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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Egyesületünk vezetése az elmúlt évi személyes meghallgatásunk 

óta, ismét bizalommal és támogatást kérő reménykedéssel fordul a 
Miniszterelnök úrhoz. 

Ennek oka a rendszerváltozás folyamatában szakmánk területén 
fellépő kedvezőtlen jelenségek miatti aggodalom. 

Tudomásunkra jutott, hogy a kormányzati munka elmúlt idősza
kának áttekintése során a kormány foglalkozik az erdészeti ágazat 
helyzetével is. Az ezzel kapcsolatos esetleges kormányzati döntés 
elősegítése érdekében készítettük el állásfoglalásunkat. 

Az erdészet területén sajnos az elmúlt másfél év során az eseten
kénti pozitív eredmények ellenére sem sikerült sok kedvezőtlen szak
mai folyamatot megállítani. Ennek véleményünk szerint legfőbb oka 
az erdészeti ágazatirányítás jelenlegi helyzetéből adódik. 

Az erdészeti, és ezen belül az államerdészeti igazgatás kezdetét 
Magyarországon az első két kamarai erdész kinevezésének idejére, 
1564-re lehet visszavezetni, akiknek ügykörét részletes erdőrendtar
tás szabályozta. 

Ebből a szerény kezdetből alakult ki a két világháború közötti 
és az 1945-ben létrehozott jól működő államerdészeti szervezet 
(MÁLLERD), amelynek teljes kifejlődése az utolsó kétszáz évre tehe
tő. Ez a szervezet korábban mindig az összes állami tulajdon igaz
gatását ellátó egyetemes szervezethez tartozott. Főhatósága előbb 
az udvari Kamara, a parlamenti kormányforma behozatala után 
pedig a pénzügyminiszter volt. 

A mezőgazdasági teendők az erdőgazdasági teendőket sokszor 
háttérbe szorították, és a közös kezelés egyéb hátrányai miatt a 
kincstári erdők kezelését a többi állami tulajdon kezelésétől már több 
mint száz éve (1881. január 1 -jé tői) elkülönítették és önálló erdészeti 
igazgatási szervre bízták, országos főerdőmester vezetésével. Fel
ügyeletét ettől kezdődően a mai napig a földművelésügyi miniszter 
látta el. A területi vezetést, ellenőrzést 1881-től kezdve az elnevezé
sében változó, de hatáskörében azonos erdőigazgatóságok, főerdő-

hivatalok stb. látták el, a területi kezelés szervei pedig az erdőgond
nokságok (erdészetek) voltak. Az állami erdőfelügyelet ezzel párhu
zamosan a Mária Terézia által kiadott Erdőrendtartás alapján foko
zatosan alakult ki a mai formára. 

Az erdészeti és ezen belül az államerdészeti igazgatás 1949-től (a 
MÁLLERD megszűnésétől) tíz nagyobb és számos kisebb, általában 
rosszul sikerült átszervezésen esett át, a legutolsó kettőn 1990-ben, 
illetve 1991-ben. 

Az igazgatás állandó instabilitása és az államerdészeti (kincstári) 
rendszer 1949. évi megszüntetésének eredményeképpen az erdészet 
a rá háruló társadalmi, szakmai elvárásoknak igazán maradéktala
nul sohasem tudott az elmúlt 40 év során eleget tenni. Sajnos az 
utolsó két rosszul sikerült átszervezés az erdészeti igazgatás maradék 
autonómiáját is tönkretette és katasztrofális helyzet felé sodorja a 
magyar erdészetet és erdőgazdálkodást. A magyar erdők sorsát 
hosszú távra meghatározó intézkedések a jelen időszakban a szakte
rületen kívülállók gazdasági, társadalmi, politikai, és nem szakmai 
döntéseitől függenek. 

Ezért kérjük a Miniszterelnök urat, hogy az erdészeti szakközön
ség kérésére támogassa a történelmi fejlődés során kialakult önálló 
erdészeti igazgatási szervezet (Országos Erdészeti Hivatal) felállítá
sát, felelős erdész szakember vezetése alatt. 

Az ország erdőterületének kétharmadát, de a természetszerű, er
dők zömét kitevő állami erdők vonatkozásában pedig létre kellene 
hozni a tényleges tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Erdők Va
gy orrfelügy életi Kollégiumát. Ezzel összefüggésben alakítható ki a 
korábbi hazai és nyugat-európai mintára az államerdészet új szer
vezete. 

Kérésünk megértő támogatását remélve, 
az Országos Erdészeti Egyesület nevében mély tisztelettel: 
Budapest, 1991. szeptember 23. 

Barátossy Gábor Schmotzer András 
fótitkár elnök 

Tiszte l t E l n ök ú r! 
Tiszte l t F ő t i k á r ú r! 
Mindenekelőtt köszönöm levelüket, amellyel eljuttatták hozzám az Országos Erdészeti Egyesület állásfoglalását az erdészeti 

igazgatás és az erdőgazdálkodás átalakulásával összefüggésben. 
Az elmúlt hónapokban dolgozta ki a kormány - egyebek mellett - a privatizációs stratégiarendszerének továbbfejlesztését, illetve 

januárban került sor a szövetkezetekkel kapcsolatos jogszabályok elfogadására. Ezek az intézkedések a hazai erdőgazdálkodás 
egészére is kihatnak, így most nyílt lehetőség arra, hogy az állásfoglalásukban felvetett kérdésekre visszatérjek. 

Mélységesen egyetértek azzal az értékeléssel, hogy az erdőnek - nem elhanyagolható gazdasági: jövedelemtermelő, munkaerőt 
foglalkoztató stb. szerepe mellett - elsősorban a legszélesebb értelemben vett közfunkciót betöltő hivatása van, és mint sajátos 
„világörökség" folyamatosan megújítható, sőt megújítandó. 

A kormány messzemenően támogatja az Egyesületnek és a hivatásukat értő és szerető erdésztársadalomnak azokat a megalapozott 
törekvéseit, amelyek az erdőgazdálkodás megújítását, korszerűsítését szolgáják. Ennek során nyilvánvalóan indokolt figyelembe 
venni az erdőnek a fentebb említett - és semmi máshoz nem hasonlítható - különleges funkcióját, és mindezen sajátosságokat kell 
integrálni az új társadalmunk alapját képező, a magántulajdonra épülő piacgazdaságba. 

Javaslataikat a folyamatban lévőelőkészítőmunkálatok során hasznosítani fogjuk. A konkrét intézkedések-szervezeti, igazgatási, 
jogalkotási stb. - kidolgozása során a Földművelésügyi Minisztérium és a kormány természetesen számít észrevételeikre, vélemé
nyükre. 

Meggyőződésem, hogy az erdőgazdálkodásban dolgozók közismert hivatásszeretete - amely az elmúlt évtizedek során is képes 
volt szakmai szuverenitását megőrizni - meg tudja teremteni a jövőt is szolgáló erdőgazdálkodás alapjait. 

Budapest, 1992. február 17. 

Antall József úrnak, 
a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének 



Valószínűleg sok negatív tapasztalat s kellőképpen 
elvakult jószándék vezette azokat a személyeket, akik 
az új magyar demokrácia lehetőségeivel élve összelob
bizták a fokozottan védett területek fahasználati mora
tóriumát. Bizonyára vannak területek az országban, 
ahol az erdőkért való aggódást kiváltó okok indokolják 
azt a célt, amit a jogszabály kiagyalói kitűztek. 

De átgondolták-e, hogy a fokozott védettség nemes 
státusát milyen területek kapták? Tudják-e, hogy ebbe 
a kategóriába rengeteg olyan terület is belekerült, amely 
nem tartalmaz olyan értéket, ami miatt annak fokozott 
védelme önmagában indokolt lenne? A védettség eme 
fokozatát olyan területek is megkapták, ahol erre a 
pufferzóna-szerep, a tömbösítés, vagy termé
szetvédelmi presztízsokok (avagy: „ide nekem minden 
területet!") vezettek. így fokozottan védettek lettek 
egyes monokultúrák is. Nemesnyárasok az Alföldön, 
fenyvesek az Őrségben. 

Azt is tudni kell, hogy erdeink csekély százaléknyi 
kisparaszti erdő, s néhány ritkaságszámba menő pró
bálkozás (szálalóerdő-kísérletek) kivételével vágásos 
erdők, azaz erdőrészletenként egykorú állományok, s 
így erdőrészletenként azonos nevelővágást, bontóvá
gást és végvágást kívánnak. (Hogy ez jó-e így, az más 
lapra tartozik.) Tudomásul kell venni, hogy ha egy vágá
sos erdőben, kivált monokultúrában, nem végzik el a 
soron következő nevelővágást, akkor az szép csende
sen tönkremegy. Összetöri a hó, kidönti a szél, megeszi 
a szú stb. Arról jobb nem is beszélni, hogy mi történik 
akkor, ha egy fokozatos felújítóvágásra üzemtervileg 
előírt bükkös erdészét végre az a ritka szerencse éri, 
hogy sorozatos böjtölés, imádkozás, s erdőisten összes 
táncának eljárása után, végre, sok év után, tényleg 
bőséges makktermés-áldásban részesül. (...) 

Gondoltak-e vajon arra a jogalkotók, hogy van kis 
országunknak olyan fokozottan védett területe, ahol az 
egy tömbben lévő mintegy 2000 ha erdőnek csaknem 
fele paraszti magántulajdon, ill. birtokossági társulatok 
kezében van, s az évi favágás az itt lakóknak létkérdés? 
A jórészt politikai okokból meghagyott magánerdő a 
múlt rendszerben kurizózum volt. A szakoktatás nem 
foglalkozott vele, s az állami erdőgazdálkodásra kiépült 
tervezői szisztéma és erdőfelügyelői gyakorlat (a termé
szetvédelmiről jobb nem is beszélni) pedig igazában 

nem tudott vele mit kezdeni. Az évek folyamán gyakran 
terjedt el a hír, hogy államosítják, elveszik az erdőket. 
Ilyenkor persze vágta mindenki, ahol érte. Az eredmény, 
kizsarolt erdők. A moratórium ugyanezt fogja előidézni. 
Nincs az a helyi erdész vagy természetvédelmi őr, aki 
hajlandó egy büntető eljárás kapcsán a falu haragját 
magára vonni akkor, amikor a téli tüzelő a tét. 

Csupán zárójelben jegyzem meg, hogy a vágásos 
erdőkre kialakult fogalomrendszerünk (véghasználat, 
felújítóvágás, nevelővágások) nehezen húzható rá a 
kisparaszti szálalóerdőkre. 

Az országgyűlés határozatát a kormány végrehajtási 
utasítássá gyúrta, ráhárítva a felelősséget a termé
szetvédelem helyi szakembereire, egymásra haragítva 
erdészt, természetvédőt, erdőtulajdonost. 

Szegény erdők, hátúdnak...! Szegény régi erdőmes
terek, ha látnák ezt...! Elször jön az erdőrendező. Na
ponta lezötykölődik vidékre, a néha több száz kilomé
terre lévő tervezendő területre. Természetesen mindezt 
üzemanyag- és környezetkímélő UAZ márkájú gépko
csival. Aztán az egyeztető tárgyalások miatt még egy
szer megteszi ezt az utat a felügyelők, a gazdálkodók 
és a természetvédők hosszú konvojától kísérve. Ha 
valaki nem ér rá az érintettek közül, akkor külön-külön 
is újabb látogatások színhelye lesz az érintett erdő. 
Végre nem kevés idő-, pénz- és benzináldozatok árán 
megszületik az erdőterv az érintettek jóváhagyó aláírá
sával. (...) 

Aztán elkövetkezik a nagy nap. Az éves fakitermelési 
tervek felülvizsgálatának ideje. Moratórium, újabb ki
szállások, bizottsági szemle. Idő, pénz, benzin stb. Hiá
ba a sok szakmai érv, a törvény az törvény. (...) 

Tipródhat a helyi természetvédelmi szakember, meg 
ha van benne egy kis jó szándék, meresztgetheti a 
szemét, hátha felfedez a nudum lucfiatalosban, a sötét
ben fehérlő hó között, néhány szál száraz védett nö
vénykét, s akkor (persze, ha elég bátor ehhez) feloldhat
ja a tilalmat, s a boldog erdészek elvégezhetik azt a 
fránya tisztítást. (...) 

Máris eljutottunk a természetvédelem egyik nagy el
lentmondásához: a statikus, az élő rendszerek valamely 
objektumát, s valamely időhöz tartozó állapotát konzer
válni akaró szemlélethez. Könnyű kimondani valamiről, 
hogy meg kell őrizni. Ez a gondolkodás nem vesz figye
lembe sem gazdálkodást, sem szukcessziót, sem evo
lúciót. 

Örvendetes, hogy lesznek őserdőink, mert az tiszta 
ügy. Ott az élő szervezet, a rendszer működésének 
lehetővé tétele a cél. 

Soha nem voltak olyan rossz viszonyban erdészek, 
természetvédők és erdőtulajdonosok, mint manapság. 
Ez a törvény olyan, mint egy bizalmatlansági indítvány. 
Gazdálkodónak, erdőfelügyelőnek, rendezőnek és ter
mészetvédőnek egyaránt. Ráadásul a törvénynek meg
van az a morális, kellemes hatása is, hogy mindenki úgy 
érzi, átverték; hogy beleköptek a levesébe. (...) 

Gyöngyössy Péter 

Kémiai szerek alkalmazása 
a gyantatermelés növelésére 

7 0 - 8 0 éves erdeifenyő-törzsekbe Regioné készítményt fecs
kendeztek (Diquat hatóanyag), aminek következtében a törzsek 
alsó 6 m-es szakaszának gyantatartalma 3-6-szorosára növeke
dett. A gyantatermelés a befecskendezést követő második évben 
volt a legerőteljesebb, később csökkent. A kísérlet folyamán több 
készítményt is kipróbáltak. Fitotoxikus hatást nem tapasztaltak. 

(tesnictivi 1991.4-5. nyomón 
ref. Szemerey Tamósné) 

KIS MAGYARMORA TÓRIUM 



DR. KOLLWENTZ ÖDÖN 

Megjegyzések é s néhány javaslat 
az erdőtörvény-tervezethez 

Az 1961. évi VII. törvény, az ú.n. .szocialista erdőtörvény" 
nagy része már elavult, ezért kell örömmel üdvözölni azt, hogy 
egyesületünk a legújabb erdőtörvénytervezetet a választmány 
tagjainak és a helyi csoportoknak megküldte. Sajnálatosnak 
tartom, hogy nem minden egyesületi tag juthatott a tervezet
hez, ami miatt az Erdészeti Lapokban szakmai vita nem ala
kulhatott ki. Örvendetes volna, ha a törvénytervezettel kapcso
latban erős szakmai vita alakulna ki. 

A törvénytervezet az erdőgazdálkodás minden ágával fog
lalkozik. Maradtak azonban még olyan kérdések, amelyek 
törvényi szabályozást igényelnek, olyanok, amelyek elhagy
hatók volnának, végül olyan rendelkezések, amelyek helyes
bítést, illetve pótlást igényelnek. 

Elöljáróban még meg szeretném jegyezni, hogy az erdő
felügyelőségek munkájának ellenőrzésére és irányítására or
szágos erdőíelügyelő státus felállítását javaslom abból az 
elgondolásból, hogy a testületnél esetleges minisztériumi vál
tozás zavart ne okozzon. 

Úgy vélem, hogy az erdőgondnoki és az erdőfelügyelői 
munkakörökből a középfokú'képesítésű erdészeket'(erdész
technikusokat) nem kellene kizárni, mert ezek között vannak 
kivételes szakmai tudással, szervezési képességgel és szor
galommal rendelkezők, akik komoly szakmai vizsgák letételé
vel a szakmánál a megkívánt elismerést és tekintélyt ezzel 
biztosíthatnák maguknak. 

A közös erdőgazdálkodás formái között az erdőszövetke
zeteket, is el lehet képzelni, mint olyanokat, amelyeknél az 
erdő a tulajdonos nevén marad. 

A pénzbüntetés nagyságának megállapítását javaslom 
nem forintösszegben, hanem a mindenkori legnagyobb címle

tű váltópénz és bankjegy függvényében. Végül meggondolan
dó volna, hogy az erdővel kapcsolatos természetvédelmi ren
delkezésekneknem az erdőtörvényben volna-e a helye? 

Közelebbről az erdőtörvénytervezettel kapcsolatosan: 

I. Vitatkozni lehetne azon, hogy az erdészeti alapfogalmak 
értelmezése törvénybe való-e? 5. § (2-6), 65. § (1 -8). 

II. Nem igényel törvényi szabályozást: 
1. A vágástéri hulladékok égetése és a javafák kivágásának 

a tilalma, mert a munkák szakszerű elvégzése elemi 
szakmai követelmény; 57. § (4), 28. § (2). 

2. Az erdőtervek érvényességi-, felülvizsgálati- és megújí
tási ideje. (Nem tartom kizártnak, hogy - talán nem is a 
nagyon távoli jövőben - a hosszú vágásfordulójú fafa
joknál 20, és csak a rövid vágásfordulójúaknál lesz 10 
év az erdőtervek érvényességi ideje, revíziójuk a 10., 
illetve 5. évben) 19. § (3). 

3. Az erdősítések befejezésének ideje. (Ez a fafajokon kívül 
a genetikai talajtípus és a klimatikus tényezők függvé
nye. Ennek a megállapítása miniszteri rendelettel történ
jék.) 27 §(2). 

4. Az alkalmazottak egyenruhaellátása. (Ez ingyenesen 
csak a kerületvezetők részére indokolt.) 80. § (1). 

III. Indokolatlannak tartom az erdő meghatározásában a 0,15 
ha-os területi határértéket. 0,1 ha az a területnagyság, ami 
egyrészt a kataszteri térképeken még jól ábrázolható (a 
földmérésnél ezeket annak idején felmértük, térképre hord
tuk, külön helyrajzi számot és „E" jelzést kaptak!), másrészt 
erdei mikroklíma is kialakulhat. 

IV. Az erdőtörvénytervezetnél a következő helyesbítéseket tartom szükségesnek: 
A törvénytervezet szerint. 

12. § (3-5) az erdőtervek érvényességének és felül
vizsgálatának idejét szabályozza 

26. § (2) „A mesterséges felújításokat, valamint természetes 
felújítás esetén végvágás után a nem megfelelő tőszámú 
természetes újulatokat a termeszteni kívánt fafajok szapo
rítóanyagának ültetésével kell pótolni." 

27. § (2) Az erdőfelújításnál az egyes fafajokkal való erdősítés 
befejezési idejét írja elő: 
íelújltóvágásnál végvágás után 
T-nél 10 éven belül 
egyéb fafajnál 6 éven belül 
tarvágásnál: 
KST, KTT-nél 10 év 
A, É, NY, FŰ 6 év 
egyéb fafajnál 8 év 

28. § (2) „A nevelővágások (tisztítás, gyérítés) végrehajtása 
során a javafákat kitermelni nem lehet, az erdő élőfakész-
lete csak rövid átmeneti időre csökkenhet, a visszamaradó 
állomány fejlődési lehetőségének és egészségi állapotá
nak javulni kell, az erdei életközösség és az erdő talaja 
maradandó kárt nem szenvedhet." 

30. § (4) „Az erdészeti szaporítóanyagoknak a begyűjtését, 
termelését, megnevelését, nyilvántartását, hazai és nem
zetközi forgalombahozatalát, illetőleg felhasználását, vala
mint a magtermő állományok kijelölési rendjót a földműve
lésügyi miniszter rendeletben határozza meg." 

Helyem javasolt szöveg: 
Az erdőtervek érvényességi idejének megállapítására és 

időközi felülvizsgálatára (revízió) vonatkozó előírásokat a föld
művelésügyi miniszter rendelettel szabályozza. 

Az erdősítéssel kapcsolatos munkák úgy végzendők, hogy 
azok a kötelezően előírt célállományt biztosítsák. 

Az erdőfelújítás és erdőtelepítés befejezésének a kötelező 
határidejét a földművelésügyi miniszter rendelettel állapítja 
meg. 

A nevelővágások közül a gyérítések csak a java- és a 
kivágandó fák szakszerű kijelölése után hajthatók végre. Er
dőtervi elszámolása csak az erdőfelügyelő minősítése alapján 
lehetséges. Tisztítások csak állandó szakmai felügyelet mel
lett végezhetők. 

Az erdészeti szaporítóanyag termelésének, származásá
nak és felhasználásának, hazai és nemzetközi forgalmazásá
nak az ellenőrzése az erdőfelügyelőség feladata. Az ellenőr
zésnél kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a nemesített sza
porítóanyag kezelésének, a magtermelő állományokból törté
nő magvak gyűjtésének és felhasználásának. 



30. § (5) „A (4) bekezdésben foglalttevékenységek felügyelete 
és az állami feladatok végrehajtása a földművelésügyi mi
niszter által kijelölt költségvetési szerv feladata." 

38. § (2) „A szerkezetátalakítás (leromlott erdőátalakítás) több
letköltség-fedezéséhez állami támogatást kell nyújtani, 
amelynek módját és mértékét a pénzügyminiszterrel egyet
értésben a földművelésügyi miniszter rendeletben állapítja 
meg." 

42. § (2) „A tarvágás részletes szabályait a földművelésügyi 
miniszter rendelettel állapítja meg." 

44. § (1) „Erdőben és erdőnek minősülő területen (a további
akban: erdőben) a vadgazdálkodás az erdőgazdálkodás 
szerves része." 

68. § (1) „Termőterületen és földúton csak a talaj arra megfe
lelő állapotában szabad szállítani és vonszolni. A szállítás 
és vonszolás miatt keletkezett, továbbá talajromlást okozó 
kerék- és vonszolásnyomokat meg kell szüntetni." 

80. § (1) utolsó két mondata:... 
A kerületvezető erdészt és vadászt irányító szakszemély
zet; az erdőgondnok és helyettese, erdőőrzési- és vadá
szati felügyelő, erdőigazgató és szakmai helyettese. A 
felsoroltak részére egyenruha és lőfegyver jár. 

105. § (1) „Területileg összefüggő erdőt a természetben meg
osztani csak az erdőfelügyelőség engedélyével és az általa 
jóváhagyott terv szerint szabad." 

115. § (3) „A pénzbírság legalacsonyabb összege 100 Ft, 
legmagasabb összege... (30 000) Ft. Ha jogszabály bűn
cselekményt értékhatártól függően minősít szabálysértés
sé, e szabálysértések miatt kiszabható pénzbírság legma
gasabb összege ... Ft. 

Az erdészeti és nemesítési munkák végzése, irányítása, 
kezelési munkáinak előírása és időszakos revíziója az ERTI 
feladata. A munkáknál különös tekintettel kell lenni az 
O.E.C.D.-követelményrendszerre. Ezen munkák költségeit 
az állami költségvetésből kell fedezni. 

A szerkezetátalakítás (leromlott erdő átalakítása) többlet
költségének a fedezéséhez állami támogatást csak akkor kell 
adni, ha a leromlott állapotú erdő létesítése főhatósági rende
letre történt, vagy ha az erdő leromlását fapusztulásos beteg
ség okozta. A gazdálkodás hibájából keletkezett rontott erdő 
átalakítására állami támogatás nem adható. Ennek jogosságát 
az erdőfelügyelő állapítja meg. Az állami támogatás módját és 
mértékét a pénzügyminiszterrel egyetértésben a földművelé
sügyi miniszter állapítja meg. 

Tarvágás csak azokban az erdőrészletekben végezhető, 
ahol: 

al fafajcsere szükséges; 
b/ a termőhelyi viszonyok miatt sikeres természetes felújí

tás nem lehetséges. 
Nagysága sík vidéken az 5 ha-t, hegyvidéken az 1 ha-t nem 

haladhatja meg. A tarra vágott terület mellett a fakitermelés 
csak akkor folytatható, ha a letarolt területen sikeres első 
kivitelű erdősítés történt. 

A nagyvad az erdei életközösség szerves része, ezért 
életterének védelme és fenntartása csak a terület biológiai 
egyensúlyának fenntartásával történhet, ez az erdőgazdálko
dó feladata. Az egyensúly együttes erdő- és vadgazdálkodás
sal érhető el. 

A faanyagmozgatás (szállítás, közelítés tengelyen vagy 
vonszolással) lehetőleg száraz talajú termőterületen vagy 
földúton történjék. Ha kényszerítő körülmények (pl. szállítási 
határidő) miatt az anyagmozgatás felázott talajon történik, a 
munka végeztével a kerék- és a vonszolási nyomokat meg kell 
szüntetni. 

A kerületvezető erdészek és vadászok részére golyós szol
gálati fegyver és egyenruha jár. 

Területileg összefüggő erdő megosztása csak kivételesen 
indokolt esetben lehetséges. A megosztást az erdőfelügyelő
ség javaslata alapján a földművelésügyi miniszter engedélye
zi. 

A pénzbírság legkisebb összege a legnagyobb címletű 
váltópénz tízszerese, legmagasabb összege a legnagyobb 
címletű bankjegy hússzorosa. Ha a jogszabály bűncselek
ményt értékhatártól függően minősít szabálysértéssé, a sza
bálysértések miatt kiszabható pénzbírság legmagasabb ősz
szege a legnagyobb címletű bankjegy harmincszorosa. 

V. Az erdőtörvénytervezetbepót/ásként\av as\om: 
3. § A törvény hatálya nem terjed ki: 

ál- új pontként: az önkéntes, teljesen saját erőből létesített 
erdősítésekre és fásításokra az első kiviteltől számított 
35 évig. 

12. § (4) Az erdőtervi előírások megsértéséről szól. Utolsó 
mondata után: Az erdőgazdálkodónak ez a magatartása 
erdőrendészeti szabálysértés. 

13. § Az erdősítéssel kapcsolatos munkákról rendelkezik. 
(3) Őshonos és nemesített fafajok alkalmazását rendeli. 

A rendelkezésben foglaltak után: Erodált talajokon vég
zendő erdőtelepítéseknél pionír fafajok alkalmazása le
hetséges. 

15. § Az erdő-életközösségekre hatással lévő tevékenységek
ről rendelkezik. 

(5) - új pontként: Az erdőben a legeltetés tilos. Ez alól a 
tilalom alól csak egészen kivételesen súlyos esetben (pl. 
éveken át tartó aszály) adható felmentés. A hosszú 
vágásfordulójú erdők 20 évnél fiatalabb állományai
ban, a vágásérettségi kort 20 éven belül elérő, 
továbbá a magtermelő állományokban, végül a 9. § (1) 
a, b és h pontjai alatt felsorolt védelmi rendeltetésű 
erdőkben eben az esetben sem adható legeltetésre 
engedély. 

