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100 éve született Barlai Ervin 
Egy magyar erdőmérnök, aki először bírálta nyilvánosan 

a sztálinizmus közgazdasági alapjait 

Előzmények 
Barlai Ervin 1899. június 19-én született Korompán (ma 

Szlovákia), aki hármas minőségben is kiérdemelte, hogy helyét 
az erdész társadalom, idősorrendben Bedő Albert, majd Kaán 
Károly mellett jelölje ki az erdészet történetében. 

Először Barlai volt annak a kornak egyik legkiválóbb és 
tegyük hozzá egyetlen közgazdásza az egész szocialista rend
szerben, aki már a legmerevebb tervgazdasági szabályozó rend
szer bevezetésének időszakában nyilvánosan - a legrangosabb 
szakmai folyóirat, a Közgazdasági Szemle hasábjain - bírálta 
a szabályozó rendszert, mert a társadalom érdekei ellenhatott. 

Másodszor Barlai volt kétségtelenül korszaka legkiválóbb 
felkészültségű szervezője; ő szervezte meg a MALLERD-et, 
amely szervezet az erdészet történetének legsikerültebb állam
erdészeti szervezete volt, amelyben célszerűen ötvözte a piac-
gazdsági formákat az állam távlati érdekeivel. Ezt a szervezetet 
politikai okokból többször szétverték, de végül mindig kény
telenek voltak ezen szervezeti formához visszatérni. 

Végül, amikor a hatalomátvétel után 1949-ben, az MA-
LERD egész vezetését eltávolították és Barlait megbízták -
egy jószándékú munkáskáder mellett - a faipari kutatás meg
szervezésével, akkor lerakta az alapjait a magyar faipari kuta
tásnak, amit tehetséges fiatalok fejlesztettek aztán tovább. 

Ebben a rövid megemlékezésben arra a tanulmányára sze
retném felhívni a figyelmet, melyben az erdőgazdaság és faipar 
konkrét példáin keresztül bizonyította, hogy a - nálunk is szol
gai módon lemásolt és bevezetett - sztálini közgazdasági rend
szer tervezési, ár, bér és egyéb elemei miképpen kényszerítik 
az üzemeket a népgazdaság tényleges érdekeivel ellentétes te
vékenységre. 

A sztálini közgazdasági rendszer teljes körű bevezetése 
1950-ben történt meg. Alig telt el 2-3 év, világossá vált előt
tünk, hogy az erdészetben és faiparban - de nyilván a többi 
ágazatban is - ez a rendszer anyagpazarláshoz, minőségrom
láshoz, a hatékonyság nagymérvű romlásához vezet. Emellett 
a termelési folyamatok rendkívül aprólékos, sok ezer kötelező 
mutatóval behatárolt vezetése hovatovább elviselhetetlen bü
rokráciához vezetett. 

Egy idő múlva felvetődött, hogy ennek nyilvánosan is han
got kellene adni. Barlaira gondoltunk, aki egyedül volt alkal
mas - sokoldalúan felkészült erdész közgazdászként - ennek 

Középen Barlai Ervin (1941.) A Kerkavölgyi Rt fürészüzemé
ben) 

az ellenzésnek megtámadhatatlan érvekkel történő, diplomati
kusan megfogalmazott elkészítésére. 

Barlainak minden oka megvolt, hogy ezt a felkérést visz-
szautasítsa. Mint vezető, a MALLERD-et az ország egyik leg
jobban működő állami nagyvállalatává fejlesztette, amelyik a 
háború utáni újjáépítés mérhetetlen nehézségei közepette ellát
ta az országot bányafával, talpfával, épületfával, a lakosságot 
tűzifával; mégis a hatalomátvétel után könyörtelenül elbocsá
tották és az akkor alakuló kis Faipari Kutató Intézetben kereste 
meg szűkös kenyerét. Másrészt a legsötétebb koncepciós perek 
időszakában életveszélyes volt megkérdőjelezni a sztálini gaz
dasági rendszer valamelyik elemét, nemhogy alapvető tételeit; 
így érthető lett volna, ha nem kíván a történtek után újra a 
nyilvánosság elé lépni. 

Barlai azonban szakmája és hazája igazi érdekei elkötele
zettje volt, aki mindenkor helyt állt, amikor szükség volt rá; 
vállalta a tanulmány elkészítését. Ilyen körülmények között ke
rült sor az alábbi cikk megírására: 

„TERMELŐI ÁRRENDSZERÜNK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA A FAIPARBAN" 

Ezzel a címmel jelent meg a Közgazdasági Szemle 1955. 
évi 1. számában Barlai írása. A cikk lényege, röviden, az aláb
bi: 

„A termelői árrendszeről, gazdaságvezetésünk egyik legfon
tosabb pilléréről egyre több szó esik. A megjegyzések rend
szerint a következő négy kérdés köré csoportosulnak: 

1. Termelői árrendszerünk némely népgazdasági ágban nem 
az anyaggal való takarékosságra, hanem anyagpazarlásra ösz
tönöz. Ez is egyik oka, hogy sok területen az alapanyagterme
lés fejlesztésére irányuló nagy erőfeszítéseink és elért eredmé
nyeink ellenére is anyaghiánnyal küzdünk. 

2. Termelői árrendszerünk hányossága megnehezíti, hogy 
megítéljük, mely termékek termelése, illetve mely termelési 
ágak fejlesztése gazdaságos, vagy gazdaságtalan a népgazda
ság szempontjából. Ez a fogyatékosság különösen súlyosan ki
domborodik az exportcikkek termelési feladatainak megállapí
tásakor és az importanyagok hazai pótlásával kapcsolatos kér
dések vizsgálatakor. 

3. Termelői árrendszerünk egyes esetekben akadályozza, 
hogy a gazdasági vezetők, vállalati szakemberek megtanulják 
a gazdasági tevékenység abc-jének nevezett jövedelmezőség 
mérlegelésének lehetőségét. A mostani termelői árrendszer oly
kor a népgazdasági károkat a gazdasági vezetők szempontjából 
eredménynek, a népgazdasági eredményeket pedig, az ő szem
pontjukból, árnak tünteti fel. 

A termelői árrendszer hatása az anyagmegtakarításra 
Vizsgáljuk meg a fűrészipar termelésében legnagyobb meny-
nyiségben előforduló lombfiírészáruk termelői árrendszerét és 
kíséreljük meg, hogy az elemzés révén népgazdságunk szem
pontjából esetleg hasznos következtetésekre jussunk. A mostani 
termelői árrendszerben a lombfafiZrészáru árának megállapí
tása a vállalati önköltségre épül. A termelési költségek össze
tétele a következőA+B=Ö (A=anyagköltség, B=munka
bérköltség, Ö=önköltség), ha az egyenletbe behelyettesítjük 
I m* fűrészáru termelési költségeinek számszerű" értékeit, az 
eredmény 419,25+92,41=51'1,66. Ha a munkabérköltséget 
100-nak tekintjük, akkor a bérköltség és az anyagköltség ará
nya = 100:453. Eszerint ha a vállalat 1%-kal, 4,19 forinttal 
akarja csökkenteni az anyagköltséget, akkor legfejebb 4,19 fo-



rinttal, 4,53%-kal több munkabértfordíthat erre a célra, mert 
különben az önköltség emelkedik. 

