített földszóróval ellátott, és 
pásztás vetésre a lkalmas kerekes magvetőt , enyvezőszerkezetet 
(apácalepke elleni védekezésre) , korszerűsítette a nyeles átlalót, 
Cséti Ottóval f amagasságmérő műszert szerkesztett . 

1891 - 1 9 0 6 . évek között az erdőrendezéstan i tanszék vezetője, 
az erdőbecsléstan, az erdőrendezéstan, az erdőórtékszámítás-
tan, az erdészeti statisztika és i rodalom története tantárgyak gon
dozója és oktatója. A z 1892 /1893-as tanévben az akadémia 
al igazgatója, 1897/98 é s 1899 /1900-as tanévekben igazgatója, 
egyben az erdészeti szakfőnöki t isztet is viselte. 

A fö ldművelésügyi miniszter 1 8 9 6 - b a n megbízta az erdészeti 
kutatással kapcsolatos adatgyűjtéssel és az ausztriai M a r i a b r u n n -
i kísérleti intézettel való közvetlen kapcsolattartással . Hivatali mun
kája mellett továbbra is komoly szakirodalmi tevékenységet fejtett 
k i , sorra je lentek m e g könyvei és cikkei . Erdőrendezési tanszék
vezetői tevékenysége alatt megjelent könyvei : 

Erdészeti talajtan 2. átdolgozás (Selmecbánya, 1891) 
Talajtan 2. átdolgozott, bővített kiadás (Selmecbánya, 
1891) 
Erdészeti növénytan 1-2 (Társszerzők Mágocsy -D ie t z 
Sándor és Rejtő Adolf — Budapest , 1891) 
Erdőértékszám(tástan2. átdolgozás (Selmecbánya, 1892) 

Az erdei vetésről ós ültetésről. Néptanítók, községi elöljá
rók és kisbirtokosok számára (Budapest, 1893) 
Erdőbecslés tan kézikönyv2. átdolgozás (Társszerző Sóltz 
Gyula — Se lmecbánya 1893) 
A z erdő ápolásáról és használatáról, annak megalapításá
tól a letárolás idejéig (Budapest, 1895) 
Erdészeti növénytan.Növényrendszertan, részletes nö
vénytan . Növényföldrajz (Társszerző Mágocsy-Dietz 
Sándor— Bp. , 1896) 
Erdóvédelemtan (Selmecbánya, 1897) 
A szálalóerdók berendezése (Selmecbánya, 1897) 
A z erdők berendezése. Néptanítók, községi elöljárók és 
kisbirtokosok számára (Budapest, 1898) 
A vágásra érett erdők kihasználása. Néptanítók. . . (Sel
mecbánya , 1898) 
A z erdők felújítása kapcsolatban azok rendszeres kihasz
nálásával. Néptanítók. . . (Budapest , 1899) 
Erdészeti nyereségszámítástan (Selmecbánya, 1900) 
Népszerű növénytan beszélgetésekben. 1 . füzet: Spórás 
növények, 2. füzet: Mohok, edényes virágtalanok, tűleve
lűek, 3. füzet: Magházas növények (Budapest, 1901-5) 
Erdészeti statisztika ós az erdészet történelme (Selmec
bánya, 1903) 
Erdőrendezéstan (Selmecbánya, 1903) 
A z erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Ma
gyar Állam területén (Társszerző Blattny T i b o r — S e l m e c 
bánya, 1913; német nyelven 1914) 

Vi lágos, lényeget k iemelő, magasszintű előadásairól az erdé
szeti statisztika és erdészeti i rodalomtörténet köréből Tornay Gyu
f á z erdőrendezéstasi l - l l . tárgyból Ko//er Jánoshal lgatókészí tet t 
kőnyomatos , akadémiai jegyzetet . A felsorolt könyveken kívül az 
Erdészeti Lapokban 47, az Erdészeti Kísérletekben öt, a Közgaz
dasági Köz leményekben egy szakcikke látott napvilágot. 1 9 0 3 -
ban az erdészeti kutatóintézetek bécsi kongresszusán személye
s e n számolt be a hazai erdészeti növényföldrajzi megfigyelések
ről , 57 növényfaj elterjedési határainak megál lapításáról . 

1906. október 1—jen — 39 évi szolgálat után — vonult nyugál
lományba, mely időszak alatt 14 szaktárgyat oktatott , nagy részé
nek gyakorlatait is vezette, és ezek a tantárgyak az erdészet szinte 
va lamennyi ágazatát reprezentálták. Nyugdí jas évei alatt tovább 
folytatta megfigyeléseit és vizsgálatait , tapasztalatait publikációk
ban, 1915 - ig még 39 cikkben a d t a k ö z r e . Szakmai munkásságá
nak el ismeréseként a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1910 -ben 
levelező tagjává választotta. Székfoglalója ,Az északi szélesség 
hatása a fafajok természetes el ter jedésének magassági határaira 
Magyarországon" címet viselte. 

Kiemelkedő oktatói , kutatói és szakírói életének 1916 június 
2 9 - é n bekövetkezett halála vetett véget. Örök nyugalmat a Sel
mecbányái temetőben talált, ahol gondozot t sírját a hálás utódok 
ma is tisztelettel övezik. (Az Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatói 
évek óta, halottak napja táján elzarándokolnak a Selmecbányái 
temetőbe, ós az ott fel lelhető, a lma materünkhöz kapcsolódó 
elhunytak sírjait rendbeteszik, megkoszorúzzák és gyertyát gyújt
v a t isztelegnek az elődök emléke előtt.) 

Fekete Lajos erdőmérnök, polihisztor akadémiai tanár, szerte
ágazó, magyar nyelvű munkássága, m a is élvezetes o lvasmány 
mind a szakembereknek, mind a szakmán kívülieknek. (Mint is
meretes, a 22,399. sz. m. kir. pénzügyminisztér iumi intézkedés 
érte lmében 1868. júl ius 11 - tő l az oktatás nyelve kötelezően a 
magyar lett, így az akadémián is az 1868 /69 -es tanévtől kezdve 
ezen a nyelven adtak elő minden tantárgyat.) 

