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VÁNDORGYŰLÉS 
Sárospatak 1992. augusztus 7-8. 

„Oh természet, óh dicső természet!" 

1. ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 
Rekkenő hőségben, méltóságteljesen gördült ki Sárospatakról az az autóbusz-karaván Tolcsva 
irányában, amely a hatvanegyedik vándorgyűlésre érkezett erdészeket szállította. 
Tolcsván a néhai Waldbott kúria udvarán Cserép János vezérigazgató üdvözlő szavai után 
Schmotzer András, az OEE elnöke nyitotta meg a hivatalos programot: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégeink, nagyrabecsült Kollégák! 

Az Országos Erdészeti Egyesület 126 éves történetében első ízben rendezhetjük meg vándorgyűlésünket a 
Zemplén hegységben, ahol a tájnak és minden településnek történelmi hangulata van. A mai kor embere is 
történelmi időket és eseményeket él át. Vonatkozik ez szeretett szakmánkra is. Az erdész akkor áll hivatása 
magaslatán, ha legalább egy évszázadra vissza, és egy évszázadra előre tekint, és ebbe az időtartamba helyezi 
el saját aktív 30-40 éves tevékenységét. Ha faggatjuk a múltat, rájöhetünk, hogy akkor vagyunk bölcsek, ha a jót 
és a szakszerűt, amit elődeink alkottak, méltó utódként tiszteletben tartjuk és mindennapi munkánk során 
alkalmazzuk. 

A fogyasztói társadalom rádöbbent arra, hogy a Föld tartalékai végesek, felismertük azt, ha nem jól sáfárkodunk 
természeti értékeinkkel, az emberiség puszta létét veszélyeztetjük. A világörökség része a magyar erdő is. Mi ezt 
az örökséget szeretnénk szakmai igényességgel az ökológiai szempontok előtérbe helyezésével megőrizni és 
fejleszteni. 

E gondolatok jegyében az OEE 1992. évi vándorgyűlését megnyitom. 

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlései 

Budapest 
Sopron 
Szombathely 
Parádfürdő 
Kecskemét 
Pécs 
Miskolc 
Esztergom 
Szeged 
Parádfürdő 
Pécs 
Szeged 
Kaposvár 
Baja 
Debrecen 
Nagykanizsa 
Eger 
Sopron 
Keszthely 
Miskolc 
Szombathely 

1. 1867 L o s o n c 22. 1910 
2. 1868 D e b r e c e n 23. 1926 
3. 1869 K a s s a 24. 1928 
4. 1872 T o r d a 25. 1929 
5. 1874 K a l o c s a 26. 1934 
6. 1875 P i l i s m a r ó t 27. 1935 
7. 1879 S z é k e s f e h é r v á r 28. 1936 
8. 1880 M e h á d i a 29. 1938 
9. 1882 M á r a m a r o s s z i g e t 30. 1949 

10. 1884 P é c s 31. 1957 
11. 1885 B u d a p e s t 32. 1958 
12. 1887 K ö r m ö c b á n y a 33. 1959 
13. 1890 Ó t á t r a f ü r e d 34. 1960 
14. 1895 B e s z t e r c e b á n y a 35. 1961 
15. 1898 S e p s i s z e n t g y ö r g y 36. 1962 
16. 1899 P o z s o n y 37. 1963 
17. 1900 S e l m e c b á n y a 38. 1964 
18. 1902 A r a d 39. 1966 
19. 1906 B u d a p e s t 40. 1967 
20. 1907 P é c s 41. 1968 

I 2 1 . 1909 F e n y ő h á z a ( L i p t ó ) 42. 1969 

43. 1970 Nyíregyháza 
44. 1972 Tata 
45. 1973 Szekszárd 
46. 1974 Eger 
47. 1975 Visegrád 
48. 1976 Balatonfüred 
49. 1977 Debrecen 
50. 1978 Pécs 
51. 1980 Gödöllő 
52. 1981 Győr 
53. 1983 Sopron 
54. 1984 Kecskemét 
55. 1985 Eger 
56. 1986 Szolnok 
57. 1987 Balatonszéplak 
58. 1988 Debrecen 
59. 1989 Szombathely 
60. 1991 Sopron 
61. 1992 Sárospatak 