(6) - új pontként: Kavics- és homokbánya, továbbá külszíni 
bányafejtés csak bányahatósági és erdőigazgatási, 
egyéb tulajdonú erdőknél még a tulajdonos hozzájárulá
sán kívül erdőfelügyelőségi hozzájárulás is szükséges. 

18. § Az erdőtervezés céljáról és az erdőtervek készítéséről 
szól. 



(4) - új pontként: Az erdőtervek részére szükséges adatok 
felvételéről és a tervösszeállításról a földművelődésügyi 
miniszter által jóváhagyott erdőrendezési utasítás ren
delkezik. 

33. § Az erdőtelepítés állami támogatásáról és annak elnyeré
séről szól. 
(2) - új pontként: Új erdő létesítésére az erdőtelepítésre 

kijelölt, hatóságilag jóváhagyott (főleg a mezőgazdasági 
termelésre alkalmatlan) területek szolgálnak. Ezeket az 
erdőtervekben elkülönítetten „erdőtelepítésre kijelölt te
rület" címen kell nyilvántartani. 

38. § A leromlott állapotú erdőkre vonatkozik. 
(1) - betoldás: Abban a leromlott állapotú erdőben, ahol a 

faállományt meghatározó mértékben nem a termőhely
nek megfelelő fafajok, vagy rossz alakú sarjállományok 
alkotják, a faállományt a termőhelynek, valamint a ter
mesztési célnak legjobban megfelelő fafajokkal kell fel
váltani. 

39. § Az erdei haszonvételekről rendelkezik. 
(5) d/ - új pontként: Az erdőben folytatható vadászatról a 

46. § intézkedik. 
44. § Az erdő- és a vadgazdálkodás szoros összetartozására 

vonatkozik. 
(1) - a javasolt helyesbítés folytatásaként: ...biztosítható, 

ezért a vadgazdálkodás az erdőgazdálkodás szerves 
része. Nagyvadgazdálkodás csak 50 ha-nál nagyobb 
kiterjedésű erdőkben folytatható. 

48. § A vad által az erdőben okozott károkkal kapcsolatos, 
(a) - az egymondatos rendelkezés folytatásaként -: Az 

erdőben bekövetkezett vadkár mértékét az erdőfelügye
lő állapítja meg, amit a vadászatra jogosultak (magán
személyek vagy vadásztársaság) az erdőgazdálkodó 
részére egyetemlegesen megtéríteni kötelesek; vélemé
nyeltérés esetén az illetékes helyhatóság képviselőjével 
végzett helyszíni szemle eredménye a felekre nézve 
kötelező erővel bír. 

59. § Az erdőtűz oltására vonatkozik. 
(1) a/ - a rendelkezés folytatásaként - : ...bejelenteni. Sür

gős esetben a helyhatóság a község lakóit a tűz oltására 
kirendeli, akik az oltáshoz szükséges szerszámokkal 
jelennek meg a helyszínen. A tűzoltás vezetője, ha a 
tűzoltóság kivonult, annak a parancsnoka, egyébként a 
jelenlevő erdész. 

62. § (3) A vágásterületen felkészítetlenül visszahagyott fa
anyag sorsáról szól. Ennek utolsó mondatához pótlást ja
vaslok: 
...A tulajdonos az engedély és az erre az anyagra vonatko
zó származási igazolványkiadását a kitermelést követő 
egy év elteltével nem tagadhatja meg. 

69. § Nyilvános közlekedésre nem szolgáló területet, magán-
utat igénybe lehet venni a jelen paragrafus szerint. Pótlóan 
az utolsó mondata után: 
A munkálatok folyamán az igénybevevő az igénybevett út 
és terület állandó karbantartásáról gondoskodni, befejezté
vel az igénybe vett ingatlanokat eredeti állapotba visszaál
lítani tartozik. 

74. § (2) szövegét az alábbiakban kellene megváltoztatni: 
Az erdőgazdálkodás területi, igazgatási, hatósági és e tör
vényben meghatározott egyéb feladatait az erdőfelügyelő
ségek látják el. Munkájuknak irányítását és ellenőrzését az 
országos főerdőfelügyelő végzi, akinek a feladata az erdő
felügyelők kinevezése és áthelyezése is. 

75. § (2) szövege az alábbi legyen: 
Felelős erdőfelügyelő csak olyan erdőmérnök lehet, aki 
legalább 5 éves erdőgazdálkodói gyakorlattal és állami 
erdészeti szolgálatra jogosító szakvizsgával rendelkezik. 
Erdőfelügyelőnek kimagasló szakmai teljesítményt és 
szaktudást bizonyított erdésztechnikus (középfokú képesí
tésű erdész) alkalmazása lehetséges, ha legalább 15 éves 
erdőgazdasági szolgálattal rendelkezik, a magas szintű 
szakmai és az erdőmérnökök részére előírt állami szolgá
latrajogosító vizsgákat kiváló eredménnyel tette le. A vizs
gabizottság összeállításáról és a vizsgákra vonatkozóan a 
földművelésügyi miniszter rendelete intézkedik. 
(3) Az erdőfelügyelők részére két példányos „vizsgálati 

könyv"-et kell rendszeresíteni, amelyben észrevételeit, 
esetleges kifogásait az erdőgazdálkodó részére a tudo
másulvétel igazolása mellett megadja. 

79. § Az erdészeti szakszemélyzet alkalmazásáról intézkedik. 
(6) - új pontként: Az államerdészeti szakszemélyzet szol

gálati szabályzatát aföldművelésügyi miniszter rendele
tileg állapítja meg. 

80. § Az erdészeti szakszemélyzet hatósági jogosítványait 
tárgyalja. 
(3) - új pontként: A hatósági esküt az elsőfokú erdőrendé

szeti hatóság előtt kell letenni. 
Szövege: Esküszöm az élő Istenre, hogy az erdőgazdál
kodás és a természetvédelem érdekeit lekiismeretesen 
és a közjó érdekében szolgálom, jogosítványommal 
vissza nem élek, szolgálatomban részrehajlás nélkül, 
igazságosan járok el. Isten engem úgy segéljen. (Eskü 
helyett fogadalom is tehető.) 

83. § A szakszemélyzet képzéséről. 
(1) utolsó mondata után pótlásként: ...kell képezni. Az er

dészeti szakképzést a földművelésügyi miniszter a kul
turális miniszter egyetértésével szabályozza. 

Választmányi ülést tartott dr. Csötönyi József tanácsos vezetésével február 11-én a M O S Z Erdészeti Faipari és Vadgazdál
kodási Országos Választmánya. A z ülés napirendjén dr. Sólymos Rezső c. egyetemi tanárnak és Varga Béla c. egyetemi 
docensnek egy-egy előadása szerepelt. Ezekben tájékoztatást adtak egyrészt az EGK brüsszeli erdőtelepítési szakértői konferen
ciáján, másrészt az Európai Erdészek Szövetsége (VEF) kormányzótanácsi ülésén tapasztaltakról. 

Mindkettőn kifejezésre jutott, hogy az egyesülés útját járó Európában hatalmas feladatok várnak az erdészetre. Ezek 
részletesen majd azokban az egész térséget, valamennyi országot, minden termelőés fogyasztó ágazatot átfogó területhasznosítási 
tervekben fognak megfogalmazódni, amelyeknek készítéséhez most kívánnak hozzáfogni. Részlettervek több helyütt - így 
néhány évvel ezelőtt már nálunk is - készültek ugyan, de ezek csak helyi érdekeket szolgálnak. Az előadások után élénk vita 
indult. Kifejezésre jutott ebben, hogy a földtulajdonlás remélhetőleg gyors kialakulásával rövidesen nálunk is nagymértékű 
erdőtelepítési igény fog fellépni, földjeinek jelentős részét fogja erdőként hasznosítani parasztságunk, amennyiben a telepítés 
költségére megfelelő támogatást kap. Erre az ágazatirányítás az ülésen sajnos nem sok biztatót tudott mondani, csupán kilátásba 
helyezte, hogy a területfejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló támogatásokkal kapcsolatban keres megoldást. Az ülés ezt 
nagyra értékelte és a következőket indítványozta: 

- új erdőtelepítési programot kell kidolgozni az EK-hoz való csatlakozás megalapozásához; 
- profi intézményt létrehíva új, átfogó erdészeti politikát kell megfogalmaztatni. 



90. § (2) A főigazgatóság feladatait sorolja. 
j / - új pontként: az államerdészeti alkalmazottak felvétele 

és áthelyezése, az erdőigazgatóságok vezetőinek kine
vezése. 

93. § A magántulajdonú erdőbirtokok közös gazdálkodásáról, 
a következők szerint: 
(1) A természetben összefüggő, 6 ha-nál nagyobb erdőte

rület résztulajdonosai az osztatlan közös gazdálkodás 
érdekében erdőbirtokossági társulattá alakulva kötele
sek erdejük osztatlan erdőgazdálkodói szakkezeléséről 
gondoskodni. 

(2) - új pontként: A község határban szétszórtan fekvő, 6 
hektárnál kisebb területű erdők szakszerű kezelése vé
gett ezek tulajdonosai erdőszövetkezet keretén belül 
közösen gazdálkodnak. Az erdőszövetkezetek működé
si szabályzatára vonatkozóan a szövetkezeti törvény 
rendelkezései az irányadók. 

94. § Az erdőbirtokossági társulatokról rendelkezik. 
(1) Az erdőbirtokossági társulat tagja kizárólag az a termé

szetes és jogi személy lehet, akinek az erdőbirtokossági 
társulati erdőben tulajdoni illetősége van. Ezek tulajdon
közösségben közös gazdálkodást folytatnak. 

(2) Az erdőbirtokossági társulat megalakítása végett alaku
ló közgyűlést kell tartani, amelyen a tagok névjegyzékét 
és tulajdoni illetőségeiket, továbbá az erdőbirtokossági 
társulat alapszabályát tárgyalják meg és fogadják el. 

(3) Az alakuló közgyűlést az ideiglenes megbízatású elnök 
készíti elő, aki a tagok névjegyzékét és az alapszabály
tervezetet állítja össze. Ebben a munkában az erdőfelü
gyelőség köteles közreműködni. 

(4) Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét a névjegyzék és az 
alapszabály-tervezettel az erdőfelügyelőség a földmű
velésügyi miniszterhez jóváhagyás végett felterjeszti. 

(5) Az erdőbirtokossági társulat a jóváhagyott alapszabá
lyok szerint köteles működni. Evégett az erdőbirtokos
ság ideiglenes elnöke által meghirdetett vezetőségvá
lasztó közgyűlésen a vezetőség megválasztásával ala
kul meg jogilag az erdőbirtokossági társulat. 

(6) Az erdőbirtokossági társulat megalakulásával a közös 
erdő és az erdőhöz tartozó minden ingatlan és ingó 
vagyon az erdőbirtokossági társulatra száll át. Az egyes 
tagok a tulajdoni illetőségük alapján jogosak a közös 
vagyon használatára. 

(7) Az állami ingatlannyilvántartásban az erdőbirtokossági 
társulat ingatlanaira tulajdonosként a tulajdoni lapra az 
erdőbirtokossági társulatot kell feljegyezni, feltüntetve 
rendelkezési jogainak korlátozását. Fel kell jegyezni a 
társulat tagjainak közös tulajdonjogát. 

(8) Az egyes tagok tulajdoni illetőségeit az erdőbirtokossági 
társulat névjegyzékében keli feltüntetni. A névjegyzék a 
tulajdoni lap melléklete, annak vezetésére az ingat
lannyilvántartásra vonatkozó szabályok érvényesek. 

(9) Az erdőbirtokossági társulatok mint jogi személyek 
azonban csak olyan jogokat szerezhetnek és olyan kö
telezettségeket vállalhatnak, amelyek a tagok érdeké
ben szükségesek, vagy hasznosak. Ezek ellenőrzése az 
erdőfelügyelőség feladatát képezi. 

95. § (1) A tulajdoni illetőség ajándékozási, adásvételi vagy 
örökösödési szerződéssel átruházható. A tulajdoni illető
ség átruházásával, vagy átszállásával az erdőbirtokossági 
tagság is átszáll a szerző félre. 
(2) A tulajdoni illetőség visszterhes átruházása esetén az 

erdőbirtokossági társulatot, annak tagját, az államot, az 
erdőbirtokossági társulat székhelye szerinti települési 
önkormányzatot a felsorolás szerinti sorrendben elővá
sárlási jog illeti meg. 

107. § Az erdő művelési ágának engedély nélküli megváltoz
tatása esetén az erdőfelügyelő felmentést adhat az újraer
dősítés kötelezettsége alól - rendelkezik a tervezet. 
(3) utolsó mondata után: 

Az erdőfelügyelőség az erdőgazdálkodásból kivont terü
lettel egyenlő nagyságú területről és annak beerdősíté-
séről gondoskodni tartozik. 

112. § Az erdőben engedély alapján létesítmény elhelyezésé
ről intézkedik. 
(2)-új pontként-: A15. § (6) alapján engedélyezett külszíni 

bányászat befejezésével a területet tereprendezéssel 
erdősítésre alkalmas állapotba kell hozni. A terület rekul
tivációs költségei az erdősítés befejezéséig, de legfel
jebb 10 évig a bányavállalatot terhelik. 

114. § Erdőrendészeti szabálysértést követ el: 
(1) c/-új pontként-: az erdőgazdálkodó akkor is, ha a jelen 

paragrafus a/-c/ pontjaiban felsorolt cselekményeket 
más személy részére engedélyez, vagy megtűr. 

115. § Az erdőrendészeti szabálysértések büntetéséről szól. 
(4) - új pontként - : Az erdőrendészeti szabálysértés elévü

lési ideje 2 év. 
121. § Az erdei szabálysértésről rendelkezik. 

(2) - új pontként - : nem követ el erdei szabálysértést, aki a 
törvény 69. § (3) pontjában meghatározott faanyagot az 
erdőgazdálkodó tilalma ellenére elszállítja. 

Az előzőkben foglaltakkal kívántam a szakmát szerető és 
a szakma jövőjét féltő kollégák figyelmét az erdőtörvényterve
zetre felhívni, hogy annak alapos megvitatása után olyan 
tervezet kerüljön az országgyűlés elé, amelynek elfogadása 
esetén ez a jövő erdőgazdálkodását több évtizeden át lesz 
hivatva szolgálni. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A dél-afrikai Stellenbosch Egyetem Erdőmérnöki 
Karának Faanyagismereti Tanszéke pályázatot 

hirdet ösztöndíj elnyerésére 1 fő Sopronban végzett 
(ill. az 1991-92-es tanévben végző) erdőmérnök és 
1 fő faipari mérnök részére az alábbi feltételekkel: 
- az ösztöndíj időtartama 1 év; 
- az ösztöndíjra csak a legalább középfokú 

angol nyelvtudással rendelkezők pályáz
hatnak eséllyel; 

- az ösztöndíj tartalmaz minden - a fogadó 
egyetemnek fizetendő - díjat, valamint ét
kezési, szállás- és belföldi utazási költséget 
(egyedülállók számára); 

- az ösztöndíj témája: ipari és tudományos 
fejlesztések tanulmányozása a feldolgo
zott faanyagok v. faanyagminőség terüle
tén. 

A pályázatokat 1992. április 20-ig kell benyújtani, az 
ehhez szükséges angol nyelvű nyomtatvány a rektori 

hivatalban szerezhető be. 
A pályázatok elbírálását az Erdészeti és 

Faipari Egyetem illetékes bizottsága végzi. 
Postacím: Erdészeti és Faipari Egyetem 

Rektori Hivatala 
9401 Sopron, Pf. 132. 



ERDÉSZETI KUTATÁS 
DR. FÜHRER ERNŐ: 

Nemzetközi munkaértekezlet Zalában 
a levegőszennyeződés erdőt károsító hatásairól 

kz Európában észlelhető nagy kiterjedésű, csaknem 
minden fafajt érintő erdőpusztulásban a levegőszeny-
nyeződés hatása bizonyos körülmények mellett döntő 
jelentőségű. A hazai kutatások eddigi eredményei arra 
engednek következtetni, hogy állományaink egészségi 
állapotának romlásában a levegőből származó nitro
génterhelésnekfontos szerepe van. Az energiafelhasz
nálás és az azzal együtt járó közúti forgalom, a mező
gazdasági növénytermesztés és állattartás, valamint a 
kommunális eredetű szennyeződés révén nagy meny-
nyiségű nitrogén-oxid és ammónia kerül ma a légtérbe. 
Az ökológiai körülmények és genetikai adottságok által 
megszabott normán felül, az erdei ökoszisztémákra 
nézve a nitrogénnek sajnos több káros hatása jelentke
zik. így pl.: 

- csökken a fák ellenálló képessége a biotikus káro-
sítókkal és az abiotikus károsításokkal szemben, 

- romlik a fák műszaki tulajdonsága, 
- elsavanyodik az erdőtalaj és tápanyagegyensúlya 

megbomlik, 
- növekszik a nitrogén mennyisége az erdei forrás-

és patakvizekben. 
A magyarországi erdők esetében a nitro

génforgalomban bekövetkezett kedvezőtlen változá
sokra (gyors nitrogénlebomlás, nitrogénterhelés stb.) 
utal az, hogy a nitrofil növények (Urtica, Rubus, Sambu-
cus fajok) még zárt bükkösökben is mind gyakrabban és 
tömegesen jelennek meg. 

A téma fontossága miatt az Erdészeti Tudományos 
Intézet a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdasággal kö
zösen Budafán, augusztus 21-22-én szakmai tanács
kozást tartott, melyen a hazai szakembereken kívül a 
Hessen Tartományi Erdészeti Tudományos Intézet és a 
bécsi Mezőgazdasági Egyetem Erdészeti Karának 
munkatársai is részt vettek. 

A hesseni és a magyar kutatóintézetek vezetői, prof. 
dr. Eberhard Gártner és dr. Bondor Antal'áttekintették 
az intézetükben e témakörben folyó kutatások helyzetét 
és a legfontosabb eredményeket. Ezt követően dr. Vár
helyi József és dr. Fatalin Gyula a zalai erdőgazdálko
dásról és a zalai erdők általános egészségi állapotáról, 
dr. Tóth József'pedig az országos helyzetről adott tájé
koztatót. 

Dr. H. M. Grechtel, dr. Á. Balázs, dr. J. Eichorn, dr. 
M. Ba/truschés dr. H. //^/-Németországból és Auszt
riából érkező szakemberek, valamint dr. Führer Ernő 
saját kutatási eredményeik alapján ismertetőt tartottak 
az erdő nitrogénforgalmáról. Egyrészt áttekintették az 
erdő nitrogénterhelését, a nitrogénnek az erdő lombo

zatán, az avar- és humuszszinten, valamint a talajon 
keresztül vezető útját, illetve változását, a forrás- és 
patakvizek nitrátosodását, másrészt számba vették a 
túlzott mennyiségű nitrogénnek az erdei fákra gyakorolt 
hatását. A tanácskozás legfontosabb eredményei az 
alábbiakban összegezhetők: 

- Közép-Európában a levegőben mindenütt magas a 
nitrogénoxid-koncentráció. Még Magyarországon is -
ahol a gépjárműforgalom viszonylag kicsi és az egység
nyi területen élő emberek száma kevesebb - magas, az 
erdő számára veszélyes nitrogénoxid-koncentráció 
(20 u.g/m3) mérhető. 

- A hesseni és magyar kutatási kooperáció keretében 
azonos metodikával végzett mérések mutatják, hogy 
fafajoktól függően évente 20-70 kg/ha tiszta nitrogén jut 
az erdő talajára. 

- A magyarországi erdőtalajok semlegesítő hatása 
nagyobb, mint a hesseni erdőkben. Ennek köszönhető, 
hogy erdei forrásainkban és patakjainkban kimutatható 
savanyodás és nitrogénfeldúsulás nem észlelhető. 

- Annak ellenére, hogy a magyarországi erdőtalajok 
semlegesítő hatása nagy, az 1960-ban, majd harminc 
év elteltével bükkösökben megismételt talajkémiai vizs
gálatok a talajok felső szintjeiben egyértelmű pH-csök-
kenést és nitrogénfelhalmozódást mutatnak. Ez arra 
utal, hogy a jövőben a légköri szennyezés hatása erde
inkben erősebben fog érvényesülni. 

- Mivel Magyarországon a légköri szennyeződés 
emelkedésével lehet számolni a jövőben, az erdei öko
szisztémák stabilitása szempontjából ajánlatos a tiszta 
fenyő-monokultúrák helyett a lombos állományok, illetve 
a lombelegyes fenyvesek létesítése. A lombhullató fafa
jú állományokban ugyanis a légkörből származó káros 
anyagok ülepedése kisebb, mint a fenyvesekben. 

Az erdő a környezetünk, az emberi élettér számára 
olyan érzékelő rendszer, amely előbb jelzi a kedvezőtlen 
környezeti hatásokat, mint ahogy azok műszeresen, 
egyértelműen kimutathatók lennének. Ezért lényeges, 
hogy a magyarországi erdők, így a zalai bükkösök 
egészségi állapotromlását és az ökológiai körülmények
ben bekövetkezett változásokat figyelemmel kísérő ku
tatásokat minél tovább, az erdő fejlődési szakaszaihoz 
igazodóan végezzük. 

Az igen hasznos és jól szervezett tapasztalatcsere a 
letenyei és bánokszentgyörgyi erdészetek bükkgazdál-
kodásának és az ERTI szentpéterföldei ökológiai bázis
területének megtekintésével folytatódott, majd pedig a 
letenyei fűrészüzem bejárásával fejeződött be. 



A faállomány-szerkezeti és fatermési kutatások kevésbé 
feltárt, de annál fontosabb részterülete az egyes fákon képző
dő vastagsági és térfogati növedék (továbbiakban: a növedék) 
állományon belüli eloszlásának vizsgálata. 

Mint köztudott, afatermés mennyiségi alakulásának szem
pontjából legfontosabbnak ítélt, fentebb említett két növedék-
féleségre tényezők sokasága hat. Ezek közül meghatározó 
jelentőségűek: 

-afaállományt alkotófafaj(ok) biológiai sajátosságai (örök
letes növekedési sajátosságai), 

- az ökológiai (termőhelyi) tényezők együttes hatása, 
- a faállomány eredete, kora, külső és belső szerkezeti 

tényezői, azok egymáshoz való viszonya, 
- az alkalmazott fatermesztési (állománynevelési) rend

szer, 
- a faállomány egészségi állapota (elszenvedett biotikus, 

abiotikus károsítások stb.). 
Az egyes fák növedéke faállományon belüli eloszlásának a 

hosszú időtartamú kísérleti parcellákon történő elemzése és 
értékelése lehetővé teszi többek között 

- a növedék eloszlásának famagassági osztályok szerinti 
matematikai-statisztikai elemzését, 

- a növedék és a rá ható fontosabb tényezők közötti ösz-
szefüggések pontosabb feltárását, 

- a szelekción alapuló faállomány-nevelés értéknövelő ha
tásainak szabatosabb kimutatását, 

- megfelelő számú adat esetén országos, illetve táji (termő
helyi) növedéktáblázatok összeállítását, a fatermési táblák 
növedékadatainak (növedék-előrejelzés) pontosabbá tételét, 

- s közvetve, a faterméstani kutatások metodikai továbbfej
lesztését. 

Az egyes fák állományon belüli növedékeloszlására vonat
kozóan igen kevés hazai és nemzetközi kutatási eredmény áll 
rendelkezésünkre. A bemutatásra kerülő elemzések és ered
mények is csak a kezdeti lépéseket jelentik az akácosok 
növedékének előbb említett típusú kutatásában. 

A vizsgálatok helye, módszere 

Az akácosok fatermésével kapcsolatos kutatómunka közel 
170 hosszú időtartamú kísérleti parcella faállományában fo
lyik. Ezek egyike az az akácos, amely a 8. Duna-Tisza közi 

homokhát erdőgazdasági táj 8/a tájrészletének Pusztavacs 
215 E&ráöx&sz\&\éX képezi. A faállományban 1973 tavaszán 
(10 éves korban) jelöltek ki kísérleti parcellát fatermési vizsgá
latok céljából. Az első állományfelvételt követően a követke
zőkre 1984 őszén (22 éves korban) és 1989 őszén (27 éves 
korban) került sor. Fatermési osztálya: II. {RédeiK., 1984), a 
termőhelytípus: ESZTY, VFLEN, HH, KMÉ, HO. 

A fák sorszámozottsága lehetővé tette, hogy a nevelővágá
sok befejeztével, a véghasználatig fenntartandó 425 db/ha 
(113 db/parcella) egyed növekedésére és növedékére, illetve 
ez utóbbi eloszlására vonatkozó adatokat kellő pontossággal 
értékelni lehessen. 

A kísérleti akácosokban a törzsenkénti felvételeket, vala
mint a különböző állományszerkezeti és fatermési tényezők 
meghatározását famagassági osztályok szerint végeztük. Az 
adatfeldolgozás és értékelés folyamán a matematikai statisz
tika és a biometria általános módszereit alkalmaztuk. 

Vizsgálati eredmények 

Az utolsó nevelővágást követő és a legújabb faállomány
felvétel között eltelt öt évben történt szerkezeti és fatermési 
változásokat az /. táblázat mutatja. Az életkort tekintve az 
utolsó nevelővágást követően is afatérfogat korszaki átlagnö-
vedéke meghaladja a 8 m3/ha/évet. A mellmagassági átmérő 
korszaki átlagnövedékét tekintve, az I. magassági osztályba 
tartozó fák növedéke 22,7, illetve 42,1 %-kal haladja meg a II. 
illetve III. famagassági osztályba tartozó fák hasonló értékét. 
Az ezen időszakban képződött korszaki átlagnövedék 40,2%-
át az I., míg 48,1 %-át a II. famagasági osztályba tartozó fák 
hozták létre; vagyis a korszaki átlagnövedék 88,3%-a az I. 
és II. famagassági osztályú fákon képződött. Száradék csak a 
III. famagasági osztályú fáknál keletkezett, s az összes fakész
let 1,1 %-át alkotja. 

Amint azt az előzőekben már említettük, lehetőség nyílt a 
véghasználatig fenntartásra kijelölt fák 10 és 27 év közötti (17 
évi) vastagsági és fatérfogat szerinti növedékének szabatos 
értékelésére. 

