
Bajnai emlékhelyek 
Örvendetesen szaporodnak az országban az erdészek ál

tal készíttetett emlékfák, emlékhelyek. Elhunyt kollégáink 
emlékét így őrizve a feledéstől, s figyelmeztetve az élőket 
az elmúlásra. 

Bajnán az erdészet udvarán hatalmas kocsányos tölgy 
törzs - rajta a felirat: „In memóriám" és rajta az apró réz
lapocskákon az elhunytak neve. 

A bajóti erdőben Kósa Ernő fiatalon meghalt kerületve
zető erdész emlékét kopjafa hirdeti, rajta a felirat, melyet 
Cserjés Antal fogalmazott: 

„Őrizze-e kopjafa azok emlékét, akik egész életüket az 
erdőnek szentelték, hogy azt számodra és utódaid számára 
felneveljék, megőrizzék. Benne mindenkor megtalálod a 
csendet, nyugalmat, felüdülést, békét. 

Nem romboló kezeknek, hanem az együttérző szíveknek 
állították a volt kollégák a Parkerdőgazdaság dolgozói. 
(1992)" 

O 
Áprily Róbert a bajnai erdészet igazgatója emlékeztetett 

a régi bölcsességre, hogy aki nem becsüli a múltat, az nem 
bízhat a jövőben sem. Márpedig a jövőbe vetett hitre most 
különösen nagy szükség van. 

Pápai Gábor 

Finn Erdészeti Kutató Intézet Helsinkiben (Vantaa) 
A fejlett finn kutatás központja 1917 óta működik mint Európa egyik legnagyobbika. Nyolc kutatóállomása, 800 

dolgozója (közülük 200 kutató, 144 000 ha erdeje van, ebből 67 000 ha védett természetes erdő. Háromévenként 
értékelik 100 kutatási tervüket. Élenjárók az erdőleltározásban és állapotfigyelésben. Négy kutatási területen működ
nek: faszükséglet csökkentése; biológiai különbözőségek megállapítása; az erdő egészségi állapota, erdőfunkciók. 

Kiemelkedő projektjeik: erdei ökorendszerek, környezeti változások, erdei talajokkal való gazdálkodás, a vegetáció 
leírása és osztályozása, erdészeti genetika, nemesítés; csemetekertek; erdőfelújítás; erdőművelés, nevelés; erdővágás 
és faszállítás; fafeldolgozás és energiahasznosítás; az erdő egészségügye; az erdő környezeti hatása; erdőleltár; pro-
fitálás befolyása az erdőgazdálkodásra; gazdálkodás tervezése; az erdő sokféle funkciója; biológiai különbözőségek; 
fakereskedelem; erdőipar és termékei; erdészeti laboratóriumok; erdőpolitika; erdőstatisztika; információs rendszerek; 
kutatási programok; publikációk; információs rendszerek a kutatáshoz; kísérletek a mintaterületeken; nemzetközi 
aktivitás. 

(A Sumarski List horvát erdészeti szaklapból referálta: Abonyi István) \ . . J 



Az erdő titkai 
1992-ben a Gerecséi Tájvédelmi Közret területén 

Kundráth Ferenc természetvédelmi őr sajátos felszíni je
lenségekre figyelt fel, melyekről értesítette a múzeumot. 
A területet még az év folyamán megszondáztuk és egy 
Árpád-korban épített templom részletére bukkantunk a 
kutatóárokban. A patkó alakú szentély falán in situ fres
kó volt látható, az apszis külső omladéka közül pedig 
egy XIII. sz.-i, aranyozott, drágakő foglalatokkal ellátott 
limoges-i kereszt került elő. 

A helyet Kovács i pusz ta t emplomkén t je lzik az 1811-ben 
készített Esz te rházy-urada lmi erdőtérképen. Kovácsi nevű 
falu egy 1366-ban kelt oklevélben szerepel először és a X V . 
sz. végéig folyamatosan lehet emlí tésével az okiratokban 
találkozni . Az írásos ada tok alapján a te lepülés nagy b izo
nyossággal kö the tő a megtalá l t t emp lom környezetéhez , hi
szen a leírások szerint az Tardos , To lna és Agostyán között 
he lyezkedet t el, akárcsak a megtalá l t t emp lom. 

Bár a korabeli oklevelekben nincs utalás a t e m p l o m vé
dőszentjére, recens források alapján mégis valószínűsíteni 
lehet, hogy az Szent Péter volt, mer t Nácz József 1899-ben 
arról ír, hogy a baji erdeiben egy 6-7 m átmérőjű kör alakú 
torony maradványa i láthatók, melye t a nép Peterskirchének 
nevez. (Baj községet 1745-ben betelepí tet t németek lakják.) 