Záró gondolatként idézem dr. Nemky Ernő professzor sorait, 
melyeket Fekete Lajos halála 50 . évfordulója megemlékezésében 
írt: „Mi , kései utódok, tisztelettel és őszinte hálával állunk Fekete 
Lajos emlékezete előtt. Tisztel jük benne a nagy embert , a széles 
körű tudású tanárt, a magyar erdők szerelmeset , a magyar erdé
szet nagy tanítóját. Őszinte hálával gondolunk reá, szellemi ós 
eszmei hagyatékáért , az általa felvirágoztatott magyar erdészeti 
irodalomért." 

Dr. Rác z Józse f n é 



Tiszteljétek a közkatonákat! 
Meghívó invitált a Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó 

Gazdaság nyíri erdészházához, ahol március 15-én nem
zeti ünnepünk tiszteletére megemlékezést tartanak, és 
egyben bemutatnak egy, az 1848-as szabadságharc em
lékeit bemutató kiállítást. 

Lajosmizse felől vágtam át az erdei utakon az erdészház 
felé. A végeláthatatlan vadvédelmi kerítés mellett haladva 
előbb egy műanyag fóliát rágcsáló dámvad ízlésén csodál
koztam, majd egy útkereszteződésnél kitűzött nemzeti szí
nű zászló jelezte, hogy jó irányba haladok. Az 1915-ben 
épült—régi térképeken jágerháznak feltüntetett—erdész
ház környékén nagy volt a sürgés-forgás az ünnepet 
megelőző napon. Asszonyok, lányok gereblyével, kosa
rakkal tüntették el az ősz és tél nyomait, a férfiak fát 
hasogattak a kondérok alá, és szinte óránként érkezett 
egy-egy pótkocsis traktor, megrakva székekkel, padokkal. 
Az erdészház külsó falán körben a negyvennyolcas ese
ményeket idéző zászlók, festmények, fegyverek, alkalmi 
emelvény, virágokkal díszítve. A gyűjtemény tulajdonosa 
Szulyovszky László, az 1848-as forradalomban részt vett 
honvéd főhadnagy ükunokája hellyel kínál. Beszélgeté
sünk akadozott, mert valaki mindig jött, kérdezett, hogy ezt 
meg azt hová tegye, mit csináljon. Kora délutánra kialakult 
az ünnepség helyszíne. Aggódó pillantás a vakító égboltra 
és egy kiáltás az erdőszél felől: Ne aggódj Laci, holnap is 
jó idő lesz. Az időjós elvágtatott fekete lován. 

„Huszonhárom éve lakom itt, és hozzávetőleg ekkor 
kezdtem el gyűjteni ezeket a tárgyakat. Először egy ház 
padlásán véletlenül akadt kezembe egy festett porcelán 
parasztlámpa. Letörölgettem az évtizedes portól, és gyö
nyörű lett. Tulajdonképpen ennek a lámpának köszönhe
tem, hogy tudatos gyűjtéshez fogtam. A lámpa, mint Ala-
dinnak, csodát tett! 

A két évtized gyűjtőmunkájának eredménye betölti az 
erdészház valamennyi helyiségét. Az előszoba az aradi 
vértanúk emlékeit őrzi. A számtalan reprodukció között egy 

'Bizonyítvány 
mely szerint Bizonyítjuk Hogy 'Bott Jerenc hóhér 1849. oü^óBer 6-án 

a felségárulás Bűntette miatt fioláira ítélt 'Damjanich Jánost Aradon 
kötéllel Qvégeztt is a foglalatosságnál a mtgQvántató ügyességet is 
járatosságot tanúsította. 'Bizonyítékáulenne^saját l(ezúaláírásul^ 

Ttchy József Schüsí^ 
őrnagy százados, hadbíró 

A belső szobában 200 éves lőportartó, katonaláda, 
negyvennyolcas érmék, kitüntetések, metszetek, festmé
nyek, könyvek között folytatjuk a beszélgetést. 

„Megszállottnak, bogarasnak neveztek. Szememre ve
tették, hogy egy erdész minek foglalkozik ilyenekkel. De 
mindezt elfelejtettem, amikor az itt tartott történelemórákon 
résztvevő gyermekek csillogó szemeit láttam, és hitében 
hagytam a lurkót, ha kérdezte: „Ez tényleg Petőfi kardja 
volt?" — mert lehetett volna. 

,Az a kép ott a sarokban — mutatott Szulyovszky László 
egy vastag keretes reprodukcióra — zenélő kép. Tudod, 
több, mint tíz éve minden március 14-én délután a kerüle
temben dolgozókat meghívtam egy kis ünnepségre. Kos-

suth-nótákat énekeltünk, majd este valamelyik közeli csár
dában közös vacsorával ünnepeltünk. Másnap munkaszü
neti napot rendeltem el a kerületben, ha éppen munkanap
ra esett 15-e. De ezt a magán-munkaszüneti napot no
vember 7-ón le kellett dolgozniuk. Morgott ugyan ezért 
néhány vezér, de nem szóltak bele. Volt olyan, aki látva a 
gyűjteményt, megjegyezte: túl sok itt a nemzeti szín. Hát 
igen, mondtam, negyven év hiányát nehéz pótolni. Egyre 
többen jöttek a gyűjteményt megnézni. Többezer diák, 
helybéli, de még Ausztráliából is. Hivatalosan 1989-ben 
ünnepeltünk itt először. Akkor úgy döntöttem, hogy kurató
riumot szervezek, és öt év múlva az összegyűlt alapítvány
ból a Kecskeméti Arborétumban 1848-as emlékművet csi
náltatunk. (1998-ban 150. évforduló lesz. A szerk.) Addig 
a kamatokból a hazáért kiemelkedően tevékenykedő fiata
lokat jutalmaznánk. Múlt év áprilisában küldtem el az ala
pítólevelet szerte az országba. Biztató, hogy többen vállal
ták a kuratóriumi tagságot. Albert Flórián, Bozsó János 
Munkácsy-díjas festőművész, Buda Ferenc költő, Farkas 
Gábor Ybl díjas tervező, Lezsák Sándor, Katona Tamás 
államtitkár, Sinkovits Imre, hogy csak az ismertebbeket 
említsem. Nagyon sokat segített dr. Gőbölös Antal, a helyi 
erdőfelügyelőség igazgatója, és Sódar Pál, az erdőgazda
ság igazgatója is. Kérem a kollégákat, hogyha erre járnak, 
ne kerüljenek el. A kiállítás éjjel-nappal nyitva van, csak 
egy jelzést kérek a jövetelről. Jó lenne, ha minél többen 
támogatnák az alapítványt, és minél többek nevét írhatnám 
be az Aranykönyvbe, azok, akik 100 Ft-nál nagyobb 
összeggel támogatják az alapítványt." 