VÁNDORGYŰLÉS '92 

Megemlékezés 
Waldbott Kelemen báró tiszteletére 

felavatott emléktábla kapcsán 
Az OEE vezetőségének nemes elhatározása eredményeként ezévi vándorgyűlésünk első és kiemelkedő 

eseménye, hogy Waldbott Kelemen báró emlékének tisztelegve emléktáblát helyezzünk el egykori egyesületi 
elnökünk kastélyának falán. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy meghívásunk ellenére fia, Waldbott János beteg
sége miatt nem tudott személyesen rendezvényünkön részt venni, de köszöntötte a rendezvényt, levelét Barátossy • , 
Gábor főtitkár úr fogja felolvasni. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy Waldbott Kelemen báró unokaöccse, 
Waldbott Pál báró megtisztelte rendezvényünket. 

A Waldbott nemzetség Európa legrégibb nemesi családjai közé tartozik. A történelem során a család több ágra 
szakadt és Európa számos országában élnek. Waldbott Frigyes, aki a katonai hivatást választotta, majd sebesülése 
után tisztviselő volt, házassága révén jutott a zempléni örökséghez, majd birtokrészek vásárlásával (Tolcsván és 
Erdőbényén) mintegy 12 000 hektárt birtokolt e térségben. 

Waldbott Frigyes felismerte, hogy a f iloxéra járvány után a hegyaljai szőlőművelésben, valamint a szakszerűtlen 
erdőgazdálkodásban rejlő hibák kiküszöbölésével mintaszerű szőlő- és erdőgazdálkodást lehet birtokán folytatni. 

Waldbott Kelemen 1882. január 19-én ebben az épületben, Tolcsván született. Édesapja katonai hivatását 
választotta, 1904-ben avatták tisztté Bécsújhelyen. Az I. világháborúban századosi rangban harcolt a tűzvonalban. 
Ezt követően 1918-ban az Osztrák-Magyar Monarchia vezérkarának összekötő tisztje lett Kijevben. 1919-ben 
kilépett a hadseregből, és 1920-ban szolgálaton kívüli őrnaggyá léptették elő. Katonai képességeit számtalan 
kitüntetés fémjelzi. Édesapja 1923-ban bekövetkezett halála miatt Waldbott Kelemen a gazdálkodásnak szentelte 
életét. 

Forgách Erzsébet grófnővel kötött házassága révén Szabolcs-Szatmár megyében további 3000 kat. holddal 
növekedett birtoka. Waldbott Kelemen báró erdészeti pályafutásának kezdete az 1923-as esztendőre esik, amikoris 
őt választotta meg elnökévé Miskolcon a „Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete". A két világháború 
közötti nehéz időszak különösen nagy veszteséget okozott az erdőgazdálkodásnak, ugyanis a trianoni békekötés 
kapcsán erdőterületünk 84%-át elvesztettük. Az anyagi és erkölcsi válság kialakulása szakmánkat is megosztotta 
a hazai értelmiség körében kiéleződött kenyérharc. Súlyos gondok merültek fel a faellátás tekintetében és felütötte 
fejét a korrupció. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megváltozott új körülmények miatt ki kell dolgozni egy új erdészeti 
politikát. Kaán Károly helyettes földművelésügyi államtitkár ennek alapjait megvetette, de korai nyugdíjazása miatt 
ezt a tevékenységét nem tudta befejezni. Az új Erdőtörvény megalkotása az utódokra hárult. Az OEE létrehozta a 
maga törvényelőkészítő bizottságát. Az egyesületbe tömörült erdőmérnökök többsége felismerte, hogy a kialakult 
társadalmi helyzetben az erdészeti politika formálása során nem lehet az erdőbirtokos osztályt mellőzni. Egyes 
birtokosok maguk is szívesen éltek az egyesület által adott közéleti lehetőségekkel. így az OEE lett a Földműve
lésügyi Minisztérium társadalmi vitapartnere az Erdőtörvény-alkotásban, amelynek az élén Waldbott Kelemen állt. 
Az egyesületben 1929-ben kezdődött magas ívű pályája, amikor az október 16-án Párádon lebonyolított közgyű
lésen egyhangúlag az OEE alelnökévé választották meg. 