A templom és a temető (Fotó: dr. Petényi Sándor) 

A lelőhelyről már 9 évvel korábban is említést tettek, 
hiszen Gyula i Rudolf a K o m á r o m Vármegye i Történeti és 
Régészeti Egyle t Je lentésében 1890-ben az alábbiakat írta: 
„A baji erdőben egy úgyneveze t t Pusz ta - t emplom alapkövei 
láthatók, az e r d ő l egmagasabb pontján egy kővel kirakott 
halastó he lye s beomlo t t lyukak vannak, hihetőleg egy p ince 
maradványai . . . " . Az e lmúl t 100 év alatt azonban a romoka t 
az e r d ő teljesen benőt te , napjainkra semmi n e m látszott be
lőlük. A környék lakóinak emlékeze te sem őrizte már őket, 
a szakma figyelmét pedig elkerül ték a múl t századi feljegy
zések. Egy természetvédelmi őrnek köszönhető, hogy ezt az értékes lelőhelyei nem nyelte el végleg az idő. 

A templom feltárása 1996-ra fejeződött be . A z ásatás so
rán felszínre került a déli nagy résablak több faragott köve , 
a szentségtar tó két szépen megfaragot t darabja és a tardosi 

vöröskőből készített oltárlap egy jelentős mére tű töredéke, 
közepén az ereklye tartására kifaragott szögletes mélyedés
sel. A XII . sz. végén - XIII . sz. elején emel t épület bejárata 
nyugaton volt. A rotttnda északi falívébe egy ülőfülkét épí
tettek, a déli ívhez pedig egy ossar iumot a XV. sz. második 
felében. A templombelső t legalább kétszer kifestették. A 
második festés és az ossar ium épí tése egy időben történt, 
így e lmondha tó , hogy a X V . sz. másod ik felében az épüle
ten je len tős átalakí tások történtek. 

A templom pusz tu lása a törökükhöz köthető', akik pad
lóját áttörték, az odatemetet t s írokat kirabolták. 

Az eredeti he lyükön megmarad t freskókat leválasztottuk 
és restaurál tat tuk. Je lenleg a baji iskolában vannak kiállítva. 
A néhol 140-150 cm magasan álló falakon közadakozáshói 
á l lagmegóvó munká t végeztünk, bemuta tha tó állapotba hoz
va a romot , mely így a Gerecséi Tájvédelmi Körzet egyik 
lá tványosságává vált. 1996-tól a t emplomot körülöle lő te
m e t ő feltárásán dolgozunk. Edd ig 102 sírt bontot tunk ki és 
számos övcsatot , ruhadíszt , gyűrűt , pártát találtunk. 

A templomtól mintegy 80 m-re délkeletre találtunk rá a 
Gyulai által leírt p incére , amely egy nemesi udvarház főé
pületének az alapjául szolgált . Magá t a területet a nemesek 
már a XIV. sz. végén - X V . sz. elején lakták. Ekkor azon
ban még csak 170 cm mély 5 4 0 x 5 6 0 cm alapterületű, ab
laktalan ve remházban éltek, innen köl töztek aztán át vala
mikor a X V . sz. második felében a kőépületbe, melynek 
már feslett padlótéglája és kályhája is volt. (Megtaláltuk 
teljesen épen azt a padkás mészége tő kemencét , melyben a 
meszet éget ték az épí tkezéshez.) 

A nemesi udvarház lakói számszerí jat és nyilat egyaránt 
használ lak, díszes poharakból ittak és a jobbágyokkal jelen
tős gazdasági tevékenységet folytattattak, mint azt az eddig 
előkerült vaseszközök tanúsítják, hiszen találtunk aratósar
lókat, kapál , fúrókat, vonókéseket , fűrészt, fejszét, szekercét 
és biztos adataink vannak egy kovácsműhely meglétére is. 
A sok patkó, zabla és sarkantyú pedig jelentős lóállomány 
tartására utal . 

Az udvarház területén számos ér tékes és érdekes objek
tumot sikerült eddig feltárnunk, á m ezekről a kötött terje
delem miatt most nem lehet beszámoln i . Annyit azonban mindenképpen meg kell említeni, hogy az erdővel benőtt, jórészt bolygatatlan lentlet páratlan épségben őrizte meg őket. Ezért lenne fontos a p l ébán ia t emplomhoz tartozó, de 
még nem ismert területen fekvő - az oklevelek által is em
lített - falut megtalálni és feltárni, hiszen egy mezőgazda
sági művelés alatt álló, mélyszántással és egyéb tevékeny
séggel bolygatot t v idéken esély sincs arra, hogy olyan részleteket figyeljünk meg, mint amilyenekre egy erdő által védett terület már bizonyítottan lehetőséget ad. 