Kopogtattak. Fülöp Sándor, fogathajtó világbajnok kuk
kant be egy pár percre, érdeklődve, hogy minden rendben 
van-e. Miközben a házigazda kikísérte a vendéget, bele
lapoztam a vendégkönyvbe, amelynek előszavában ez 
olvasható: 

A dicső 1848-as március 15-i szabadságharc emlékeit, 
ereklyéit bemutató gyűjteményünket a következőknek ajánl
juk megtekintésre: 
—Azoknak a fiataloknak, akikkel elfelejtették megtaníttatni 
az 1848-as szabadságharc hőseit. 
—Azoknak a középkorúaknak, akik majdnem elfelejtették ezt 
a dicső, szent ünnepünket. 
—Azoknak végül, akik tudatosan ki akarták irtani belőlünk, 
el akarták velünk felejtetni a magyar nemzet legszebb ünne
pét! 
Egyszóval minden magyar embernek hazafias szeretettel 

Szulyovszky László 
erdésztechnikus 

Már esteledett, amikor hazafelé indultam. A tavaszillatú 
erdőn és a szántások között haladva azon tűnődtem, vajon 
vannak-e még kollégák, akik hasonló megszállottsággal 
buzgólkodnak ilyen nemes célokért. 

„Tiszteljéteka közkatonákat 
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek." 

Pápai Gábor 



ERDŐKERÜLŐBEN 

Április havi erdészeti teendőig 
(Az 1919. évi "Erdészeti Zsebnaptár szerint.) 

Erdőhasználat. — Magas hegységben, holtadig a nagy hó miatt 
nem vághattunk afavágsát is ritkítást megkéczdhttjüí^ afakéjszálü-
tást pedig száraz is vizes csősztatókégn folytassuk\fejezzüfJ>e azon
ban a szabad ertgttist is a föCdcsúsztatóíyn való közelítést, vonta
tást, (tyáltmercdtkéjiegyoldalokégn, az erdőtalaj kéjméCése szempontjá
ból 

"Déüvidékéekéen afánakéjengelyen való kéjszáUítdsa, a Botoló is nyeső 
üzemben fezeit erdőkében pedig a fatermeUs folytatandó. Cserkétjeg— 
erdőkében a. favágást kétzdjükémeg. Xpsárfonó fúzvtsszőt is a vizi 
építkezésekéhez szükséges rőzsét most termesünké. SK hasított faárukéj. 
úgymint: zsindely—, dránicza-, szólókaró— is dongafeszítés, valamint 
a tuskóirtás megkezdhető. 

Hz úsztatás is tutajozás, kivált az oly vizeken, a hol hóvízrt 
vagyunkéutalva, a legnagyobb eróvdmegkezdendő. 

Erdőművelés. —SK vttésrt, ültetisre, aemetékéjskéglázására, hiá
nyoserdősítése fj(yavítására, eleven sövinyekéjetepítisirc, csemeteker
teké^ megművelésére is trágyázására t hónap a legalkalmasabb, az 
elvetett magvakéjés elültetett csemetifjigyanis a tavaszi esőtől hamar 
csíráznak^ illetőleg fönnyen megerednek^ SKfenyővetésel(etfedjüfbe, 
nehogy iQkéelőcsemetéinket a madaral(elpusztítsák\ SK vetésekécsakfe a 
kéisői fagyokétól látogatott is a magas fcfyésű, zordhelyel(en halasz-
tandólQneg el. SKz ezen hónapban még be nem erdősithetó zord helyeibe 
szánt csemetéidet, ha szelídebb termőhelyen vanna^csemetel^ertjeinJQ, 

szedessüké^kéi is fildeíjükéjit árnyas helyen: ugyanazt ttgyükéjikéfyr is, 
ha elegendő munkaerő hiányában, előreláthatólag, sok]áig fog tartani 
az erdősítés, nehogy csemetéinfnagyon megeredjenek^ 

SK dugványozást fejezzük^bt. Ofapos is futott magpergetőkében 
folytassukji munkéát. 

'Erdővédelem. — £ hóban főleg az erdei tüzelőre kell ügyelni, 
azonfelül a f&tg-, háncs-, csemete- is ültetni való fiatal iíőfa—tol
vajokéra, valamint a legeltetésre. SK tualmazásijelekéjelállltandóí^ 

SK szú risztre fogó fákéit döntessünk^ a aSHylobius abietis által 
megtámadott tusk]ókjrtásitfejezzük]be. 9ía a Lasiocampapini hernyói 
még két nem bújtak\ ismétetfükéjifáJQ^kéátránygyúrúitftfvalÓ ellátá
sát. SK Tsílura monachafiatal'hernyóinafpusztítása most megkéőnnyű, 
mivel csoportokban a fa derekán tartózkodnak^ 

9deűékéhaszonvételek\ — SK tölgy- is lúczkéereghántás, valamint 
hárs— is szilháncs-termelés megkezdhető. Mészégetés, szalajfőzis 
folytatandó. SK szénégetést most már mindenütt megkezdhetjük^ Vad-
gyümöCucsemetél^eíarusíthatól^ 

Építkezések^. — lltakéj, hidalj vizi építményeké^kéijavítása folyta
tandó, újépítésekéjnegkéezdhetókéi szorgahnazzufJ(ülönösen a rozséból 
feszítendő sarkantyúig partvédő múvefagátaltfiépítését, hogy a rőzse 
megeredjen. 