Waldbott határozott, célratörő, ugyanakkor rugalmas egyéniségének köszönhető, hogy a világgazdasági válság 
ellenére 1934 végére sikerült az Erdőtörvényt az Országgyűlés által szentesíteni, amely 1935. évi IV. törvénycikként 
vonult be a történelembe. A törvény létrejötte a különböző érdekcsoportok közötti kompromisszumok eredménye, , 
melyben döntő szerepe volt Waldbott Kelemen politikus egyéniségének. Összhangot tudott teremteni a három fő 
tényező: az erdőbirtokosok érdekei, az állami irányítás, valamint az erdészeti szakemberek között. 

Waldbott báró agilis és energikus közreműködése közrejátszott abban, hogy 1933. december 19-én az OEE 
rendes közgyűlésén közfelkiáltással a testület elnökévé megválasztották. Jelentős eseménye volt mind a szakma, 
mind pedig Waldbott életének, hogy az 1933. évi 970/M.E. sz. miniszterelnöki rendelet létrehozta az Országos 
Fagazdasági Tanácsot, melynek első elnökévé Waldbott Kelement nevezték ki. 

Waldbott báró elnöki vezéreszméje az erdészet belső egységének megszilárdítása volt, a gazdaság összes 
személyi összefogásával azért, hogy ez a kis szakma eredményesen tudjon fellépni és az érdekeit meg tudja védeni 
a külvilággal szemben. 

Több mint egy évtizedes, a körülmények kedvezőtlen alakulása ellenére mégis eredményekben gazdag életutat 
mondhat magáénak. 

A század legjelentősebb erdészeti eseménye az 1936-ban megrendezett II. Erdészeti Világkongresszus volt. 
Ma a világ legfejlettebb államai versenyeznek a rendezés jogáért - a magyar erdészet hatalmas sikerként 
könyvelheti el, hogy a II. Erdészeti Világkongresszus lebonyolítására megbízást kapott. Tetézte a sikert, hogy a v > 
kongresszus elnökévé Waldbott Kelement választották. 



, Ó H D , c S ö 

Waldbott báró kiemelkedő személyiségének, politi
kus nagyságának köszönhető, hogy a Centre Internati
onal de Sylviculture, amely 1939-ben Berlinben alakult, 
első elnökévé 4 évi időtartamra, titkos szavazással és 
egyhangúlag Waldbott Kelement választotta meg. 

Jövőbe látó gazdaságpolitikus volt. Nemcsak az er
dészet, de a tokajhegyaljai híres szőlészete és borásza
ta is mint birtokost arra ösztönözte, hogy aktívan bekap
csolódjon ezen tevékenységbe is. 1933-tól a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesületének elnökévé is 
megválasztották. 

Országgyűlési képviselő volt. Zemplén Vármegye 
törvényhatóságának küldötteként került a felsőházba. 
1945-ben, amikor a magyar arisztokrácia tömegesen 
menekült nyugatra, Hedvig nevű lányával ő is csoma
golni kezdett budai lakásában. A németektől, akik nem 
felejtették el, hogy milyen magas diplomáciai tisztséget 
tölt be, előkelő elszállásolási lehetőséget kapott a német 
főváros egyik villájában. 

Ennek ellenére úgy határozott, hogy nem hagyja el 
az országot. Még dörögtek a fegyverek Budán, amikor 
önként jelentkezett romeltakarítási munkára, s február 
11-én lecsapott mellette egy akna és Waldbott báró 
örökre itthon maradt. 

Mit hagyott részünkre örökségül báró Waldbott Kelemen? Hadd idézzem néhány gondolatát, amelyek a mai 
napig is időszerűek Az erők egyöntetű tömörülésében és szervezkedésében látom a siker előfeltételeit... csak 
az egyesült, szervezett erőben rejlik a siker titka!" „A széthúzás mindig az ellenséges erők uralomra jutását jelenti. 
Ennek igaza le van fektetve a divide et impera közismert jelszóban. Kérve kérem ... ne essünk áldozatul a turáni 
átoknak, hanem fogjunk össze, tömörítsük erőinket a nehézségek leküzdésére és a közös cél elérésére ... tegyék 
magukévá rövid jelszavamat: Egységesen előre!" 