A famagassági osztályt állandónak vettük, mivel a vizsgá
latba vont faegyedek 87%-ánál nem volt osztályváltozás. Az 
egyes fák mellmagassági átmérő (di,3) és fatérfogat szerinti 
korszaki (17 évi) átlagnövedékének alakulását, valamint a 
kapcsolódó legfontosabb matematikai-statisztikai mutatókat 
a 2. táblázatszem\é\\eti. 

A mellmagassági átmérő korszaki átlagnövedékénél az I. 
famagassági osztályú fák átlagához viszonyítva a II. osztályba 
tarrtozó fák 83,3, míg a III. osztályba tartozó fák csak a 
43,9%-át érték el. A fatérfogatnál ezek az arányszámok 59,0, 
illetve 24,5%. A faállomány egészére vonatkozó átlagértékek 
a II. famagassági osztály átlagaihoz állnak nagyon közel. 

A terjedelmek (T) szélső értékeinek aránya 1:8,5, illetve 
1:35,6, ami a természetes kiválasztódás és a növedékre ható 
tényezők hatásának igen erős megnyilvánulását bizonyítja. A 
számított ferdeségi mutató (Fe) alapján mind a mellmagassági 
átmérő, mind pedig afatérfogat szerinti korszaki átlagnövedék 
eloszlása gyenge jobb oldali ferdeséget mutat. 

A fatérfogat szerinti korszaki állagnövedék (10-27 év kö
zötti) eloszlásának hisztogramja az /. ábrán látható. A növe-
dékértékek 50%-a 2,00-13,88 dm3, 73%-a 2,00-19,82 dm3, 
96%-a pedig 2,00-37,64 dm3 közé esik. A legnagyobb előfor
dulási gyakorisággal (24,5%) a 13,88 X 19,82 tartomány sze
repel. 

Süllyesztett gödrös ültetés 
száraz termőhelyeken 

Kenya száraz termőhelyein kísérletet indítottak a ha
gyományos, talajfelszínen végzett csemeteültetés, és a 
gödrök (mélységük 20-30 cm) alján végzett ültetés ered
ménye között. A kísérleti célokra felhasznált Acacia fafaj 
csemetéinek a növekedése meggyorsult, és hajtásnö
vekedése 78%-kal volt nagyobb a gödrös ültetés, mint 
a hagyományos módszer alkalmazáakor. 

A tapasztalatok megerősítik annak az ültetési eljárás
nak helyességét és száraz viszonyok közötti alkalmaz
hatóságát, mint amit Horváth László Bugac térségében 
mélyárkos ültetés alakjában már jóval korábban nagy 
területeken alkalmazott.-

(Agroforestry Systems, 1991. Ref.: Jakab Jenő) 

DR. RÉDEI KÁROLY 

Növedékelemzések akácállományokban 



A hektáronkénti törzsszám és a 17 évi fatérfogat szerinti 
korszaki folyó növedék mellmagassági átmérőcsoportok 
szerinti eloszlása a 2. ábrán látható. Jól érzékelhető, hogy 
a 12-36 cm-es átmérőtartományon belül a 20 cm-es átmé
rő-méretcsoportig a törzsszám aránya meghaladja a mé
retcsoportbaeső növedékértéket, míg efelett az eloszlások 
viszonya fordított. A nagyobb méretcsoportokban szembe
tűnő a törzsszámokhoz viszonyított növedékarány-többlet. 

A bemutatott értékelések - ahogy azt a bevezetőben is 
említettük - csak kezdeti lépései az akácosok új típusú növe-
dékvizsgálatának. 

Nagyszámú adat szükséges ahhoz, hogy táblázatszerűén 
összefoglalt, matematikailag is modellezhető eredményekhez 
jussunk. A részeredmények is akalmasak azonban arra, hogy 
rávilágítsanak a növedékkel kapcsolatos vizsgálódások, vala
mint a növedéket befolyásolni tudó állománynevelési tényke
dés szakmai időszerűségére és fontosságára. 

1. táblázat 
Faállományszerkezeti és fatermési tényezők 

(Pusztavacs, 215 E) 
Tényezők N 

(db) 
Hm 
(m) 

Dl.3 
(cm) 

G 
(m2) 

Száradék 
(m3) 

Korszaki átlagnövedék 
Famagassági 

osztály 

N 
(db) 

Hm 
(m) 

Dl.3 
(cm) 

G 
(m2) 

Száradék 
(m3) IH 

(m) 
lo 

(cm) (m3) 
I. famagassági 

osztály 
128 

128 

22,7 

24,4 

22,3 

25,0 

4,999 

6,284 

56,24 

73,00 
0,34 0,54 3,35 

(40,2%) 
II. famagassági 

osztály 
212 

212 

21,2 

22,3 

18,3 

20,5 

5,576 

6,998 

58,98 

79,04 
0,22 0,44 4,01 

(48,1%) 
III. famagassági 

osztály 
120 

112 

18,4 

19,1 

14,3 

15,2 

3,191 

3,209 

17,46 

22,37 
1,89 0,14 0,18 0,98 

(11,7%) 
Átlag, illetve 

összesen 
460 

452 

21,3 

22,7 

18,6 

20,5 

13,766 

16,491 

132,68 

174,41 
1,89 0,28 0,38 8,34 

(100%) 

Megjegyzés: 
A számláló az 

1984-ben (22 éves 
korban), a nevező 
pedig az 1989-ben 
(27 éves korban) fel
vett és számított 
adatokat mutatja. 

2. táblázat 
Egyes fák mellmagassági átmérő (di ,3) és fatérfogat (V) szerinti korszaki átlagnövedéke a legfontosabb 

matematikai-statisztikai mutatókkal (Pusztavacs, 215 E) 
Vizsgált időszak: 10-27 év (17 év) 

Tényezők Korszaki átlagnövedék (di .3) 
Mo Fe 

Korszaki átlagnövedék (v) 
Mo Fe Famagassági 

osztály x (cm) S V=s/x% T= 
Xmax"Xmin 

Mo Fe 
xfdm3) s V=s/x% T= 

Xmax"Xmin 

Mo Fe 

I. famagassági osztály 
(n=30) 

0,66 
(100%) 

0,164 24,8 1,19-
0,42 

27,32 
(100%) 

12,104 44,30 71,12-
15,00 

li. famagassági osztály 
(n=53) 

0,50 
(83,3%) 

0,119 23,8 0,98-
0,27 

16,11 
(59,9%) 

6,518 40,46 51,35-
7,29 

III. famagassági osztály 
(n=30) 

0,29 
(43,9%) 

0,090 31,0 0,49-
0,14 

6,69 
(24,5%) 

3,228 48,25 14,94-
2,00 

l-ll-lll. famagassági 
osztály (n=113) 

0,49 0,185 37,8 1,19-
0,14 0,43 0.32 

16,58 10,843 65,40 71,12-
2,00 11,15 0,50 

1. ábra. A fatérfogat szerinti korszaki átlagnövedék 
(10-27 év közötti) eloszlásának hisztogramja. 

(%) 
30 
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15 
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£ Z L 
7,94 19,82 21,70 43,58 55,46 67,34 (dm3) 

2,00 13,88 25,76 37,64 49,52 61,40 73,28 

2. ábra. A ha-onkénti törzsszám és a 17 évi fatérfogat 
szerinti folyó korszaki növedék eloszlása a 
mellmagassági átmérőcsoportok (di.3) függvé
nyében 

(%) 
25 

20 

15 

10 

Jelmagyarázat: 
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ERDÉSZETI KUTATÁS 
DR. BARTHA DÉNES 

Fehér, vagy szürke nyár? 
A címben feltett kérdés többször volt már szakmai viták 

fő témája, több állásfoglalás született már, de végleges 
választ - a probléma sokrétűsége miatt - nehéz adni. Itt 
megkísérlem az eddigi nézeteket röviden összefoglalni, s 
néhány újabb adalékot szolgáltatni. 

A fehér nyarat (Populus alba L.) és a rezgő nyarat 
(Populus tremula L.) a nagy svéd botanikus, LINNÉ 1753-
ban megjelent fő művében, a Species Plantarumban ne
vezte meg és írta le. Az ekkori felfogás szerint a faj merev 
szisztematikai kategória volt, a hibridizáció tenyéré csak 
később derült fény. 1808-ban SMITH FlóraBritannicaclmű 
monográfiájában, angliai példányok alapján írta le a szürke 
nyarat (P. canescens SM.) Közel százhúsz évig a szürke 
nyarat önálló, elkülönült fajnak tartották, ezt a felfogást 
vallotta századunk elején (1908) e nemzetség jeles isme
rője, GOMBOCZ ENDRE is. Csak a húszas években vég
zett mesterséges keresztezései rántották le a leplet a 
szürke nyár eredetéről, ő bizonyította be annak hibrid 
eredetét. GOMBOCZ felfedezését 1926-ban a Magyar Bo
tanikai Lapokban és 1928-ban a Botanikai Közlemények
ben magyar és német nyelven tette közzé, azonban a 
külföldi kollégák erről nem vettek tudomást. Ma is az a 
felfogás él a köztudatban, hogy 1933-ban v. WETTSTEIN 
német kutató bizonyította be a szürke nyár hibrid eredetét, 
őt ismerik el az első mesterséges P. x canescens létreho
zójának. Ezen egzakt kísérletek ellenére még mindig szá
mos kutató akad, aki - elsősorban szisztematikai vizsgá
latai alapján - nem hibrid eredetűnek véli a szürke nyarat, 
hanem önálló, elkülönült fajnak. 

A magyar Alföldön végzett fenológiai megfigyeléseink 
alapján lényeges különbséget tehetünk az ártéri és a ho
moki ökotópokban élő fehér és rezgő nyár populációk 
virágzási fenofázisai között. A rezgő nyarak mindig hama
rabbvirágoztak, mint a fehér nyarak, de az ártéri ökotópok
ban - a lassabban felmelegedő talaj miatt - a rezgő és 
fehér nyarak virágzásának átfedése jóval ritkább, mint a 
gyorsabban felmelegedő homoki ökotópokban. Ez utóbbi
ban a hibridizáció esélye jóval nagyobb, s elsősorban P. 
alba ( ? ) x P. tremula ( o») hibridek keletkeznek. Ugyanis 
a rezgő nyár már kiszórt, lebegő pollenje könnyebben éri 
el a fehér nyár később nyíló virágát, mint fordítva. A létre
jövő hibridek is jobban tudnak érvényesülni a homoki öko
tópokban, mert itt gyakoribbak az üres, meghódítható te
rületek, s az emberi tevékenység során is sok, változatos 
„hibrid-termőhely" jön létre. Terepi vizsgálataink is azt bi
zonyítják, hogy a homoki termőhelyeken jóval gyakoribb a 
hibridizáció, mint az ártéri termőhelyeken. 

A létrejövő, s kis számban életben maradó első generá
ciós hibrideknek (tkp. P. x canescens) csekély a lehetősé
gük arra, hogy egymással hibridizálódjanak, rendszerint 
valamelyik szülőfajjal kereszteződnek vissza. A szülőfajok 
közül a fehér nyárnak van nagyobb esélye visszakeresz-
tezési partnerként fellépni, az előbb ismertetett fenofázis-
beli sajátosságok miatt. A sorozatos visszakereszteződés 
- introgresszió-folyamán, és az állandó fehér nyár x rezgő 
nyár hibridizáció miatt a természetben változatos hibrid 
rajok, introgresszált populációk jönnek létre. 24 őshonos
nak tűnő populáció (állomány) elemzésekor 16-ban hibri
dizációra, introgresszióra utaló jeleket fedeztünk fel, csak 

8 populációban találtunk „tiszta" fehér nyarakat. Vizsgála
taink igazolták az előbb ismertetetteket a homoki populá
ciók jelentős részében, míg az ártérieknek csak kisebb 
hányadában találtunk hibrid rajokat. 

Az erdészeti gyakorlat az introgresszió tényét már régen 
ismeri, fehér nyár jellegű és rezgő nyár jellegű szürke 
nyarakat különítenek el. Ezeket a kategóriákat azonban 
közel sem lehet egységként szemlélni, morfológiai és fizi
ológiai tekintetben a fehér és rezgő nyár között igen válto
zatos hibrid-szegregánsok jönnek létre. Ezt csemetekerti 
magvetéseink is alátámasztják. 

Mivel a hazai populációkban igen nagyfokú heterogeni
tás tapasztalható, a merev szisztematikai egységek alkal
mazása szinte lehetetlen. A konzervatív fajszemlélet 
egyébként sem felel meg elvárásainknak, ugyanis a tő 
melletti erdészek nem uniform fajokkal, hanem változatos 
állományokkal dolgoznak. A botanikai nevezéktan szabá
lyai szerint is a SMITH-féle leírás csak az első generációs 
egyedekre vonatkozik, csak ezeket illethetjük P. x canes
cens névvel. A többi hibrid-szegregáns megnevezetlen és 
megnevezhetetlen, így a merev fajszemlélet helyett cél
szerű a rugalmasabb populációszemléletet érvényesíteni. 
Az alföldi populációkban az introgresszált egyedek zöme 
tulajdonságaiban a fehér nyárhoz közelít, ezért fehér nyár
populációkról célszerű beszélni, s a szürke nyár megneve
zést - eredeti leírásának megfelellően - csak a kultivált 
egyedek (esetleges fajták) esetében ajánlatos használni. 

A természetben a hibridizált, introgresszált populációk 
nem ritkák, bár kétségtelen, hogy ez a jelenség a fehér és 
rezgő nyár esetében a legszembetűnőbb. Mélyreható 
elemzések hiányában csak felszínes megfigyeléseinkre 
alapozva jelenthetjük ki, hogy néhány fafajunknál, így a 
magas kőris (Fraxinus excelsior) és a magyar kőris (F. 
angustifolia ssp. pannonica), a bibircses nyír (Betula pen-
dula) és szőrös nyír (B. pubescens), a fehér fűz (Salix alba) 
és törékeny fűz (S. fragilis) között is hibrid rajok sokasága 
létezik. De említhetnénk még a berkenyéket, a hársakat, a 
kocsánytalan tölgyeket, a galagonyákat is. 

Bár a fehér nyár, vagy szürke nyár megnevezésen 
továbbra is lehet vitatkozni, figyelmünket célszerűbb a 
populációk hasznosíthatóságára fordítani. Erdőművelé
sünk nem kedveli a heterogén csemetekerti anyagot, ezért 
szaporítóanyag-gazdálkodásunk változtatása aktuális fel
adat. Magtermelő állományok kijelöléséhez, magtermesz
tő ültetvények kiindulási anyagának kiválasztásához cél
szerű a nem hibridizált, introgresszált populációkat nyers
anyagul tekintenünk. 

A hibridizált, introgresszált populációkban viszont talál
hatunk olyan kedvező tulajdonságú (pl. színtelen gesztű, 
szárazságtűrő) egyedeket, amelyeket valamilyen vegeta
tív szaporítási móddal gazdálkodásunkba vonhatunk. Ah
hoz azonban, hogy szaporítóanyag-gazdálkodásunkhoz 
mindig biztonsággal álljon nyersanyag rendelkezésünkre, 
az őshonos populációk egy részét változatlanul célszerű 
fenntartanunk. Csak így őrizhetjük meg a természet által 
produkált genetikai változatosságot, változó világunkban 
gazdálkodásunk csak így válhat biztonságossá. Ez a meg
őrző tevékenység ez idő tájt a legnehezebb, de legfonto
sabb feladatunk! 



Előadások 
Helyi csoportjaink összejöveteleit mindig 

hasznosan színesítik új szakmai elgondolások, 
eredmények, élménybeszámolók, különö
sen, ha ezek megfelelő képanyaggal is ellá
tottak. Szakmai látókörünk tágítását, össze
tartozásunk erősítését szolgálná, ha a másutt 
bemutatottakat minél többen megismerhet
nék. 

Kérünk ezért mindenkit, akinek erre a célra 
kész anyaga van, vagy ilyenek összeállításá
ra készjelezze ezt a pontos téma, hozzáve
tőleges időtartam, megjelenítési jelleg (előa
dás, felolvasható szöveg, vetítés stb.) és a 
hozzá rendelkezésre álló eszközök (dia, vi
deó, film) megjelölésével lapunk szerkesztő
ségének, hogy közreadhassuk. 

V ) 

Az Oroszország csernozjomtalajain álló, a 
Nagy Péter cár flottaépítését, valamint a későbbi 
nagy vasútépítések talpfaszükségletét átvészelt, 
maradvány tölgyeseket ma 150 éves vágáskorral 
kezelik. Mutatóban szálaló üzemmód is létezik, a 
természetes felújítás a korábbi eredménytelensé
gek után ma már csak 10%-nyi. Az erdősítések 
zöme magvetéssel vagy csemetével, sorosan, eset
leg fészkesen történik. A mesterséges erdősítések 
nem maradnak el a természetesektől, növekedés
ben pedig még túl is tesznek ezeken. 

A múlt század végén kezdődött telepítések fo
lyamán a sorosvetés 1x0,7 m-es, a fészkek mérete 
2 m2-es volt 4,2x3,2 méteres kötésben. A 75 éve 
folyó kísérletek azt mutatták, hogy a tág hálózat 
(4100 db/ha) a szorossal szemben (10 200 db/ha) 
mind tömegteljesítményben, mind faminőségben 
kedvezőtlenebb. A sortávolságot 1,5-2 m-nél na
gyobbra nem szabad venni. Figyelmeztetnek az 
eredmények arra is, hogy a csemetével való erdősí
tés mind növekedésben, mind faminőségben alatta 
marad a magvetésesnek. A gyökérzet alakulása 
meghatározó a tölgyesek növekedésére. Minél 
hosszabb az oldalgyökér a főgyökérhez viszonyítva, 
annál erőteljesebb a hajtás. Ez a termőhelyhez és 
agenotípushoz kötött, ezt a telepítés folyamán figye
lembe kell venni. Erősen elágazó származások ha
tártermőhelyek - árterek és szikek - erdősítésére 
alkalmasak. 

(AFZ 1991.13. Ref.: Jéröme R.) 

A HOLNAP KÉRDÉSE 

Észvesztő, 
avagy a holnap kérdése 
Az ebből az évezredből még hátralévő évekre visszaemlé

kező közeli és kései utódok a bőség zavarával kell, hogy 
megbirkózzanak, ha pl. a hazai erdészetet röviden akarják 
majd jellemezni. 

Az már biztosnak mondható, hogy a „bőség zavara", a 
„minden jó, ha a vége jó" szólások, vagy a „nyerő" jelző 
kimaradnak a pozitív gazdasági megítélést kényszeredetten 
erőitetők gondolataiból. 

Ha a huszonegy, mint szerencseszám, hatni volna képes 
erdészetileg, akkor a hirtelenjében lajstromba vett állami erdő
gazdaságok akár nyerők is lehetnének, szemben a több hely
ről hallható „fuccs-veszéllyel". Ebben a vonatkozásban tehát 
hibádzik a szerencse, azonban gondoljunk bele: a huszon
egyedik század küszöbén állunk(l), stabilan. Egész száz évnyi 
időnk van a szerencse beteljesedéséhez! És hol érvényesül
jön a „minden kezdet nehéz" mondás lényege, ha nem a 
dolgok elején? 

A mostani kezdetek főként azoknak jelentenek nehézséget, 
akik hosszú szolgálat teljesítése után kényszerülnek elhagyni 
az erdészeti pályát. Átfogó ismeretek híján is gyanítom, hogy 
nem kevesen vannak! A kiebrudalás, kiakolbólítás nyilvánvaló 
indoka: általában sokan vagyunk a jövedelmezőséghez ké
pest. Mostanság csak kiakolbólítással (divat?) tudunk - az 
alaptevékenység szintjén-átmenetileg szembetűnő sikereket 
kicsikarni. A különféle, iparszerű dolgaink privatizálásával a 
mind valóságosabb árakat is megfizetjük, hogy a külső pros
perálást serkentve, a külső tőke gyors megtérülését is segítve, 
vegetáljunk ilyen-olyan áron „kínált" erdősítésünkből, faanya
gunkból, végtelenül olcsó időnk lassú pergése közben. Az 
idejüket másutt kitölteni kényszerült kollégáink szellemi kin
csét is elveszítjük, sok esetben végleg: hogy mennyi ez az 
érték, azt akkor mérhetjük fel igazán, amikor valamely más 
profilú körben látjuk kiteljesedni a sikert! És ahogyan van 
igazság abban, hogy profilt is kell váltani, hogy „Navigare 
necesse est", ugyanúgy erdőlni is kell! 

Kell, annak ellenére, hogy a módszeres erdőgazdálkodás
nak régebben felismert gazdasági buktatója változatlanul ér
vényesül. A X I X . században élt gazdálkodó, közgazdász: 
Fríedrich Kirchoffmegélt tapasztalata, mely szerint jelenté
keny erdők birtokosa sem folytathat módszeres erdőgazdál
kodást, ha más jövedelme nincs, ma mindinkább kicsapódó 
axióma körvonalait ölti. Az alaptevékenység jövedelmére ala
pozó erdészet, megtizedelvén a szaktudását, mennyiben ma
rad képes elvi módszeres gazdálkodásra? Az össz-ész bizo
nyos hányadának elvesztése további jövedelemcsökkenést is 
okoz (talán nem látványosat), ismét ráébresztvén, hogy álta
lában sokan vagyunk a jövedelmezőséghez képest. 

Én nem tudom, hogy mikor nem leszünk sokan a jövedel
mezőséghez képest, csak azt tudom, hogy a módszeres erdő
gazdálkodáshoz egy darabka területen elkezdtünk kevesek 
lenni! Mellesleg ezzel a létszámosdival kapcsolatban nem 
lenne jó úgy járni, mint egykori szakavató mesterem egyik 
válaszával, fogas kérdésemre: „Fiam, ezt én nem tudom, de 
rajtam kívül ezt senki sem tudja!" 

Visszatérve a szerencse dolgához, befejezésül hadd lelke
süljek: nagy szerencsénk, hogy az erdők más, meggyökere
sedett polgárai (fák, cserjék, füvek stb.) még nem kény
szerülnek hátat fordítani a szakmának! 

Apatóczky István 
ker. v. erdész 
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Mi lesz veled, 
Szigetköz? 

1. Természetföldrajzi alapvetés 
Az Alpok eljegesedéseire épülő nemzetközi jégkorszak-be

osztás szerint a Donau nevű glaciálisban törte át a Duna a 
visegrádi kaput, amint ezt a Gerecse teraszai is jelzik, tehát a 
Közép-Duna nyugat-keleti folyása közel kétmillió éves. A Riss 
glaciális (250.000-150.000 között) „nyoma" a teljes Mosoni-
róna (pl. a hegyeshalmi vagy a mosonszentpéteri kavicsbá
nyákba Győr (Kismegyer)-tatai teraszvidék-peremi „szigetka
vicskúpok" (Győr-Sashegy, Bábolna stb.). „Csak" a legutóbbi, 
Würm nevű glaciális, annak is „csak" a két leghidegebb része 
- ún. pleniglaciális szakasza: W A 75.000-50.000, ill W B 
25.000-Kr. e. 11.000, kerekítve) - építette fel meszes-kavi
csosfolyami hordalékokból a felszínen (!) Vízköz-Csallóköz-
Szigetköz kistájakra tagolható, helyenként több száz méter 
vastagságú összletet: Európa legnagyobb hordalékkúpját, 
amely e g y s é g . 

A glaciálisok hidegcsúcsai idején tundrái; délies kitettségű 
középhegységi menedékhelyeken, továbbá a Kárpát-meden
ce déli felének peremi helyzetű térségeiben tajgai; a stadiáli-
sok enyhébb fázisaiban mindenütt tajgai viszonyok uralkod
tak. Az interglaciálisokban mérsékelt övi lomboserdők, sőt a 
hőmérsékleti optimumokban szubmediterrán-perimediterrán 
lombos és félörökzöld-örökzöld flóraelemek jelenlétét is lehe
tővé tévő viszonyok uralkodtak évezredeken át. (gy - a ma 
balkáni - Picea omorica makrofosszíliáit megtalálták a Kár
pát-medence északi részein is, sőt a Felső-Duna mentén is 
(Linz) a legutóbbi interglaciálisból. Az inter-stadiálisnak minő
sülő geológiai-klimatológiai jelenkor, amely a Kárpát-meden
cében az Alierőd nevű nagyobb éghajlatingadozás (kezdete 

kerekítve Kr. e. 11.000) óta kisebb ingadozásokkal mindmáig 
tart, és Kr. e. 8.200 óta holocén a neve, tehát a „jelenkor" során 
is volt a mainál melegebb vagy a mainál hidegebb éghajlatunk. 
A Kr. e. 6,7-3,0 ezer év közé tehető HL2 és HL3 jelű fázisban 
pl. karsztbokorerdők terjedhettek el egészen a morvaországi 
Thaya-(Dyje-)menti pollaui (pálavai) mészkővonulatig.vagy a 
Kárpát-medence faunájában előfordulhatott (makrofosszfiiak
kal igazoltan) az oroszlán, a Selmeci-hegységig elterjedhetett 
a Quercus Virgiliana, sőt Aranyosmarót-Malonya térségig az 
Ambrózy-Migazzi által ott szub-reliktumként megtalált félörök
zöld Quercusok is. A mainál hidegebb volt pl. a ma már 
közismertnek számító „kisjégkorszak" nevűfázis (évezredünk
ben kb 1 300-1800 között, enyhébb ingadozásokkal tagoltan). 

Magát a Vízköz-Csallóköz-Szigetköz által körülírható egy
séges hordalékkúpot geomorfológiaiig egy, az egyik végén 
bakra emelt, fölfordított csónakhoz (vagy megemelt végű, 
hosszában kettészelt fél szivarhoz) hasonlítja a szakirodalom, 
amelynek legmagasabb (!) hosszanti része, „gerince" közelé
ben - tehát ún. függőmederben - tört és tör magának utat az 
Öreg-Duna; a hordalékkúp északias peremein fut termé
szetes „övcsatorna"-ként a Fekete-víz és a pozsonyi Kis-Du
na-ág (Árpád-kori nevén Csalló-ág), délies peremén a koráb
ban Győri-nek, most Mosoni-nak nevezett Duna-ág. Az Öreg-
Duna függőmedre a helyzeti energia szempontjából minden
kor labilis, noha - kanyargásaival együtt is - a legrövidebben 
„törhető" út volt, ezért az írott, sőt a térképezett történelem 
során is kicsit változtatgatta medrét, de mindig a hordalékkúp 
„gerince" közelében, éppen a lezúdulás szempontjából legrö
videbb lehetőség mentén. A Mosoni Duna-ág partjainak ismer
jük néhány pontját, amelyeket legkevesebb 2000 év óta nem 
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mosott el a víz. A gorondok (=folyóvíz-felhalmozta hordalék-
kúpocskák) és a nagyobb eolikus (=szélhordta) homokbuckák 
(pl. Győr-Szitásdomb) árvíz-háborítatlansága esetenként - ha 
nincs rajtuk ősi település - botan ikailag is igazolható: klímazo-
nális flóra-szubreliktumok jelenlétével, amelyek akár egyetlen 
tartós elöntés esetén kipusztultak volna. 