De az anyagkihasználás 1%-os javításához nem elég 4,19 
forint pótlólagos bérköltség, mert ez csak 53 percnyi munkaidő 
bérköltségének felel meg. Ha azt akarnánk például, hogy 1 m 3 

rönkből ne csak 67 m 3 , hanem 68 m 3 fűrészárut termeljünk, 
akkor sokkal gondosabban kell elvégezni a fűrészlapok előké
szítését és beakasztását, a lapok beosztásának megfelelő átmé
rőjű rönköket kell összeválogatni és „görbe vágás" esetén a 
fűrészlapokat ki kell cserélni. Egy csere legalább 120 perc 
munkaidő-„veszteséget" jelent (6 dolgozó á: 20 perc). Az üzem 
ma azonban inkább görbén vág és selejtet termel, nem cserél 
pengét, mert emelkedik az önköltsége. Ha azonban úgy alakí
tanánk a termelői árrendszerünket, hogy - a kiskereskedelmi 
árakat változatlanul hagyva - a fűrészáruk árát a kiskereske
delmi árakból visszafelé számolt rönkárak alapján számíta
nánk, akkor a fűrészárutermelés a következő összefüggés sze
rint alakulna: A+B=Ö, vagyis 1607+92,40 = 1699,40, a bér
költség és az anyagköltség aránya pedig B:A = 100:1727 lenne. 
Ebben az esetben ha 1% (16,07 forint) anyagköltséget akarunk 
megtakarítani, akkor ebből a célból 17,37%-kal (16,07 forint
tal) növelhetjük a munkabért az önköltség növelése nélkül. Ez 
203 perc munkaidő bérköltségének felel meg, vagyis többnek, 
mint az előző példában kimutatott 120 perc munkaidő-szük
séglet; tehát az üzemnek érdemes rátérnie az anyagtakarékos 
technológiai eljárások alkalmazására. 

A lombja termelői árrendszerének szerkezete 
1. ERDÉSZET. A tervezett rönkárak a kitermelés tervezett 

vállalati önköltségével egyenlők. Ez az önköltség javarészt bér
költségből adódik, mert az erdészet mai termelési árrendszeré
ben a tődr minimális, 19,30 forint, gyakorlatilag elsikkad. Az 
élőfa megtermelési költségei irreálisan kis önköltséghányadot 
alkotnak; azok a költségek, melyeket 80-100 éven át az élőfa-
készletre fordítottunk, ki kellene fejeződnie a termelői árrend
szerben js . 

2. FŰRÉSZIPAR. Önköltségi áron veszi az erdészettől a 
rönköket (kitermelési ár + átlagos szállítási költség), majd vá
lasztékonként különböző - 0-17-30%-os - forgalmi adóval nö
velve adja el a nagykereskedelmi vállalatnak. 

3. A NAGYKERESKEDELMI VÁLLALAT (FÜRFA). A 
fűrészüzemektől átvett termékek árát átlagos fuvarköltséggel 
(65 Ft/m 3) és 2% kezelési költséggel növeli és bruttó nagyke
reskedelmi áron számláz a kiskereskedelmi vállalatnak. 

4. A KISKERESKEDELMI VÁLLALAT (FÁÉRT). Bruttó 
nagykereskedelmi árhoz 7% kezelési költséget ad hozzá és így 
alakul ki a közületi fogyasztói ár. Magánfogyasztóknak a vál
lalat árkiegyenlítést számít fel; ez termékfajtánként 1005-1457 
Ft/m 3; súlyozott átlagértékben 1265 Ft/m 3. 

Ez az árrendszer tehát helytelenebb, mint az árrendszerünk 
általában, mert nem tartalmazza az erdőgazdasági termelési 
költségek jelentős részét; az élőfatermelés költségeit. 

Nem tekinthető helyesnek az a termelői árrendszer, amelyik 
csak a termelés vállalati költségeit tartalmazza; célszerűbb len
ne, ha a társadalmi tiszta jövedelem ott realizálódik, ahol ter
melik, vagyis az árarányok megközelítik a társadalmilag szük
séges munkaráfordítások arányait. 
Az üzemgazdasági helyzet az árrendszer átalakítása esetén 

Árrendszerünk átalakításának az volna a célja, hogy a ter
meléssel arányos nyereség (állami akkumuláció) a termelés he
lyén jelentkezzék. Ezt elérhetnénk, ha a mai rendszerben a 
FAÉRT-nél realizált árfölözési hányadot (átlagosan 1265 
Ft/m 3) a bérköltségek arányában elosztanák a termelési helyek 
között. Az így átalakított termelői árrendszer a következő elő
nyökkel járna: 

a/ ösztönözne az anyagmegtakarítást biztosító technológiai 
eljárások alkalmazására, mert üzem-köbméterenként 512 forint 
helyett 1700 forinttal számolná a termelt fűrészárut; 

b/ megszüntetné azt az állapotot, hogy hazákban, amelynek 
visznylag csekély az élőfakészlete és kevés az erdeje, a válla
latok közötti elszámolás alapjául szolgáló faárak kisebbek, 
mint bármely szomszédos országban. Ezért ütközik akadályba 
a fát helyettesítő anyagok felhasználása, mert a faszerkezetek 
látszanak a leggazdaságosabbnak, pedig valójában nem ez az 
igazság. Például a 2,60 m hosszúságú tölgytalpfa ára 56 forint, 
míg egy előfeszített vasbeton vágány alj 104,10 forintba kerül; 

cl biztosítaná, hogy a nyereség a termelés helyén és a ter
melés arányában jelentkezzék; 

d/ megszüntetné az üzem és népgazdaság érdekei közt mu
tatkozó látszólagos ellentétet; 

e/ lehetővé tenné a reális önköltségszámítást. 
Természetesen az új árrendszer meghonosításakor egyéb 

változásokkal is számolnunk kell. 

A nyereség helyes elosztásával képzett árrendszer 

Vállalat Munkabér 
Anyag
költség 

(vételár) 
Forgalmi 

adó 
Termelési 

érték 
(eladási ár) 

Erdészet 107 56 832 1055 
Fűrészipar 92,5 1607 97,5 1797 
FÜRFA 13 1875 13 1901 
FÁÉRT 57 1901 57 2003 

A mostani és az átalakított árrendszer hatása 
a termelés technológiájára 

A mostani Az átalakított 
árrendszerben 

1%-os anyagcsökkentésre 
fordítható munkabér Ft 4,2 16,7 

10%-os munkabércsökken
téssel lehetséges anyagpa
zarlás az önköltség csök
kentése nélkül a felhasz
nált anyag %-ában 

2,2 0,57 

Az átalakított árrendszer alkalmazásával 
elérhető eredmények 

Az átalakított árrendszer hatására a fűrésziparban ugyan
annyi rönkmennyiségből több s jobb minőségű készárut lehetne 
termelni. A Faipari Kutató Intézet három évi, ellenőrzött, vizs
gálatai alapján megállapította, hogy a mai műszaki és egyéb 
adottságokkal, megfelelő munkabéralap esetén, a termelés mu
tatószámai a következőképpen javulnának (elhagyva a tábláza
tokban közölt részletes számításokat): 

200 m? rönkből termelt többlet Az értéknövekedéshez 
szükséges munkabértöbblet 

m> forint forint 
4,77 14 147 8 330 

Ha a termelési értéknövekedésből levonjuk a munkabér
többletet (14 147 - 8330) a jobb anyagkihasználás révén nyert 
termelési értéknövekedés 581 7forint/l00 rr?. Ezt a mennyisé
get most külföldről kell importálnunk. 