Erdőrtndezés. — Kedvező időjárás mellett a felmérési és becslési s 
egyéb kéülső munkéákéjnegfezdhetőké^ 

Áprilisi b o l o n d o z á s o k 
A szarvas 

A szarva s a monda szerint az első csoda vo lt a  Kárpátok ig vezet ő 
úton, s ha h inni lehet napjaink bölcseinek, nem az utolsó! A ma i ne m 
csodaszarvas, egy párosuj j ú patás , kérődző, a  h ím, azaz b ika je l leg-
zetes páro s fejdísszel , amelye t minde n évbe n e lhu l l a t hog y azutá n 
újat növesszen . K i tar t ó megf igye lő k közü l többe n állít já k azonban , 
hogy a  sorrend fordí tot t, és először növeszt i az agancsát a  b ika, csak 
azután hullat j a e l , az agancskereső vadászok é s orvvadászok legna -
gyobb örömére . 

Napjainkban eg y szarva s má r ne m csoda , so k szarva s pedi g a 
rud l i . Ennek a  csodálatos fajnak a  hímje, tehát a b ika, az erdő k i rá ly a 
a m i európa i v idékünkön , szembe n a z afr ika i szavannával , aho l a z 
oroszlán a  k i rá ly. A z oroszlá n afr ika i kiváltságá t azonba n távolró l 
sem fenyegeti o lyan veszély, m int p l . i t t nálunk a szarvasét. A szarva s 
királysága ugyani s álland ó trónfosztásna k va n ki téve , mégpedi g a 
vadász egyene s ág i felmenőj e részéről , ami t a  vadászhimnusz szö -
vege i s tanúsít: „Vadás z vagyok , k i rá l y a z én apám" . 

A szarva s ösztönös rejtőzködéséne k elterjed t módja , hogy soka -
sodik, miá l ta l a  sok szarva s között elvés z a  k i rá ly. A  vadás z azutá n 
hónapokon á t kutyagol utána , s rendszerint úgy ős z elején rátalál . A 
lefülel t patás i lyenkor bőg , ez a különös ismertetőjele . 

A k i rá l y herceg i gyermek e rendszerin t orgyi lkossa l dolgozi k é s 
tekintet nélkü l arra , hogy szarvasé k mi t szólna k hozzá , elteszik lá b 

alól a párosujjút. Az orgyi lko s sajáto s valutában kapja a fizetségét ( 1 
trófea =  10 0 erdészátok), amit kemén y valutábó l vál t át . 

A képzet t szarva s a  fo lytonos veszélyhelyzetbő l sajáto s alakvál -
toztatással is menti az irháját, ami valójában sima szarvasbőr, hisze n 
az irh a rendese n birkábó l készül , i t t viszon t má r a  rejtőzködé s 
praktikus eszköze . A m i k o r persz e veszélyhelyzetbe n a  vadászna k 
ke l l a z irháját menteni , akkor általába n korántsem birkáró l van szó . 

M i n t utalta m rá , a z alakváltoztatá s bevál t módsze r a  veszél y 
mérséklésére. A bik a ho l skótkén t tűni k fe l A lb ionban, hol min t ré n 
eszkimóéknál, aho l a  tehén i s rátes z eg y lapát... , vagyi s aganccsal , 
hogy kuszább legyen a móka, de megjelenhet jávorként Skandinávi -
ában, sőt a  messzi Japánban i s mint szika . 

Újabban a  hon i szarva s gyakort a választj a a z alakváltoztatá s 
úgynevezett közút i módját . Ál ta lába n átváltásko r a  közúton halad ó 
gépjárművek el é vet i magát , lehetőle g féktávo n belül . Javarész t 
abban a  pi l lanatban , amin t koronáj a a  földr e hu l l , kiterjeszt i erde i 
királyságát a z örök vadászmezőkre . 

A k i rá ly i herceg , a  vadász min t kalapo s k i rá ly , levet t fövegge l 
tiszteleg a  vetélytár s előt t é s in t búcsú t a  biztosítóho z vontatot t 
roncsnak. 

Hja , a  szarvashiba nem csak szarvasdolog ! 



Az erdei szalonka (sneff) 
A k ö t é l - r o l ó - , szájé i -, rövidebb, u j j -, a l e -, k i -, b e -, m e g -, f e l-

stb. húzás közben, amelyek általában jegy né lkü l , a legkülönbözőbb 
időben történhetnek , beköszöntöt t a  tavasz, a  szalonkák nászána k 
várva vár t időszaka . 

— Láttál-e ? — M i k o r vo l tá l k int ? — Hán y óra-percko r repült ? 
— Lőt té l - e rá ? — Mive l ? — i lye n é s hasonló kérdése k özön e to lu l 
a szenvedélytől reszketők ajkára , ha társra leltek a  jegyesek, szalon-
kajegyesek népe s táborában . A szalonkajeg y —  bérle t a  szalonká-
hoz! — hirdethetn é a  rámenős vadászmester, de nem hirdet i, tudván, 
hogy a  szalonkahúzás — olcs ó vonal jegy a  szalonkához! 

A z idén nem találkoztam elégedett szalonkavadásszal. Igaz, hog y 
fura időjárással gyűrte le a tavasz a telet, ha vo lt egyáltalá n ősz utá n 
tél ! Szerintem előtte vo l t! M i n t vénasszonyok tele ! A másko r a  helyi 
elsőségért mindenr e kés z szalonkázó k mos t seho l sincsenek , s  aki 
közülük nem spájzolt be a mélyhűtőbe tavaly átmentendő szalonkát , 
az most biztosan hoppon marad t a  bemutatással. 

