
SZERKESZTŐI ÜZENETEK 

Nyílt levél Pápai Gábornak 
Kedves Barátom! 

»Engedd meg, hogy lapunk hasábjain - és tegeződve -
forduljak Hozzád néhány mondattal a lap novemberi számá
ban írt „Bocsássatok meg" című cikked kapcsán... 

Legfontosabb alapot az ad írásomnak, hogy cikked egy 
kicsit nekem és egy kicsit rólam is szól. 1956. október 30-án 
a Furnír- és Lemezművek Bútorlapgyárában - ahol ifjonc 
mérnökként kezdtem pályámat - munkástanács-elnökhelyet
tesnek választottak, és ilyen minőségben tettem néhány ma
gasztos héten át hitem szerint a dolgomat. Talán szerencsés 
csillagzat alatt születvén, emberi jóakaratok tanácsára sike
rült eltűnnöm szem elől, és így később sem elítélve, sem 
internálva, de még összeverve sem voltam. Bennem így sem 
bosszú, sem semmiféle számonkérési inger nincs, és mégis... 

Cikkedet meghatott izgalommal kezdtem el olvasni, de az 
olvasást sajnos csalódással, sőt talán egy kis felháborodással 
fejeztem be. 

Már megbocsáss, de - feltételezem, hogy jószándékkal írt 
- cikked talán nem csak nekem okozott keserű szájízt! Nem 
ismerem pártállásodat, de Ti valóban azt hiszitek, hogy egy 
költő 1950-ben (!) írt felkiáltására hivatkozva a mi generáci
ónk minden tagja - mint „szem a láncban" - bűnös és meg
alkuvó volt? Még szerencse - a Te saját szavaiddal élve -, 
hogy „nyilvánvaló, hogy nem lehet egyenlőséget tenni ... 
közé". Köszönjük! 

És végül „De egyet meg kell tenni" kezdetű utolsó gondo
latodról. Talán fogalmazási hiba, de azok nevében, akiket 
üldöztek, bebörtönöztek stb. kérjen valaki bocsánatot? Nem! 
Azoktól kérhetne valaki bocsánatot, de ki? Az általad bőven 
idézett Keresztesi Béla? Vagy talán Földes László, Királyi 
Ernő, vagy a túlsó vadászmezőkről Tömpe Atyus? Nem! Ok 
ne kérjenek tőlünk bocsánatot! Arra nincs szükség! Vagy 
esetleg protokolláris gesztusként Ti, a mai Vezetők? Hidd el, 
Barátom, ezt senki sem igényli!« 

* 
Tisztelt Kolléga! 

Kérésedre közreadott leveledre engedd meg,hogy válaszul 
befejező soraidat idézzem: 

„Nektek az legyen a feladatotok, hogy a cikkedben felso
rolt iszonyúan nehéz szakmai munkák ellátása mellett politi
záljatok is - de úgy, hogy rendszerváltásunk, megtisztulá
sunk és anyagi felemelkedésünk valóban végbemenjen -, a 
»kormánypártiak« ésszerű, gyakorlati és célratörő politiká
val, az »ellenzékiek« pedig végre valóban konstruktív kriti
kával, ne pedig a meg nem szerzett hatalom miatti féltékeny
ségből eredő, mindenbe való »keresztbetevéssel«! 

Ehhez kívánok sok erőt, energiát és igaz erdészszívvel 
JÓ SZERENCSÉT! 

Dámosy Zoltán nyugdíjas erdőmérnök, Budapest" * 
írásommal csupán e munka elvégzését kívántam se

gíteni. 

A szerkesztőbizottság nevében köszönetet kell mon
dani Fuják József veszprémi kollégának, aki közel tíz 
oldalon alapos elemzéssel értékelte az Erdészeti Lapok 

1991. évfolyamát. A bizottság sok hasznos és tanulsá
gos következtetést vonhat le az elemzésből. Köszönjük 
a dicséretet, de ennél értékesebbek azok az észrevéte
lek, melyeknek figyelembevételével javítani lehet a lap 
színvonalán. 

Kedves Fuják kolléga! A levélből idézve kívánunk 
kellemes órákat az Erdészeti Lapok olvasása közben az 
1992-es esztendőben is. 