Az átalakított árrendszer javítaná a felhasználó ipar anyag
normáit is. Nem hunyhatunk szemet afölött sem, hogy a leg
utóbbi időben a felhasználó ipar (bútoripar, vagon- és hajóépí
tőipar, épületasztalos-ipar stb.) fajlagos anyagfelhasználási nor
mái jelentősen (20-40 százalékkal) emelkedtek. Ez pedig a fel
használt fűrészáru minőségi romlása miatt következett be. Kü
lönösen a méretek állandósága és a felület simasága tekinteté
ben fordulnak elő hibák. Például a 48 mm vastagságú fűrészá
ruk között gyakran találhatók 44-52 mm-es darabok, sőt elő
fordul, hogy ugyanannak a fűrészárudarabnak egyik vége 
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46 mm, a másik 50 mm. A felület gyakran hullámos, durva 
megmunkálású. A felhasználó iparnak a fűrészáru felületeiből 
sima és sík felületeket kell készíteni. Minél egyenlőtlenebb a 
fűrészáru mérete, minél durvább a felülete, annál több gyalulási 
veszteséggel jár a megmunkálása. 

E cikk csak azt kívánta bebizonyítani, hogy ha a fűrészi
parban anyagmegtakarítást kívánunk elemi, akkor gondosan 
kell tanulmányoznunk a termelői árrendszerünk hatását, s azt 
úgy kell alakíuyiunk, hogy az anyaggal való takarékoskodás 
az üzemek szempontjából is előnyös, ne pedig hátrányos le
gyen." Eddig a cikk. 

A tanulmány közvetlen és közvetett hatása 
az ár- és tervezési rendszer fejlesztésére 

1956. január l-jén a magyar erdőgazdaságban országosan 
bevezették az új árrendszert és alapjaiban módosították az er
dészet tervezési rendszerét a Barlai tanulmányban ismertetett 
rendező elvek alapján. A KGST államokban egységes közgaz
dasági szabályozó rendszertől való ilyen alapvető eltérést nyil
ván csak a legfelső gazdasági szerv engedélyével lehetett meg
valósítani. Az eljárási folyamat, a közreműködők támogató és 
ellenkező véleménye is jellemző és érdekes, de ennek ismer
tetése jelen cikk terjedelmi korlátait meghaladná. Ezért most 
csak a bevezetett új rendszer lényegét és 1956. évi eredményeit 
ismertetem egészen röviden. 

Az új árrendszer rendezőelvei az alábbiak voltak: 
1. A kiskereskedelmi árak változatlanok maradtak, míg a 

nagykereskedelmi árak jelentősen megemelkedtek. Az ebből 
levezetett új faárak teljes egészében fedezik a kitermelés ön
költségét, benne a tőárat, továbbá tartalmazzák a fakitermelés 
4%-os nyereségét, amely jelentősen differenciált. 

2. Az új árak biztosítják a megfelelő arányt az iparifa és 
tűzifa között, továbbá az iparifa különböző választékai között 
azzal a céllal, hogy ösztönözzenek az iparifa - különösen az 
értékesebb választékok - kitermelésének növelésére. 

3. Az új árrendszer mind a termelőket, mind a fogyasztókat 
ösztönzi a faanyagokkal való szigorú takarékosságra. 

4. Az új faárak egészében magasabbak, mint a helyettesítő 
anyagok árai, ami elősegíti ez utóbbiak széles körű termelését 
és felhasználását. 

Az iparifa és tűzifa árai közötti arány a régi és az új ár
rendszerben az alábbiak szerint alakult: 

Választékok 
Nagykereskedelmi árak Ft 

1 m3 fatermék Index Választékok 
régi új 

Index 

Iparifa 226 601 265,9 
Tűzifa 200 263 131,5 
Különbség 26 338 

A régi árrendszerben az egyes iparifa-választékok közötti 
különbség 10-20 forint volt, az új árrendszerben 100-200 fo
rint, ami jelentős mértékben ösztönöz a racionális fakiterme
lésre és fafeldolgozásra, az értékesebb választékok termelésére. 

5. Az új rendszer létrehozta az Erdőfenntartási Alap elne
vezésű pénzügyi konstrukciót, amelyik: 

- egy közös alapba gyűjtötte össze az egyes erdőgazdasá
goknál keletkező tőár összegeit és annak elosztását központilag 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság kezelésére bízta; 

- az erdők felújításához évente szükséges összegeket kiveszi 
a Pénzügyminisztérium illetékességi köréből és ezzel függet
leníti a népgazdság éves költségvetésének hullámzásaitól és 
örökös vitáitól; 

- megoldotta a gyenge erdőállományokkal rendelkező, ezért 
nagyobb felújítási kötelezettséggel terhelt, tartósan veszteséges 
erdőgazdságok felújítási gondjait. 

6. Az új pénzügyi és tervezési mechanizmus gazdasági ered
ményei meghaladtak nemcsak Barlai rendkívül pontos vizsgá

latai alapján végzett, korrekt számításait, de a legvérmesebb 
reményeket is. Az 1956-ra előirányzott, már az új rendszer szá
mai alapján végzett, tervezett jövedelem országosan - az addigi 
veszteség helyett - 7 millió Ft volt; ezzel szemben a tényleges 
jövedelem 60 millió Ft lett, annak ellenére, hogy a forradalom 
és az utána következő országos sztrájk következtében két hó
nap gyakorlatilag kiesett a termelésből. 

7. 1957-ben az új kormány jelentősen felemelte a munkabért 
és a természetbeni juttatást, továbbá prémiumot biztosított a 
munkások számára is. Egy év alatt, ennek következtében is, 
az erdőgazdaságok eredménye tovább javult olyan mértékben, 
hogy az így keletkezett többletjövedelem lényegében fedezte 
a magasabb munkabérek miatt keletkezett többletkiadásokat. 

8. Az 1950-ben bevezetett tervezési rendszerben a gazdál
kodás folyamatát teljes részletességgel meghatározott kötelező 
tervmutatók alapján szabályozták. A termelést valamennyi vá
laszték mélységében tervezték, a költségeket pedig az egyes 
műveletekre megállapított normák alapján határozták meg. Ha
sonló szigorú rendszert alkalmaztak a munkabérek esetében is; 
az országosan egységes normáktól csak kivételes esetekben en
gedélyeztek eltérést. 