Tiszta szívből kívánom, hogy báró Waldbott Kelemen gondolatai szakmánkon belül mielőbb érvényesülhesse
nek. 

Schmotzer András 

V Ű L É S 

Az elnök megemlékezése után Barátossy Gábor főtitkár olvasta fel Waldbott János levelét: 

Igen tisztelt Elnök Úr, igen tisztelt Fótitkár Úr, tisztelt ünneplő közönség! 
Amilyen örömmel készültem édesapám munkásságának emlékére rendezett ünnepen részt venni, olyan nagy sajnálattal kell 

lemondjam jelenlétemet, mivel egy térdtörés miatt sajnos nem vagyok utazóképes. 
Különös örömmel tölt el az a tény, hogy eljött az az idő, mikor az egyént ismét érdemei szerint ítélik meg, és elmúlt az a szomorú 

fejezet, mikor külső tényezők, mint címek és rangok egy egész társadalmi osztály jogtalan elítélését okozták. 
Ügy nagyapám, Waldbott Frigyes, mint édesapám, mondhatni szenvedélyesen szerették az erdőt, már nagyapám magával 

hozta a század elején Németországból az ottani erdészet tradícióját és tudományát. Meghonosította a fenyőt a Hutavölgyben és 
továbbadta fiainak a föld és az erdő iránti szeretetét. Édesapám egész munkás életét a magyar erdőgazdaság előrevitelének 
szentelte. 

őszintén köszönöm az egész család nevében, hogy ilyen méltó emléket állít számára az Országos Erdészeti Egyesület és szívből 
kívánom önöknek, hogy a közgyűlés napjai a magyar erdészet ügyeiben sok sikert hozzanak. 

Ezúton kérem Tolcsva község minden lakójának szeretetteljes üdvözletemet átadni. 
Szívélyes köszöntéssel 

Waldbott János 

A kastély falán elhelyezett emléktáblát Waldbott /^/leplezte le. Elmondotta, hogy igencsak jó helyre került a 
tábla, pont azon két ablak közé, mely a nagybácsi dolgozószobája volt, ahol a sok-sok helyes elképzelés született, 
formálódott. A déli harangszó csak meghittebbé tette a pillanatot, mikor egyesületünk nevében az elnök és a főtitkár 
elhelyezte a tagság nevében az emlékkoszorút. A helybéli kisiskolások rövid műsort adtak. Áprily Lajos „Szeret az 
erdő" c. versét Pribilla Tímea mondta el, majd a tizenkét gyermek egy-egy kis csokrot helyezett el az emléktábla 
alá, ahol ezentúl a látogatók is olvashatják: 



• Ebben a kastélyban • 
született és alkotott 

báró Waldbott Kelemen 
1882-1945 

a neves agrárpolitikus és 
zempléni mintagazda, az 

Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke. 

m 
Emlékére állította az OEE 

1992 • 1992 • 
2. TANULMÁNYÚT 

Szaniszló Gábor, a tolcsvai erdészet igazgatója röviden ismertette a szakmai program erdészetére eső részét, 
majd autóbuszra szálltak a vándorgyűlés résztvevői és az egyre elviselhetetlenebb hőség elől megindultak az 
enyhet adó terepi bemutatók irányába. 

Dr. Járási Lőrinc nyugalmazott erdő mérnök imponáló hely- és szakismerettel kalauzolta a buszkaravánt, melynek 
„zászlóshajójában" foglaltak helyet a külföldi meghívottak. Nevezetesen: Dipl. Ing. Hubert IBY, Herbert STUMMER 
WALDBOTT BASSENHEIM Pál Ausztriából, Joachim BUF és Manfréd ZIELKE Németországból, valamint Ing. 
Andrej DORCIK és Frantisek GÁBOR a Cseh és Szlovák Köztársaságból. A háromhutai 121 B erdőrészlet duglasz 
állománya mindenkit ámulatba ejt, légyen az szakmabéli, vagy erdőszerető. A rövid séta fáradalmait feledtette 
Kertész József alelnök szavalata. A rímre érzékeny füleknek egészen fantasztikus élményt jelentett az erdei 
akusztikában felhangzó Tay Suclefawn vers. 