A z idé n azonba n elégedet t szalonkáva l se m találkoztam még, 
olyannal, amely i k odapisszeget t vag y odakorrogot t volna : — Öcsi , 
húzzunk együtt! , vagy amely i k határozot t i rány t vet t volna a cakkos 
röpte után . N em találkoztam i lyenekkel , mer t — beval lo m — sza -
lonkával se m találkoztam . Mindössz e eg y pá r szalonká t láttam , 

egymás fel é nyúj tot t csőrrel , mintha karosszékben , fé l ig hátradőlv e 
pöffeszkednének, komikusa n keresztb e rakot t csüddel . Csa k há t ez 
a pár , díszes fenyőgal l y körítéssel , eg y asztalon feküdt , a  tavaly i 
szerencsét fényképe n örökítve meg . 

Elégedett szalonká k helyett , mindenféle módo n pif feget t rá m az 
M D F , pisszeget t F I D E S Z, SZDSZ, M S Z P, S Z DP stb. , hogy lehető -
ség szerint húzzunk együtt ! 

Ú g y gondo lom , ne m is találkozhatta m voln a a z idén tavassza l 
szalonkával húzáson , mer t hasonlóképpe n a  tavaly i tavaszhoz , az 
idén sincs még lőfegyverem, pedig lehetne, m int ahogyan egy év alat t 
sikerült olcsó n —  igaz , hog y felúj í tot t —  lumbágó t szereznem . 
Ennek a  ropogása felé r eg y 16-os söréte s csettenésével , i lyképpe n 
azonban veszélytelen is szalonkára! 

És, hog y szalonk a let t vo lna- e a z a madár, amely i k o l y k ivá l ó 
időérzékkel tartj a a  18 óra 27 perckor esedéke s röppenés i terminus t 
március utols ó dekádjában , az sem biztos , mer t lehetséges , hog y a 
tavaly nyá r ót a tartó ős z jóvo l tából a  díszes, pisszes társasá g meg -
spórolt egy csöndes őszi és egy hangos tavaszi húzást ezen a v idéken! 

Ez let t vo lna a  legjobb húzás ! 
Apatóczky István 

• ERDOKÖLTESZF.T • 

Világunkban, hazánkban, erdészeti ágazatunkban — minden jó-
szándék ellenére — egyre inkább az éves és nem a hosszú távú 
éradekeltség irányítja cselekedeteinket. 

Tudom, hogy elidegenedő, anyagias környezetünkben az érzelmi 
élet háttérbe szorul. Ennek következtében pályánkon a hivatástudat 
lassan szégyellni való fogalommá válik, elszakmásodást jelent és az 
erdő „csak" rossz és bizonytalan megélhetés forrása lesz. 

Napi és éves gondok őrlik fel a hívatásszeretetet. Hiszem, hogy 
Egyesületünknek, ezen belül az Erdészeti Lapoknak az .új erdészeti 
politika" kialakításánál is fontosabb feladata az, hogy megőrizze, ébren 
tartsa az erdő szeretetét, a hivatástudatot, az ágazati és egyéni felelős
ségvállalást. 

Bízom abban, hogy lapunkban hónapról hónapra lesz helye az 
érzelmi életet meghatározó, a hívatásszeretet ápoló „Erdőköltészet
nek". 

Verseket válogatunk ismert és nagy költőinktől és azoktól is, akiket 
ezen a pályán versben szólaltatott meg az erdő. Szerkesztőségünkben 
várjuk ezeket a műveket. 

Ismert költőink közül először Áprily Lajost és egyik versét mutatjuk 
be. 

1887-ben Erdélyben, Parajdon született. Gyermekkora nagy részét 
ebben, a hegyekkel és erdőkkel körülzárt székely faluban töltötte. Itt 
kezdődött olthatatlan szerelme a természettel, amely élete végéig elkí
sérte. Kolozsvárott tanult, a nagyenyedi Bethlen kollégiumban, majd a 
kolozsvári református kollégiumban volt tanár. Ebben az időben szer
keszti az Erdélyi Helikon című lapot. 

A 30-as évek elején Budapestre költözött, előbb tanár volt a Lónyai 
utcai gimnáziumban, majd igazgatója lett a híres Baár-Madas reformá
tus gimnáziumnak. 

Nemrég hallottam egykori tanítványát, Tusa Erzsébet zongoramű
vészt, amint rajongó hévvel emlékezett tanárának természetszeretettől 
áthatott emberségére. A 30-as évek végén Visegrádon találta meg 
elveszett „erdélyi paradicsomát". 

Ekkor írt verseiben meghitten szólal meg az ember közelsége erdő
höz, fákhoz, patakokhoz, madarakhoz, szarvasokhoz. Ez a világ hozza 
őt közel hozzám, hozzánk erdészekhez. 

Kertész József 
Biztatás Jíatal fenyőknek 

Szemközt a bokros oldalon 
hetekig szólt a hangos ének: 

falusi leányok s legények 
dalolva ástak gödröket 
sokezerfenyő csemetének. 

Járok a zöld foltok között 
s szólok: „Stetve nőjetekföl, 
tövetekre záporokat 
kérek a sűrű fellegektől. 
Ó, adjatok káprázatot 
rege-termő rengetegekről! 

Mert nem gyönyörködik szemem 
tibennetek nagykorotokban, 
ha fürge cinkeraj kutat 
magrejtő, barna tobozokban 
s növekedő tü-avaron 
szaladó szarvas lába dobban. 

Szelektől is edződjetek, 
hóviharok szilaj csatáin. 
Fenyvessé sűrűsödjetek, 
jövő-rügyes, kicsike fáim. 
S ontsatok gyantás jószágot, 
ha ott Járnak közöttetek 
emberré érett unokáim. 

Aprily Lajos 
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ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

XXIII. Európai Erdészeti Északi 
Síverseny, Joensuu , Észak -Karé -
tia, F innorság , 1 9 9 1 . márc ius 1 2 -
14. 

A verseny t a karélia i erdés z 
spor tszövetség rendezte , a hely i 
erdészet i fő iskola aktí v részvételé -
ve l . A  magya r csapato t a  f in n ren -
dezők hívtá k m e g , a  csapa t tagjai t 
igen kedvezménye s menet jeg y 
árak terhelté k csak . A  hagyomá -
nyoknak megfe le lőe n a  rendező k 

szakmai programoka t i s szerveztek. Egés z napo s kirándulá s ke -
retében á l lománynevelés i el járásokat , va lamin t faki termel ő é s 
k ihordó gépe k a lka lmazásá t mutat tá k be . Kulturál i s progra m ke -
retében m ó d vol t meg ismerkedn i a  karél ia i népművészet te l é s a 
f inn építésze t egye s alkotásaival . A  hely i f i nn -magya r barát i tár -
saság eg y est e közö s programo t szervezet t a  csopor t számára . 