Ez a tervezési rendszer alapjaiban változott meg. Megszűnt 
a gazdasági tevékenység sok ezer kötelező tervmutatóra történő 
szétforgácsolása és az erdőgazdaságot csak az alapvető felada
tok alapján irányították; emellett figyelembe vették a dolgozók 
anyagi érdekeltségét. Az önköltség területén az előző évek ter
vezési rendszerében meghatározták a gazdaság egyes ágazata
inak jövedelmezőségét, a munkabér-ráfordítást műveletek sze
rint stb.; az új rendszerben kötelező feladat csak az üzem 
összes jövedelme és a teljes munkabéralap lett. Az új rend
szerben megszüntették a munkabér kifizetésének merevségét. 
Az erdőigazgatók teljes szabadságot kaptak a megállapított 
munkabéralap felhasználására, csak arra voltak kötelezve, hogy 
betartsák a munkások átlagbérének maximált szintjét. Az új 
árrendszerrel egyidejűleg bevezették a munkások prémium
rendszerét az üzem jövedelemszerző képességének ösztönzé
sében. Ennek eredményéről a számok beszélnek; 1956-ra a régi 
árak szerint a tervezett veszteség m3-ként 4 forint volt, ez az 
új árak nyomán átalakult a tervben 9 forint nyereséggé; a tény
leges nyereség m3-ként 46,60 forint lett. 

Annak érdekében, hogy a nyereségérdekeltség ne vezessen 
az erdőgazdaság hosszú távú érdekeinek háttérbe szorításához, 
megkötéseket alkalmaztak a nyereségérdekeltség kiszámításá
nál, így a jelentkező nyereségből le kellett vonni a fakitermelés 
tervének túlteljesítéséből, a tervben előírt fahasználati módsze
rektől történt eltérésekből származó többlet-nyereséget, az épü
letek és berendezések javítására előirányzott összegekben ke
letkezett megtakarításokat. Ezen kívül a fokozatos felújító vá
gásokban a túlhasználat minden m3-e után a nyereségből 100 
forintot le kellett vonni, az erdők felújításánál a tervtől történt 
lemaradás esetén minden hektár nem teljesített erdősítés után 
3000 forintot, a fiatalosok tisztítása esetén 3000 forintot, a gyé
rítés esetén 2000 forintot le kellett vonni. 

Az új tervezési rendszerre való áttérést az erdészetben is
mertettem a népi demokratikus országok erdész közgazdásza
inak tanácskozásán Moszkvában, 1958-ban; az előadás megje
lent a tanácskozás orosz nyelvű kiadványában. így a magyar 
erdészeti tervezési rendszer alapvető megváltoztatása ismertté 
vált a szocialista államok érdeklődő közgazdászai előtt is. 

1959-ben az egész magyar népgazdaságban áttértek az ad
digi költségarányos árrendszerről az értékarányos árrendszerre. 
Ennek elhatározásánál nyomatékkal estek latba az erdészetben 
1956-ban bevezetett értékarányos árrendszerrel három év alatt 
szerzett igen kedvező tapasztalatok. 

A Barlai javaslatai alapján megvalósult új erdészeti ár-, bér
es tervezési rendszer első kísérlet volt a KGST államokban; 
végül is nem talált követőkre. Talán ez a minden újtól való 
félelem és merevség is egyik oka volt az egész rendszer lát
ványos összeomlásának. 

Dr. Madas András 



Ötven éve fogadták el az országfásítás tervét 
Miután 1948-ban a hatalom kérdése eldőlt, a következő 

évet az ország minden gazdasági ágazatában az első ötéves 
terv, majd a szocialista építés főbb irányszámainak a meg
határozása jellemezte. A politikai célkitűzések termé
szetesen elsődlegesek voltak, így az akkor uralkodó nézet 
szerint az ország vezetése - az elkerülhetetlennek hitt újabb 
háborúra való készülés jegyében is - a nehézipart tette stra
tégiai ágazattá. Magyarországot a „vas és acél országává" 
kívánták fejleszteni, amihez természetesen csak külső, szov
jet segítséggel lehetett eljutni. Hogy ebbe a nehézipar felé 
forduló gazdasági újjáépítés, építés vonulatába hogyan ke
rült bele az országfásítás, hogyan képzelték az „erdők or
szágának" megvalósítását, ennek megértéséhez szükséges 
néhány előzményre utalnunk. 

Kétségtelen, hogy a korábbi, Magyarországon már két 
évszázadra visszatekintő fásítási, alfölderdősítési célkitűzé
sek a szakemberek, de a politikai döntéshozók előtt is -
legalábbis hallomás szintjén - ismertek voltak. Az erdészek 
ugyanakkor felmutathattak nemcsak alföldfásítási, hanem 
kopárfásítási eredményeket is, ezek hasznosságát pedig ne
hezen lehetett kétségbe vonni. Szakmailag tehát alá lehetett 
támasztani egy nagyarányú fásítási programot. 

A politika azonban - a többé-kevésbé figyelembe vett 
szakmai indokok mellett - az országfásítást három további 
szempontból is értékelte. Az egyik mindjárt a már említett 
önellátásra való törekvés, mivel Magyarország Trianon óta 
fahiányban, elsősorban lágyfahiányban szenved. A másik 
indokot az ekkor már egyre nagyobb méreteket öltő birtok
rendezések termelték ki. Az 1949. évi földtagosításokkal, 
majd az - egyelőre még csak - alföldi téeszesítésekkel ki
terjedt mezőgazdasági területek kerültek ki a művelésből. 
Itt az államnak kellett valamilyen kultúrát meghonosítania, 
ráadásul - az új alkotmányból következően - a falusi la
kosság munkához való jogát is biztosítania. Erre az állami, 
illetve kísérleti gazdaságok csak részben voltak elegendők. 
További lehetőségként merült fel az államerdészeti erdőte
lepítések elkezdése. 

Végül a politikai döntéshozók figyelmét nem kerülhette 
el a Szovjetunió 1948-ban elfogadott óriási fásítási terve 
sem. A népi demokratikus országok ezt igyekeztek követni, 
bár annak ideológiáját csak részben vették át. A nagy sztá
lini természetátalakító terv részeként megjelenő sztyeppefá
sítás ugyanis még a XVIII. századi orosz gondolkodók ideo
lógiáját is tartalmazta: az erdő legyőzi a sztyeppét! Azaz: 
az erdőlakó orosz nép úrrá lesz a sztyeppéi nomádokon, a 
tatárok birodalmán. Ehhez az elképzeléshez járt egy friss, 
a Nagy Honvédő Háborúban szerzett tapasztalat is. Az tud
niillik, hogy a fedett, részben fedett, erdőkkel, erdősávokkal 
szabdalt terepet könnyebben lehet védeni, mint a fátlan 
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sztyeppét. Tehát erdőt kell telepíteni, mert így az orosz nép 
valóban birtokba tudja venni és meg tudja tartani a sztyep
pét. S ettől a fásításoktól nemcsak a terület gazdasági fel
virágzását, hanem a népegészségügy és más szociális ténye
zők javulását is várták. 