Mi a Szigetköz? Hol vannak a határai? 
Izotóp-vizsgálatokkal igazolhatóan a Dévénynél belépő 

Öreg-Duna vize a Mosoni-róna Riss-hordalékában (árvizek 
idején, „negatív kút-jelenségként" a kutakból a felszínre is 
kifolyva!) és a Fertő-Hanság medence hansági tájrészletében 
legalább a Hanság közepéig eljut a felszín alatt, és ott is csak 
az ellenkező irányból jövő Rába vízjárása torlasztja meg. 

Csak „mértanilag" nevezhető Szigetköznek az Öreg-Duna 
és a Mosoni-Duna-ág középvonala (esetleg: sodorvonala) 
közti alakzat, noha a névadás eredetileg ezt a szemléletet 
tükrözi. Ökológiai szemlélettel azonban képtelenség egy folyó 
vagy folyóág egyik parti (a Mosoni-Duna-ág esetében a jobb 
parti) árterét „más"-nak tekinteni, mint a másik partit, különös 
tekintettel arra, hogy a folyó, ha hagyják, kanyarog, így nem 
„örökkévaló", hogy egy-egy ártéri rész mikor melyik partra esik. 

A továbbiakban tehát nem „mértani" vagy „nettó" értelem
ben használjuk a Szigetköz megnevezést, hanem teljességé
ben, felszínalaktani stb. részismeretekből összetevődő ökoló
giai korrektségben (tudván-tudva: a felszín alatti vizek - a 
felszínen lévő gátak, utak, vasutak „ellenére" - a Hanság 
Ny-K-irányú középvonaláig folynak le, tehát a hidrológiai egy
ség lényegesen nagyobb ennél is). 

A Szigetközre vonatkozó hidrológiai megállapítások jelen
tős része vízmérnöki megközelítésű, nem tájgazdálkodási 
komplexitású, de még a vízgyűjtő terület egészének tájdina
mikáját is többnyire mellőző. így pl. a vízmérce-adatok önma
gukban alig értékelhetők, ha a vízgyűjtő terület lefolyási viszo
nyainak jelentős közelmúltbeli változásait, pl. az 50-es évek 
jelentős tőkehiánya miatti ausztriai faállomány-letermeléseket 
és a környezeti károk miatti, közelmúltban jelentős erdő-pusz
tulásokat, mint a természetes vízlefolyás korábban alapvető 
szabályozó tényezőjének kiiktatódását valaki nem teszi vizs
gált időléptéke mellé; vagy nem elemez éghajlat-ingadozási 
adatokat is (a vízmérleg bevételi oldaláról a csapadékokét, 
kiadási oldaláról a párolgást elsőrendűen szabályozó hőmér
sékletét stb.), akkor a következtetéseket nehéz elfogadni. A 
meder-változásokra vonatkozó, és nemcsak a vízmércékre, 
hanem a meder-keresztszelvény újraméréseire is alapozó -
sajnos nem rendszeres, nem monitoring-jellegű - adatok faj
súlyát jelentősen csökkenti a mérésekben résztvevők „kiszel
lőztetett" információja, hogy az eredeti parti, állandósított mé
rési jelek jelentős többségét az újramérésekkor nem találták 
meg, és csak emlékezetből jelölték ki az új mérések szelvé
nyeit; hogy a mérések értékelése mögött termelőüzemi (beru
házási ill. profit-) érdekek is munkálnak; hogy az iszapos 
mederszakaszoknál nincs kellően egzakt megegyezés arra, 
hogy a mérőléc meddig fúródhat bele az iszapba; és így 
tovább. Amíg a vállalati érdekektől ill. a szaktárca-érdekektől 
mentes, független finanszírozású és monitoring rendszerű 
adatmérések, adatértékelések nem állanak rendelkezésünk
re, a bio-indikáció és a helyi ökológus szakemberek, a helyi 
lakosok tapasztalata sem kevésbé egzakt, mint a vízügy „cél
orientáltan" közzétett adatai. 

Az bizonyos, hogy „valami van". A pozsonyi mederbeli 
kavicskitermelések után kialakult „gödör" alatti szakaszon tör
vényszerű a berágódás, de azért a Colorado Grand-kanyon
jának rémlátomásával nem szabad riogatni a kevéssé tájéko
zottakat: a berágódás a „gödör" feltöltődéséig tarthat, de a 
„gödör" állapotáról korrekt, monitoringon alapuló adatsor vagy 
nincs, vagy szlovák részről „nem publikus". A kisvizek trend
szerű csökkenésének nemcsak a meder-mélyülés (berágó

dás) lehet az oka, hanem a közép-európai aszályos periódus 
is, éppen a 60-as évek óta jelentkező trendként, hogy a kettő 
- és még más medermélyülést okozó tényezők - közül melyik 
mennyiben „felelős", ezt senki nem vizsgálja. 1947-től Cseh
szlovákiához csatolták a Mosoni-Duna-ág dunacsunyi kifolyá
sát, amely mára részben elhanyagolt (lásd: többszáz méteres 
kavics-zátony), eddig részben technokrata átalakításokkal ter
helt, de az év 4/5-óben „még folyik". A pozsonyi Kis-Duna-ág 
kifolyása is „működik". Grand-kanyon tehát egyelőre nincs. 
Mindenesetre Pozsonyban egy korrekt, nemzetközi „gödör"-
méréssorozat, és a jelenlegi hordalékviszonyokból a feltöltő
dés, a „gödör" megszűnésének prognosztizálása jót tenne. 

A közép- és árvízi szélsőségességek növekedése is leg
alább annyira kapcsolatban van a vízgyűjtő területek említett 
vízfolyás-megváltozásával (erdők eltűnése, mint legfőbb ki
egyenlítőké) és a felső szakasz vízműveinek (erőműveinek) 
lökés-szerű vízlebocsátásaival, mint a hullámterek feltöltődé
sével. Amely utóbbi „mellesleg" vízügyi ok következménye 
elsősorban: a hordalék egy évszázada csak a hullámtérben 
terülhet szét, és a hajózás biztosítására készített mellékág 
zárások alatti gyakori pangó vízben a biológiai feltöltődés 
fokozottabb, mint normálisan - tehát korábban - átöblített 
állapotuk van. De a szélsőségesség-emelkedések mögött 
sem tudni, hogy melyik tényező milyen „részesedésű" és 
beruházásízű, ha csak a hullámtér feltöltöttsége, tehát a gát
emelés az egyetlen indok. A fő- és mellékágrendszer légifotós 
terület (felszín-)m éréssorozata, a keresztmetszetek korrekt és 
folyamatos mérése és a hullámterek becsületes tachimetria-
sorozata döntheti csak el, hogy mi a gondok okozóinak hierar
chiája, és mi a helyes beavatkozás helye, ideje, ki a költség
viselője, kivitelezője. De továbbra sem nélkülözhető a bio-in-
dikátoroknak a műszaki mérnöki adatsorok mellé(!) rendelé
se. 

A Szigetköz egésze h i d r o m o r f természetföldrajzi 
adottságú, azaz a felszíntől számított - frakciótól függetlenül 
értett - 2 m-es réteg egy részében vagy egészében a vegetá
ciós idő összesen legalább egy hónapnyi időtartamában a 
talajdinamika legfőbb tényezője a víz. (Ez a víz a felszín fölötti 
elöntésben is jelentkezhet, de ha soha nem jön a felszínre, 
akkor is lehet egy termőhely hidromorf). A 2 m-en belüli 
víz-jelenlét két esete különböztethető meg: 1/ amikor a pórus
térfogatot többé-kevésbé mozgó vagy pangó talajvíz tölti ki = 
a vízügyi kutak mért vízoszlopa; 2/ a felső 2 m-ben kutakkal 
ugyan nem mérhető ki a vízoszlop, de olyan közel van, hogy 
talajfizikai folyamatok-talajpára, talajharmat - révén folyama
tos és jelentős, alulról történő vízpótlást nyújt, ezzel pl. aszá
lyos periódusokban átsegítve a nem nagyon vízigényes gabo
naféléket is, persze nem elsősorban a kukoricát. A Szigetköz 
egészéhez viszonyítva kis (5, max. 10%) térfoglalású azoknak 
a magasan és nagyon magasan fekvő részeknek az összes
sége, amelyeken - már szemiklímazonális ill. ritkán teljesen 
klímazonális térszíni helyzetben - a települések ősi magvai 
vagy néhány erdőfolt fordulnak elő. Ezek többsége magas 
gorond, amelyre szélhordta homok is települhetett, de előfor
dul „csak" homokbucka is, benne a holocén szárazabb ill. 
nedvesebb fázisai periódusos váltakozásának megfelelően 
váltakozó homok- ill. csernozjom-csíkokkal (pl. Győr-Szitás
domb). Ahol ezek ősi vegetációja megmaradt, az vagy cseres
tölgyesre, vagy erdő sztyepp-(cseres)tölgyesre vall; vagy a 
durva homokfrakció magas aránya miatt pusztai gyep, tövis-
kesekkel. Ez teljes mértékben megfelel annak, hogy „ha nem 
lenne Duna, és ha nem lenne hidromorf fekvésű a Szigetköz", 
akkor a Kisalföld e részén kb. Hédervár-Lébény vonalától 
keletre a HL2 (kezdete Kr. e. 6700 körül) óta szemiarid, ill. 
erdőssztyepp klíma uralkodik. E vonaltól nyugatra szemihu-
mid, azaz cseres-tölgyes klíma. Ez a GNV veszélyére is int: 
mai Öreg-Duna híján a mai hidromorf termőhelyek zömén 
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legfeljebb száraz tölgyesek, f a á l l o m á n y o k hozhatók 
létre művileg (lásd: Győr-tatai teraszvidék meszes homok
pusztáinak = a nem hidromorf fekvésű Riss és Würm Duna
teraszoknak a természetes ill. a mesterséges erdeit!) helyen
ként futó vagy alig megkötött homokbuckákkal. 

Mivel azonban a táj 90-95%-a hidromorf (ide számítva a 
szemihidromorfot is), a területek eredeti, nem füves, hanem 
fás vegetációja a víztől felfelé haladva a bokorfüzes-puhafali-
get-keményfaliget, szemihidromorf fekvésekben szakmai ku
riózumként is gyertyános tölgyes volt, és itt-ott maradt is; 
pangóvizes térségekben a puhafaliget helyén vagy mellett 
mézgás éger láperdő található. Ez szisztematikusan így van a 
Vízközben is, a Csallóközben is, tehát nemcsak geológiai, 
hanem komplex ökológiai szempontból is egységről van szó: 
nincs és nem is lehet külön szlovák vagy magyar oldali tájgaz
dálkodás. 

A táj és az ember kapcsolatáról végül azt kell elmondani, 
hogy egy évszázad nagy léptékű, de kizárólagosan műszaki 
(víz)mérnöki víz „rendezései", az 1948 utáni nagyüzemi mező-
és erdőgazdálkodás, végül a GNV eddigi brutalitásai is többet 
változtattak a táj természetszerűségén, mint ezt megelőzően 
ezer esztendő magyar közép- és újkora együttvéve, vagy a 
HL.2 (kezdete Kr. e. kb. 6700) óta bármely éghajlatingadozás 
vagy mindezek összessége. A táj és a benne előforduló, 
megmaradt természetszerű ökoszisztémák többségének tűrő
képessége eddig még mindezeket a csonkításokat részben 
kiheverte, vagy most van a megmaradás ill. kipusztulás hatá
rán. Mindez a túlélés csakis azért volt lehetséges, mert a 
tájban még mindig a víz az úr: „rendezetten" is. Ha Egyiptom 
a Nílus ajándéka, akkor a Vízköz, a Csallóköz és a Szigetköz 
egyértelműen a Dunáé. 

Földrajzi szószedet 
alluviálls =  vízhordta, víz-lerakta hordalékka l kapcsolatos ; 
eolikus =  szélhordta, szél-lerakta üledékke l kapcsolatos ; 
glaciális =  a jégkorszakon belül i tartós (10 é v nagyságrendű) lehűlé -

ses időszak , amelyne k legzordab b -  pl . E Európába n a 
síkságokra i s szétterülő jégtakarójú -  részei t pleniglaci -
álisnak nevezik ; az alpesi sémában a Felső-Duna bajor -
országi, jobboldal i mellékvize i menté n találhat ó végmo -
rénák (a helyi jégárak álta l odáig „dózerolt " törmelék- és 
hordalékhalmok, kúpok ) korjelzők , ezér t adot t glaciális t 
e vize k nevérő l nevezté k e l : Biber , mag a a  Dun a = 
Donau, Günz , Mindéi , Riss , Würm , a  kezdőbetűjükke l 
rövidíthetők is : B, D, stb; 

GNV =  Bős(Gaböikovo)-Nagymaros-vízlépcsőrendszer (nemzetköz i 
rövidítés); 

HLi . 6 =  a  holocé n ( = „jelenkor " 1 0 3 é v nagyságrend ű éghajlat i 
fázisainak jelölés e 

interglaciális =  a  jégkorszakon belül i tartó s (10 4 év nagyságrendű ) 
enyhébb, esetenként mele g - aká r a mainál is melegebb 
- időszak ; az alpesi sémában a  „közrefogó" két glaciális 
neve köz é kötőjele t tesznek , pl . Riss-Würm (röv. : R-W) 
interglaciális; 

klímazonális =  „ne m hidromorf" , tehá t a  felszíntő l számítot t 2  m-en 
belül a  talajszelvényben vag y nincs , vag y a  vegetáció s 
időn belü l kevesebb , min t összese n 1  hónapnyi a  több -
letvízhatás; a  talajdinamika i folyamato k meghatározój a 
tehát a z éghajlat, amel y -  köztudotta n -  éghajlati-öve s 
rendszerű, azaz zonális ; a mai Magyarorszá g államterü -
letén m a (!) két ilyen fő-ö v van : a lombo s erdő-ö v é s az 
erdőssztyeppöv, d e a  HL2 illetv e a z Alierő d előt t vol t 
tajga, sőt tundra öv is. 

makrofosszilia =  mikroszkopikusnál nagyob b állat i vag y növény i ma-
radvány; 

reliktum =  tágab b értelemben : a z előz ő geológia i korból ; szűkeb b 
értelemben: az előző interglaciálisbó l vag y az előző sta -
diálisból fennmaradt faj ; a  fennmaradás helyét menedék -
helynek (=refúgium-nak ) nevezik ; 

stadiális =  a glaciáli s különöse n hide g időszak a (gyakra n azono s a 
pleniglaciálissal); ké t stadiális közt i viszonyla g enyh e -

de mé g mindig glaciális-beli ! - idősza k az interstadiális; 
mindegyikük í r j 3 é v nagyságrendű ; 

szemi =  (szóösszetételekben) „részben-" ; (valójában sz ó szerint Jel
igéét jelent) ; jelzőként értelmezendő: a jelzett szó domi -
náns, pl. a szemi-hidromorf i s még alapvetően hidromorf , 
de már „részben" klímazonális is , tehát átmenet i helyze -
tű; 

szubreliktum =  a  Wür m pleniglaciáli s W B stadiálisa kése i é s zár ó 
szakaszából, vagy a  holocén-nak a  maitó l eltér ő fázisa -
iból származó, túlélő faj; a mai éghajlattörténeti fázisba n 
soha nem lehet tisztán klímazonális : élettere mindig egy-
fajta refúgium , aho l a  kitettség , a z alapkőzet , a  hely i 
mikroklímatikus páratartalo m stb . teszik lehetőv é a fenn-
maradását. 

2. Erdők, erdőgazdálkodás 
Az ökológiai értelemben vett - nem „mértani", „nettó", 

hanem „bruttó" - Szigetköz összterülete kerekítve 64 000 
hektár. 

Erdőterület 
1960.1. 1-jén 
Erdőterület 
1990.11-jén 

8 88 7 ha = 13,9%-os erdősültség ; 

8 067 ha = 12,6%-os erdősültség . 

A legnagyobb erdőterület-csökkentő a GNV (a d. kiliti víz
tározó és az építési terület előkészítésekor több, mint 1200 ha 
erdőt irtottak ki, továbbá a hullámtéri-tervezett-vízpótlórend
szer megkezdett nyomvonal-kiépítése újabb erdőket vágott 
keresztül); voltak kisebb, az erdő területén megvalósult mű
szaki beruházások is (vízmű, stb.). Ennek ellenére a „csak" 
mintegy 800 ha-nyi csökkenés-szaldó azért mutatkozik, mert 
a tájban az elmúlt egy emberöltőnyi idő alatt új faállomány („er-
dő"-telepítés.ek is voltak, korábbi mezőgazdasági földterülete
ken (szántó, gyep). 

„Vízkormányzásilag" a térség erdeinek fekvése, elhelyez
kedése három részre osztható: 

- egységes ártér (=nincs árvízvédelmi 
gátrendszer = a Mosoni-Duna-ág 
felső és középső szakasza menti 
települések erdei Mécséiig) 

az erdőterület 36 %-a; 
- árvízvédelmi gátrendszerrel 
megosztott ártérből 
mentett oldali az erdőterület 12 %-a; 
hullámtéri -" - 52 %-a; 

(ez utóbbi, tehát (a felszínen!) gáttal megosztott térség a 
Mosoni-Duna-ág alsó szakasza Kunsziget-Dunaszentpáltól 
lefelé, iletve az Öreg-Duna mente az egész szigetközi szaka
szon). 
A gátak lététől függetlenül 
- magasártéri (tágabb értelemben: 
a gorondok, buckák, tájperemi turzás-sor 
ideszámításával) erdők aránya 
- alacsonyártéri (in: láp-termőhelyű) 
erdők aránya 
Főállománytípus megoszlás: 

keményfaliget 
puhafaliget (+égeres) 
őshonos összesen: 
akác, fenyő 
nemes nyáras 
honosított, nemesített 

* A mai adatokból már nem lehet elválasztani a nemesített Hl. 
hibridizált lágy lombos klónokat f.nemesíüzek", hibrid hazai nyarak). 

A táj egészében egyetlen emberöltő nagyüzemi erdőgaz
dálkodása „eredményeképpen" a természetszerű viszonyok 

35-40%, 

60-65%. 

1960. 1990. 
22% 1 1 % 
4 2 % 23%* 

6 4 % 34% 
1 1 % 12% 
25% 54% 
36% 66% 



dominanciája (64%) kisebbségé (34%) vált a fásszintben, 
ugyanakkor amíg a 60-as évek elején még „csak" minden 
negyedik fa volt nemes nyár a Szigetközben, ma már több, 
mint minden második fa nemes nyár. A nemes nyárasok 
láthatóan mind a keményfaliget térfoglalását, mind a puhafa
liget térfoglalását az 1960-as állapotnak mintegy a felére csök
kentették! (Ez államilag preferált-premizált „szocialista" fafaj
politika volt, nem a helyi erdészek tehetnek róla). A faállomány 
alatti ún. társult élőlények - cserjeszint, lágyszárú szint, talaj-
beli élőlények, fauna - populációinak csökkenése ennél az 
aránynál kisebb mértékű, mert a nemes nyárasok 1. generá
ciója nem mindenütt vagy nem totálisan változtatja meg az 
eredeti élővilágot. Továbbá: mivel a nemes nyarak termelési 
ciklusa - vágásfordulója - 20-25-30 év (klón és termőhely 
függvényében), ezért a tájjellegnek megfelelő részleges erdé
szeti tájrekonstrukció (= az őshonos fafajok előtérbe helyezé
se faállomány-felújításkor) döntés kérdése „csupán". 

A táj egészénél is „nemesnyárasabbak" a hullámterek (az 
össz-erdőterület 52%-a, Id. fentebb), ahol ma 
a keményfalige t (ill . főle g a konszociációi ) 2%-ot , 
a puhafalige t 28%-o t 

együtt az őshonosok 30%-ot, tehát közel a táji átlagot 
foglalják el, 
de a z akác, feny ő 1  %-ot, 
a neme s nyáras 69%-ot(! ) 

foglal el; a nemes nyárasok elgyomosodása miatt itt az 
erdészeti tájrekonstrukció - fafajcsere őshonos fafajokkal -
lényegesen nehezebb lehet, mint nem őshonos kemény lom
bosok (A, fD, aK) vagy fenyő után. 

Térségileg a megmaradt keményfaligetek messze túlnyo
mótöbbsége a Felső-Szigetközben található, mégpedig az ún. 
egységes ártéri (=gátakkal meg nem osztott) területeken; a 
puhafaligetek eléggé arányosan maradtak meg a Felső- és az 
Alsó-Szigetközben. A nemes nyárasok legfőbb „birodalma" az 
Öreg-Duna hullámtere. 

Tájképi és genetikai vesztesége az elmúlt egy emberöltő 
nagyüzemi erdőgazdálkodásának, fafajpolitikájának, hogy a 
kiveszés határára került a gyertyán, a fekete nyár, a nyírek, a 
hamvas éger, a törékeny fűz, a rezgő nyár, a vénic szil, ill. a 
mezei szil (ártéri taxonja). A kocsányos tölgy mesterséges 
felújítások szaporítóanyaga idegen térségből származik első
sorban, tehát a helyi-táji génkészletet ebben a tekintetben sem 
őrizték meg az esetek zömében. 

A szigetközi erdők egészségi állapota (=erdővédelmi hely
zete): 

- magas és nagyon magas térszíneken a szil-pusztulás az 
50-es és a 60-as években, a tölgy-pusztulás a 80-as évek 2. 
felétől (mára már zömmel lecsengve) jelentkezett: a szil vala
mennyi korosztálya, a kocsányos tölgynek inkább az idősebb 
korosztályai pusztultak; 

- az 1960-as évek óta éghajlatingadozási trend-szerű, az 
utóbbi évtizedben klímazonális térszíneken már szinte ka
tasztrofális csapadékcsökkenés a Duna egész vízgyűjtőterü
letét - Ny-ról K felé haladva növekvő mértékben - sújtotta; a 
szigetközi talajvizek alább szálltak; a mésszel cementált, vagy 
a zömmel durva (kavics, durva homok) frakciójú részeken a 
különben karógyökerű nemes nyár-klónok nem tudtak a le
csökkent talajvízig gyökereikkel lehatolni, így 1989. óta né
hány nemes nyár-klón 15-20 évnél idősebb állományaiban -
a mozaikos termőhelynek megfelelően - foltos kiszáradás 
észlelhető; a gyökérfeltárások egyéb elsődleges okot nem 
tudtak kimutatni; (hasonló jelenséget más folyó árterében is 
észleltek, sőt a Dráva mentén - korábban ártéren elképzelhe
tetlen jelenségként - a nemes nyarak gyökérzetének másod
lagos károsítója, a kifejezetten meleg-száraz élőhelyet kedve
lő cserebogárpajor is fellépett az utóbbi néhány évben). 

TERMÉSZETVÉDELEM 
Az erdőnek a faállományon kívüli alkotóelemeire, tehát a 

társult élőlényekre vonatkozóan a Szigetközre is kiterjedő, 4x4 
km-es mintázatú rácsos erdővédelmi monitoring sem gyűjt 
patológiai adatokat. 

Az ismert (fent részben ismertetett) gondok meg sem köze
lítik a GNV esetleges beüzemelésének előremetszhető nega
tív hatásait. Mind az eddig leírtak, mind a GNV esetleges 
beüzemelése erdőre gyakorolt hatásainak mérlegelése, mind 
a természetvédelem tájrekonstrukciós tervezése céljából mel
lékelem a „Hidromorf termő-(élő-)helyek erdei a Kisalföldön" 
című, a Vízköz-Csallóköz-Szigetköz egységre vonatkozó, de 
a Hanság peremén (vagy a Vágsellye-Gúta közti régi lápvidé
ken) is alkalmazható táblázatos vázlatomat a különféle szak
mai megnevezések lehetséges egységesítésével; továbbá a 
hidromorf termő- (élő-)helyekhez csatlakozó klímazonális tér
színek - adott esetben pl. a Győr-(Kismegyer-)tatai teraszvi
dék kisalföldi meszes homokpusztájára is érvényes - „Klíma
zonális termő-(élő-)helyek erdei a Kisalföldön és a csatlakozó 
középhegységekben" c. táblázatos vázlatomat. 

3. A természetvédelem helyzete 
a szigetközi erdőkben 

A „Szigetköz Tájvédelmi Körzet" gondolatát az OKTH ere
detileg elvetette, éppen a GNV miatt, majd 1987-ben, az akkori 
Győr-Sopron megyei Tanács többszöri sürgetésére végül is 
„engedett", és határozatot hozott erről. A TK védettségi előké
szítésében - abc-sorrendben - Alexay Zoltán, Bolla Sándor, 
Börtetics Sándor, Czimber Gyula, Csapody István, Göcsei 
Imre, Kevey Balázs, Pápai Tamás, Válki István és Werner 
£/v//7működtek közre szakmai tanulmányokkal, kutatásokkal, 
tételes javaslatokkal, sőt a felsoroltak egy része a tételes 
előkészítésben is részt vett az előterjesztő megyei tanácsot 
ezügyben képviselő szerző „karmesterkedése" közepette; az 
OKTÍH akkori helyi szervének mindössze az adminisztratív 
részre (földhivatali adatgyűjtés, stb.) futotta... 

A TK összterülete 9158 ha, ebből erdő 5948 ha = 65%, azaz 
gyakorlatilag 2/3-nyi; ha csak a „szárazföldi" részekhez viszo
nyítjuk, még magasabb arányú. Fokozottan védett terület 1326 
ha = 14%, a zöme erdő; a fokozott védettség fő indoka 
általában a flóra, esetenként a tájképi érték, ritkán a fauna. 

Ma a TK-ban két agrármérnök, egy műszaki üzemmérnök 
és egy vízügyi technikus dolgozik hivatásos termé
szetvédőként, erdész nincs. 

Akármilyen személyi összetétel sem segít alapvetően az 
erdei természetvédelem ügyén jó természetvédelmi törvény, 
jó erdőtörvény és a tulajdonos ill. kezelő termelőüzemek köz
gazdasági érdekeltségének megteremtése nélkül: a nemes
nyárasok jövedelemtermelő képessége mintegy a kétszerese, 
a tőke forgásának gyorsasága mintegy a háromszorosa, ren
tabilitása tehát pl. 100 évre vonatkoztatva mintegy a hatszo
rosa pl. a tölgyének, ezt nem lehet pusztán etikai hivatkozá
sokkal, de pusztán - sporadikus, erélytelen - szankciókkal 
sem kiiktatni: csakis komplex, a gazda érdekeit is figyelembe 
vevő, de közérdek-prioritású jogi és közgazdasági szabályo
zással. 