„ ..Jllenék, hogy befejezésül valami összefoglaló értékelést 
adjak. Az »elbocsátó szép üzenet« előtt visszatekintve majd
nemfél évszázados erdészeti múltamra, bevallom - amint erre 
az elején utaltam -, hogy évtizedeken át rendszeres olvasója 
voltam Az Erdő-nek, nyugdíjas státuszom pedig lehetővé teszi, 
hogy »naprakész« legyek az Erdészeti Lapok feldolgozásával 
is. Csábító lehetőségként kínálkozik tehát, hogy összehason
lítást tegyek a két lap között, és a lerombolt múlt köveiből 
építsemfel a jövő emlékművét. Nem teszem, sőt óva intek ettől 
másokat is. Ne feledjük, hogy még a szaklapnak is a minden
kori követelményeknek kell megfelelni! A vele szemben tá
masztott elvárások, igények kielégítésének színvonala önma
gában legyen dicséretes, nem pedig a múlttal való összeha
sonlítás alapján minősüljön jobbnak, értékesebbnek! 

És még valami! »Semmi sem régibb, mint a tegnapi újság«, 
tartja a közmondás. Ez szerencsére nem vonatkozik, az Erdé
szeti Lapok 199l-es évfolyamára. A tisztesség úgy kívánta -
ha már egyszer véleményt próbálok mondani -, hogy újból 
és újból átlapozzam a teljes sorozatot. Bevallom, nagy örö
mömre szolgált. Ajánlom minden erdész barátomnak, hogy 
téli estéken vegyék kézbe az egész évfolyamot, lapozgassák, 
kellemes és hasznos időtöltés lesz. 

Összefoglaló értékelés helyett gratulálok a szerkesztőbi
zottságnak, a »Beköszöntő«-ben körvonalazott célkitűzéseket 
megvalósította. Reálisan tárta fel »az erdő szerepét és jelen
tőségéi, tette ezt az erdőt telepítő, művelő és hasznosító 
erdész segítségével; ugyanakkor segítette annak életét, az 
erdőhöz kötött embert és közösségét, az egyesületet. 

További eredményes munkát és a szerkesztőbizottság min
den tagjának boldog új évet kívánok. 

Fuják József 

nem rendezték 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség pályázatot ír ki, amelynek témája 

AZ ERDŐFELÚJÍTÁS PÉNZÜGYI RENDSZERÉNEK 
erdészeti és pénzügyi szakmai szempontokból is 

hosszú távon működőképes, a megváltozó tulajdoni szerkezethez és 
gazdálkodási körülményekhez igazodó kidolgozása. 

A pályázat jeligés. 
A pályaművel együtt jeligével ellátott külön borítékban szerepeljen 

a pályázó neve, munkahelye és annak címe, telefonja, telefaxa, vagy/és az illető más, et
től eltérő értesítési címe. A jeligét a pályaműre is rá kell írni. 

A pályázatokat A FAGOSZ elnöksége és az általa felkért szakértők bírálják el. 

A pályázók díjazása: I. 
n. 

m. 
50 000 Ft 
30 000 Ft 
20 OOO Ft 

A pályázat benyújtásának határideje 
1992. április 15. 

A pályázatokat a FAGOSZ titkárságára 
(1389 Budapest 62. Pf.: 106.) 

kell megküldeni. 
A pályamű 10 oldalnál ne legyen hosszabb. 

A pályázat célja 
a fenti tárgyban minden olyan elképzelés és javaslat összegyűjtése, 

amely a magyar erdők felújításának finanszírozását a jelenleginél biztonságosabbá, 
és az egyes tulajdonosok szempontjából a leginkább elfogadhatóvá teszi. 

A pályaműben leírt megoldásnak 
- ki kell térnie az állami és a különböző nem állami tulajdonú 

(egységes vagy elkülönült kezelésű) erdők esetére; 
- a gazdálkodásból származó jövedelem átcsoportosítását ki kell 

zárnia, ugyanakkor a különbözeti járadék ésszerű kezelésére 
várjuk a javaslatokat; 

- tisztáznia kell az állami költségvetéshez és a vonatkozó 
jogszabályokhoz való viszonyt; 

- erdészeti és pénzügyi szakmai szempontból működőképesnek 
kell lennie. 

A pályaművet többen is készíthetik. 
Amennyiben a díjon nem egyenlő arányban kívánnak osztozni, akkor kérjük 

a jeligével ellátott, a pályaművel együtt megküldött, leszárt borítékban 
a pályázók neve mellett a megosztási arányt egyértelműen rögzíteni. 

A pályázat eredményét a FAGOSZ elnöksége 
1992 májusában hirdeti ki. 