A versenye n a  csapa t jó l szerepel t . Külö n k i kel l emeln i Kiss 
Zoltán e redményét , ak i a  juniorok közöt t skandiná v versenyzőke t 
mege lőzve e ls ő helye n végzet t é s időeredményéve l a  felnőtte k 
között i s a z é lmezőnyb e kerül t vo lna . Versenyzőin k zöm e tel je s 
mérték ig amatőr , eredményeike t e  szerin t kel l ér tékelni . Me g kel l 
jegyezn i , hog y raj tun k kívü l va lamenny i résztvev ő országba n a 
fe lkészülés lehetősége i összehasonl í thatat lanul jobbak . 

A XXIV . verseny t Dé l -T i ro lba n (Toblach ) rendezi k 1 9 9 2 - b e n . 
Az 1993 . év i jub i leum i versen y rendezés i jogá t Magyarorszá g 
kapta, miutá n eg y bizot tsá g a  Galyatető n lev ő v iszonyoka t meg -
felelőnek talál ta . A  kéte lkedő k megnyugta tására : e z évbe n a 
galyatetői versenypá lyáko n junio r biathlo n v i lágbajnokságo t ren -
deztek nag y s ikerre l . 

Eredmények 
Női felnőtt ( 6 km, 30 induló) : 1 . Hyyt ia inen Tei ja F innország, . . . 

14. Özs e Ágnes . 
Női I I . korcsoport ( 6 k m, 21 induló) : 1. Raith Helga Baden-Wür t -

t e m b e r g , . . . 7 . Cse r Borbála . 
Férfi junior (1 2 k m, lövészet, 6 Induló): 1. Kiss Zol tán 2. Bo Han s 

Gunnar Norvég ia , . . . 5 . Nag y Tamás . 
Férfi felnőt t (1 2 k m , lövészet , 12 9 induló) : 1 . Vér tané n Ar i 

F innország, .. . 113 . Német h László , 116 . Réth y István , 124 . La -
sancz Péter . 

Férfi I . korcsoport (1 2 km , lövészet , 11 7 induló) : 
1 . Hyyt t ia ine n T im o Finnország , .. . 26 . Szurom i György , 88 . 

Urbán Imre , 1 1 1 . Büki Gábor . 
Férfi I I . korcsoport (1 2 k m, lövészet, 122 induló): 1. Hakso Urh o 

Svédország , . . . 96 . Gere ly Ferenc , 109 . Kna b Mihály . 
Női csapa t (3x1 0 k m, 1 6 csapat ): 1 . F innország, . .. 8. M a g y a r -

Finn vegyescsapa t (Özs e Ágnes , Cse r Borbála , Silva n Sini) . 
Férfi csapa t (4x 9 k m , 10 9 csapat ) : 1 . F innorszá g 1  70 . 

Magyarország (Szurom i György , Urbá n Imre , Réth y Mihály , Kis s 
Zol tán). 

múlt századi bevezetésének részleteire , nehézségei re. Bemutatt a 
az egyes korszakokra je l lemző t ípusokat, végül a témában végzet t 
gyű j tőmunkájának nehézségei rő l szólt . E z utóbb i problémáho z 
kapcsolódott Kőveskuti György, a  vadgazdá lkodási szakosztál lya l 
va ló együt tműködésr e hívt a fe l a  f igyelmet . Dr. Csőre Pál az 
1 9 6 0 - a s években Keszthelyr e tervezett vadászati (erdészeti ) mú -
zeumra emlékeztetet t , dr. Csötönyi József pedi g a  v idéki e r d é s z -
vadász ta lá lkozókra , amelye k a z 1 9 7 0 - e s évekbe n abbamarad -
tak. A másodi k e lőadás t Szakács László a  ké t v i lágháború között i 
zalai erdőgazdálkodásró l tar tot ta . Rész letese n kitér t szervezet i 
kérdésekre, ső t az egyes erdőgazdá k igazgatás i ügyei t is vázolta. 
A z egykor i erdőfelügyeiő i vé leményekr e támaszkodv a ismertett e 
az erdőtula jdonoso k gazdá lkodásána k legfőb b jel lemzőit . Végü l 
összefoglal ta az időszak tanulságai t , i l letv e az 1945 . évi ál lamosí -
tás néhán y je l lemz ő adatá t mutat t a be . A  hozzászóló k (dr . Koll -
wentz Ödön , Kőveskut i Györg y é s dr . Csőre Pál ) az t hangsúlyoz -
ták, hog y a z e lhangzot taka t fel tét lenü l m e g kel l je lentetni, akár a z 
egykor i zala i erdőbir tokoso k támogatásá t i s kérve . Újr a időszer ű 
ugyanis a különböző tu la jdonban lévő erdők kezelésének, felügye -
letének kérdése . Dr. Oroszi Sándorszakosz tá lye lnö k a  publikáci -
ókhoz támogatót keres , kéri azonban azok fe lkutatásában a  szak -
osztály és a szerzők segítségét . A szakosztályülés az új .Erdészet i 
Lapok" -ka l kapcsolato s észrevétele k összegyűj tésével , il letv e a 
szakosztály tovább i terveine k megbeszé léséve l ér t véget . 