Végezetül meg kell emlí teni azt, hogy a múzeum sanyarú 
anyagi helyzetét látva, a Gerecséi Tájvédelmi Körzet veze
tője Czumpf Attila évről évre sokat fáradozik azon, hogy 
segítsen az ásatások folytatásához szükséges pénz előterem
tésében. Jóindulattal kezel te és kezeli munkánka t a Tatabá
nyai Erdészet egykori és je lenlegi igazgatója, Mórocz Gyula, i l letve Kelecsényi Péter, va lamint a terület erdésze, Hoff-inan Gábor is. Dr. Petényi Sándor régész Kuny Domokos Múzeum 



ERDŐKERÜLŐBEN KÖNYVESPOLC 

„Erdei tanterem" 
„A miskolci 36. számú Altalános Iskolában adott a lehető

ség a pedagógusok számára, hogy a tanórák és a szabadfog
lalkozások egy részét a fenyőerdőben lévő erdei tanteremben 
tarthatják. Erre alapozva kidolgoztak egy légzőszervi megbe
tegedéseket megelőző programot, amellyel április 20-án, dél
után fél 5-től ismerkedhetnek meg az érdeklődők az iskolá
ban." (Déli Hírlap) 

A tudósítás a tanterem létesítésének éppen 25. évfordulóján 
ad tájékoztatást jelenlegi hasznosításáról. 

A miskolci 36. sz. Altalános Iskola (Sas utcai) vezetősége 
1972-ben kéréssel fordult a volt Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság és a M É M Miskolci Állami Erdőrendezőség illeték
eseihez erdei tanterem létesítésének ötletével. 

Az iskola erdő közeli fekvése, a gondolat megvalósítható
sága arra ösztönözték az erdészeti szerveket, hogy támogassák 
a tanterem létrehozását. Tudták, hogy az oktatás ilyen lehető
ségének az elterjedésével a gyermekek a természettel szoros 
kapcsolatba kerülnek, megkedvelik azt és igényükké válik az 
egészséges életmód. Az ilyen módon természetszeretetre nevelt 
emberpalánták közül remélhetőleg többen választják majd az 
erdészhivatást és válnak kiváló szakmunkásokká, technikusok
ká, mérnökökké. 

A tanterem avatását 1973. május 27-én a Nemzetközi Gyer
meknap alkalmából rendezett ünnepség keretében tartották, 
melyen Csermely László volt erdőigazgató az iskola volt igaz
gatójának, Bartha Lászlónak jelképesen átnyújtotta a létesít
mény kulcsát. 

A tanterem létrehozásából jelentős társadalmi munkával vet
te ki részét az erdőgazdaság fahasználati osztályának közössé
ge Szegő Lajos osztályezető irányításával, valamint a LÁEV 
KISZ szervezetének tagjai. 

Az eltelt 25 év alatt a tanterem karbantartására rendszeresen 
gondot fordítanak. Az évek során további fejlesztések történ
tek. Felépült egy esőbeálló, szalonnasütők és sportolási célokat 
szolgáló lőtér. 

Az időjárástól függően az erdei tanteremben tartják a bio
lógia-, földrajz-, rajz- és énekórákat. Többször rendezi üléseit 
a szabadban a tantestület is. Most már a légzőszervi bántal-
makban szenvedő gyermekek gyógyulását szolgáló program 
teljesítését is segíti. 

A nehéz gazdasági körülmények között, a rombolási vágytól 
űzött embertársaink ténykedésének hatására az erdei létesítmé
nyek, melyeket több évtizeden keresztül építettek, megállítha
tatlanul pusztulnak. Ilyen körülmények között örömmel emlé
kezünk a negyedszázados jubi leumra és mondunk köszönetet 
azoknak, akik a tanterem megóvásáért tettek és a jövőben is 
tenni fognak. 

Schalkház Lipót 

Az agrár tankönyvkiad 
Az agrár-felsőoktatás területén, a Földművelésügyi Minisz

térium (FM) felügyeletével 1992. óta működik az Agrár Intéz
ményközi Tankönyvkiadási Szakértői Bizottság (1TSZB). A bi
zottságban minden agrár kar, valamint az FM egy-egy fővel 
képviselteti magát. Az ITSZB működésében különválasztandó 
az 1996-ig tartó, és az azt követő időszak. A különválasztást 
a tankönyvtámogatási háttér megváltozása indokolja. 