Erdész imája fiáért 
Növeld magas szünek, fenyő egyenesnek 
Reggel, mint a madár, fütyüljön, nevessen 
Olyan erős legyen, mint a tölgyfa ága 
Oly tiszta a lelke, mint a hárs virága. 

Tanítsd meg, hogy árnyat, menedéket adjon 
A nála gyengébbnek - ingyen hű maradjon 
Engedd, hogy éjszaka higgyen virradásban 
S lelje örömét a hajnalhasadásban. 

Városban a lelke talán megvakulna 
Napos magasságból le a porba hullna, 
Mikor csak a szellő suttogását hallja 
Engedd, hogy az erdőt hazájának vallja. 

Az újhutai kastélypark kertjében felállított sátor alatt szemmel láthatóan mindenkinek jól esett a gyors ebéd, és 
a vándorgyűlés igazi sava-borsa, a baráti beszélgetés. A szervezők dicséretére legyen mondva, hogy nem 
hajszolták a programot, hanem bőven hagytak időt az eszmecserékre. Bak Júlia, mint háziasszony, mindenhol ott 
volt, ahol segíteni lehetett. 

Továbbhaladva koradélután a már kissé enyhülő hőségben, dr. Járási Lőrinc elmesélte a környékben esett 
különös kalandját Szolnokról táborozó iskolásokkal. „Munkám miatt többször elhaladtam a patakparton felállított 
sátortábor mellett, mikor feltűnt, hogy minden sátorhoz tartozik egy ketrecféle alkotmány. Csodálkozó kérdésemre 
a táborvezető tanár elmondotta, hogy minden nebuló szülője odaadta a legjobban tojó tyúkját, s így hát minden 
napra van friss tojás. Rókakalandról nem esett szó." 

Kétségtelen, hogy a szakmai bemutató szenzációja az utolsó megállóban volt, a Háromhuta Maklány termé
szetes felújításoknál. Szinte hihetetlen volt, amit ott az erdőművelők láttak. Vadvédelmi kerítés nélkül kefesűrű 
újulat, károsításnak nyoma sincs. Fekete Péter nyugalmazott kerületvezető és utódja, Pásztor Tibor kiváló munkát 
végeztek. Gratulálunk. 

Álljon itt a bemutatott területek részletes leírása. 



HÁROMHUTA MAKLANY 
Természetes erdőfelújítások 

74A 

Terület (ha): 22,1 
Els. rendeltetés: 
Teng. fel. mag. (m): 460-530 
Fekvés: NY 
Lejtés: 15" 
Klíma: 
Hidrológia: 
Gen. talajtípus: 

Termőréteg vast. középmély 

Erdősítés módja: 
Erdősítés jellege: 
Tervezett elegyarány: KTT60 

Fafaj: KTT 
Eredet: S 
Elegyarány: 60 
Záródás: 80 
Kor: 87 
Magasság (m): 25 
Átmérő (cm): 32 
Körlap (m2/ha): 27,5 
Törzsszám (db/ha): 340 
Fatérfogat (m3/ha): 404 
Faterm. kép. (m /ha/év): 8 
Utolsó fáhasználat éve: 1989 

Köt. kezdő éve: 1983 
Végvágás éve: 1989 
Akt. köt. alá vont. ter. (ha): 22,1 
Sik. erdősült ter. (ha): 17,6 
Készültsége: többéves 
Elsz. céláll. típus: B 
Elegyarány: KTT50 
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Értesítjük tagtársainkat, valamint tagvállalatainkat, hogy az egyesület 
1992. szeptember l-jétől megállapodást kötött a MTESZ Budapest, Fő 

utcai épületében lévő vendégszobák hasznosítására. 
A szobák (2 db 2 ágyas, pótágyazható) külföldi és belföldi vendégek 
kulturált elszállásolására egyaránt alkalmasak. Az árak kialakítása 

folyamatban van, azt tervezzük, hogy tagjaink számára 
250-350 Ft/fő/éjszaka lesz. 