(Dr. Oroszi Sándor) 

A pilisi csoportnál (Visegrád) Dr. Csató Éva, a  Földtan i é s 
Geof iz ikai Intéze t főmunkatársa . L é g i - és űrfelvételek fe lhasznál -
hatósága a  gazdaság i é le tben " c ímmel tartot t e lőadást . A  szaba -
tos, közérthető d i a - és v ideovet ítéssel i l lusztrált e lőadás igen nag y 
érdeklődést kel te n a megje len t 3 1 fő s hal lgatósá g körében . A lég i 
és űrfelvétele k használhatóság a a  gazdaság i életbe n gondolko -
dásra, akt ivi tásra késztető volt . Az előadás t ke l lemes és közvet le n 
hangú beszélgeté s követte . (Baranyai Katalin) 

• 
A vértesi csoport (Tatabánya) dr. Rada Antal F M főosztályve -

zetőhelyettes e lőadása nyomán ismerkedett erdőgazdálkodásun k 
helyzetével é s jövőjével . Előad ó ismertett e a z erdőgazdálkodás -
nak a  min isztér iumba n je lenle g kialakul t vezetés i struktúráját . 
E lmondta, hogy a rendszervál tás utá n mi lyen koncepciókban gon -
dolkodnak a  jövő t i l letően . Az e lőadá s utá n a  kérdése k ké t nag y 
t é m a kör é csoportosul tak : 

— milye n fe l fogásba n folyi k maj d továb b h o s s z ú - é s rövidtá -
von a z erdő k használata ? 

— a privatizáci ó mi lye n szinteken é s mélységben fog ja érinten i 
az erdőgazdaságokat ? (Firbás Nándor) 

A z erdészettör ténet i szakosztály ide i második ülésé t Budapes -
ten , a  Va jdahunyadvárban tartot ta . Az els ő e lőad ó Bánya i Józse f 
volt, rég i f e g y v e r- é s vadász jegyeke t mutatot t be . Kitér t a  jegye k 

Események 
1 9 9 1 . február 2 5 - 2 6 - á n Edwin Plattner úr, az Osztrá k Köztár -

saság Mezőgazdaság i é s Erdészet i Min isztér ium a erdészet i fő -
osztályvezetője hivatalo s magyarországi lá togatás a során tárgya-
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lásokat folytatott Dauner Márton úrral, az FM Erdészeti és Faipari 
Főosztályvezetőjével a kétoldalú szakmai együt tműködés idősze
rű kérdéseiről és az együt tműködés bővítésének lehetőségeiről . 

• 
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke felkérte dr. Bondor 

Antalurat, az ERTI főigazgatóját , hogy vegyen részt a Kossuth -d í j 
és a Széchenyi -d í j adományozását a mezőgazdaság és élelmi
szeriparterületéről előkészítő albizottság felelősségtel jes munká
jában. 

Kitüntetések 

A Magyar Köztársaság Csil lagrendje kitüntetést kapta nyugál
lományba vonulása alkalmából Krámer Antal vezér
igazgatóhelyettes, Mecseki EFAG. 

Március 1 5 - e alkalmából dr. Gergátz Elemér miniszter EÖT
V Ö S L O R Á N D DÍJ kitüntetésben részesítette dr. Páll Miklós ny. 
osztályvezető főmérnököt , Zalai E F A G és dr. Rónai Ferenc egye
temi tanárt, EFE Sopron. 

A kitüntetetteket ezúton is szívből köszöntjük. 

Helyreigazítás 

Az Erdészeti Lapok 1991 márciusi számában a 97. oldalon „Az 
atkaháború" c. könyv szerzőjét, Dr. V icze Ernőt tévesen Vincze 
Ernőnek neveztük. A z elírásért elnézést kérünk. (A s z e r k ) . 

• 
Halálozás 

Choma Ödön nyugalmazot t erdőmérnök életének 93. évében, 1991 . feb -

ruár 25-én, Zalaegerszegen elhunyt. A Szilágy megyei Szécsiszigeten született 

1898. augusztu s 22-én, és ívelt át pályája közel eg y évszázadot . Még 18 éves 

sem volt , mikor besorozták a hadseregbe. Az olasz frontot megjárva, mint katona 

hallgató került a Selmecbányái Erdészeti és Bányászati Főiskolára, majd folytatta 

Sopronban, ahol a főiskolán 1925-ben szerezte meg oklevelét. Mint okleveles 

erdőmérnök állást nem kapott és jobb híján az otthoni cementcserép gyártásba 

kapcsolódott be. 

Az első munkahelye a  Békés megye i árvízkárosultak Falus i Kislakásépít ő 

Szövetkezeténél (FAKISZ), min t építésvezető volt. Majd ismét állás nélkúi, mig 

1927-ben a  Szeged i Erdőigazgatóságo n fásít ó lett . Szegedrő l 1968-ban , 70 

éves korában mint az Erdőrendezési Felügyelőség vezetője ment nyugdíjba. 

Élete volt az erdő, melyet minden erejével, tudásával próbált védeni. Bizo-

nyára a z erd ő i s hálá s vol t öre g őrzőjének , é s a z ot t eltöltöt t id ő ne m ki s 

mértékben segítette hosszú életéhez. 

Életének 51. évében váratlanul elhunyt Bajnerlmre oklevele s erdómémök, 

a Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság monostorapáti erdészeté-

nek igazgatója. A Zala megyei Sümegcsehi községben született 1940. szeptem -

ber 14-én . A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban érettségizett , erdőmér -

nöki oklevelét 1964-ben szrezte meg a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. 

Egyetemi éve i utá n a  Dél-zala i Állam i Erdőgazdaságná l helyezkedet t e l 

gyakornoknak 1964 . augusztus 15.-én . Később , 1965-1968 . közöt t műszaki 

vezető volt. A monostorapáti erdészethez 1968. augusztus 1-jén kerül t fahasz-

nálati műszak i vezetőnek . Erdészetvezetó i munkakor t 1976 . november 1-tő l 

töltött be. 1989 . júliu s 1-től az erdészeti igazgatói cím használatára volt jogosult. 

Kötelességtudó, fegyelmezet t vezető , kivál ó szakembe r volt . Félt ő gondda l 

nevelte, ápolta a reá bízott erdőket. Számára első és legfontosabb a kötelesség 

volt. Segítette , támogatta, bátorította a  kezdő, fiatal  szakembereket. Szakma i 

munkájának elismeréséül több ízben részesült különböző kitüntetésekben. 