Budapest, 1992. február 5. 
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 

elnöksége 



KÖNYVESPOLC 
DR. GRETSY LASZLO 

A z erdőművelés a nyelvművelés szemszögéből 
A lap 1991. decemberi számában, a 349. oldalon érde

kes szóváltásra figyelhettünk föl egy szakmai kifejezés 
helyesírásával kapcsolatban. Vajon melyik a helyes írás
forma: erdőművelési ág, ahogy - nyilván a cikkíró szán
déka ellenére - a lapban megjelent, megtámogatva még 
egy lapalji jegyzettel is, amely a helyesírási kéziszótár 
egybeírt erdőművelés adatára utal, vagy pedig erdő 
művelési ág, három szóba írva, ahogy a cikkből azért 
kideríthetóleg maga a szerző, Reményfy László írná? 
Mivel a kérdés nemcsak érdekes, hanem tanulságos is, s mivel 
az említett szerző a szerkesztőségtől amúgy is helyreigazítást 
kért-jogpsan,hiszenjelenlegifurmájál)an,akonektorib^ 
kozás következtében a cikk olyan, mint az a pap, aki vizet 
prédikál (- erdő művelési ág), de bort iszik (-erdőművelési 
ás?)-, a főszerkesztő kérésére készséggel hozzászólok a vitához. 
Természetesen sine ira et studio, tisztelve a szerzőt is, a 
szerkesztőséget is, nem kevésbé anyanyelvünket. 

A természetes, önként adódó írásmód kétségtele
nül az, amelyet a lap szerkesztősége pártol, s amelyet 
bizonyára már máskor is nemegyszer alkalmazott: az 
erdőművelési ág. Az erdőművelés nyilvánvalóan egybe
írandó, mivel jelöletlen birtokos jelzős összetétel, csak
úgy, mint a favágás vagy a földművelés. Ez az egybeírt 
erdőművelés már szinte megszabja, kötelezővé teszi 
számunkra, hogy a szó elemeit akkor is hagyjuk együtt, 
ha az egész összetétel egy még testesebb kifejezés részé
vé válik Tehát amilyen természetes a bányaművelés, 
kertművelés, népművelés, nyelvművelés, szőlőművelés 
írásmód, éppen olyan természetesek ezek is: bányamű
velési előírások, kert- és szőlőművelési tanácsok, nép
művelési tárca, nyelvművelési szakkérdések. 

Az előadottak alapján, józan eszünkre hallgatva, egy
szersmind pedig a magyar nyelvtan és helyesírás elveit 
figyelembe véve tehát ez lenne a helyes írásmód: 
erdőművelési ág. Ám lehetnek egyéb, főleg szakmai 
szempontok is, amelyeket tekintetbe kell vennünk Eb
ben a vitatott esetben is szó lehet üyesmiről. Reményfy 
Lászlónak az Erdészeti Lapok szerkesztőségéhez inté
zett - s a főszerkesztő által hozzám is eljuttatott -
leveléből tudom, hogy a földnyilvántartásban különféle 
művelési ágakat tartanak számon: szántó, gyep, kert, 
gyümölcsös, erdő stb. Nos, ilyen szemszögből vizs
gálva a kérdést azt kell mondanom, nem megalapozat
lan az igény egy olyan írásmód keresésére, amellyel 
világosan, ugyanakkor szabályosan azt is érzékeltetjük, 
hogy az erdő nem egyszerűen a művelési szóhoz tarto
zik, hanem a művelési ág kifejezésnek a jelzője. Re
ményfy László ilyen megfontolásból tör lándzsát az 
erdő művelési ág írásforma mellett 

Annak megítélése, hogy ezt az imént vázolt szakmai 
szempontot érvényesíteni kell-e vagy sem - s ha igen, 

mikor - , nem az én feladatom, hanem a dologismerőké, 
ez esetben az erdészet szakembereié. Azt azonban nyel
vészként határozottan mondhatom, hogy ha szükség van ennek 
érvényesítésére, akkor az ennek megfelelő helyes eredmény 
nem a három szóba írt erdő művelési ás, hanem ez a kissé 
talán szokatlan forma: erdó-múvelésiág. A titok, avagy 
inkább a megoldás nyitja a jelenleg érvényben levő he
lyesírási szabályzat 139. pontjának b/ szakasza, annak is 
a záró mondata. A szóban forgó részből kiderül, hogy itt 
a helyesírás egyik ún. mozgószabályát kell érvényesíte
nünk A lényege az, hogy ha egy különírt szókapcsolat 
(esetünkben a művelési ág) olyan előtagot kap, amely 
az egészre vonatkozik, akkor az amúgy különírandó 
szókapcsolatot alkalmilag egyberántjuk, és kötőjellel 
tesszük eléje a közös jelzőt A szabályzat példája: 
házi feladat, de: számtan-házifeladat. A mi példánk: 
művelési ág, de: erdó-múvelésiág. 