Az igényléseket az OEE Titkárságára kell megküldeni a 156-1215 faxon. 



VÁNDORGYŰLÉS '92 

SÁROSPA TAKÉGHAJLA TA 
Ha Magyarország éghajlati osztályozását vesszük 

figyelembe, akkor Sárospatak térségének a jellemzésé
re a mérsékelt jelző a legtalálóbb, jelesül a mérsékelten 
meleg - mérsékelten száraz értékelés. Mit is jelent ez 
részletesebben? 

Egy átlagos nyári napon, a nappali felmelegedések 
mintegy 25-26°C körül várhatók, míg az éjszakai lehűlé
sek 13-15°C között alakulnak az évszakos normálérté
keknek megfelelően. Nem így van ez azonban minden 
nyáron, mint ahogy másként vélekednének idén a sá
rospatakiak, ha most kérdeznénk őket. Nemcsak orszá
gosan, hanem Sárospatak környékén is rendkívül 
tartós, hosszú kánikulai meleget jegyezhettünk fel 
1992 nyarán. Tulajdonképpen július második felétől 
kezdődően egészen augusztus végéig az esetek több
ségében elérte, vagy meghaladta a napi maximumhő
mérséklet a 30 fokot. Ezeket a napokat hőségnapnak 
hívjuk. Idén augusztusban mintegy háromszor annyi 
hőségnapot regisztráltak Sárospatakon, mint a sokévi 
átlag alapján várható. A havi maximumot (35,1 °C) 
augusztus 10-én jegyezték fel. Ez az érték meglehe
tősen ritka ezen a vidéken, de már mértek ennél mele
gebbet is. 1952 híresen meleg és száraz nyarán, au
gusztus 16-án 38,3°C-ot mutatott a maximumhőmérő 
higanyszála Sárospatakon. Az idei forró nyárhoz talán 
a leghasonlóbb az 1952-es nyár volt, amikor egy kissé 
meg is haladta a hőségnapok száma az idei értékeket 
Sárospatak térségében is. 

Az átlagos 550-600 mm évi csapadékösszeg az or
szágos átlagnál nem sokkal kevesebb. Azonban az idei 
száraz, egyes térségekben rekord száraz periódus Sá
rospatak térségében is érezteti hatását, de nem olyan 
szigorú mértékben, mint egyes alföldi vagy déldunántúli 
megyékben. Augusztus végéig a sokévi átlagos csapa
dék mennyiség mintegy 40%-a hullott le Sárospatak 
térségében. Azaz a mérsékelt száraz jelző az idei év
ben csak az ország más térségeivel szemben tett 
összehasonlításban állja meg a helyét. 

Ha a téli hónapok hőmérsékleti normál értékeit vizs
gáljuk meg, akkor megtudhatjuk, hogy egy átlagos téli 
napon a minimum hőmérsékletek -3, -6 fok között 
alakulnak. Az átlagos értékeknél természetesen jóval 
hidegebbek is előfordulhatnak. Sárospatakon a téli hi
deg rekordot nem is olyan régen, 1987januárjában 
jegyeztéklel. Az 1987januári középhőmérséklet-8,4°C 
volt, ami mintegy 5 fokkal alacsonyabb az ilyenkor meg
szokottnál. A különösen kemény, hideg időszak január 
8. és 15. között volt. Január 11 -én elkezdett havazni, és 
kisebb megszakításokkal szinte két napig egyfolytában 
esett a hó. Tizenharmadikán hajnalra kiderült az ég, 
feltámadt a szél és ezen a reggelen mérték a leghide
gebbeket az egész országban. Sárospatakon ekkor 
mérték a helyi rekord hideget, -17,8°C-ot. 

A telek másik fontos jellemzője a hótakaró vastagsá
ga, előfordulásának tartama, első és utolsó megjelené
sének időszaka. Sárospatak térségében a telente elő

forduló hótakarós napok átlagos száma 40-45 közé 
tehető. Persze az esetek 10%-ában 65-75 napon ke
resztül is összefüggő hótakaró boríthatja a vidéket. A 
telente előforduló átlagos maximális hótakaró nagysága 
mintegy 15 cm, az esetek 10%-ában azonban akár 
30-40 cm-es összefüggő hótakaróra is lehet számítani. 