Az 1991 . február 20-á n bekövetkezet t haláláva l nag y vesztesé g ért e a 

szakmát, családját, barátait, munkatársait és volt évfolyamtársait. A Balatonfel-

vidéki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság saját halottjának tekinti. Földi maradvá-

nyait nagy részvét mellett helyeztük örök nyugalomra a Tapolca-városi közte-

metőben. 

• 
Szomorú szívvel búcsúztak 1991 . márciu s 14-én a Farkasréti temetőben az 

utóbbi évtizedek egyi k nagy erdészegyéniségétől, Fila József Bedó- d jas er -

dőmérnöktől, aki 1991 . márciu s 11 -én, életéne k 73. évében Budapesten elhunyt. 

Az Alföld gyermekeként a  fának, a z erdőnek jelentőségét mélye n átérezve a 

neves esztergomi alerdész szakiskolában alapozza meg pályájának ívelő útját, 

tanulja meg alázattal szolgálni az erdőt, a fegyelemmel párosult szakmát. Előbb 

üzemi segédtisztként, tisztként Kecskeméten vesz részt az Alföldfásttás ígéretes 

munkájában és mind szélesebb körű megbízatásai révén szorgalmának, ráter-

mettségének megalapozott elismeréséül a Mátrai, illetőleg a Gödöllői Erdőgaz-

daság igazgatója, az Országos Erdészeti Főigazgatóságon a Síkvidéki Területi 

Igazgatóság vezetője, átszervezés után az OEF erdőgazdasági főosztályának 

vezetője, majd a Fagazdaságok Országo s Központj a (FAGOK ) igazgatója A 

magyar erdőgazdálkodás általános fejlesztésének egyik meghatározó személyi-

sége, akinek fáradhatatlan és eredményes munkássága minden beosztásában 

és munkahelyén nyomon követhető. Nem szűnik meg szakmai ismereteit bőví-

teni, naprakészen tartani — ami t az is bizonyít, hogy 1966-ban megszerz i az 

erdőmérnöki oklevelet. 

Egyesületi társadalmi munkásságát korán kezdi, még a MEVME-ben, majd 

1948-tól az OEE-ben. Különböző bizottságokban, szakosztályokban munkálko-

dik, töb b évtizede n á t a z OE E elnökségébe n fejt i k i nézeteit , ves z rész t a z 

Alapszabályokban rögzítet t célok megvalósításában, aktív közreműködéséve l 

segíti az egyesületi politika kialakítását. Személyes érdeme azon igen eredmé-

nyes tevékenysége, amely szerint a Szeniorok Tanácsa elnökeként kezébe vette 

az alacsonynyugdíjas erdész kollegák nyugdíjemelésének ügyét. Ravatalánál az 

Erdészhimnuszt követőe n a  szakm a markáns egyéniségétől, tisztelt és szere-

tett Kollegánktó l a z erdésztársadalo m nevében , a  megemlékezé s koszorúj a 

mellett Schmotze r András , egyesületün k elnök e vet t meleghang ú búcsú i 

(Riedl Gyula) 



A Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
Székesfehérvári Területi Központja 

erdészeti felügyelőt 
keres 

Székesfehérvár, vagy Veszprém környéki lakással. 
A feladat csemetekertek ellenőrzése. 

Bérezés gyakorlattól függően megállapodás szerint. 
Cím: Huszár Zoltán TK vezető 

8000 Székesfehérvár, Major u. 18. 

F E L H Í V Á S 

A Földművelésügyi Minisztérium, az Erdészeti Tudományos Intézet és az Erdészeti és Faipari Egyetem 
7 millió Ft induló vagyonnal 

alapítványt hozott létre a földművelésügyi miniszter ágazati irányításához tartozó erdógazdálkodás fejlesztésének elősegítésére, 
az ágazatban elért kimagasló teljesítmények elismerésére. 

Az „Ember az Erdőért Alapítvány" célja: 
a hosszútávú, tartamos erdőállomány-gazdálkodás fejlesztését célzó kiemelkedő munkák ösztönzése; 

az erdészeti tudományos kutatómunka és oktatás fejlesztése; 
a hazai és nemzetközi szakmai versenyek támogatása; az erdészeti propagandatevékenység elősegítése. 

Az alapítvány nyitott, ezért kérjük az erdőgazdálkodó szervezeteket és az erdőt szerető szakembereket, 
hogy ahhoz felajánlásaikkal csatlakozzanak, és ezzel támogassák az alapítvány céljainak még eredményesebb megvalósítását. 

Az alapítvány címe: Ember az Erdőért Alapítvány 1055 Budapest, V., Kossuth L. tér 11. 
Számla száma: OKHB RT Budapest 216-15348 

További felvilágosítást ad a fenti címen: Bagó Bertalan Telefon: 1115-024 

Az Országos Erdészeti Egyesület 125. jubileumi Vándorgyűlése és a hozzá kapcsolódó Szakmai Nap 
1991. augusztus 9-10-én lesz 

SOPRONBAN. 

Élve a hely és az évforduló adta lehetőségekkel, a tervezett program a megszokottnál színesebb lesz. 
Hazai és külföldi vállalatok, vállalkozók kölcsönös bemutatkozására; osztrák-magyar erdészek piknikjére a zöld határon; határmenti 

gépbemutatóra; fakultatív Fertő-tavi hajókirándulásra; soproni jellegzetességek kipróbálására invitálják a szervezők 
az Egyesület tagságát. 

A szervezés elnökségi irányítója: Bánó László főtitkárhelyettes 
A szervező bizottság vezetője: Ormos Balázs a TÁEG igazgatója 

(9400 Sopron, Honvéd u. 1.) 
Tagok: Kárpáti László (EFE) 

Marosi György (ERTI) 
Rónai Ferenc (Technikum Sopron) 
Szodfridt István (EFE) 
Varga Szabolcs (EFE) 

A szervezők főleg a fenti címen, de egyénileg is készséggel adnak felvilágosítást, és várják a rendezvénnyel kapcsolatos ötleteket is. 