A magyarországi országfásítási terv elkészítésével a föld
művelésügyi miniszter az Erdőközpontot (Állami Erdőgaz
dasági Üzemi Központ) bízta meg. Az Erdőközpont kiin
dulási pontnak az 1947-ben végzett, az egész országra ki
terjedő erdőfelmérés adatait tekintette, továbbá azt, hogy az 
akkori, 12,3%-os erdősültséget legalább 20%-ra kell fel
emelni. E célból országrészenkénti beosztásban, majd me
gye, járás és község lebontásban táblázatot állítottak össze, 
amely tartalmazta az illető település összes, földadó alá eső 
területét, az elérendő erdősültséget, a meglévő erdők kiter
jedését, s a kettő különbsége adta a létesítendő erdőt, illetve 
fásítást. 

Olyan terepi, részletes munkákra most nem került sor, 
mint a két világháború közötti időszak alföldfásítási prog
ramja idején, de azért az egyes vidékek adottságát - például 
a járásonként elérendő erdősültség meghatározásakor -
igyekeztek figyelembe venni. Az így összeálló terv szerint 
a meglévő 1 981 873 kh (1 140 568 ha) erdőt 1 289 573 
kh-ra (742 149 ha) kell növelni, s így valósulhat meg a 
20,3%-os erdősültség. „A számításba vett területnövekedés
be - jegyezte meg a terv bevezetőjében dr. Magyar János 
- nemcsak a létesítésre kerülő új erdőket, hanem a mező
védő fasorokat, illetve fapásztákat, sőt a legelőfásításokat 
is, és általában - a gyümölcsösök kivételével - minden fás
kultúrát beleértünk." 

A végrehajtást illetően 5+15 évben, azaz 20 évben gon
dolkodtak, amelyben az első ötéves terv (1950-54) volt az 
előkészítő időszak, míg a következő három ötéves terv alatt 
olyan ütemben kellett volna haladni, hogy 1969-70-re meg
valósuljon a 20%-os erdősültség. 

A tervet az Erdészeti Tanács 1949 októberében fogadta 
el, és még ugyanebben a hónapban bejelentették, hogy az 
erdészek az ötéves tervet négy év alatt fogják teljesíteni. 
1951-ben pedig az ötéves terv mutatóit emelték fel: „Új 
erdőt az eredeti tervben előirányzott 50 000 kh helyett 
80 000 kh-on kell telepíteni." (1951. II. tv. 30. §). Valóban, 
az ötvenes években az évi telepítés nagysága 20 ezer hek
táron fölül volt. Később ez a lendület megtört, de most, az 
ezredfordulón - egészen más gazdasági és társadalmi hely
zetben - már 19%-os tényleges erdősültségről beszélhetünk. 

Igaz, az 1949-ben meghirdetett országfásítási terv az el
múlt 50 évben módosult, átalakult. Az ország teherbíró ké
pessége, az erdőtelepítésekre fordítható anyagi forrásai vál
toztak - általában csökkentek -, ugyanakkor új szakmai 
szempontok (például a fafaj politika változása vagy a termé
szetvédelmi szemlélet érvényesítése) merültek fel, új szer
vezetek jöttek létre, s még lehetne mindezt folytatni. Mégis, 
az országfásítás nem került le a napirendről, továbbra is cél 
Magyarország erdőterületének a növelése. Nem lettünk a 
„vas és acél országa", nem lettünk a „magyar arany", az 
alumínium országa sem, sőt ki kellett ábrándulnunk abból 
a jelszóból is, amely szerint „az élelmiszer a mi olajunk", 
de az „erdők országának" megvalósítása most is folyik! 

Oroszi Sándor 



Magyarországon a társadalmi-gazdasági változások 
egyik sarkalatos kérdése az állami tulajdon, az állam va
gyonának sorsa. A társadalmi köztulajdonba tartozó állami 
vagyon leépítése a privatizáció keretében már lassan egy 
évtizede folyik, az állami vállalatok jelentős része magán
kézbe került. A privatizáció története mindenki számára is
mert. Részben kialakult és még kialakulóban van az új tu
lajdonosi réteg. A tulajdonosok között azonban az állam 
még igen jelentős hányadot képvisel, legfőképpen a straté
giai ágazatokban és a szociális szférában. 1990. január el
sején az állam vállalkozói vagyonát megtestesítő cégek szá
ma 1739 volt, ez ma 218. Az állam többségi tulajdonnal 
135 cégben, kisebbségi tulajdonnal 83 cégben bír. Az ÁPV 
Rt. kezelésében levő vagyon összértéke ma már csak 601 
milliárd Ft. Az 1997. évi LXXVI. törvény alapján tartós 
állami tulajdonban marad 92 társaság. Ezek között a társa
ságok között az ÁPV Rt. vagyoni köréhez rendelten 19 er
dőgazdasági részvénytársaság található. 

Az állam vállalkozói vagyonának hasznosítása az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság feladata 
sokszor olyan esetben is, amikor a vagyon működtetése nem 
tisztán piaci viszonyok között történik, mivel biztosítani kell 
a közérdek érvényesítését, a közfeladatok ellátását. Ebben 
a körben az erdőgazdaságok különleges szerepet látnak el. 
Kezelik a kincstári vagyonhoz tartozó mintegy 970 ezer 

hektár erdőt, az ország területének majd 10%-át! Ezért tu
lajdonosi vagyonkezelésük is speciális szempontok figye
lembevételével történik. Az erdőgazdasági társaságok va
gyonkezelési stratégiája ma a köztulajdonban levő erdő 
megőrzése, gyarapítása, a többcélúság érvényre juttatása. E 
feladatok ellátásához szükséges forrást a piaci alapon tör
ténő gazdálkodás révén szinte kizárólag ezek a társaságok 
és rajtuk keresztül maga az erdő termeli meg, a tartamosság 
sérelme nélkül. 

Vagyonkezelésünk célja tehát egyrészt, hogy az állami 
erdővagyon gyarapodjon a tartamosság érvényesülésén, a 
természet védelmén és a szociális szolgáltatásokon keresz
tül, másrészt hosszú távon maradjon versenyképes és stabil 
vállalkozó erdőgazdaság. Az ÁPV Rt. és jogelődje az ÁV 
Rt. az erdőgazdaságokkal kapcsolatos döntéseik során ezt 
mindig tekintetbe vették. 

A 19 erdőgazdsági társaság összességében sikeres 5 évet 
könyvelhet el. Ez a kiadvány ennek történetét, a főbb gaz
dasági adatok alakulását ismerteti. Célunk bemutatni, hogy 
1992-ben az állami erdőgazdálkodás vállalkozói alapra tör
ténő helyezése kedvező döntés volt mind az erdő, mind a 
cégek számára. A döntést az állam következetesen végre
hajtotta és végrehajtja a jövőben is. Ezáltal az ország gaz
dasági életében kicsiny szeletet képviselő, de a közvéle
mény számára mégis oly fontos állami erdőgazdálkodás és 
rajta keresztül az erdő továbbra is be fogja tudni tölteni 
szerepét. 