Érdemes megemlíteni az átmeneti évszakok néhány 
érdekes jellemzőjét. így például a térségben az első 
fagyos nap átlagosan április 20., míg az utolsó általában 
október 15. tájékán körül fordul elő. A fagymentes idő
szak átlagos tartama mintegy 170-180 nap ezen a vidé
ken. A 10°C-os napi középhőmérséklet tavaszi határ
napja április 15. és 20. közé esik. Ennek megfelelően 
az erdők-mezők jól ismert vadvirága, a gyermekláncfű 
virágzásának átlagos időpontja Sárospatak környékén 
április 15. és 20. közé esik. Az orgona inkább a 12-13 
fokos napi középhőmérséklet tavaszi határnapja után 
kezd virágozni, azaz Sárospatak környékén átlagosan 
május 1. és május 5. táján. Érdemes még megjegyezni, 
hogy ezen a vidéken a fehér akác virágzásának átlagos 
időpontja május 20. és 25. közé tehető egy átlagos 
időjárású esztendőben. 

Néhány más éghajlati jellemzőről szólván, például az 
évi átlagos napsütéses órák száma 1900 óra, ami or
szágosan a legalacsonyabbak közé tartozik. Ennek 
megfelelően a borult napok évi száma az ország nyugati 
csücskéhez hasonlóan ezen a vidéken a legtöbb. Mégis 
a csapadék jóval kevesebb, mint például Nyugat-Du
nántúlon. Sárospatak borult, napfényben szegény, 
ugyanakkor az ország viszonylag szélcsendesebb 
vidékei közé tartozik. A szélcsendgyakoriság mintegy 
10%-os. Ha nincs szélcsend, akkor több mint 30%-ban 
északi, 15-20%-ban északnyugati irányú szél fúj, ami 
annyit jelent, hogy a szeles időszakok mintegy felében 
az északnyugati-északi szélirányok a jellemzők. 

Nemes Csaba 
Országos Meteorológiai Szolgálat 



3. KÖZGYŰLÉS 
Szombaton fél kilenckor kezdődött Sárospatak impozáns épületében, Makovecz Imre építész és 
Mezey Gábor belsőépítész által tervezett kultúrközpontban a küldöttközgyűlés. 

SCHMOTZER ANDRÁS: 

Elnöki köszöntés é s megnyitó 
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! 
Túl a szakmai napon és az ünnepi megemlékezésen, a 126 éve alapított OEE küldöttközgyűlésén köszöntöm 

baráti szeretettel tagságunk minden képviselőjét, a küldötteket, választmányi és elnökségi tagokat, 
- nagy tisztelettel Baross György, JoachimBuff urakat, egyesületünk tiszteletbeli tagjait, 
- köszöntöm különös tisztelettel dr.GergátzElemér földművelésügyi miniszter urat, 
- meleg szeretettel dr. Tarján Lászlónét, a KTM államtitkárát, aki egyben meghívott előadónk is, 
- megkülönböztetett tisztelettel dr. RottNándorurat, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnökét, 

aki szintén meghívott előadónk, 
- barátsággal Dauner Mádon kollégánkat, az FM Erdő- és Faipari Főosztálya vezetőjét, 
- nagy tisztelettel a Waldbott család körünkben megjelent tagjait, valamint a közgyűlésünket jelenlétükkel 

megtisztelő külföldi vendégeinket, közülük is 
- Rassu Prinz von Bayern urat, a Burgenlandi Erdészeti Egyesület elnökét, 
- JoachimBuff urat, úgy is, mint a Német Erdészeti Egyesület képviselőjét, 
- AndrejDorcik urat, a Szlovák Erdészeti Egyesület elnökét, 
- MilánHocevar urat, a Szlovén Erdészeti Egyesület elnökét, és valamennyi külföldi vendégünket, 
- örömmel köszöntöm a társegyesületek, a különböző politikai pártok, a sajtó és a rádió tisztelt képviselőit, 

mindazon szervezetek és szövetségek tagjait, akik egyesületünkkel reményünk szerint együttműködve akarnak és 
tudnak tenni a krönyezetünk védelméért és a magyar erdőkért 