A szerző „keresztapaságával" az 1990. év kezdettől meg
indult a „Konrád Lorenz Nemzetközi Duna-Park" létrehozásá
nak előkészítése osztrák, morva, szlovák és magyar társa
dalmi természetvédelmi szervezetek (NGO-k) részvételével, 
(magyarországi koordinálójuk a győri „Reflex" Környezetvé
delmi Egyesület); 1991. nyarán az érintett 3 állam hivatalos 
környezet- és természetvédelmi szervei is kinyilvánították eb
béli szándékukat Héderváron. 

Az 1991. év végén azonban egyoldalú GNV-„lépésekről" 
érkeznek hírek Szlovákiából. 
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TERMÉSZETVÉDELEM 

4. „Ha..." 
A XX. század második felének kelet-közép-európai „nagy 

vívmánya", hogy percemberke-politikusok egyéni karrier-érde
kei, családi-rokoni klánok, vagy szakmai lobbik, vagy pártok 
politikai és gazdasági érdekei - diktatúrákban is, demokráci
ákban^) is - egész tájakat, egész országrészeket tehetnek 
tönkre, ráadásul zömmel közteherviselés (=állami költségve
tés) útján. 

Hogy „csak" néhány „vizes" tragédiát említsek meg térsé
günkben: pl. a Vaskapu-„mű" láposító-szikesítő, továbbá ár-
és belvízveszélyt fokozó „áldásai" Belgrád, sőt Titel térségéig; 
pl. a Tisza-tó környékének termőföld-tönkretételei; pl. a Vág 
Sellye alatti térségének katasztrofális állapota; pl. „szűzföld
nyerési" céllal lecsapolt hansági területeken az ország egye
dül műre alkalmas mennyiségű savanyú kémhatású tőzegva-
gyonának felére-harmadára zsugorodása (kiszáradás, kotu-
sodás, stb. által). Erre a mindössze néhány évtizeden belüli 
elrettentő sorozatra most készül feltenni a koronát - nemcsak 
átvitt értelemben, hanem adott állam azonos nevű fizetőesz
közénekbűnös herdálásával is-a GNV (most mártaián „csak" 
balparti és ezért G/NA/-téboly). Az a G/N/V-téboly, amely 
mögött lassan már leplezetlen magyar-ellenes ordas indula
tok, primitív provincializmus, megalomán-technokrata újbar-
bárság, ökológiai analfabetizmust elkendőző ökológiai strucc
politika álltak és állnak csatasorba. 

A hidromorf élőhelyek több száz, a talajlakókat is beleszá
mítva több ezer élőlény fajának populációi nem kapnak több 
száz, esetenként több ezer esztendős fokozatos átmeneti 
- áttelepülési - lehetőséget, mint a természetszerű tájgeneti
kai folyamatok során korábban, hanem 2-3 év alatt elvégez

hető, tehát pillanatszerű(!) műszaki beavatkozások következ
tében életterükben több méteres és végleges talajvízszint-vál
tozás következik be. A Csallóközben vízpótló rendszerrel sem 
enyhítik a változást (ez a mai álláspont), így ott - a bősi 
erdészeti kutatóintézet előrejelzése szerint-a jelenlegi hidro
morf termő-(élő-)helyek kevesebb, mint 1 /10-e maradhat meg, 
azok is drasztikusan átalakulva; a többi: szemihumid ill. sze-
miarid klímazonális térszínné válik. A szigetközi vízpótló rend
szer a dunakiliti tározóból gravitációs úton „lefolyatható" olcsó 
rendszerben terveződött, de ma még erre sem lenne pénz. 
Arról nem is beszélve, hogy dunakiliti tározótó nem lesz, tehát 
a töredékére csökkenő méretű, vízhozamú maradék(l) Öreg-
Dunából lehetne - igen költségesen kiemelve - üzemeltetni a 
vízpótló rendszert: ezt a vízdíjat az erdőgazdálkodás egészen 
biztosan nem tudná kigazdálkodni, a mezőgazdaság is bajo
san. 

Felelősen gondolkodó hidrológusok pedig mindenféle -
akárdunakiliti-tavi gravitációs, akár maradék Oreg-Dunai víz
kiemelés - vízpótlás ellen vannak: akár egy tározótavi, akár 
az alig folydogáló maradék Öreg-dunai víz nehézfém-feldúsu-
lása, egyéb vegyszer-feldúsulása, toVábbá eutrofizációja nem 
„importálható" sem a Szigetköz felszíni ill. talajvizeibe, sem a 
nemzeti kincsnek minősülő kavicsréteg-beli ivóvízkészletbe. 

Mi lesz veled, Öreg-Duna? 
Mi lesz veled - 1947., a párizsi békeszerződés óta Cseh

szlovákiához csatolt dunacsunyi kiágazású - Mosoni-Duna-
ág? Mi lesz veled egykor a szűkebb haza, a táj iránti szere
tetből is „Tündérkert"-nek nevezett Vízköz, Csallóköz, Sziget
köz? 

Bolla Sándor 



VERTESSY SÁNDOR 

SZIGETKÖZ VÉGNAPJAI 
Rajkától Ásványráróig 1978-ban (filmnovella) 

Füttyös a szél. Bámulom az örvényes parti sodrásban 
fölfelé küzdve-dohogó kitűző hajót. Oldalazva közelíti a kikö
tőt. Mondják: értem ez a hajó jött föl... „Értem" egy hajó? 

Igaz, az első meglepetésen már Győrben túlkerültem: egy 
föld- és néprajztudós várt, hogy elkísérjen az útra. 

Az újabb figyelmességet akkor veszem észre, amikor a 
„Kisalföld" végre kiköt: ladik és rohamcsónak billeg mögötte. 

Vízre szállunk... 
Tehát hajóm és motorcsónakom van a benyomások gyűj

téséhez. És nem egy, hanem két szakemberem. Gyula bácsi 
- a rocsó „kapitánya" -, a szigetvilágban csónakázta le eddig 
hatvan évét. 

Különös, hogy fölfelé megy a hajó. Hármashatár: itt kell 
annak lenni... Röpke percek múlva átszállunk a motorosra és 
betöfögünk a rajkai szigetországba. A zsilipet szeretném meg
tekinteni. A máig oly fontosat. A holnap víz alá tűnőt... 

Gyula bácsi úgy teszi partra a rocsót, mint hímes tojást a 
kosárba. Visszaint a terepruhás határőr a gát tetején. 

- A rajkai zsilip az egész Szigetköznek a vízrendszerét 
szabályozza... Afölösleges vízmennyiséget ebben az oldalág
ban visszavezetik a nagy mederbe. A Mosoni-Dunába csak 
annyi juthat, amennyiből baj nem lehet... Ha ez a zsilip nem 
volna, Győrnél az áradások idején az összes víz összefolyna, 
Győrt akkor minden árvíz elöntené - avat be a választékosan 
fogalmazó tudós. 

-1906-ban épült a zsilip- mondja a vendégnek örülő gátőr. 
- Én 18 éve élek itten. Volt már eset, hogy a gáton álló 
telefonoszlop tövéig ért a víz... Fölfelé Győrig nincs töltés se, 
ezzel a zsilippel szabályozzuk a Kis-Duna vízszintjét. Ez is víz 
alá fog kerülni, majd... 

- Hova fog költözni? 
- Akkor már nyugdíjas leszek... Talán... 
- Lakni kell valahol. 
- Van lakás a faluban. Két családom van, azok ott élnek 

már. Nem, még egyik se nős, mind a kettő sorköteles. Dolgoz
nak: a magasépítőknél az idősebb, a Mezőgépnél a másik. 
Muszály volt nekik csinálni valamit... Meg az ember, ha nyug
díjba megy, legyen hova tenni magát... Addigra megépül a két 
új zsilip, ettől északra és délre... 

Visszaút az anyahajóra. Alapjáratban csurgunk lefelé. A 
gépész hajnalban fogott aranykeszeget kínál. Kerül zöldhagy
ma, kenyér, füstölt szalonna, mellé sör meg kék soproni egy 
rejtélyes kosárkából. Micsoda ízek! 

Elporol mellettünk a mi szárnyashajónk. Utas nem volna 
Bécs felé?... Jugoszláv lobogóval nyomakodik az árral szem
beszegülve négy uszály, érccel... Majd egy osztrák üdülőhajó. 
A hajósok tisztelegnek. A meder közepén, az országhatáron 
dorombolunk tovább. Gyula bácsi átkiált a szomszéd hajóra: 

- Hogy vagytok, Józsi? 
- Megvagyunk... - tölcsérezi vissza valaki a csehszlovák 

lobogóval álló kitűző hajóról. Ők a fekete bólyákat, mi a vörös 
színűeket rakjuk le. Ahogy a vízállás parancsolja. 

-Agyőri vízügyi igazgató, Putz József, az ásványrárói telep 
vezetője, Nóvák Endre. Tőlük lehet majd, ha kell, a hajót 
kérelmezni, és ők tudják igazán, mi lesz itt... Mi nem titok... 

- Hol vagyunk? 
-Ahova most befordulunk, az 1838-as kilométerszelvény, 

ez a Doborgazi-ág. Fölmegyünk a halászkunyhóig, onnan 
megint a rocsó lesz az úr! - kapom a választ a kormányostól. 

A halászkunyhó takaros tanyahajó: ráfestve: Mecsér. Rőt
be őszült szakállal köszönti hajónkat egy vízügybéli, kinek 
széphusú hitvese is ott ácsingózik. 

Felzúg a csónak motorja... 
- Cikotasziget, Doborgasziget, Tejfalusziget. Amint a ne

vük is elmondja, szigetekre épült falvak ezek - beszéli fölül a 
zúgást Timafi tanár úr. 

Miközben mesebeli csatornákon bóklászunk, egy kalyibára 
mutat és elmagyarázza a népi furfangot: árvízkor sem dől 
össze, mert a cölöpváz közötti fonást sárhabarékkal töltik ki, s 
csak azt mossa ki a pusztító víz. Mennyi bölcsesség! 

Összehajló ágak baldachint sátraztak a szigetek közé. 
Korhadó fatörzsek sorompóit kerülgeti az öreg. És fölkapasz
kodik csónakunkkal egy vízbéli lépcsőfokon, kőből épített vo
nalzó peremén baldiózik át Gyula bácsi és közben rámoso-
lyint. Tudhatta, féltem. 

Egy forduló és megpillantom a „holnapot": akár bombamar
ta rétség volna. A leendő új tenger peremén lassítunk. A 
„bombázó gépek" sehol. A friss erdőirtást már feldúlták a 
földgépek. Távolabb, sátortetők alatt, üzemanyaghordók vára 
áll. 

- Az alsóhelenai zúgó, amin átjöttünk, víz alá fog merülni -
szolgál a tényjövővel kísérőm. - Négy kilométeres út épült, 
csak így lehet ideszállítani akármit is. Hordják már a sok 
anyagot. A vadak, madarak elhúzódnak innen. A falvakban 
riadoznak az emberek... 

Elkéstem volna? 
Majdhogynem... 

Utazás - h i v a t a l r ó l h i v a t a l r a 

Bármily „szorítólag hat is kebelemre" a táj, a nagyívű válto
zás Ígéretes világa, a szakértő állami tisztségviselők és az 
„önkéntes adakozók" nélkülözhetetlenek. Ők tudják igazán: mi 
volt, mi van, mi készül... 

Papp Ferenc főosztályvezető (OVH): „...ha segíthetünk, 
magunknak is segítünk... Mire van szüksége?" 

Jakus Vendel vezérigazgató (OVIBER): „...már azt gondol
tam, ez a nagyszerű munka magukat nem érdekli." 

Földesi László főosztályvezető (VIZDOK): „...szakiro
dalommal, fotókkal, térképekkel és repülőgéppel segíthetek... 
Beszéljük meg mielőbb!" 

Dr. Pallós Lajos nyugdíjas gépész-közgazdász mérnök 
személyesen keres fel Mosonmagyaróvárról. Napok múlva 10 
gépelt oldalas dolgozattal segít, és két pompás térképet mel
lékel, 1786-os az egyik - maga másolta a Győri Állami Levél
tárban -, friss a másik - hol szerezhette? - a tervezett mű 
teljes térképe. 

Összeírom hol mit hallottam. Dölyfös tervek, sok gonddal. 
Tíz évig tartó, kb. 315 milliárd forintba kerülő beruházás! 
A szigetközi vízlépcső és víztározók építése eredménye

képpen Rotterdamtól Bécsig és a Vaskaputól a Fekete tenge-
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MEGHÍVÓ 

Körösi Csorna Sándor 
halálának 150. évfordulóján 

EMLÉKTÚRÁRA 
várja Ont 

a Buddhista Misszió, az 
Országos Erdészeti Egyesület, 
a budapesti Körösi Csorna 

Sándor Gimnázium, a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 
és a Tibeti Magyar Társaság. 

PROGRAM 

Találkozás; 1992. április 11-én (szombaton) de. 10 
órakor a Nagyvillám alatti Erdei Művelődés Házánál 

10 .00 h Ünnepség, kiállítás, buddhista szertartások. 
110.45 h Emléktúra (kb. 18 km) 
Útvonal: Nagyvillám-Fekete-hegy - Urak asztala -

Vízverés-rét - Pálócki rét - Paprét - Pilisszentlászló - Delta 
- Körösi Emlékmű (Országos kék, kék + , zöld A jelzése
ken. (4 óra 30 p) 

15.30 Koszorúzás az Emlékműnél 
Megközelítés: a Bp. Nyugati Pu-ról a 7.30-kor induló 

vonattal Nagymarosig. Onnan komppal Visegrádig. In
nen a Salamon-tornyon keresztül vezető turistaúton a 

Visegrádi Kiránduló Központhoz. 
Az Árpád híd pesti hídfőjétől 7.35-kor induló Volán já

rattal a SZOT Park Üdülő állomásig (még Visegrád 
előtt). Innen a balra leágazó műúton 

a találkozási helyig. 

KÖRÖSI CSOWA SÁNDOR 
Emléktúra útvonala 
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rig mély merülésű hajók számára is megnyílik a Duna. A 
Dunakiliti-Ásványráró közötti 18 veszedelmes gázló okozta 
akadályt „áthajózzuk". 

Az árvizek (jeges- és zöldárak) az ember által megfogható
vá, a tragédiák megelőzhetővé válnak. 

Európa legnagyobb folyamát Nyugat-Németországban 24, 
Ausztriában 7, Magyarországon illetve Szlovákiában 2, a Vas
kapunál 2 és Nikápoly előtt is villamos energiát termelő vízie
rőművel „raboljuk meg". 

Magyarország és Cseh- és Szlovákia területén 100 ezer 
hektár árvízvédelme oldódik meg, ugyanakkor korábban vize
nyős, áradásos terek szabadulnak fel, máshelyütt ugyanilyen 
értékűek dőlnek ki a mezőgazdaságból. 

A vízlépcsők és az újra szabályozott víziút megépítésével 
egyidőben elkészülnek az Európát kelet-nyugat, valamint 
észak-dél irányban átszelő, és a Szigetközön áthaladó autó
pályák, amelyek majd Mosonmagyaróvár vagy Győr térségé
ben keresztezik egymást. 

Gond van a környék állat- és madárvilágával. Hogy hol és 
mennyi legyen a jövőben a természetvédelmi terület, sürgős 
döntésre vár! 

Rendkívülinek nevezhető súlyos veszély lehetősége vet 
árnyékot előre. A partok mentén létesített „zárások" zuhogói 
oxigéndúsító, nitrifikáló hatásukkal állandó biológiai tisztulást 
eredményeztek. Az új mederszabályozás a zárásokat eltünte
ti, ezzel az öntisztulási folyamat és a szűrőhatás megszűnik. 
Az OVH becslése szerint a Duna vízminősége Pozsony alatt 
1985-re III., 2000-re IV. osztályúra romlik, Regensburg, Pas-
sau, Linz, Krems, Wien szennyvíztermelése következtében. 

A bírság minden m3 szennyezett víz re eddig csak 31 fillér 
volt, hazánkban évente 33 millió forint értékű, ugyanakkor a 
környezetszennyezés évi kártétele - tudományos becslés 
szerint - ennek tizenhatszorosa, 5,4 milliárd forint. Drákói 
intézkedéseknek volna helye?! 

A Szigetköz romantikájának végnapjaitól félnek az ott élők 
és a tudósok! Kinek van igaza? Aki ettől fél, vagy aki tudja a 
jövőt? Vagy aki tervezi és számol a józan veszélyekkel? Ha 
ugyan számol... S ha ugyan tudja: melyek és mekkorák a 
belátható veszedelmek... 

Az ország még mit se sejt, csak épp „hallott valamit haran
gozni" valami nagyszerűről, valami gigászi műről... 

Én láttam a legelső bombatölcséreket... 



Bemutatjuk Henter Pált, 
a vállalkozót 

Azoknak a kollégáknak, akik az elmúlt években 
részt vettek erdőművelési bemutatókon, rendez
vényeken, bizonyára ismerős Henter Pál neve, aki 
magát lakonikus egyszerűséggel, csak faültető 
embernek nevezi és sorsát így mondja el: 

Tősgyökeres budapesti lévén tulajdonképpen egy 
légpuskának - amit tizenegynéhány éves koromban 
kaptam - köszönhetem, hogy erdész lettem. Nyilván az 
átlagemberekben ma is meglévő erdészromantika indí
téka volt döntő, amikor felvételiztem a gimnázium után 
Sopronba. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a 
puskához és a vadászathoz azóta sem fűznek gyengéd 
szálak. Meglehetősen szerény anyagi körülmények kö
zött vettem át a diplomámat. Már nős és családos lévén 
a kiírt pályázatokat az alapján bíráltuk el feleségemmel, 
hogy hol kapunk szolgálati lakást, illetve mindhármunk 
számára a megélhetést biztosító jövedelmet. 

így esett a választás a balotaszállási Kossuth Mgtsz-
re. 

Nem volt nagy bátorság belevágni pusztán elmé
leti ismeretek birtokában egy alapos gyakorlati 
tudást is igénylő ágazat vezetésébe? 

De. Mindenképpen az volt. Viszont ezen nem morfon
díroztam, mert én mindig is olyan versengés típusú 
ember voltam, aki szereti a kihívásokat. A nehézségek 
ellenére jobb szerettem akár egy eldugott helyen első 
lenni, mint egy jólmenő, közismert munkaterületen... 
akárhányadik. 

Az biztos, hogy nem tudtam mélyére látni annak, 
hogy mit vállalok, de vállaltam. E.Gy. idős kolléga úgy 
fogadott, hogy „fiatalember, maga ököllel fogja itt véres
re törölni a szemét". (Csak később értettem meg, hogy 
nem volt bölcs dolog semmi gyakorlattal rögtön ágazat
vezetőnek kinevezni.) 

De aztán rendeződtek a dolgok, amibe nyilván szere
pet játszott az, hogy a Tsz árbevételének közel harma
dát az erdőgazdasági ágazat adta. Három év után vál
toztattam munkahelyet, és a kiskőrösi Állami Gazdaság
ban lettem főerdész. 

Mikor kezdtél el foglalkozni az újításokkal, szaba
dalmaztatásokkal? 
Valahogy úgy voltam vele mindig, hogy ha egy égető 

szakmai kérdés merült fel, igyekeztem azt úgy megol
dani, hogy az a lehető leggazdaságosabb legyen. Ami
kor például nagyobb mennyiségű fakitermelési felada
tok jelentkeztek a méregdrága Timber Jack amerikai 
fadöntő helyett Brandt György gépészmérnök bará
tommal terveztettem egy hazai viszonyokra is megfelelő 
fadöntő berendezést, ami a „Gladiátor" nevet kapta. 
Igaz, ezt a berendezést pénzügyi okok miatt nem fej
leszthettem tovább - talán most sor kerülhet rá. Itt kell 
megemlítenem, hogy a szerkezet prototípusának elké
szítéséhez sikerült az OMFB-től 300 mFt-ot kapni. Az 
erdészeti kutatás részéről kaptam ugyan biztatást, de a 

berendezés bemutatójára, a kipróbálásra nem hívtak 
meg. Később a gödöllői telepen a nagy gazban találtam 
meg a gépet. Aztán a berendezés körbeutazta az orszá
got, de nem jutott a fejlesztés előre, most saját pénzen 
megpróbálom. 

Ezidőtájt fogtam bele egy hazai gyártmányú mélyfúró 
berendezés a „Populus" kifejlesztéséhez is, amit 
Pletenyik Zoltán mezőgazdasági gépészmérnök terve
zett. Sőt, létezik már magyar gyártmányú tuskófúró be
rendezés is. 

Az én „Populus II." ültetőkocsim egyben az ültetési 
anyag szállítását is megoldotta. Sőt, sor- és tőtávolság 
kijelölése nélkül ültet, óriási szerencsém volt a gazda
ság vezetésével, mert mindenben támogattak. Csak 
hálával tudok gondolni arra, hogy a tervet még éppen 
hogy bemutattam, az igazgató már a „hátam mögött" 
elrendelte a gyártást. Szinte meseszerű volt, hogy nem 
kellett pénzért szaladgálnom, győzködnöm, hadakoz
nom gyártóért, alkatrészért. Azóta úgy tudom, a beren
dezésből harmincvalahányat el is adtak. Itthon egy pá
lyázaton MÉM különdíjat nyert, a plovdivi ifjú feltalálók 
világkiállításán a nyolc magyar aranyérmes egyike lett. 
Azután lehetőségem nyílt arra - legalábbis úgy gondol
tam -, hogy kitörhetek végre a közvetlen brigádvezetői 
munka mindennapos feszültségéből és sokszor szá
momra unalmas részletfeladatok gondja-bajából - , 
hogy mérnökibb szakmai feladatokat lássak el. 

Igy kerültem a „Karancs Mgtsz-hez Nógrádba. Úgy 
gondoltam, hogy a közvetlen termelésirányítási felada
tokat kinőttem. De hamar rájöttem, hogy csalódnom kell. 
A térség fő problémája a lejtős területek újraerdősítése. 
A probléma gépi megoldásához voltak elképzeléseim, 
de támogatás hiányában nem tudtam bizonyítani. Mivel 
a lejtős területek erdősítése országos gond, annak ide
jén írtam szinte valamennyi, a témában érintett gazda
ságnak, a minisztériumi embereknek, hogy a problémát 
szeretnénk megoldani, az elképzeléseket segíteni kel
lene - de senki sem mozdult. 

Aztán magánéletem olyan feladat elé állított, hogy 
választhattam. Vagy lakást biztosítok a családomnak, 
vagy tovább dolgozom a szakmában, mert mindkettőt 
egyszerre képtelenség lett volna tisztességesen elvé
gezni. Felismertem azt, hogy a szolgálati lakás miatt 
mindig ki vagyok téve a munkáltatónak, és azt az álla-

A cirbolya a magashegységek jellemző fafaja. Magassági 
elterjedése általában 1700 m tszf. kezdődik Európában és nyu
gaton felmegy 2500 m-ig is, kelet felé ez 1900 m-re csökken. 
A z Alpok és a Kárpátok fája, vörösfenyövel alkot elegyes 
állományokat, de elegyetlenül is előfordul. Rendkívül lassan nő, 
magassági növedéke 200-300 év körül leáll, térfogatnövedéke 
400 év után tetőzik, jobb termőhelyeken 2-3 m -rel is. Fája 
rendkívül nagyrabecsült bútor- és lambériaanyag. Világossár
gás alapon rendkívül sok és nagy, benőtt, sötétbarna ággöcs 
teszi különlegessé és keresetté. Elterjesztésére Ausztriában 
nagy erőfeszítéseket tesznek. 

(OFZ 1990. 7. Ref.: Jéróme R.) 
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pótot mindenféleképpen meg akartam szüntetni. így 
azután voltam betanított ács, motorfűrész kezelő. Há
rom éve írták be személyazonossági igazolványomba, 
hogy főállású erdészeti menedzser. Főfopglalkozásom 
szabad szellemi foglalkozású, mellékfoglalkozásom er
dőtelepítő és ápoló. Eddig közel egymillió fát ültettem el 
mondhatni sajátkezűleg. 

Mit javasolnál azoknak, akik manapság a vállalko
zások fénykorában önállósítják magukat? 

- Nagyon fontos a cél alapos tisztázása. 
- Hát először ehhez kell egy bizonyos megszállott

ság. 
- Töretlen és kudarcokat is elviselő kitartás. 
- Az igazán sikeres vállalkozások többnyire olyan 

területen nőnek ki, ahol fehér folt van a szakmában, 
vagy a mindennapi életben. Tehát amit még nem na
gyon csináltak. De ezt jó orral és leleménnyel ki kell 
találni, meg kell keresni. 

Rettenetesen becsülöm azokat az embereket, akik 
önálló vállalkozásba fognak, akár sajátjuk az, akár a 
vállalatuk keretén belül. Rá kell jönni mindenkinek, hogy 
előbb-utóbb a saját lábára kell állnia, mert a piacgazda
ság nem tréfál. És azokat a kollégákat, akik mindehhez 
éreznek tehetséget és bátorságot és valami kimagasló 
egyéni eredményt tudnak felmutatni, szeretném támo
gatni. 

Úgy gondoltam, 50.000,- Ft-tal elindítok egy alapít
ványfélét, amiből ,Az év erdésze" díjat kapná az a 
kolléga, aki a tárgyévben kiemelkedően sokat tett szak
mánkért, az erdőnkért. 

Mint a díj neve is utal rá, szándékom szerint ez a díj 
elsősorban a tárgyévben végzett munka után járna, 
tekintet nélkül nemre, korra, végzettségre, beosztásra. 

Úgy érzem - és azt hiszen, nem sokat tévedek - , 
hogy a Bedő- és Wágner-díjak inkább életművek jutal
mai. Végképpen meggyőzött a díjalapítási szándékom
ban, amikor hallottam, hogy egy Bedő-díjra tett személyi 
javaslatkor azzal az indokkal esett ki egy kolléga, hogy 
„túl fiatal". Utánanéztem és kiderült, hogy két év híján 50 
éves! Ez a megítélés egyáltalán nem hat serkentően a 
fiatal szakemberekre. Nagyon remélem, hogy az álta
lam letett 50.000 Ft induló összeghez minél több sze
mély vagy cég csatlakozik, kisebb-nagyobb adomány
nyal és így lényegesen több juthat a díjazásra, mint az 
50.000,- Ft éves hozadéka. A díj jelenleg minimum 
10.000,- Ft. Aki támogatni akarja a kezdeményezést, az 
OEE részére fizethet be csekken, amire feltétlenül írja 
rá a támogató, hogy „Az év erdésze". Számlaszám: 
323-10126. 