Vagyis kétféle írás felelhet meg a célnak: erdőműve
lési ág (akkor és ott, amikor és ahol a szakmai megfon
tolások nem látszanak lényegesnek) és erdó-múvelésiág 
(amikor és ahol a művelési ágak felől közelítünk a kér
déshez). Remélem, hogy amiként már több más kérdésben is, 
úgy ebben is „konszenzus", azaz magyarul egyetértés lesz az 
erdő- és a nyelvművelés szakemberei között! 

f \ 

Gyenes István 

ÉBREDŐ ERDŐ 
Nyújtóznak áfák 
ébred az erdő 
hegyekről röppen a visszhang 
Tavaszi fényben az 
agak közé surran 
ott fészket rak a meleg 
az élet duzzad 
Nyújtóznak áfák 
kacagó rügyek 
táncoló szellő a 
gyermekded lombokon 
Sima leheletük mint 
gyógyír terjed 
az ágakon át 
surranó szárnyakon 

\ ) 
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MEG EGYSZER 
A SOPRONI NÉPSZAVAZÁSRÓL 

1921. október 13-án Velencében egyfelől Bethlen 
István és Bánffy Miklósgróf, másfelől Schoőerosztrák 
kancellár és Torretta márki jegyzőkönyvet írtak alá. 

Az egyezmény értelmében a népszavazásnak nyolc 
nappal azután kellett vona megtörténnie, hogy Burgen
landot az osztrákok megszállták, s az új tartomány 
pacifikálása teljesen befejeződött. Ez december 3-a 
volt, tehát a népszavazás december 11 -én lett volna 
esedékes a soproni tábornoki antantmisszió felügyelete 
alatt, de csak 1921. december 14-e és 16-a között 
valósult meg. A Sopronban állomásozó magyar helyőr
séget kivonták, s a rendfenntartást Felső-Sziléziából 
odaszállított angol, francia és olasz katonák végezték. 
Ezeknek együttes létszáma a már ott lévő antantkato
nákkal együtt sem haladta meg a 450-et. Helyén maradt 
a magyar állami rendőrség, amely mellé a közbiztonság 
hatékonyabb ellátására helyi lakosokból segédrendőr
séget szerveztek. A propaganda tilos volt. Ennek meg
kerülésére Bécsben egy féllegális társadalmi szerveze
tet alakítottak ÖdenöurgerHe/matdienst néven, s abba 
a karintiai népszavazás idején működő propaganda
szervezet, a KárntnerfJeimatdiensttötib tagja is bekap
csolódott. Ez árasztotta el - nemcsak német, hanem 
magyar és horvát nyelvű - röpiratokkal és falragaszok
kai a népszavazási területet. 

A népesség megoszlása 
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* Lásd Erdészeti Lapok 1992. Januári szám. 

Burgenland határmódosulásai 

kényen vettek részt a soproni bányász- és erdészaka-
dém/áha\\gató\, a volt felkelők.* 

Ártott a második restaurációs kísérlet kudarca, mert 
a császárhű soproni német gazdapolgárok egy része 
végül is Ausztriára szavazott, vagy pedig távol maradt a 
szavazástól. 

A szavazásra jogosultak névjegyzékeinek összeállí
tása körül viták és panaszok támadtak. A Szövetségközi 
Tábornoki Bizottság osztrák indítványra törölte a bá
nyászati és erdészeti főiskola hallgatóit a szavazásra 
jogosultak közül. Osztrák részről azt is javasolták, hogy 
a népszavazást december 18-ára halasszák el, mert a 
magyar katonaság csak december 12-én távozott a 
népszavazási területről. A tábornoki antantbizottság, 
amely eddig minden halasztási kezdeményezést tole
rált, ezúttal elutasította az osztrák indítványt, mert már 
minden előkészületet megtett a népszavazás lebonyo
lítására. Ekkor az osztrákok - tiltakozásul - egy 
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nappal a népszavazás előtt visszahívták népszavazási 
biztosaikat. így a népszavazás december 1 4-e és 16-a 
között csak a Szövetségközi Tábornoki Bizottság és a 
magyar fél ellenőrzése alatt folyt le. 