Célunk azt is bemutatni, hogy erdészeink, a részvény
társaságok dolgozói és vállalkozói elsősorban a természet 
gondozói. A mai erdőket ők és elődeik telepítették, kezel
ték, féltve őrizték. Ugyanezt teszik ma is, részben már a 
XXII. század erdőinek létrehozásával. Elismertségük első
sorban a zajos és sokszor szubjektív véleményalkotás miatt 
kissé megkopott. Ezen kívánunk változtatni, és tényekkel 
megerősíteni a hivatástudatukról ismert erdészek megbecsü
lését - írja bevezetőjében Gansperger Gyula, az ÁPV Rt. 
elnök-vezérigazgatója. 
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(2003 júniusáig) 
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Gépesítés az EU csatlakozás előtt 
A rendszerváltás után a gépesítés a magyar erdőgazdálkodásban 

mostohagyerekké vált. Visszafejlesztett műszaki erdészetek, el
adott gépek, az erdészeti gépgyártás szinte teljes leállása jellemezte 
ezt a korszakot. Gépeink elöregedtek, balesetveszélyessé váltak. 

Az eszközök, gépek azonban nélkülözhetetlenek minden erdő
gazdálkodó számára. A megnövekedett telepítési feladatok, az EU 
környezetvédelmi előírásai újra aktuálissá tették a magyar erdő
gazdálkodók számára a fejlesztést, gépesítést. 

Ennek kapcsán a Soproni Egyetem, a Tanulmányi Erdőgazda
ság Rt. és a Csongrádi Agrotechnika Kft. 1999. április 22-23-án 
konferenciát rendezett Sopronban „A gépcsaládos fejlesztési 
technológia" címmel. A konferencián az ország majd minden er
dőgazdaságától érkeztek fejlesztők, döntéshozók. Dr. Pethó"József 
a Szombathelyi Erdészeti Rt., és Szebeni László a NEFAG Rt. 
vezérigazgatója jelenlétével is reprezentálta, hogy a fejlesztők, 
döntéshozók, erdőgazdálkodók és forgalmazók egy asztalhoz ülte
tése, együttgondolkodása megkezdődött. 

A konferencia kezdetékor pezsgővel köszöntötték 
a résztvevőket 

A konferencia első napján az elméleté, a másodikon a gyakor
laté volt a főszerep. A rendezvény elnöke dr. Jámbor László, a 
soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. vezérigazgatója volt. Far
kas Sándor, a parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke, aki 
megnyitóbeszédében utalt rá, hogy „mindenekelőtt rendezni kell a 
birtokviszonyokat, az adózási rendszert és az erdőtelepítések tá
mogatásának mikéntjét." 

A megnyitót követően bemutatkozó előadások következtek, 
melynek keretein belül a Soproni Egyetem jelene és jövője címmel 
dr. Mészáros Károly oktatási rektorhelyettes tartott előadást. Lek-
rinszkiIstván, a csongrádi Agrotechnika Kft. ügyvezető igazgatója 
mutatta be az országszerte egyre ismertebb VALTRA/VALMET 
traktorok forgalmazásával foglalkozó céget. Dr. Jámbor László a 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. vezérigazgatójaként, mint házigazda 
ismertette a cég fejlesztési stratégiáját, és utalt az augusztusban 
átadásra kerülő ErdőgépfejlesztőKözponttalkaocsolatos építkezési 
munkálatokra is. 

A délután első felében a finanszírozásé volt a főszerep. Először 
dr. Kocsondi Csaba, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium Közgazdasági főosztályának főtanácsosa tartott előadást 
a mezőgazdasági gépvásárlási támogatásról, az idei évre várható 
módosításokról, a tervezett változtatásokról. A gépfinanszírozások
kal kapcsolatban dr. Vargyas Imre és kolléganője, Varga Lászlóné, 
az Erste Bank Győr-Moson-Sopron megyei képviselői adtak tájé
koztatót. 

A szakmai előadások sorát dr. Horváth Béla, a Soproni Egye
tem Erdészeti Géptani Tanszék tanszékvezetője nyitotta meg A gé
pesítés helyzete az erdőgazdálkodásban címmel. A professzor úr 
előadásában kitért a gépesítést befolyásoló fontosabb tényezők is
mertetésére, a gépesítés jelenére - ezen belül a csemetetermesztés, 

az erdősítések, fahasználatok gépesítésére; a közeljövő fejlesztési 
feladataira és a hosszú távú célokra. 

A szakmai előadás-sorozat következő előadója Remenyik Imre, 
a Tanulmányi Erdőgazdság Rt. műszaki és fejlesztési vezetője volt. 
Előadása az erdőgazdálkodási feladatok komplex technológiákba 
sorolásáról, ezek eszközrendszerének kialakításáról és egy korsze
ri/ alapgépre adaptálásáról szólt. Az így kialakított, az erdőgaz
dálkodási feladatokat teljes ágazati keresztmetszetében érintő 
„eszköz-gépcsaláa"'tapasztalatairól, kihsználási mutatóiról, ágaza
ti megoszlásáról a résztvevők külön táblákon is tájékozódhattak. 

A rendszer működéséről másnap gyakorlati bemutatón is meg
győződhetett a szakmai közönség. 

Remenyik Imre bemutatja 
a TAEG Rt. által használt adaptereket 

Szünet után Telegdy Pál, a monori ErdőSzöv Rt. elnök-vezér
igazgatója ismertette gyakorlati tapasztalataikat a magánerdő-gaz-
dálkodók körében. 

A konferencián bemutatásra került egy kiadvány is (ami idő
közben minden erdőgazdasághoz eljutott), amelynek célja, hogy 
az erdőgazdálkodás műszaki fejlesztését felkarolva, széles körben 
adjon információt, javaslatot. 

Egyben folyamatos bemutatkozási lehetőséget biztosít az ága
zatban érintett részvénytársaságoknak, fejlesztőknek, gyártóknak 
és forgalmazóknak egyaránt. 

Ezen keresztül is biztosítani akarjuk a fejlesztők és döntéshozók 
megfelelő szakmai alapon együttgondolkodási lehetőségét. 

Árokmaró működés közben 

A csongrádi Agrotechnika Kft. ügyvezető igazgatója, Lek-
rinszki István az erdőgazdaságok, erdőgazdálkodók számára 
VALTRA/VALMET traktor vásárlása esetén külön flottakedvez
ményt ajánlott, melyről bővebben tájékozódhatnak Varga Ritánál 
a 99/320-303-as telefonon, vagy a 60/610-884-es mobiltelefo
non. 

Kép és szöveg: Varga Rita 



No de minek nevezzelek? 
Válasz dr. Bartha Dénes: Minek nevezzelek? c. írására 

Az Erdészeti Lapok 1999. februári számában bemu
tattunk egy Magyarországtól eltérő adottságú országban 
gyakorolt termőhelyfelvételi és értékelő módszert, vala
mint kitértünk a hazai kiadású vácrátóti akadémiai in
tézet kutatói által elkészített növénytársulástani rend
szerezésre is. Utóbbit szerzői az erdőállományok állapo
tának rendszeres megfigyelése céljára is jónak tartanák. 