Az OEE elnöksége úgy foglalt állást, hogy a javas
lat hivatalosan csak az alapszabály-módosítással 
lehet OEE-díj, ezért a vándorgyűlésen nem adható 
át. „Az év erdésze" díjat először az 1992-es évek
ben végzett munka alapján 1993-ban szeretné át
adni Henter Pál. A részletes pályázati feltételeket 
az Erdészeti Lapok 1992. decemberi számában 
tesszük közzé. 

Pápai Gábor 

Hazánk védett 
fa- é s cserjefajai XI. 

Csodabogyók 
Levélnek tűnő ellaposodott szárképletű, zöldszínű, 

örökzöld törpecserjék. Valódi leveleik kicsinyek, pikkely-
szerűek, a levélágak tövén helyezkednek el. Virágaik a 
látszólagos „levelek" közepéből erednek, március-április
ban nyílnak. Termésük 1-2 magvú piros bogyó. 

Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus L.) 2 000 Ft 

Fél méter magasra is megnövő, 
elágazó szárú, kemény, szúróshe-
gyű „levelekkel" rendelkező növény. 
Elterjedési területe Európa atlanti-
kus és mediterrán részére esik. Ná
lunk Szigligeten és a Keszthelyi-
hegységben ritka, a Göcsejben, So
mogy, Baranya és Tolna megyék
ben gyakoribb. A Dél-Dunántúl szin
te valamennyi erdőtársulásában fel
bukkan, így bükkösökben, gyertyá
nos-tölgyesekben, cseres és mész
kedvelő tölgyesekben, karsztbokor
erdőkben, sziklaerdőkben, kemény
fás ártéri ligeterdőkben. A népiesen egértövisnek hívott 
dekoratív cserjét nagytömegben gyűjtötték koszorúkötés
re, szobadísznek. Ezért Baranya, Somogy, Tolna és Zala 
megyében már korábban, a 70-es évek második felében 
megyei szinten védetté nyilvánították. 

Lónyelvű csodabogyó 
(Ruscus hypoglossum L.) 

Szára kevésbé elágazó, „levelei" 
nem szúrós hegyűek, szélesek, na
gyok. 30 cm-nél ritkán nő maga
sabbra. Szubmediterrán flóraelem, 
nálunk a szúrós csodabogyónál 
északabbra is felhúzódik, így a Nyu-
gat-Bakonyban, Sümegnél, a Bala
ton délnyugati partjánál is megtalál
juk. A Dráva-síkon viszont nem él. 
Bükkösökben, gyertyános-tölgye
sekben, szurdokerdőkben tenyé
szik, ritkább mint a testvérfaja. So
mogy és Zala megyében a szúrós 
csodabogyóval egyidőben már ko
rábban védetté nyilvánították. 

Dr. Bartha Dénes 

2 000 Ft 

• Ruacua aculeatua 

* Iluscua hypoglosaua 
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DR. TÁCSIKNÉ FEKETE ANIKÓ 

Erdei oktatás Észak-Raj na- Vesztfái iában 
A múlt év őszén egyhetes tanulmányúton vehettem 

részt Észak-Rajna-Vesztfáliában. 
Az utazás az észak-rajna-vesztfáliai Roland Migende 

erdészti tanácsos úr meghívására jött létre. Roland Mi
gende úr 1990 nyarán a FAO Fabizottságának küldött
ségével járt hazánkban és ellágotgattak Szolnokra is, az 
akkor egy éve működő Erdei Művelődési Házunkba. 
Segítséget ajánlottak: évtizedes tapasztalataikat, okta
tási segédanyagokat és a hagyományokban gazdag 
„Deutsche Waldjugend" (Német Erdei Ifjúság) munkájá
nak megismerését. Az együttműködés sikeresnek bizo
nyult. Ez év októberében megismerkedhettem a német 
fiatalok erdő- és természetszeretetre való nevelésével. 

Vendéglátónk erőt, fáradságot nem kímélve próbál
ták elénk tárni azt a nem csakély eszköztárat, amivel az 
erdészek igyekeznek felkelteni az ifjúság érdeklődését 
az erdő iránt. A tartományban négy nagy erdészotthon 
(Waldjugendheim) működik azzal a céllal, hogy egész 
éven át erdészeti ismeretekre, az erdő fontosságára, 
védelmére oktassa az odalátogató iskolásokat. 

A gyerekek csoportonként (kb. 20 fő) egy hetet tölte
nek itt el, két pedagógus is kíséri őket. A ház személy
zete általában 6-7 fő. Az otthon vezetője egy erdőmér
nök, besegít még az oktatásba egy erdész, két erdészeti 
szakmunkás is. 

Végigkövettük különböző korosztályú csoportok napi 
tevékenyéségt. A napi program általában a következő 
volt: 

A reggeli után kb. egy óra elméleti oktatás a jól 
felszerelt oktatóteremben: az erdész tartja, alapvető 
erdészeti és környezetvédelmi ismereteket közöl. Az 
előadás végén megfigyelési szempontokat, utasításo
kat ad az elméletet követő gyakorlathoz. 

A program többi része még hideg idő esetén is (az 
étkezései időket kivéve) a szabadban zajlik. A fiatalok 
különböző hasznos munkákat végeznek: csemeteápo
lás, -ültetés, erdei gyümölcsök szedése, madáretető 
készítése stb. A délután hosszú (5-10 kilométeres) gya
logtúrával kezdődik, amikor az erdész - tudatosan irá
nyítva a tanulók figyelmét - vezeti a csapatot, hosszan 
időzve egy-egy érdekes, látványos fánál, bokornál, 
gombánál. A gyerekek érdeklődése rendkívüli. Feltűnt, 
hogy az útjukba került esetleges szemetet felszólítás 
nélkül fölszedik és akár kilométereket cipelve is elszál
lítják az első szemetesládáig. A nap a szépen rendben 
tartott hatalmas tisztáson (sportpályák, fából készült 
játékok) fejeződik be. 

Megfigyelhettük, hogy az oktatóközpontokat a gyere
kek számára létesített ún. tanösvény veszi körül. Ez 
rövid sétával bejárható, változatos környeztű gyalogút. 
Az út elején jelzőtábla mutatja az egész útvonalat, az 
ösvény jól kiépített, de természetbe illő, nem mesterkélt. 
Útközben ízléses táblák ismertetnek az erdei fákkal és 
az aljnövényzettel, érdekesebb jellemzőikkel. Nagysze
rűen használhatók az oktatásban, hiszen sétálva, leve
gőzve, túrázás közben tanítanak. 

Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy az erdőt szerető 
ifjúság ügyét nemcsak főállású „erdészoktatók" szolgál
ják, hanem számtalan társadalmi munkában dolgozó 
erdész is részt vesz ebben a tevékenységben. 

Az egyes településeken „Waldjugend"-csoportok mű
ködnek lelkes erdészek vezetésével. Céljuk az erdő, az 
erdő állatainak megismerése, védelme, a termé
szetjárás. Windfusban - Bonntól mintegy 150 kilomé
terre - meg is látogattunk egy ilyen csoportot. Itt a 
csoport tagjai - kb. 15 fő - általában hét végén vagy 
esténként tevékenykednek. Egy kis erdei házikó a talál
kozóhely, ahol a gyerekek (6 évestől 18 éves korig) 
valamiféle hasznos tevékenységgel foglalkoznak. 

Tisztán tartják a környező parkerdőt, bekapcsolód
nak a tartományi rendezvényekbe, vagy például külön
böző tárgyakat készítenek eladásra, aminek bevételét 
jótékonysági célra fordítják stb. Hetente több alkalom
mal kilátogatnak az erdőbe, tehát kapcsolatuk a termé
szettel igen szoros. 

Mindkét erdővédő mozgalomban a fiatalok ezrei 
vesznek részt évente. A résztvevőknek ez semmiféle 
anyagi terhet nem jelent, ugyanis a részvételi díj jelké
pes, a költséget a német állam fedezi. 

Vendéglátónk, Roland Migende út elmondta, hogy az 
erdei oktatás iránt országszerte óriási az érdeklődés. 
Egy-egy gyermekcsoport csak egy-két évi várakozás 
után juthat el az egyhetes erdei otthoni oktatásra. A 
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csoportokat kísérő pedagógusoktól megtudtam, hogy az 
iskola mind az oktatás, mind a nevelés terén rendkívüli 
jelentőségűnek tartja az erdőben eltöltött hetet. A tanu
lók azon túl, hogy igen sok gyakorlati ismeretet szerez
nek a természettudományos tantárgyakhoz, nagy indít
tatást kapnak a természet, az erdő védelméhez is. 

Igazán nagy örömömre szolgált, hogy ízelítőt kaphat
tam a német erdei oktatásból. Ugy érzem, sok évre szóló 
tapasztalatot gyűjtöttem. Fontosak számomra ezek az 
információk azért is, mert Erdei Művelődési Házunkban 
ez év tavaszán kísérleti jelleggel mi is útjára indítottuk 
az erdei iskolai oktatást.. A helyi Abonyi úti Álatlános 
Iskolából az egyes alsótagozatos osztályok egy-egy 
hetet töltöttek nálunk ősszel és tavasszal. Az oktatás az 
iskola tanárai és erdész, gombaszakértő, ornitolűgus 
szakemberek által átdolgozott speciális tanmenet sze
rint folyik. Az egyes tantárgyak tanmeneteiből azokat az 
anyagrészeket emeltük ki, amelyek az erdei iskolában 
eredményesebben sajátíthatók el. 

Nem hagyományos tanórákon folyik a tanulás, ha
nem terepen, séták, túrák alkalmával, a napnak azt a 
részét kihasználva, amelyik az adott ismeret megszer
zésére legalkalmasabb. 

Az oktatási lehetőségek alapját az erdei iskola szű
kebb és tágabb környezete adja (egy 200 hektáros fiatal 
tölgyes a Zagyva-parton). 

Az erdei iskolai oktatás tapasztalatairól tájékoztattuk 
a város iskoláit. Ennek eredményeképpen 1992 tava
szára az előrejelzések szerint sokkal több a jelentkező 
iskola, mint amennyit szűkös anyagi helyzetünkben fo
gadni tudnánk. 

Az erdei iskolai oktatást rendkívüli jelentőségűnek 
tartom, különösen a fában szegény Alföldön (Jász-
Nagykun-Szolnok megye az ország második legfátla-
nabb megyéje), hiszen a kisgyermeknek szinte az 
egyetlen lehetősége az iskolai oktatás folyamán, hogy 
ilyen szoros kapcsolatba kerülőn a természettel, megta
nulja tisztelni, szeretni az erdőt és annak élővilágát. 

o o o o o o o o o o o o 

Erdei történetek 
Zalaszántai bujdosók 

Belekerültem az Idő sodrásába. 
A sors messze dobott hazulról, de bármilyan mosto

hán bánt is velem, álmodozni mindig tudtam. 
Régvolt események, régen látott tájak, emberek, egy-

egy mozzanat, szagok, illatok megmaradtak bennem. 
Ezeket nem tudták elszedni tőlem! Ezekből éltem,ezek
nek emléke melegített a fagyban, ezeknek fénye világí
tott sok sötét nappalon. 

Aztán, mint mindennek, a rossznak is vége lett. Álma
im valóra váltak! Erdész lettem és elfelejtettem minden 
gonoszságot. Újra erre a környékre hozott a jó sorsom, 
ahol diákkoromban már jártam. 

A Balaton-felvidék legszebb bükkös erdeinek egyiké
be, Uzsára kerültem. Az erdő, amelyet szolgáltam, nyu
gati szélein összeölelkezett a Tátika omladékaival koro
názott hegyoldallal. Alighogy berendezkedtem erdei ta
nyámon, elindultam tájékozódni a havasvilágú tájba.ak
koriban még voltak telek. Féllábszárig érő hóval jó zi
mankós reggelekkel. Amikor kilépett az ember a házból 
és beleszippantott a kristálytiszta levegőbe, bizony 
összeragadt az orra tőle. Ilyen volt 1959/60. tele is. 

Egy ilyen havas reggelen nekivágtam a rengetegnek, 
addig mentem nyiladékon, vadcsapáson, hegyeknek 
fel, völgyeknek le, amíg elém nem tárult a régen látott, 
de képzeletemben annyiszor elémszökkent kedeves vi
dék, benne a korona: TÁTIKA! 

Boldog voltam, hogy újra megtaláltam a sűrű hóesés
ben, 1959 telének egy kora délutánján. 

Innen most más volt! Igaz, hogy nem Zalaszántó felől 
nézett rám, hanem a keleti oldalak erdeiből jött elém. 

Zalaszántó még azon a télen felkeresett! 
Úgy történt, hogy egy régi uradalmi vadászházba 

kerültem: a Hubertuszba. Nádtetős, vastag falú, vénsé
ges épületekből állt ez a vadásztanya, amely különös 
hangulatot sugárzott. A főépületnek több elágazó szár
nya volt, amelyeket tornác kötött össze. Vagy 15 helyi
ség volt rajta. Persze üres volt valamennyi. En az első 

épületben laktam. 
Egy vasárnap reggel kutyáim ugatására léptem ki a 

lakásból, és látom ám, hogy öt falusi atyafi topog a 
tornácon, rázva magukról a havat. 

Eléjük mentem, és sorba kezet ráztunk. A fűtött ve
randára invitáltam őket, lekabátoltak, leültek az asztal 
köré szótlanul, én meg várakozón néztem rájuk. Nem 
tudtam magamban hova tenni ezt a reggeli látogatást! 
Végre az egyikük megszólalt: 

- Hát erdész úr! Hogy is mondjam - és megvakarta 
a kupáját - zalaszántaiak vagyunk, és eljöttünk munkát 
keresni, favágó munkát. Nekem majdnem leesett az 
állam! 

- Jól értettem? - szinte úgy kiáltottam rájuk! - , kend
tek fakitermelőnek jönnének? 

- Igen! - bólintottak rá, mind az öten. De tőben is 
jönnének! 

- Többen? - hitetlenkedtem - hát mégis hányan? 
- Hát, vagy harmincötén. 
Nem kaptam levegőt! Úristen! Negyven fatermelő! 

Rögtön számoltam, az hat brigád. Hat brigáddal hat 
hónap alatt megeszem a bükkös termelés rám tervezett 
részét! Ha ez igaz - gondoltam magamban - , akkor én 
vagyok a legszerencsésebb erdész ezen a környéken! 

Aztán megállapodtunk, hogy másnap megjönnek a 
többiek is. Most ketten hazamennek, hogy elvigyék a 
hírét: szállás és munka van! Hárman pedig már itt is 
maradtak. Az egyezségre ittunk néháy kortyot a féltve 
őrzött szilvapálinkámból. 

A két hazatérő atyafi otthagyta az egyik szobában a 
cókmókját, és elindultak az erdőkön, hegyeken át a 
Szebike-tető irányába, a másik hárommal meg bejártuk 
az üres szobákat, ahova elhelyezkednek majd az em
berek. Összesen öt vaságyam volt raktáron, meg tíz 
szalmazsák. Az ágyakhoz matracok voltak, így 15 férő
hely már biztos! A szobákban rég rakott cserépkályhák, 
a konyhákban beépített tűzhelyek. Mindjárt be is durran-



tottak az egyik lakrészben, és elhelyezkedtek otthono
san. Feleségem közben megtoldotta az ebédünket, és 
együtt ettünk a három szálláscsinálóval. 

Boldog voltam, és a nagy boldogságomban bizony 
elfelejtettem megkérdezni tőlük, hogy miért pont ide, 
énhozzám jönnek - ilyen pokolmesszire - , amikor Szán
tón is van erdészet? Akkor ez engem nem érdekelt! Fő 
az, hogy jönnek! A szerszám akkor még nem okozott 
gondot. Fatermeléshez fűrész, fejsze, döntőek, de főleg 
ember kellett! 

Estefelé átmentem a három szántaihoz, már barátsá
gos meleg volt a szobában. A kamrában a polcokon 
kirakva a magukkal hozott elemózsia, a konyhában egy 
ceglédi kannában víz, egy széken lavór a tisztálkodás
hoz. Egy dróton viharlámpa pislákolt, de benn a szobá
ban az asztalon a raktáramból előkotort burás petróle
umlámpa világított hangulatos fényével. Az ágyakra le
pedő, pokróc került, párnának meg az összehajtogatott 
nagykabátjukat nevezték ki. Aztán ittunk egy kis pálin
kával adjusztált teát - védőitalként - , és vidáman elbe
szélgettünk a holnapi teendőkről. 

Alig vártam, hogy reggel legyen, loholtam be az erdé
szetre, hogy segítséget kérjek szalmazsák, pokróc, le
pedő, törölköző, szappan, petróleum - meg még, ami 
ilyenkor kell - ügyében. A központi raktárban össze
szedtem az összes fejszét, gyalufogasfűrészt, és két 
fogatra felpakolva nagy boldogan visszatértem a ta
nyámra. 

Az erdészetvezető nem volt otthon, így hát magam 
intéztem mindent. Talán így is volt jó! 

A szántai emberek is megérkeztek. Nagy batyukkal, 
elemózsiával, demizsonokkal megpakoltán, mint akik 
vándorútra kerültek. Délidőre már mindenkinek megvolt 
a helye, mindenhol égett a tűz, aprogatták hátul az 
istállóknál a fát, és hordták garmadába a tornácokra. 
Egyszeriben nyüzsgő táborrá vált a csendes Hubertusz! 
Megalakították a brigádokat is, a hat vezetővel még 
délután kimentünk a fatermelés helyszínére megbeszél
ni a teendőket. Falusi emberek voltak valamennyien, 
életükben az erdő minden télen velük volt! Értették is az 
erdei munka minden csínját-bínját! 

Kedden reggel aztán derekasan nekiláttak a munká
nak. Csak úgy zengett a környék a fejszecsapástól, és 
vidáman szólt a fűrész! Velem meg madarat lehetett 
volna fogatni! Délig! Mert akkor nagy csilingelések kö
zepette jött ki hozzám az erdészetvezető egy régi, meg
maradt uradalmi szánon. Gondterhelt volt a képe, pedig 
én vidáman jelentettem neki: 40 fővel, 6 brigáddal a 
Leseceistvánd 55/A erdőrészben felújítóvágás első bon
tását végzem. Még tovább jelentettem volna neki a 
szolgálati szabályzatban előírtak szerint, de leintett, és 
félrehívott. Tudod te, hogy kik ezek az emberek itt? -
kérdezte keskenyre húzott szemekkel. Hát, hogyne tud
nám! - vontam fel a vállaimat. Zalaszántóiak, akik eljöt
tek hozzám termelni! 

- Eddig stimmel, de arra nem gondoltál te szerencsét
lenség, hogy miért pont hozzád jöttek, és miért nem a 
Somogyi Lajos vagy Szombath Pista erdeiben vágják a 
fát a falujuk határában? 

- Engem ez nem érdekel! - vontam meg újra a 
vállamat. 

- Hát, ha téged nem, de engem érdekel - morrant 
rám a főnök. Mert tudd meg, ezek az emberek a tsz-
szervezés elől tűntek el a falujukból! 

Most már én se vigyorogtam! Melegem lett egyszerre! 
Ha ezt megtudja a hatóság - már miért ne tudná 

meg? - , hát akkor engem is velük együtt, mint szabotá-
lót, újra a Hortobágyra visznek. A rendszer akkoriban 
nem tréfált! 

- Hát, most mit csináljak? - kérdeztem hangosan, 
inkább önmagamtól, mint az ijesztgető főnökömtől. 

- Azt már rád bízom - mondta - azzal az emberek 
közé ment. De nem szólt nekik erről! Csak annyit mon
dott, hogy vigyázzanak egymásra, főleg a döntésnél. 
Azzal megemelte a kalapját, fellépett az alacsony szán
ra, és nagy csilingelések között elviharzott Uzsa irányá
ba.. 

Én meg két kézzel vakartam az üstökömet! Most 
aztán mi lesz? Leültem egy tűzrakás mellé, de nem volt 
nyugtom. Fagyos képpel jártam a brigádok között, mér
tem a rönköt, és alig vártam, hogy beesteledjen. 

Hazaballagtunk. Ahogy visszapillantottam a hosszan 
kígyózó társaságra, amint lépkedtek utánam a fél láb
szárig érő hóban, hát balladai hangú lat fogott meg! Lelki 
szemeim előtt már láttam, hogy Hubertuszt körbevették 
a tányérsapkások, és várnak bennünket. Főleg engem! 
A bujdosók fő rejtegetőjét! Nem kellett a vacsora sem! 
Lehánytam magamról puskát, tarisznyát, nagykabátot, 
és mentem át a bujdosókhoz! Azoknál már finom illatok 
terjengtek a levegőben. A tűzhelyeken sercegett a zsír; 



ERDŐKERÜLŐBEN 
füstölt szalonna, fokhagyma, sültkrumpli nyálcsordító 
szaga csapott orron. A három terem összenyitott ajtaja-
ival, együtt volt az egész banda. A középső szobában 
leültem az egyik ágy szélére, és talán sírásra görbült 
szájjal kérdeztem meg tőlük: 

- Mondják meg őszintén, de Isten bizony, miért jöttek 
hozzám? 

Abbahagyták a vacsorakészítést, a mosakodást, és 
körbeálltak. Azokat a szomorú arcokat azóta sem felej
tem el! A parasztember szemében bujkáló, eddig meg
szokott huncutkás fény az ő szemükből már hiányzott! 
Álltak lehajtott fejjel, mint akik rosszat tettek. Aztán 
lassan elmondták, bevallották. 

A faluban újra tsz-szervezés folyik, ők pedig nem 
hajlandók beállni! Inkább elbujdosnak! 

- Úristen! Most mit csináljak? - tört rám a rémület. -
Meglett emberek, hogy képzelték el, hogy csak egysze
rűen eltűnnek hazulról? - tettem fel nekik a nagy kér
dést! - Világgá nem mehetnek, előbb-utóbb csak haza 
kell menniük! 

- Abban bízunk - mondták - , talán megússzuk a 
szervezést, ha néhányszor nem találnak bennünket ott
hon. Az asszonynép arra hivatkozik, hogy aptyáé a föld, 
meg minden, ű parancsol benne, mink nem írhatjuk alá 
a belépést.aptya meg elment rokonlátogatóba, nem tud
ni mikor gyün haza. - így az asszonyok! 

A negyven férfi, vagy húsz családból elment rokonlá
togatóba! Hát ez csodálatos, csak ki az az ökör, aki ezt 
elhiszi? Meleg volt ott benn a szobákban, folyt rólunk a 
verejték, de nekem hangosan vacogtak a fogaim. Jól 
benn voltunk a pácban! Ők is, de én is! Csőre töltött 
puskával feküdtem le, ha értem jönnek az éjjel, én 
agyonlövöm magamat. Engem többet el nem visznek! 
De nem jött értem senki. Se azon az éjszakán, se az 
egész termelés idején. Az emberek meg látástól vaku
lásig döntötték, vágták, hasogatták a bükköt, négyen-
öten esténként rendszeresen hazajártak Szántóra, hogy 

rogyásig megpakolva enni- meg innivalókkal, hajnalra 
visszatérjenek. 

Ment a munka, csak úgy zengett az erdő. 
Az erdészetvezető azóta se jött ki, én meg úgy kül

dözgettem be az elszámolásokat, meg a jelentéseket. 
Az elemózsiát szállító éjszakai futárok egyre több és 
jobb hírrel tértek meg hajnalonként hazulról: elmentek a 
tsz-szervezők! 

Február végén végeztünk a termeléssel, már csak a 
fogatok részére maradt munka, lehordani a fát a MÁV-
rakodóra. Egyik este a szántai bujdosóim nagy tábortü
zet gyújtottak a ház előtti tisztáson, és búcsúvacsorát 
rendeztünk. 

Hosszan szorongattuk egymás kezét, úgy éreztük, 
hogy cinkosok is lettünk a nagy termelések közepette. 
Másnap reggel két fogatot adtam nekik, hogy az időköz
ben már jól összegyűlt motyójukat ne a hátukon kelljen 
hazavinniük. Aztán elindultak. Elkísértem őket a Szebi-
ke-tetőig, ott még egyszer megfogtam kérges, nagy 
kezüket, de az arcokra már nem emlékszem, mert vala
mi elhomályosította a szememet. Hosszan integettem 
utánuk, míg az útkanyarulat fái el nem takarták őket. 

Szomorúan ballagtam vissza a tanyámra. Végigmen
tem a csendes, kihalt szobákon, ahol még nemrégen 
vidám emberek jóízű beszéde, nevetése hallatszott. 
Csak az illatok, jellegzetes szagok maradtak ott. Szót
lanul fordultam ki a szobákból, ki a tornácra. Valami 
keserűség fojtogatott, de a mellemben, a szívem körül 
egy kis melegséget éreztem! 

* 
Azóta, ha utam Zalaszántón vezet keresztül és meg

pillantom a Tátika omladékait ott a Szentkereszt, meg a 
Tinóállás közötti vállon, akarva, akaratlanul is annak a 
negyven szántai favágónak édes-bús emléke jön elém. 

Wentzely Dénes 
erdész 

o o o o o o o o o o o o 

Bányász-, kohász-, erdésztalálkozó 
Az 1941-ben beiratkozott, volt bánya-, kohó-
és erdőmérnök hallgatók az elmúlt évben tar
tották 50 éves találkozójukat. A találkozó em
lékére a botanikus kertben - Őrsi András fara
gó művész által készített - emlékoszlopot ál
lítottak, melyet az egyetem nevében dr. Wink
ler András tanszékvezető egyetemi tanár rek
tor vett át. 
Visszaemlékezést az évfolyam nevében 
dr. Lengyel György erdőmérnök tartott. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! 

Szeretettel köszöntöm Önöket, akik eljöttek erre a mi 
bensőséges családias ünnepünkre, az emlékoszlop fel
avatására. Azért döntöttünk az emlékoszlop állítása 
mellett, mert így kívánjuk megörökíteni alma materünk: 
az egykori akadémia, majd főiskola, aztán egyetem 
történetében egyedülálló évfolyam emlékét. Azét a há

nyatott háborús évfolyamét, amelynek az sem adatott 
meg, hogy tablót készíthessen és ballaghasson. A sors 
úgy hozta, hogy évfolyamtársaink térben és időben szét
szóródva fejezzék be tanulmányaikat. Ez indokolja egy
ben azt a furcsaságot is, hogy nem valétatalálkozókat 
rendezünk, hanem beiratkozásunk évfordulóihoz kötjük 
összejöveteleinket. 