1996-ig a bizottság az agrár tankönyvkiadás teljes folyama
tát felügyelte, irányította és bonyolította, nevezetesen: 

- értékelte és rangsorolta az egyes karokról hozzá beérkező 
tankönyvírási javaslatokat; 

- a rendelkezésre álló anyagi háttér (évente 40-60 millió 
Ft-os FM támogatás, valamint a megjelent könyvek eladásából 
visszafolyt összeg) segítségével biztosította az arra alkalmas
nak ítélt kéziratok tankönyvkénti megjelenését. 

Ebben az időszakban a hallgatók a tankönyveket jelentős 
kedvezménnyel (az önköltségi ár 25+90% között) vásárolhat
ták, így az eladásból visszaforgatott összeg lényegesen keve
sebb, mint a könyvkiadásra fordított összeg. Az első szakasz
ban, tehát 1996. végéig összesen 75 db agrár tankönyv jelent 
meg, az 1-75. sorszámú könyvek. 

1997-től kezdődően alapjaiban változott meg a felsőoktatás 
tankönyvtámogatási rendszere. A változás fő jellegzetessége 
az, hogy a rendelkezésre álló összegek a művelődési és köz
oktatási miniszter által létrehozott kuratórium hatáskörébe ke
rültek, ahonnan a könyvkiadókon keresztül lehet ezekhez, pá
lyázat útján, hozzájutni. Ezen időszakban az ITSZB tevékeny
ségi köre: 

- a hozzá eljuttatott agrár tankönyv kéziratok értékelésére 
és rangsorolására, valamint 

- a korábbi ITSZB könyvek eladásából visszafolyó össze
gek ismételt felhasználására terjed ki. 

Az ITSZB értékelő és rangsoroló véleményét - tekintettel 
arra, hogy az agrárfelsőoktatási intézmények (karok) összesített 
véleményének fogható fel - a tankönyvkiadási kura tór ium 

ís közelmúltja és jelene 
szakértői bizottságai a végső döntésük meghozatalánál figye
lembe veszik, tehát az ITSZB támogatást élvező kéziratok esé
lye a kiadói pályázatokon megnő. 

A korábbi ITSZB könyvek eladásából befolyt összegeket 
1997-től az ITSZB elsősorban a már korábban megjelent, de 
azóta elfogyott tankönyvek újra kiadására fordítja, tekintettel 
arra, hogy az új pályázatos rendszer jelenleg az újra kiadásokat 
nem támogatja. 

A második szakaszban: 
- az 1997-re kiírt felsőoktatási tankönyvkiadási pályázat ke

retében 17 db, az ITSZB által támogatott agrártankönyv jelent 
meg, a 77-93. sorszámú könyvek, valamint 

- az 1998-ra kiírt pályázaton 12 db ITSZB által támogatott 
agrár tankönyvet ítélt a kuratórium megjelentetésre alkalmas
nak, melyek így ez év folyamán megjelennek. 

Az ITSZB tevékenységének eddigi szakaszában dicséretes 
eredményt tudhat magáénak az erdészeti és faipari szakterület. 
Eddig - a 2. kiadásokat nem számítva - megjelent összesen 
95 db agrár tankönyv, melyből 15 db - 15,8% - (az 1, 35, 
39-40, 54-57, 65 , 73, 77, 8 1 , 83 és 90. sorszámú könyvek) a 
Soproni Egyetem Erdőmérnöki, illetve Faipari Mérnöki Kará
nak tankönyve, olyan tankönyv, amelyet teljes egészében a 
Soproni Egyetem oktatói írtak. 

Megjelent továbbá 4 db olyan tankönyv (a 63 , 85-86. és 
89. sorszámú könyvek), melyekben egyetemünk oktatói társ
szerzők, így ezek a könyvek részben vagy egészen szintén tan
könyvként használhatók karainkon. Elmondható tehát, hogy a 
Soproni Egyetem oktatói az eddig megjelent ITSZB könyvek 
20%-ánál szerzőként (társszerzőként) jelen vannak. 

Tankönyvként - elsősorban ajánlott irodalomként - karaink 
természetesen olyan könyveket is használnak a megjelentek 
közül, amelyeket más agrár karok oktatói írtak (ilyenek a 4, 
8-10, 12-18, 20, 22, 24-26, 33-34, 36-37, 52-53, 58, 67, 71-72, 
74-75, 79-80. sorszámú könyvek). 