Örülünk, hogy írásunk felkeltette dr. Bartha Dénes fi
gyelmét, mi több, néhány kritikai megjegyzést is tett. Vé
leményét közismerten alapos botanikai szaktudása teszi 
hangsúlyossá és mivel a szaktudás az aranyfedezet so
raihoz, természetes, hogy az irányában felvetett kérdé
sekre választ is kell adnunk. Sorrendben a következők
höz kell megjegyzéseket fűznünk: 

1. A német rendszerezés bemutatásával kapcsolatosan a 
hazai adaptáció lehetőségeinek taglalását hiányolja. Igaza 
van, bár néhány helyen ilyenre is utaltunk (a talajok víz
háztartási mérőszámának szerepeltetése, geológiai alapo
zottság erősítése és ennek egyetemi oktatásban is megjelenő 
vetülete stb.). Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy a kül
földi szakmai vívmányok bemutatásának igen gyakran csak 
az a szerepe, hogy a hazai szakközönség látókörét, isme
retanyagát bővítsük vele, nincs mindig közvetlen aktualizá-
lási igény az ilyesfajta írásokkal szemben. Ha így lenne, 
akkor száműznünk kellene a trópusi területeken, Észak-
Amerikában tanulmányúton járt kollégáink beszámolóit is, 
hiszen az biztos, hogy 80-100 m magasra növő mamutfeny
veseink soha nem lesznek és az eukaliptuszt sem honosít
hatjuk meg hazai viszonyaink ismeretében. De az erdészeti 
szakismeretek körébe talán ez a szélesítés is beletartozik. 
Az adaptációval bővebben azért sem foglalkoztunk, mert a 
német adottságok olykor gyökeresen eltérőek a hazaiakétól, 
nem lenne helyes a más viszonyokra kialakított gyakorlatot 
ráerőszakolnunk a hazai termőhelyekre. Természetesen van
nak megfontolásra érdemes részek is, amelyek hazai adap
tációjával érdemes lenne behatóbban foglalkozni. 

2. A Nemzeti Élőhely-Osztályozási-Rendszer bemutatá
sát nem véletlenül tartottuk fontosnak. Tudjuk, hogy a ter
mőhelyfeltárás közvetlen módszere a legpontosabb, sokszor 
kötelezően alkalmazandó termőhelyfeltárási módszer, egy
ben azonban a legköltségesebb is. Ezért figyelünk azokra a 
lehetőségekre is, amelyekkel a gyakorlat igényelte pontos
ságig ezt a megoldást felválthatjuk könnyebben elérhetővel 
és olcsóbbal. Erre az erdészeti hagyományokhoz is kötődő
en a növényzet termőhelyindikátor szerepének hasznosítása 
nyújt lehetőséget. (Ilyenek Magyar Pál homoki és sziki ter
mőhelyindikátor növénytársulásai, vagy Tóth Imre hullám
téri terepmagasságot és elöntés időtartamát jelölő növény
tani feldolgozása, Majer Antal erdőtipológiai rendszere stb.) 
Nos, ezen megfontolásból figyeljük a hazai vegetációkuta
tás, botanika újabb eredményeit és megkíséreljük értékelni 
erdészeti célokra alkalmasságát, adaptálhatóságát (hogy 
Bartha Dénes kifejezésénél maradjunk!). Ezért tartottuk 
szükségesnek a vácrátóti anyag bemutatását és mindjárt az 
erdészeti használhatóságra utaló kritikai megjegyzéseket is 
tettünk. 

3. A „lösztölgyes" megnevezése. Nem tartjuk jónak, mert 
löszből képződött talajon tenyésznek a tatárjuharos tölgye

sek (már legalább is az a néhány állomány, amit a mező
gazdálkodás és egyéb körülmények meghagytak belőlük), 
de löszből alakult agyagbemosódásos barna erdőtalajon 
vannak legértékesebb gyertyános-tölgyeseink is. Ha tehát a 
„lösztölgyes" nevet használjuk, ezt a két szélsőséget és a 
közöttük fekvő számtalan átmenetet is egy megnevezés mö
gé bújtatjuk. Ezt rendszerezéstechnikai oldalról nem tartjuk 
szerencsésnek, mert nagyon heterogén termőhelyi adottsá
gok kerülnének ugyanazon osztályozási egységbe. A kü
lönbségtételt a talajok megnevezése szolgálhatná, nem pe
dig a talaj alapkőzete, a lösz. A löszről pedig tudjuk, mint
egy 14% szénsavas meszet tartalmaz, ugyanakkor a rajta 
képződött barna erdőtalajok, amilyenek a tatárjuharos töl
gyesek vagy a gyertyános-tölgyesek termőhelyei is, már ré
gen kilúgzódtak, elvesztették mésztartalmukat és savanyúvá 
váltak. Ezen talajképződési folyamatokkal alapvetően meg 
is változnak a talajok kémiai, adszorpciós stb. tulajdonságai, 
amelyek leginkább a tápanyag- és vízháztartására hatnak ki. 
E kettő pedig döntően meghatározza a fafajok elterjedését 
és növekedését. 

4. Hasonlóan nem tartjuk jónak a „mészkerülő" megje
lölést, mert a barna erdőtalajaink - hazai hegy- és dombvi
déki erdeink túlnyomó része ilyeneken van - a karbonát-
maradványos barna erdőtalaj kivételével mind kilúgozottak, 
a talaj termőrétege már nem tartalmaz meszet, még akkor 
sem, ha a talajképző kőzet erősen meszes (lösz, mészkő, 
dolomit stb.). Vagyis a „mészkerülés" majd minden hegy
es dombvidéki erdőnkre alkalmazható és ezzel megint túl 
sokféle és különböző tulajdonságú, eltérő gazdálkodást kí
vánó erdőt fognánk egybe. (Az „ilyen-olyan" előtag-hasz
nálatára a rövidség miatt került sor, nem kívántuk a bük
kösök, gyertyános-tölgyesek nevét kiirtani. Amennyiben ez 
bánt valakit, készséggel elnézést kérünk és a jövőben tö
rekszünk a pontosabb megfogalmazásra. Nos ennyit magya
rázatként a kifogásolt megnevezésekhez. 

5. Bartha Dénes azonban nem erre kíváncsi, hiszen írá
sának címe a „Minek nevezzelek?" várja a javaslatot egy 
jobb elnevezésre. Ezen lehet még gondolkozni, de első meg
közelítésre úgy érezzük, hogy itt növénytársulásokat kell 
egymástól elhatárolnunk, ezért legjobb lenne megmaradni 
a növénytanban megszokott kifejezések alkalmazásánál, 
vagyis a lösztölgyes helyett jobbnak tartjuk a „tatárjuharos 
tölgyes" elnevezést. Ezt a nevet Bartha Dénes is használja 
a Tilia erdőtársulásokat társszerzőkkel ismertető munkájá
ban. A „mészkerülő" helyén pedig a „perjeszittyós bükkös", 
„perjeszittyós gyertyános-tölgyes" stb. megjelölést. Ezek 
korábban is használt nevek voltak, aztán - talán ökológiai 
megfontolásból - bevezették helyettük az általunk kifogá
solt újakat. Mivel ezek az elnvezések még talán nem gyö
keresedtek meg, most lenne ideje megváltoztatásuknak. A 
névváltoztatás amúgy sem idegen a növénytanban, hiszen 
majd minden növénynevet átkereszteltek, a Jávorka-féle 
kishatározóban szereplő neveknek fele sem igaz mára, tehát 
talán a kifogásolt nevén is lehetne igazítani. 