Ötven éve, 1941 őszén, Magyarország háborúba lé
pésének évében iratkoztunk; és csak a szerencsés tár
saink, akiket a rendkívüli események nem gátoltak meg 
benne, 1945 április 1-jén, a szovjet csapatok bevonulá
sával fejezték be utolsó, csonka egyetemi évüket. A 
szalagszentelőt még megtartottuk ugyan, de ki merte 
volna a megszállás első heteiben a valétaszalagot visel
ni? Tabló készítése, ballagás? Szóba se jöhetett. 

Iratkozásunk idejére a területi visszacsatolások már 
befejeződtek. Az évfolyam meglehetősen népes volt és 
a hallgatók az ország minden sarkából verődtek össze, 
így történhetett meg, hogy a front előrehaladtával és a 
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Háború volt kinn a nagyvilágban 
s mi ostromoltuk a tudás várait 
Háború volt s a „békés" hátországban 
Közülünk is szedte áldozatait. 
Az elmentekkel kezet nem foghattunk 
Könnyeinket reményünk itatta fel 
Fegyverek csitulván... váltig bizakodtunk: 
Hazánk az ország 
- Egy emberibb világban -
Magára talál, önmagára lel. 
Ötven év múltán most is hisszük ezt. 
Győztes csaták és csorbult fegyverek 
Mögöttünk már, de hisszük a hitet: 
Bármily mély a bánya és forró a kohó 
Benne parázslik az értelmes élet 
S az erdők zaja mindig biztató... 
Az Alma Mater intő szava szól így 
Évszázadok óta 
Figyelj rá vándor! 
Jó békeidőknek 
Tudásszomjjal terhes 
Tisztes Hallgatója! 

Gulyás Jenő 

határok 1945. évi változása után egyesek lakóhelyük
nek megfelelően más országban fejezték be tanul
mányaikat, másokat viszont a katonai behívás, hadifog
ság, a háborút követő kenyérkereseti szükség kény-
szerített rá, hogy - megszakítva tanulmányaikat - jelen: 

tős késéssel szerezhessenek diplomát, vagy végleg 
lemondjanak róla. 

Sorainkból eddig negyvenen távoztak örökre. Az el
sők a háború közvetlen áldozatai voltak: Rehák Imre 
bányász, Bényi Endre, Doór László és Ferenczi János 
erdész barátaink. De többen fejezték be idő előtt földi 
pályafutásukat, vagy rokkantak meg a háborúban, fog
ságban szerzett maradandó bajaik következtében. Az
tán a fokozott terhelés is szedte ádozatait. Utoljára Kiss 
Ervin kohász barátunk hagyott itt bennünket. Tavaly a 
miskolci találkozónknak még aktív résztvevője és szer
vezője volt. 

Ez az eddigi pályafutásunk rövid mérlege. Most pedig 
arról szeretnék szólni, mit is kaptunk mi az alma mate
rünktől. 

Az itt folyó oktatás színvonalára mi sem jellemzőbb, 
mint az a tény, hogy az itt végzetteket más szakmák 
területén is szívesen alkalmazták: út-, vasút-, metróépí
tés, geodézia stb. Az itt végzettek a világ minden táján 
megálltak és megállják helyüket. De ami az egész életre 
szóló erkölcsi tartást adott mindnyájunknak: a selmeci 
szellem. A külső szemlélő ebből legfeljebb a - néha 
polgárpukkasztó - megnyilvánulásokat vette észre. Bel

ső, igazi tartalmát nem is sejtette. Pedig az adja meg az 
értékét. 

Professzoraink többsége is alma materünk diákja 
volt, és „be volt oltva" a selmeci szellemmel. Azok a 
tanáraink, akik más területről kerültek ide, igyekeztek 
beilleszkedni, alkalmazkodni az itteni szellemhez. Egy 
kivétel volt: dr. Szádeczky-Kardos Elemér, aki gyűlölte 
hagyományainkat és életcéljának tekintette megszünte
tését. Sikert azonban csak abban tudott elérni, hogy a 
testvérszakmákat szétszakította, de hagyományaink to
vább élnek Sopronnban és Miskolcon egyaránt. Úgy 
érzem, hogy ezt a szellemet néhány jellemző ered
ménnyel igazolnom kell. 

Az első az 1944. márciusi német megszálláshoz fű
ződik. A megszállást követő napon rendkívüli köri köz
gyűlést hirdettek a matézis teremben. Itt Modrovits Fe
renc professzor úr, mint az Ifjúsági Kör felügyelője szólt 
hozzánk. Arra kért bennünket, nehogy a legcsekélyebb 
ellenállást tanúsítsuk, vagy nemtetszésünket nyilvánít
suk, mert a németek mindent könyörtelenül megtorol
nak. Ma is magam előtt látom, ahogy remegő hangon, 
könnyes szemmel szinte könyörgött, s mondta: fiúk, ne 
csináljatok semmi szamárságot, nekem minden csepp 
magyar vér drága. 

Aztán Sébor János professzorunk emberi nagyságá
ra utalok. Szavakkal nem lehet méltatni az emberi helyt
állásnak azt a felsőfokát, amelyet tanúsított éjt nappallá 
téve, még életét is kockáztatva. Csak a legnagyobb 



tisztelettel és hálával tudok rá visszagondolni. A nyilas 
hatalomátvétel után minden besorozott hallgatónak ki
kézbesítették a katonai behívót. Ő vállalta a kockázatot, 
hogy összegyűjtse a behívókat, s hivatkozva a jogsza
bályra, visszaküldte a kiegészítő parancsnokságnak. 
Ezzel több százunkat mentett meg a bevonulástól. Meg
állapodott a német megszállókkal, hogy az egyetemi 
önkormányzat értelmében az egyetem területén belül 
történtekért ő felel, s oda sem SS, sem a Gestapo nem 
teheti be a lábát. A háború utolsó napjaiban itt lelt 
menedéket jónéhány szökött katona kollégánk. 

Aztán a bezúdult keleti katonákkal már nem tudott 
egyezségre jutni. Ezeknek az eseményeknek pár napig 
én is szereplője voltam tolmácsi minőségben. Annyit 
mégis sikerült elérni, hogy az egyetemnek csak egy 
részét vették igénybe hadikórház céljára, s lehetővé 
tették, hogy az egyetem tovább működhessen. Az 
igénybe vett épületek kiürítésénél mindenütt jelen volt 
Kresadló József questor úr társaságában, de a mérhe
tetlen pusztítást így sem tudta megakadályozni, legfel
jebb valamelyest mérsékelni. Ezt az önfeláldozó mun
káját a mai napig nem méltányolták kellőképpen. 

A valódi selmeci szellem tényleges és hivatott letéte
ményese a kör: a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallga
tók Ifjúsági Köre volt. Egységes diákszervezet. Itt nem 

Az OEE Szeniorok Tanácsának 1992. évi 
munkatervében egyik feladat a kapcsolatok 
hatékonyabb kiépítése a Kanadába emigrált 
erdészekkel. E kapcsolatok megteremtése 
végett íródott a következőkben, másolatban 
közölt levél, amit azért is szükségesnek tar
tunk lapunkban ismertetni, mert segít meg
felelően értelmezni dr. Roller Kálmánnak a 
januári számunkban közölt „Gondolatok az 
októberi forradalom 35. évfordulóján..." cí
mű cikkét. 

Kedves Barátaink! 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a magyar mé

diákban a beszámolókat kormányfőnk és köztársasági 
elnökünk amerikai utazásairól. Megelégedésünkre 
szolgál, hogy egyre szorosabb és érdemibb kapcsola
tokat építenek ki a hazánkból emigráltak különböző 
foglalkozású csoportjaival, közösségeivel. Sajnálko
zunk azonban amiatt, hogy az erdészekről - mint akik 
csoportosan szintén részt vettek volna a kivándoroltak 
és vezetőink találkozóin - , eddig nem történt említés. 
Annak ellenére sem, hogy meggyőződésünk szerint 
egyik foglalkozási körből sem távoztak olyan nagy 
számban és olyan szervezetten, mint éppen az erdé
szetből. Csak az Erdészeti Lapok 1992. januári szá
mából, tehát nem a hírközlésből értesülhettünk arról, 
hogy Roller Kálmán volt „abban a szerencsés helyzet
ben", hogy személyesen beszélgetett Göncz Árpád
dal. 

Az eddig leírtak bennünket, az idős generációhoz 
tartozó erdészeket arra késztettek, hogy e levelünkön 
keresztül igyekezzünk Veletek felvenni a kapcsolatot, 

ERDŐKERÜLŐBEN 
tudott gyökeret verni semmiféle szélsőség, sem jobb-, 
sem baloldali mozgalom, sem sovinizmus, sem interna
cionalizmus. A szó klasszikus értelmében vett demok
ráciában éltünk egyenlő volt mindenki számazásától és 
nemzetiségi hovatartozásától függetenül: a bajor királyi 
herceg, a román favágó fia és a teológiát végzett bencés 
Vida atya. A cél egymás megsegítése, a beilleszkedés 
megkönnyítése volt, Ezt igyekeztek mindenkinek tudo
mására hozni, néha talán vaskosnak tűnő pedagógiai 
módszerekkel, a „tízparancsolattal", hogy itt nincs kivé
teles ember. A felsőbb évesek fölényesnek tűnő visel
kedése mögöttt ott volt a bajtársiasság, a segítő szán
dék. 

Ezt kaptuk mi az alma materünktől. Lehet, hogy má
sok vagyunk, mint a másutt végzettek. De erre a más
ságra csak büszkék lehetünk. Mert itt nemcsak szakmai 
ismereteket szereztünk, hanem emberségből, erkölcs
ből, együvé tartozásból is leckét kaptunk, ami egy életre 
meghatározta viselkedésünket, magatartásunkat. 

Befejezésül Isten áldását kérem szeretett alma ma
terünkre, vele együtt magyar hazánkra és nemzetünkre. 
Éljen, virágozzék még nagyon sokáig ősi szelleme, 
melyet az emlékoszlop is jelképez. 

Vivát, crescat, floreat Academia! 

és hogy a jövőben jobban ápoljuk összetartozásunk 
érzését, függetlenül attól, kit hová és milyen körülmé
nyek közé sordort szerencsétlen hazánk balsorsú tör
ténelme. Szükségesnek tartjuk, hogy Selmec és Sop
ron szellemében egymást tisztelve, igaz barátnak te
kintve összefogjunk és erdész érdekeinket egysége
sen, céltudatosan képviseljük hazánkon belül és kívül. 

Mi a magunk részéről a jövőben igyekszünk majd 
Bennetek és leszármazottaitokban minden módon táp
lálni ennek az együvétartozásnak a gondolatát, és 
vállaljuk, hogy eljárunk majd minden olyan honi szak
mai vagy személyes ügyetekben, amit Ti a nagy távol
ság, vagy a személyes kapcsolatok hiánya miatt nem 
tudtok megoldani. Tőletek azt várjuk, hogy hazánk 
vezetőinek a Nálatok szervezett látogatásai során az 
emigrációsokkal programozott találkozókon Ti is a lét
számotoknak, szakmai és társadalmi súlyotoknak 
megfelelő számban, az erdészek egységes szellemét 
bizonyító módon vegyetekk részt. Azokon hallassátok 
a szavatokat és bizonyítsatok,hogy szakmánk fontos
sága az egész világon mind a környezetvédelem, mind 
afaanyagellátástekintetébenfelbecsülhetetlen módon 
növekszik. Várjuk azt is, hogy nemzetközi tapasz
talatokra épülő ötleteitekkel, javaslataitokkal tevőlege
sen kapcslódjatok be a több mint másfél évszázados 
egyesületünkön keresztül a hazai erdőgazdálkodás 
fejlesztésébe is. 

Válaszotokat várva, erdész üdvözlettel: 
Budapest, 1992. február 12. 

Dr. Szász Tibor 
oki. erdőmérnök 

az OEE Szeniorok 
Tanácsának elnöke 
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RÁCZ JÓZSEFNÉ DR. 

A z erdőrendezés magyar nyelvű szakirodalmáról 
Erdőrendezés1 témakörében - a tankönyveket és 

jegyzeteket leszámítva - négy összefoglaló szakkönyv 
jelent meg. 

Az első, kiemelkedő, magyar nyelvű szakkönyv az 
Országos Erdészeti Egyesület megbízása alapján Bel-
házy Emil2 tollából Az erdőrendezéstan kézi könyve I. 
rész címmel Budapesten 1895-ben jelent meg. Az elő
szóban a szerző írja, hogy a kézikönyv nagyon lassan 
készült el, mert súlyos betegsége akadályozta munká
jában, de még így is fontosnak tartja az I. rész kiadását, 
mert az, ha hiányosan is, de segíti a témában való 
eligazodást. (Az erdőgazdasági üzemtervek készítése 
című II. rész a szerző halála miatt nem is készült el!) 

A 688 oldal terjedelmű, erdőrendezést taglaló könyv 
három nagy fejezetre bontva tárgyalja az erdőrendezés 
elméletét és gyakorlatát, úgymint: 

a/ Az erdőrendezés alapját képező tényezők tárgya
lása 

- a tényleges állapot felvétele (birtokviszonyok, erdő
állapot, felmérés, térképezés, területszámítás, erdő
becslés, részletes erdőleírás); 

- a megoldandó feladatok és elérendő célok megál
lapítása. 

b/A tulajdonképpeni erdőrendezés, üzem- és hozam
szabályozás 

- a tényleges és tervezett állapot összevetése, 
- üzemtestek és -osztályok kialakítása, 
-fafajmegválasztás, 
- üzemmód megállapítása, 
-vágásforduló meghatározása, 
-felújítási mód kijelölése, 
- erdőterület állandó gazdasági beosztása, 
- hozamszabályozás. 
cl Az erdőterv folyamatos aktualizálásával kapcsola

tos tennivalók 
- a szükséges adatok feljegyzése, 
- üzemnyilvántartás, 
- időszaki üzemátvizsgálás. 
A könyv az erdőrendezés mellett a kapcsolódó disz

ciplínák magyarázatát is megadja, pl. a fafajmegválasz
tásnál azok használhatóságát vagy a mesterséges fel
újításnál a mag. minőségi, gyűjtési adatait stb. 

Bund Károly3 1905-ben írta az Értekezések az erdő
rendezés köréből című 156 oldalas összeállítását, s 
ebben a külföld erdőrendezési eljárásainak ismertetése 
mellett megadta a magyar erdőrendezés kritikáját is, 
valamint javaslatait a fejlesztésre. 

A második összefoglaló munka a Selmecbányán 
1903-ban kiadott Fekete Lajos: Erdőrendezéstan című 
szakkönyv. Ennek a műnek a felépítése követi a Bel-
házy-féle könyv vezérfonalát, de már számos kisebb 
példát és az üzemterv összes mintalapját is ismerteti. A 
412 oldalnyi terjedelem - 27 szövegbe nyomott rajzzal 

és sok táblázattal-jelzi, hogy a tárgykör ismeretanyagát 
a szerző tömören, de ugyanakkor érthetően adta közre. 

Selmecbányán, 1911-ben került ki a nyomdából 
Muzsnay Géza4: Erdőrendezésünk fejlesztéséről című 
könyve. A 210 oldal terjedelmű kiadvány foglalkozik a 
Magyarországon honos erdőrendezési rendszer hibái
val, az egyes erdőgazdálkodási munkákhoz való kap
csolatával, mint pl. a felújítóvágások, gyérítések, feltárás 
stb. Részletesen taglalja a vágásszabályozásban meg
lévő hibákat és javaslatait azok kiküszöbölésére. Mon
danivalóját a szerző külföldi példák bemutatásával is 
alátámasztotta. 

A harmadik átfogó szakkönyv Muzsnay Géza: Erdő
rendezéstan című, Budapesten, 1912-ben kiadott mun
kája, amit 20 évi erdőrendezői munkássága - gyakorlat 
és oktatás - , tapasztalatai után adott közre. A 410 
oldalas, áttekinthetően tagolt könyv az elméleti és az 
alkalmazott (gyakorlati) témakörrel külön foglalkozik. Az 
elméleti rész tárgyalja az erdő szabályos állapotával 
kapcsolatos tudnivalókat, az erdőrendezési előmunká
latok tennivalóit, az erdőgazdaság szabályozására vo
natkozó ismeretanyagot, a nyilvántartási és revíziós 
munkálatokat. Az alkalmazott rész a gazdasági tervek 
készítésével (leírások, táblázatok, részletes tervek), a 
nyilvántartással (munkálatok nyilvántartása) és az üze-
mátvizsgálási munkálatok végzésével foglalkozik. A 
könyv végén a külföldi erdőrendezési eljárások rövid 
ismertetése található. 

A legújabb Erdőrendezés című szakkönyv Bondor 
Antal szerkesztésében 1986-ban, a Mezőgazdasági Ki
adó gondozásában jelent meg. A 230 oldal terjedelmű, 
kilenc szerzőt felsorakoztató munka tárgyalja az erdő
rendezés helyét az erdőállomány-gazdálkodásban, a 
munkaeszközöket, az erdőterv felépítését, az erdőter
vezés munkafolyamatát (az előkészületektől a kész terv 
elkészültéig), a korszerű erdőrendezési módszereket. 
Külön foglalkozik a vadgazdálkodási üzemterv készíté
sével, majd ismerteti az erdőterv szerinti gazdálkodás 
felügyeleti rendszerét, valamint az erdőrendezés fej
lesztésének lehetőségeit. 

A középfokú oktatás - mind az erdészeti szakiskolák, 
technikumok, szakközépiskolák, mind a szakmunkás
képzők - részére többféle sokszorosított anyag jelent 
meg az erdőrendezéssel kapcsolatban. 

1952-ben került kiadásra a Tankönyvkiadó gondozá
sában Sali Emil5 Erdőrendezéstan című tankönyve. A 
84 oldalas kiadvány mindazokat az erdőrendezési isme
reteket tartalmazza, amire egy erdészeti középkáder
nek szüksége volt. Az Erdészeti Technikumok Tan
könyvei sorozatban jelent meg Gál István6 Erdőrende
zéstan című tankönyve 1960-ban, 125 oldal terjedelem
ben, majd 1973-ban újra kiadták (A/5 formátumban, 365 
oldalon). A szerző az anyag elsajátítását segítendő, az 
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egyes témaköröket kérdésekkel zárva teszi lehetővé a 
tanulás hatékonyságának ellenőrzését. 

A felsőfokon erdészetet tanulók részére, az 1907/8-
as tanévben, még Selmecbányán tette közzé Schudich 
Nándor7 III. éves erdész 531 oldalas, kézírásos, kőnyo
matos kéziratát Jegyzetek az erdőrendezéstanból cím
mel, melyet Muzsnay Géza főiskolai tanár előadásai 
alapján készített. 1943-ban jelent meg egy 50 oldalas 
stencilezett sokszorosítás Erdőrendezéstan címmel, 
melybe belekötöttek egy 11 oldalas mellékletet Ajtay 
Viktor8: Vágásérettségi arányszám és az ennek elvére 
alapított hozadékszabályozási módszer leírása nevű 
szakanyagot. 

Sopronban a Jegyzetsokszorosítóból 1946-47-ben 
került ki Bezzegh László összeállítása Erdőrendezéstan 
címmel Fekete Zoltán előadásai alapján. A 190 oldalas 
I. rész 1946-ban készült kézírásos formában. Tárgya az 
erdőrendezés elmélete és az erdőgazdasági üzemterv 
összeállítása. A II. rész 1947-ben jelent meg, és 45 
oldalnyi megjegyzést tartalmaz az 1920-as Üzemrende
zési utasítással kapcsolatban, a Függelék 93 kézzel írott 
oldalon a 14.500/1920. sz. F.M. rendeletet (Erdőgazda
sági üzemtervezési utasítás) ismerteti. 

1950-ben jelent meg Fekete Zoltán előadásai alapján 
az Erdőrendezéstan című kézirat 133 oldal terjedelem
ben, valamint az Erdőrendezéstan I. rész 127, a II. rész 
119 oldal terjedelemben. 1951 -ben adták ki az Erdőren
dezéstan II. rész módosítását, 144 gépelt oldalon. Király 
László: Erdőrendezéstan I. munkája 1985-ban jelent 
meg 203 oldal terjedelemben az erdőmérnök-hallgatók 
részére, 1986-ban a szakmérnökök részére a 194 olda
las A fatermesztés üzemtervezése című kézirat. 

A különböző erdőrendezési utasításokkal (melyek
nek feladata az érvényben lévő előírások ismertetése a 
szakközönséggel, illetve az üzemtervkészítés kötelező
en használatos módozatainak keretbe foglalása - az 
egységes üzemtervezés érdekében) az 1986-ban ki
adott Erdőrendezés című könyv Az erdőrendezés fejlő
dése nevű fejezetében foglalkozik megjelenésük időbe
ni sorrendjében. 

Rácz Józsefné dr. 

JEGYZETEK 
1/ Erdőrendezé s olya n hosszab b időr e érvénye s ter v készítése , 

mely megszabja , hog y a z erdő rendeltetés e szerin t milyen munkáka t 
kell abba n végezn i úgy, hogy az élőfakészlet bővítet t újratermelés e 
biztosított legyen. 

21 Belházy Emi l (1840-1898 ) 
1858-ban iratkozott a Selmecbányái Akadémiára. 1862-ben Bécs -

ben államvizsgázott ó s szerzett erdőmérnöki oklevelet. Szakma i gya -
korlatát 1862-be n kezdte , 1871 -tői erdőrendező. 1880-tó l a Földmíve-
lési Minisztériu m munkatársa . Erdőrendezés i gyakorlat i ó s szakiro-
dalmi munkássága kiemelkedő . 

3/ Bun d Káro l y (1869-1931 ) 
1887-1890 közöt t a Selmecbányái Akadémi a hallgatója . Erdőmér -

nöki gyakorlatát 1891-be n kezdte , 1894-tő l a Földmívelési Minisztéri -
umban a  kincstári erdő k erdőrendészet i ügyeive l foglalkozott . 1900 -
1924 közöt t és 1928-ba n a z Országos Erdészet i Egyesüle t titkár a és 
az Erdészet i Lapo k szerkesztője . Munkájá t szaklapun k híve n őrzi . 

4/ Muzsna y Géz a (1865-1935 ) 
1883-86 közöt t tanult erdészetet Selmecbányán . 1888-ba n állam -

vizsgázott. 1887-9 0 közöt t Lippá n dolgozott, 1891-be n és 1905-1906 -
ban a Földmívelési Minisztériumba n teljesítet t szolgálatot. 1891-190 1 
között a zsarnócai erdőrendezősé g vezetője , maj d 1905-i g a kolozs-
vári kincstár i erdésze t erdőmestere . 1906-11-i g Selmecbányá n az 
Erdőrendezési Tanszé k tanár a és vezetője. 1911-tő l nyugdíjazásáig , 
1918-ig a zsarnócai erdőhivata l vezetője . Jó tollú, termékeny szakíró . 

5/ Sal i Emi l (1921-1985 ) 
1943-ban szerzet t erdőmérnök i oklevele t Sopronban . Rövi d gya -

kornoki idő után a Földméréstani Tanszé k adjunktus a lett . 1944-194 6 
között katona , illetv e hadifogoly , maj d ezután a MÁLLERD, későb b a 
Földművelésügyi Minisztériu m munkatársa . 1952-tő l az Erdőrendezé -
si Intéze t igazgatója , maj d a z Országos Erdészet i Főigazgatósá g 
vezetőhelyettese, illetv e a Mezőgazdasági é s Élelmezésügy i Minisz -
térium főosztályvezetője . Erdőrendezés i kutatása i é s szakírói mun -
kássága közismert . 

6/ Gál Is tván (1923-1986 ) 
Erdőmérnöki oklevelé t katona i szolgálat a miat t csa k 1948-ba n 

szerezte meg . Végzése utá n a szombathelyi erdőrendezősége n dol -
gozott. 1952-197 8 közöt t a  soproni Erdészet i Techniku m elismert , 
jónevű tanára . Súlyo s agyműtétj e 1978-ba n szakított a me g szakma i 
pályafutását. 

71 Schud ich Nándo r (1887-1955 ) 
1909-ben végzett Selmecbányán, 1912-be n államvizsgázott. Vég -

zése után a besztercebányai erdőigazgatóságnál gyakornokoskodott , 
majd 1913-ba n a borgói erdőgondnokság vezetője. Katonai szolgálat a 
után a  füzérradvány i uradalo m erdőrendezője , maj d a  ranglétrá n 
felfelé haladva végül főerdőtanácsosa. 1950-be n megbízták az Állami 
Erdőrendezési Intéze t sátoraljaújhely i kirendeltségéne k megszerve -
zésével, melyne k halálái g főmérnök i volt . 

8/ Aj ta y Vik to r (1891-1971 ) 
Erdőmérnöki tanulmányai t 1913-ba n fejezt e b e Selmecbányán . 

f „Erdőmérnök-vezetők szomatikus státusza néhány élettani, illetve pszichológiai paraméter tükré
ben" címmel figyelmet érdemlő tanulmányt közöl az Ergonómia 1991. évi 4. száma Jereb Katalin é% 
dr. Völgyesi Pál szerzőpáros tollából. Az erdőgazdaságok közép- és felsőszintű vezetőit vizsgálták. A 
választás már eleve rendhagyó volt. Az erdészet „egészséges" szakmaként él a köztudatban, és így 
különösen jellemzőnek lehet tekinteni azokat az ellentmondásokat, amelyek a szakmai és a szomatikus 
státus között feszülnek. A vizsgálat - szociológiai és pszichológiai módszerek alkalmazásával - arra 
irányult, hogy feltárja a vezetői munkakörhöz kapcsolódó sajátos terhelő tényezőket. A szerzők meg
állapításaikkal a vezetői munkakörben dolgozók önismeretét akarták - úgymond - „provokálni" azzal, 
„...hogy saját pszichoszomatikus státusuk védelme, karbantartása nagymértékben növelheti életesé
lyeiket". Európához való felzárkózásunk óhatatlanul megnöveli az emberi tényező, nem kevésbé a 
mentálhigiénés kultúra szerepét és fontosságát az erdőgazdálkodásban is. 