- és végül szeretném köszönetemet kifejezni a rendezvényünket befogadó városnak és vezetőinek, valamint a 
Borsodi EFAG vezérigazgatójának, Cserép Jánosnak és minden kedves kollégájának, hogy teret adott és 
megszervezte ezévi közgyűlésünket, melyet ezennel megnyitok! 

sty sfo sfe yfe >fo *tffi 'iffi tp* *C(fi -tp* 

Mielőtt munkánk sűrűjébe vágunk - úgy érzem - néhány szóval indokolnom kell közgyűlésünk meglehetősen 
rendhagyó, zsúfolt programját, a hely, az időpont és a téma megválasztását. Nagy örömmel vettük házigazdánk 
meghívását, ez a helyszín az itteni adottságok és a genius loci (a hely szelleme) miatt ugyanis e sorsfordító 
rendezvényünk eszményi színhelyéül kínálkozott. 

Megnyugvásunkra szolgál, hogy ha megkésve is, két súlyos mulasztást végre jóvátehetünk. Az első, szinte 
érthetetlen adósságunk az volt, hogy egyesületünk -126 éve alatt legnagyobb fórumunk és legmagasabb szintű 
testületünk - még soha nem jutott el erre a vonzó, erdészeti szempontból egyik legérdekesebb, s legjelentősebb 
tájra. A másik mulasztásunk - mondhatnám: bűnünk - pedig a magyar erdészet kiemelkedő géniusza, báró 
Waldbott Kelemen emlékének és gazdag hagyatékának méltatlan mellőzése volt. 

Külön szerencse, hogy ráadásul a rendkívül kedvező termőhelyi adottságok, a messze földön híres, páratlan 
minőségű ökotípusa az erdők királyának, a kocsánytalan tölgynek, a természet megújuló erejét lépten-nyomon 
hirdető bükk, és a nagy elődünk szakszerű gazdálkodásából eredő gyakorlati tapasztalatok kimeríthetetlen 
kincsestára valósággal predesztinálják a zempléni erdőket a természetközeli erdőgazdálkodás programjának 
meghirdetésére, kiterjesztésére. 

Közgyűlésünk mottója remélhetőleg már nem kíván részletes indoklást. Az erdővel szemben támasztott 
társadalmi igény radikális változását nem venni tudomásul a szakma öngyilkossága lenne. Tudomásul kell 
vennünk, hogy az erdő az egész társadalom tulajdona, globális jelentőségű, nélkülözhetetlen közvagyon. Fenn
tartása, gondozása, fejlesztése, az olykor felelőtlen, önző és kapzsi ember által rajta ütött sebek gyógyítása a ma 
és főleg a jövő szakemberének első számú feladata. Ehhez a munkához szakmánk minden területén megújulásra, 
esetenként gyökeres változásra és mindenekfölött új, ökológiai ihletésű gondolkodásra van szükség. Az idő sürget, 
a késlekedés jóvátehetetlen katasztrófát eredményezhet. 

A megoldást nem hagyhatjuk a más közegben felnövő, következő generációra. Ugyanakkor - be kell vallanunk! 
- egyedül képtelenek vagyunk gyorsan kibújni saját bőrünkből, mellőzni beidegződött mozdulatainkat, és minde
nekelőtt pótolni hiányzó alapismereteinket. Ez a felismerés a magyarázata annak, hogy - rendhagyó módon -
ezúttal nem magunk között vagyunk, közös ügyünket, a természeti környezetvédelmet csak minden érintettel együtt 
szolgálhatjuk sikerrel. Tudjuk, hogy hivatásunknál fogva bennünket, erdészeket terhel elsősorban a felelősség a 
magyar erdők sorsáért. Mi vállaljuk ezt a felelősséget, de tudvalevő, hogyha erdeinket visszafordíthatatlan 
károsodás éri, következményeit minden ember egyformán kényszerül elszenvedni. 