A szavazásra jogosultak jegyzékében 2f> 900 név 
szerepelt. Közülük nem szavazott 2837 polgár, a leadott 
24 063 szavazatból 512 érvénytelen volt. Sopronban* 
hozzá tartozó Brennbergbányával együtt 12 327 szava
zat Magyarországra (72,8 százalék), 4620 Ausztriára 
esett. A soproni nyolc szavazókerület közül egyben és 
Brennbergbányán a többség Ausztriára szavazott. A 
falvakban 3007 érvényes szavazat (45,4 százalék) esett 
Magyarországra és 3607 (54,6 százalék) Ausztriára. 
Magyar többség a magyar nyelvű Nagycenken, a német 
Fertőbozonés a horvát KópházánvoW, osztrák többség 

pedig a német ajkú Ágfalva, Balf, Fertőrákos, Harkaés 
SopmnbánfalvakőzségeWaen. 

A népszavazási terület együttes eredménye így: a 23 
351 érvényes szavazatból 15 334, azaz 65,2 százalék 
esett Magyarországra és 8227 (34,8 százalék) Ausztri
ára, Sopron és környéke tehát Magyarországhoz került 
vissza. 

Tőrvénybe Iktatott emlék 
1922. január 1-jén Sopronba újra bevonult a magyar 

katonaság, a nemzetgyűlés pedig a népszavazás emlé
kéttörvénybe iktatta, és Sopronnak a Civitas Fidelissima 
- a Jeghűbb város"- címet adományozta. 

Dr. Fogarassy László 

ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

1 

2. 

Címjegyzék 

1992 
HELYI CSOPORT TITKÁR, LEVÉLCÍM 

Baja Kovács József 
6500 Baja, Ságvári tér 2. 

Balassagyarmat Zorván Györgyné 
2660 Balassagyarmat, 
Bajcsy-Zs. u. 10. 

6. 
7. 

3. -

4. Debrecen 

5. Eger 

Győr 

8. GyőrTSz 

9. Gyula 

10. Kaposvár 
11. Kaszópuszta 

12. Kecskemét 

Sipos Géza 
4025 Debrecen, 
Bajcsy-Zs. u. 16. 
Garamszegi István 
3300 Eger, Faiskoia u. 2. 

Csontos István 
9023 Győr, Corvin u. 9. 
Bolla Sándor 
9028 Győr, Páva u. 49/b. 
Puskás Lajos 
5700 Gyula, Kárpát u. 4. 
Dr. Springár Ferenc 
7400 Kaposvár, 
Bajcsy-Zs. u. 21. 
Bődi Ferencné 
7563 Somogyszob-
-Kaszópuszta, 
Erdőgazdaság 
Pankotai Eszter 
6000 Kecskemét, 
József A. u. 2. 

13. Keszthely 

14. Mátrafüred 

15. Miskolc 

16. Nagykanizsa 

18. Pécs 

19. Sárospatak 

20. Sopron 

21. Szeged 

Horváth Iván 
8360 Keszthely, 
Szabadság u. 10. 
Szuromi János 
3232 Mátrafüred, Erdész u. 11. 
Bak Júlia 
3525 Miskolc, Deák tér 1. 
Tihanyi Gyula 
8800 Nagykanizsa, 
Múzeum tér 6. 

17. Szabolcs-Szatmár-
-Bereg megyei Kovács Gábor 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 64. 
Szőnyi János 
7628 Pécs, Árpádtető 
Mester László 
3896 Telkibánya, Hegyi u. 6. 
Ormos Balázs 
9400 Sopron, Honvéd u. 11 
Sere Ferenc 
6760 Kistelek, 
Felszabadulás u. 1. 

22. Székesfehérvár Kisteleki Péter 
8000 Székesfehérvár, 
Tolnai u. 1. 
Hajnal Imre 
5000 Szolnok, József A. u. 34. 
Bajczy Péter 
9700 Szombathely, 
Zanati u. 26. 
Pétervári Gáborné 
7090 Tamási, Szabadság u. 27. 
Firbás Nándor 
2800 Tatabánya, 
Dózsakert u. 63. 

27. Veszprém HM Hegyi István 
8200 Veszprém, 
Felszabadulás u. 10. 
Nagy Attila 
8200 Veszprém, 
Felszabadulás u. 25/a. 
Mizik András 
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4. 

23. Szolnok 

24. Szombathely 

25. Tamási 

26. Tatabánya 

28. Veszprém Ef. 

29. Visegrád 