Dr.Csötönyi József 
V J 
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DR. TOMPA KAROLY: 

A FA ALAKÚ FÜZEK 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.) 

A fűz mindig is egy kicsit elhanyagolt fafaj volt nálunk. 
Talán azért, mert jószerivel csak a hullámtéri galériaer
dők állományalkotója volt, és jelenléte nagyon szűkre 
szabott termőhelyi adottságokhoz kötődött. 

A fehér foltokat az illusztris szerző összefoglalója 
segít eltüntetni. Korabban már megjelentetett, kosárkötő 
fűzfélékkel foglalkozó könyve után most az erdészetileg 
is nagyon érdekes fa alakú füzekről foglalta össze, amit 
róluk dióhéjban tudni lehet. 

Nem szeretném a fejezeteket sorra venni, hisz a 
kismonográfiák tartalmi felépítése nagyrészt megegye
zik: botanikai ismertetés, termőhelyi igények, erdőtele
pítések, nemesítés, csemetekerti termesztés, erdőne
velés, fáhasználat, gépesítés, a fafelhasználást befolyá
soló szerkezeti tulajdonságok, a fűzgazdálkodás ökonó
miája. Speciális fejezet a füzek és a méhészet kapcso
lata. Erről a témakörről eddig keveset tudtunk, többnyire 
csak az akác jelent meg előttünk, ha a méhekről került 
szó. Érdekes és új fejezet még a Füzek szerepe a 
tájalkotásban. A munka nem kizárólag a közel 70 éves 
szerzőé, több munkatársa is akadt, szakterületük jeles 
értői. (Tóth József, Palotás Ferenc, Walter Ferenc, Ba
bos Károly, Márkus László) 

Talán nem ünneprontás, ha ezért néhány bíráló meg
jegyzést is kapcsolok az ismertetőhöz. A bevezetőben 
említett genetikai érték miatt szólni kellene arról, miként 

mentsük meg a még meglévő fűz-génkészleteinket, ho
gyan kezeljük ahhoz, hogy a populációnemesítés esz
köze lehessen még az utánunk következő generáció 
számára is. Ez nagyon időszerű, és a nagy tapasztalatú 
szerzőtől várjuk a kérdésre a választ. 

A füzek tájépítő szerepének részletezésébe nem fért 
bele a - Juhász Gyula megénekelte - szegedi, de 
egyáltalán a tiszai tájnak egyik legfestőibb színfoltját 
alkotó, széles üstökű botolófüzek méltatása. Ha nem 
vigyázunk rájuk, eltűnnek, és nemcsak a költészet, de a 
tiszai tájképfestészet is szegényebb lesz egy karakteres 
képpel. 

Örömmelfedeztemfel a könyvben a nagyon elhanya
golt termőhelyi kategória, a bolygatott, megzavart em
beri környezet hasznosításáról írottakat. Végre, valaki 
ezt is felfedezte, szükség lesz rá, mert területük egyre 
terebélyesedik. Ugyancsak örömmel olvastam a termé
szetes újulatok kezelésére adott tanácsokat, bár szeret
tem volna arról is tudni, milyen feltételek (öntés, vízbo
rítás stb.) szükségesek az újulat megjelenéséhez, ho
gyan tudunk a természetnek ebben segíteni. 

Nem szaporítom a szót, ajánlom ezt a könyvet az 
erdővel foglalkozó, erdőt szerető minden szakember 
könyvespolcára! 

Dr. Szodfridt István 

O O O O O O O O O O 

ROVATSZERKESZTŐ: 
BARÁTOSSY GÁBOR 

Az 
OEE Elnökség 

1992. év 
I. félévi 
előzetes 

munkaterve 

Január 
13. hétfő 

Fő u. 68.10,00 óra Elnökségi ülés 
30. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Február 
13. kedd 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 
27. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő-
bizotttsági ülés 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 

Március 
12. csütörtök 

Csillagvölgyi út 5.13,00 Pártoló tagok tanácsülése 
19. csütörtök 

Csillagvölgyi út 5.11,00 óra Szakosztályvezetők 
ülése 

26. csütörtök 
Fő u. 68.10,00 Erdészeti Lapok szeresztőbizottsági 
ülés 

Fő u. 68.13,00 Elnökségi ülés 

Április 
9-10. csütörtök-péntek 

Bugac Titkári értekezlet 



Fő u. 68.10,00 óra Ellenőrző Bizottsági ülés 
Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 

Május 
21. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 
Június 

9. kedd 
Fő u. 68. 10,00 óra Választmányi ülés (Kaán-, 

Bedő-díj odaítélése) 
25. csütörtök 

Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

II. félévi előzetes munkaterv 
Július 

30. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

Augusztus 
7-8. péntek-szombat 

Vándorgyűlés (Sátoraljaújhely-Sárospatak) 
Szeptember 

24. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

Október 
29. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68.13,00 óra Elnökségi ülés 
November 

10. kedd 
Fő u. 68. 10,00 óra Választmányi ülés 

26. csütörtök 
Fő u. 68. 10,00 óra Ellenőrző Bizottsági ülés 
Fő u. 68. 10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő

bizottsági ülés 
Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

December 
17. csütörtök 

Fő u. 68.10,00 óra Erdészeti Lapok szerkesztő
bizottsági ülés 

Fő u. 68. 13,00 óra Elnökségi ülés 

• 
Az FM-csoport 1992. január 31-én vitadélutánt tartott a 

Földművelésügyi Minisztériumban az erdőgazdálkodás finan
szírozásánakkérdésköréről 

Merkel Gábor, az Erdészeti és Faipari Főosztály (EFF) 
főmunkatársa vitaindító előadásában kifejtette, hogy az Erdő
fenntartási Alap (EFA) kintlevősége jelenleg 360 millió Ft, s 
ennek háromnegyed része valószínűleg behajthatatlan. Az 
általános likviditási gondok közepette a törvényi szabályozás 
hiánya bénítólag hat az EFA működésére. A megváltozott 
politikai-gazdasági környezetben az eddigi finanszírozási 
rendszer nem tartható, az erdőművelés összes költsége a 
jövőben nem téríthető meg. Várhatóan csak az ökológiai kü-

EGYESÜLETI HÍREK 
szöb alatti erdők felújításához vehető igénybe támogatás. 

Az ágazat önfinanszírozó képessége a jelenlegi költség
szint mellett megszűnt. Az államháztartási törvény előírásai 
szerint az EFA csak elkülönített állami pénzalapként működ
tethető. A jelenlegi válságból csak az jelenthet kiutat, ha az 
elmondottak figyelembevételével átalakítjuk az EFA finanszí
rozási rendszerét. 

Nemzetközi kitekintésként Szabados János (EFF osztály
vezető) Ausztria, SzabadhegyiLajos(rendszerszervező erdő
mérnök) Franciaország és Virágh Jánosig Térségi-Gazdasá
gi Főosztály főmunkatársa) Németország erdőgazdálkodásá
val kapcsolatos támogatási rendszerekről nyújtott tájékoz
tatást. 

E fejlett piacgazdálkodással rendelkező országok különbö
ző szabályozóelemekkel biztosítják, hogy ez az alacsony jö
vedelmezőségű ágazat (a sokirányú funkcióra tekintettel) kel
lőképp ösztönző legyen a gazdálkodók számára. 

Felkért hozzászólóként dr. Várhelyi József(ZEFAG vezér
igazgató) arról számolt be, hogy az EFA érvényes előírása ez 
évben gazdaságától 207 milió Ft befizetést követel, az erdő
művelésen várhatóan 100 millió Ft veszteséget kényszerülnek 
az elszámolóárakkal képzett teljesítménynél elviselni. Ilyen 
mértékű elvonást egyéb tevékenységükkel nem képesek el
lentételezni. 

Sódar Pál (KEFAG igazgató) azt hangsúlyozta, hogy az 
elmúlt évben 1803 ha első kivitelű erdősítést hajtott végre a 
Kiskunsági EFAG. Erdőművelésük napjainkra szintén több 10 
milió Ft-os veszteséget kénytelen elviselni. Amennyiben az 
EFA jelenlegi rendszerét megszüntetnénk, teljesen kilátásta
lan helyzetbe kerülne náluk az erdőfelújítás. 

A hozzászólások során kifejtette véleményét Pintér István 
(a Vadászati és Halászati Önálló Osztály főmunkatársa), Fe
jes Dénes(MEFAG vezérigazgató-helyettes), HoldampifGyu-
/a(EFFfőmunkatárs), Gerely Ferenc(EFFfőmunkatárs), Illyés 
Benjámin (ERTY-áWommás igazgató), Lengyel György (ny.), 
dr. Szász Tibor (ny.), Mőcsényi Miklós (Fagosz), Pozsgay 
Attila (Quercus JGMK), Horváth Zoltán (EFF osztályvezető), 
Halász Aladár'(ny.), Bagaméri Gáspár(Agrocom KFT), Dau-
ner Márton (EFF főosztályvezető), Barátossy Gábor (EFF 
főmunkatárs, egyesületünk főtitkára). 

Az elhangzottakból levonható következtetések: 
- Az Erdőfenntarási Alap nem a magyar szakemberek 

„szent tehene", viszonyaink közt hosszabb távon is megőrzen
dő szabályozó elem. 

- A válságos helyzet ágazatunkat is arra kényszeríti, hogy 
belső tartalékainkat maradéktalanul feltárjuk. Fejes Dénes úr 
pl. javasolta, hogy csak azok az erdőrészek kerüljenek vég
használatra, melyek a felújításukhoz fedezetet nyújtanak. 
Többen hangsúlyozták, hogy a földterülethez kötött vadászati 
jog törvényi szabályozásával elő kell segíteni a racionális 
vadgazdálkodást. Az elsősorban termelési rendeltetésű erdők 
költségtakarékos felújítását radikális nagyvadapasztással kell 
elősegíteni. Kezdeményezni kell, hogy a célcsoportos erdőte
lepítési keret finanszírozza az új erdők nevelési költségeit is. 
Fájdalmas feladat, de felül kell vizsgálni az élőmunka-felhasz
nálás mértékét, számítógépekkel ezt is racionalizálni lehet. 

Indokolt lenne, hogy a területfejlesztési alap egyszeri támo
gatással elismerje azt a 600 ezer ha új erdő létesítését, amely 
mentesíti a mezőgazdaságot a versenyképtelen termék (ko
rábban támogatott) előállításától, hozzájárul zömében e terü
leteken a foglalkoztatási nehézségek orvoslásához, ökológiai 
következményei kedvezőek a környezetükre. 

Virágh János 
csoport titkár 

• 
Egyetemi hfrek 

Rakonczay Zoltán 1992. 01. 01-től egyetemi docens, 
1992. 02. 01 -tői a Környezetvédelmi tanszék vezetője. 



EGYESÜLETI HÍREK 
Dr. Bondor Antal 1991. 12. 01-től egyetemi tanár (máso

dállásos), 1992. 02. 01-től az Erdőművelési tanszék vezetője. 
Az erdőmérnöki karhoz az MTA GGKI (Geodéziai és Geo

fizikai Kutató Intézet Sopron)-nál a soproni Univerzitás kere
tében kihelyezett tanszék létesült: a Földtudományi tanszék 
vezetője dr. Bencze Pál oki. geofizikus címzetes egyetemi 
tanár (ELTE), GGKI osztályvezető lett. 

• 
Ez év február 5-7. között került megrendezésre a XXIV. 

Európai Erdészeti Északi Siverseny. Színhelye Toblach 
(Dobiacco), Olaszország (Dél-Tirol) volt. A versenyen Magyar
országról 15 fős csapat vett részt. 

A versenyen a különböző korcsoportokban összesen mint
egy 800 fő indult. 

A korábbi évekhez hasonlóan adottságainkhoz mérten a 
csapat jól szerepelt. A kiemelkedő eredmények a következők: 

- Férfi ifjúsági: 
2. Kiss Csaba (Mátrafüredi Erd. Szakközépiskola) 
4. SzepessyÁron(Mátrafüred) 
- Férfi junior 
7. K/ss Zoltán (Mátiaiüred) 
- Női I. korcs. 
3. Kovács Magda (MáXxaiwed) 
- Női II. korcsoport 
8. Cser Borbála (EFE Sopron) 
- Férfi II. korcsoport 
11. SzuromiGyörgy(Budapest) 

A korábbi döntésnek megfelelően 1993-ban a versenyt 
Magyarország rendezi. 

A jövő évi jubileumi (25.) verseny, ennek megfelelően ki
emelt jelentőségű. Ennek nyomatékot azzal kívánnak adni, 
hogy felhívják valamennyi európai ország erdészeti vezetőjét, 
részben, hogy vegyenek részt a rendezvényen, részben, hogy 
támogassák. így Magyarország számára a versenynek ko
moly erdészetpolitikai jelentősége lehet. 

Hó hiányában a verseny mint száraz futóverseny kerül 
megtartásra. 

A minisztériumi szintű támogatás érdekében tájékoztattuk 
Gergátz Elemér miniszter urat a versenyről, és kértük, hogy 
vállalja el a fővédnöki tisztet. A miniszter úr a verseny megren
dezésével egyetért, és afővédnökséget vállalja. 

Tekintettel arra, hogy a résztvevők zöme Magyarországon 
még nem járt, kérték, hogy a verseny melletti szokásos szak
mai keretprogramokon kívül legyen egy látogatás a pusztára, 
és egy budapesti városnézés is. 

- A pénzügyeket tekintve részben a rendezés költségeihez, 
részben a sponzorok felkeresésében különböző országoktól 
segítséget kapunk. Erről külön beszámoló keretében szeret
nénk tájékoztatást adni. Leszögeztük, hogy minden szolgálta
tást a résztvevőknek kell megfizetniük, a verseny nem lehet 
ráfizetéses. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt évek 
rendezvényei pozitív mérlegeredménnyel zárultak (Finnor
szág, Ausztria). 

Gerely Ferenc Dr. Marjai Zoltánná 
• 

A gépesítési szakosztály 1991. december 13-án Buda
pesten ülést tartott. Czágásch József szakosztályvezető be
vezetőjében ismertette a tagságot érintő szakmai eseménye
ket, amelyek az előző ülés óta zajlottak, elsősorban az 1991. 
november 20-án tartott „Szakmai Napon" elhangzott kérdések 
és válaszok rövid összefoglalását. Ezután ismertette az 1991. 
év munkájának értékelését, valamint az 1992. évre vonatkozó 
elgondolásokat. 

Az ezt követő tárgyalásba dr. Balogh Ferenc, Vida Zoltán, 
Horváth Imre, dr. Maros völgyi Béla, dr. Horváth Béla és Kesz-
lerGyörgykoWéga urak kapcsolódtak be nagy aktivitással. 

A leginkább vitatott kérdések az alábbiak voltak: 

- Sajnálatos tapasztalat a műszaki vonal leépülése. 
- Sok a gép, avagy nem kell gépesítés a ma erdőgazdál

kodásában? 
- A műszaki osztályok létszámcsökkenésével, esetleges 

megszűnésével ki foglalkozik a törvényekben elő-írt vizsgála
tok elvégzésével, vagy a termelésben a munkavédelem nem 
kérdés ma? (Pl.: motorfűrészek, egyéb gépek zaj- és rezgés
vizsgálata.) 

- Ki finanszírozza a gépkezelő-képzést? 
- Előfordulhat, hogy az erdőgazdaságok elveszítenek egy 

jól képzett műszaki gárdát. 
- Javaslat: azok a vállalkozók, akik környezetkímélő anya

gokat használnak, kapjanak adókedvezményt. 
-Javaslatok 1992. programjára. 
A sokrétű vita gondolataihoz konkrét választ sajnos nem 

minden esetben lehetett fűzni. Az azonban a nyugati példák 
alapján biztos, hogy a különböző nagyságrendű erdőgazdál
kodóknál más és más, de valamilyen műszaki irányításra, 
gépesítésre, megfelelő nagyságrendű modern gépekre szük
ség van a termelés minden ágazatában. Ezeket a gépeket 
pedig korszerűen képzett, egészséges, szakismeretekkel ren
delkező személyzetnek kell vezetnie, kezelnie, karbantarta
nia. Már csak azért is, mert erdeinkben, melyek a jövőben is 
ott állnak ahol ma, minden ágazat munkáját el kell végezni a 
csemetetermeléstől a kitermelt faanyag elszállításáig. 

Befejezésül a szakosztály ülés összeállította és elfogadta 
az 1992. éviprogramotazza\, hogy a következő esztendőben 
nagymúltú egyesületünknek és ezen belül szakosztályunknak 
is mindent el kell követni a fiatal és középkorú kollégáink 
megnyerésére, eredményes munkánk érdekében. 

Czágásch József 

• 
Egyesületünk új tagjai: 

Borbély Tamás Budapest 
Csepreginé Borostyán Anna Visegrád 
Bánlaki Ottó nyugd. Budapest 

• 
Megkésett tisztelgés 

Sztupák János Bedő-díjas erdész emlékére 

Immár háromnegyed éve, hogy a Borsodi Erdő- és Fafel
dolgozó Gazdaság szendrői erdészetének nyugalmazott er
dőművelési műszaki vezetőjét 1991. július 6-án nagy részvét
tel kísérték el utolsó útján hozzátartozó, rokonai, barátai, mun
katársai, ismerősei, tisztelői: erdészek és bányászok. 

Sztupák János Izsófalván 1920. április 5-én született. A 
bányászatban vasipari munkát végző édesapa nyolc gyermek 
eltartásáról gondoskodott. Az elemi és polgári iskola elvégzé
se után az 1936 és 1938 közötti években bányanapszámos
ként dolgozott. Ezt követően sikerült erdészgyakornokként 
elhelyezkednie, majd 1940-ben felvételt nyernie az esztergo
mi erdészeti szakiskolára, melyet 1942-ben sikeresen elvég
zett. Még ebben az évben katonai szolgálatra hívták be. 1945-
ben történt leszerelése után a miskolci erdőigazgatóság véd-
kerületvezető-erdésznek nevezte ki az ormosbányai erdész
kerületbe. 1950-től különböző beosztásokban dolgozott: be
osztott erdész, főerdész, üzemegységvezető-helyettes. 1954-
ben elbocsátották és csak fizikai dolgozó lehetett. Egy év 
múlva ismét alkalmazták. 1957-től erdészeti szakelőadó. 
1960-ban a szendrői erdészethez került erdőművelési műsza
ki vezetőnek. Ebből a beosztásból vonult nyugdíjba 1980-ban. 

Sztupák János képessége teljes egészében Szendrőben 
bontakozhatott ki. Itt tudta értékesíteni szakmai ismereteit, 
tudását. Itt kapott teret a benne szunnyadó ambíció, az erdőért 
való tenniakarás. Az ő irányítása mellett adott át 20 év alatt 
3000 ha-t meghaladó befejezett erdősítést - jó minőségben -
az erdészet. 



Magát állandóan képezve igyekezett új ismereteket elsajá
títva új technológiákat és erdőnevelési elméleteket alkalmazni. 

Tudását önzetlenül megosztva szervezett az erdészet te
rületén tapasztalatcseréket. Tanulmányutak szervezésével ki
vette részét a fiatalok tanításából is. Munkatársai, beosztottai 
szerették, tisztelték a mindig igazságot kereső, nagy szociális 
érzékkel rendelkező kollégát, főnököt. 1955-től volt az OEE 
tagja. 1960-tól a szendrői erdészet csoportmegbízottjaként a 
miskolci csoport legjobb sejtjét alakította ki. 

Sztupák János nemcsak szakmai téren nyújtott kiemelke
dőt, hanem fiatalabb korában atlétaként is ért el nagyszerű 
eredményeket. Kiválóan sakkozott. Már mint nyugdíjas is rész
vételével és eredményes játékával erősítette az erdőgazda
ság sakkcsapatát. 

Munkásságát az erdőgazdaság többszöri igazgatói dicsé
rettel, vállalati kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerte el. 1974-
ben elnyerte az „Erdészet kiváló dolgozója" miniszteri kitünte
tést. 1979. évben, élete munkásságának elismeréseképpen, 
Bedő Albert-díjban részesült. 

A borsodi dombok lankáin díszlő tölgyesek és fenyvesek 
még sok évtizeden keresztül tiszteletet kérve emlékeztetnek 
Sztupák Jánosra, a felejthetetlen szakemberre, kollégára, ba
rátra. 

Pihenjen békében! 
Schalkház Lipót 

• 
Dr. Baditz Imréné, született Fehér Kati erdésztechnikus -

nagyhírű erdésztudósunknak, dr. Fehér Dánielnek leánya -
1991 októberében Budapesten elhunyt. Hamvait a kelenföldi 
Szent Gellért plébánia altemplomában helyezték el. Ide temet
tette el 1989-ben elhunyt Péter nevű erdőmérnök fiát ós itt 
helyeztette el szüleinek ugyanekkor Sopronból felhozott ham
vait, így most ez az egész család örökös nyughelye. 

(Jérőme R.) 

• 
Ismét elveszítettünk egyet a száza

dunkat kis híján végigküzdő erdészkol
légák közül: 1992. február 17-én el
hunyt Buzer Antal erdész, a Budake
szi Erdészet nyugalmazott erdőműve
lési szakelőadója. 

1910. december 22-én született, 
Dunaszentmiklóson, földműves csa
ládban. 17 évesen a klosteneuburgi 
papok neszmélyi és dunaalmási birto
kán dolgozott, főként csemetekerti 
munkákban. 1928-29-ben Esztergom
ban elvégezte az erdőőri és vadőri 

szdKibKoiat. A következő év elején a herceg Metternich-urada-
lom bajnai erdőbirtokán próbaidős kerületvezető erdész, a 
próbaidő leteltével, véglegesítve, az uradalom birtokán teljesít 
erdőőri szolgálatot. 1941-ben fél évig küzd a keleti fronton, 
majd - az egysége leváltása révén - szerencsésen hazakerül, 
s 1945-ig a korábbi munkaadónál dolgozik. 

Az államosításkor a kerületével együtt átvette a Budapesti 
Állami Erdőgazdaság, ahol 1950-ig dolgozott korábbi beosz
tásában. 1950-53 között a biatorbágyi erdészeti üzemegység 
vezetésével bízták meg, majd az erdészeti szervezet módo
sulásakor a Budakeszi Állami Erdészetnél erdészetvezető-he
lyettes, mint erdőművelési előadó, újabbtíz éven át. 1963-ban, 
az addigi működési terület bővülésével kerül a Budavidéki 
Állami Erdő- és Vadgazdaság budakeszi erdészetéhez, ahol 
nyugállományba helyezéséig töltötte be példamutatóan, példa 
nélkül álló szeretettel a munkakörét. 

Nyugdíjasként sem szakadt el az erdőtől, hivatásától. Nagy 
türelemmel adta át fogyhatatlan tapasztalatait. Fáradhatatla
nul dolgozott a budakeszi vadaspark létrehozásán, ahol 80 

éves koráig az üzemeltetők és a látogatók közkedvelt „Tóni 
bácsija" volt. 

A nap nap után látott alkotásai még sokáig idézik majd 
jellegzetes alakját. Egyenes tartása jellemének a kifejezője is 
volt. És bár - mint mesélte - 1941-ben, mint kerékpáros 
katonának, gyakran kellett hátrafelé is „szökellnie", a becsü
letében mindenkor a maga teremtette, kiemelkedően szilárd 
ponton foglalt állást. 

Február 25-én búcsúztattuk a torbágyi temetőben. 
Apatóczky István 

ker.vez. 

• 
In memórián 

Stefaits István 
Stefaits István 1895-ben született Somogycsurgón, az ak

kori liberális viszonyok között szokatlanul hívő katolikus, ma
gyar nemességére büszke horvát értelmiségi családból. Isko
láit Somogycsurgón végezte, majd az érettségi után Selmec
bányán az erdészeti fakultáson kezdte meg főiskolai tanul
mányait. Ekkor kitört az első világháború, és ő mint mérnök
hallgató, tartalékos utászhadnagyként harcolta végig a háború 
négy évét az olasz és az orosz fronton. A háború befejezése 
után részt vett a nyugatmagyarországi harcokban, és mint 
akkor már soproni erdészhallgatónak, része volt a soproni 
népszavazás megszervezésében, minek következtében Sop
ron a Trianon után magyar maradt. A főiskola elvégzése után 
ugyanott, Roth professzor tanszékén lett tanársegéd, és így 
része lehetett az 1935-ös nagyszabású magyarországi erdé
szeti világkongresszus rendezésében. 1938-ban, akkor már 
nősen és két gyermekkel, saját kérésére a balassagyarmati 
erdőfelügyelőségre helyezték mérnöki rangban. A Felvidék 
visszacsatolása után a Földművelésügyi Minisztérium azzal 
az indokolással, hogy „Téged nem lehet megvesztegetni", 
kinevezte Lévára, Bars és Hont egyesített vármegyék erdőfe
lügyelőjének. Innen 1944 végén felsőbb utasításra családjával 
Szombathelyre menekült, ahol a háború után először az erdő
igazgatóság gazdasági részlegénél dolgozott főmérnöki rang
ban, majd saját kérésére átkerült a szombathelyi erdőrende
zőséghez, mint erdőtanácsos. 1952-ben, hogy gyermekeit 
egyetemre járathassa, átkérte magát a váci erdőrendezőség
re, ahol egészen 62 éves koráig, 1957-ig dolgozott, mikor is 
nyugdíjba ment. Egy darabig még bedolgozott az erdőrende
zőségnek, majd napjait egyre inkább a naponta kb. 20 km-es 
erdei sétáknak és az olvasásnak szentelte. Minden nap misére 
járt, és a családi hagyományhoz híven naponta otthon is sokat 
imádkozott. Akik ismerték, tudják, hogy mindig tréfálkozott. 
Komornak ritkán látták. 1987-ig Vácott élt. Ekkor leánya ma
gához vette Budapestre. Itt halt meg életének 97. évében 
1991. október 30-án - kezében a rózsafüzérrel. 

Dr. Stefaits István 
oki. régész-történész 

A lapban megjelent cikkek 
szerzői 

Apatóczky István kerületvezető erdész - Budakeszi 
Dr. Bartha Dénes EFE - Sopron 
Bolla Sándor Fertő-tavi NP. 
Dr. Führer Ernő ERTI 
Gyöngyössy Péter Fertő-tavi NP. 
Dr. Koiiwentz Ödön ny. osztályvezető 
Pápai Gábor OEE 
Dr. Rácz Józsefné EFE - Sopron 
Dr. Tácsikné Fekete Anikó Erd. Műv. Ház vez. Szolnok 
Vértessy Sándor újságíró 
Wentzely Dénes ny. ker. vez. - Keszthely 
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