Befejezésül csak annyit, hogy köszönjük az észrevétele
ket, soha sem baj, ha kritikai megjegyzések is elhangzanak, 
ezek csak előbbre viszik a tudományterületet. 

Bidló András - Kovács Gábor - Szodfridt István 



A bükk makktermésének és természetes felújításának 
vizsgálata a Bükk hegységben* 

A bükk természetes felújításának vizsgálatai az GTKA 
iroda által jóváhagyott kutatási terv alapján kezdődtek 
1994-ben, kihasználva a jónak ígérkező 1994. évi magter
més nyújtotta lehetőségeket. 

A megfigyelésekre az Északi-középhegység bükköseiben 
- az Egri, Felsőtárkányi és a Szilvásváradi Erdészetek -
magtermő korú állományaiban került sor. A kritériumoknak 
megfelelően az alábbi erdőrészleteket jelöltük ki: Nagyvis-
nyó 18 C, Cserépfalu 13 F és a Bélapátfalva 22 A. Termé
szetes, „háborítatlan környezetben" a bükkújulat megjele
nése, megmaradása (mintegy kontrollként) a Szilvásvárad 
79 A,B,D erdőrészletekben, az ún. „Ősbükkösben" került 
megfigyelésre. Extrém példaként a vizsgálatokba bevontuk 
a Gödöllői Arborétum 146 H erdőrészletében található bük
kösállományt is. A kijelölt erdőrészletekben vizsgáltuk a 
különböző mértékű és módú megbontások hatását az újulat 
megjelenésére. Az 1994. évi rekordnak számító bükkmakk-
termés az 1 m 2 -re lehullott makkok megszámolásával, az 
átlagos makkszám (db/m 2) megállapításával került lemérés-
re. A kijelölt erdőrészletekben a vizsgált 1 m 2 -es parcellákat 
a megbontott és az érintetlenül hagyott részeken átfutó tran-
szektek vonala mellett tűztük ki. Az így rögzített mintate
rületeken 1995. évben megszámoltuk az előző évi magter
mésből kikelt csíranövényeket. A meredek hegyoldalon ta
lálható Nagyvisnyó 18 C erdőrészletben kötélpályás köze
lítéssel került az állomány megbontásra oly módon, hogy a 
letermelt részek az esésvonallal kb. 45°-os szöget zárjanak 
be. Cserépfalu 13 F erdőrészletben lékes felújítóvágás vizs
gálata vált lehetővé egy széldöntés által keletkezett lék ter
mészetes felújulásra gyakorolt hatásának megfigyelésével, 
valamint az itt található kis kerítés fényes bizonyítékot szol
gáltatott a vad okozta károk hatásaira. Bélapátfalva 22 A 
erdőrészletben nyílt lehetőség a végvágott és a fokozatos 
felújítóvágásos területeken a természetes újulat fejlődésének 
összehasonlítására. A Szilvásvárad 79 A, B, D erdőrészle
tekben, az „Ősbükkösben" a teljesen „zavartalan", az ember 
által nem befolyásolt folyamatot figyelhettük meg: az 1994. 
évi kedvező magtermés hatására az Ősbükkösben kefesűrű 
újulat jelent meg, azonban a kedvezőtlen fényviszonyok 
(zárt állomány), az anyafák erős konkurenciája (elsősorban 
gyökérkonkurencia) miatt az újulat nem tudott megerősöd
ni, szinte teljes mértékű volt a pusztulás. 

A bükkös területekről - több helyről is - begyűjtött mak
kok legfontosabb jellemző adatai (ezermagsúly, csírázási 
százalék, tisztaság, használati érték, nedvességtartalom) az 
ERTI Gödöllői Kísérleti Állomásán kerültek megállapításra. 
A makkok csírázási próbája üvegházi körülmények között 
szintén az ERTI Gödöllői Kísérleti Állomásán került elvég
zésre. Megfigyelhető volt, hogy azon minták esetében, ame
lyeknél a nedvességtartalom 10% körül volt vagy az alá 
csökkent, a csírázási százalék is rendkívül alacsony, gya
korlatilag egy mag sem csírázott ki. Ez már magában is 

felhívja a figyelmet a mag nedvességtartalmának fontossá
gára. Ez adhat egyrészről magyarázatot a vizsgált erdőrész
letekben tapasztalt alacsony csírázási százalékokra, vala
mint ezzel a problémával találjuk magunkat szemben a 
bükkmakk tárolásakor is. 

Az OTKA megbízás keretében végzett vizsgálat 
összefoglalása: 

A megfigyelések elsősorban a kedvező bükkmakktermést 
követő években a vizsgált erdőrészletekben a termés 
mennyiségének meghatározására, az újulat megjelenésére, 
a csírázás elmaradására, a csíranövények, újulat megmara
dására, pusztulására, az okok felderítésére, az ápolások 
szükségességére stb. terjedtek ki: 

1. Az 1994. évi gazdag bükkmakktermés következtében 
a vizsgált területeken már október végéig jelentős mennyi
ségű makk hullott. Nagyvisnyó 18 C erdőrészletben az ál
lomány alatt négyzetméterenként 177,43 db, a bontóvágás 
során kialakított lékekben átlagosan 91,8 db/m 2 makk volt. 
Egy hektárra vetítve összesen 1 494 300 db, azaz (ezermag
súlyból számolva) 387,32 kg makk hullott. Bélapátfalva 22 
A erdőrészletben egy négyzetméterre átlagosan 532 db 
makk jutott, ami hektáronként 5 320 000 db, azaz 1740,7 
kg makkot jelent. Cserépfalu 13 F erdőrészletben átlagosan 
570 db/m 2 makkot tudtunk megszámolni, ami hektáronként 
5 700 000 db makkot jelent. 

2. A lehullott makkok döntő hányada a tél folyamán 
tönkrement, elpusztult, a következő év tavaszán csak ele
nyésző százalékban csíráztak. Nagyvisnyó 18 C erdőrész
letben jelentős madár- és rágcsálókárosítás volt tapasz
talható. Már a makkgyűjtés, számolás során is sok rágáská
rosított makkot, törmeléket lehetett találni. Az alacsony csí
rázási százalék (1,7-3,8%) másik oka a makkok kiszáradása 
volt. Bélapátfalva 22 A erdőrészletben a legfontosabb „ká
rosító" a sűrű aljnövényzet volt. Elsősorban a Carex pilosa 
által borított területeken, a bükksás alkotta „gyepszőnyeg", 
jsűrű gyökérszövedék tette szinte teljesen lehetetlenné a 

Cserépfalu 13 F 
- Bükkújulat a kerítés védelmében és kívül 

* (Az F012781 számú OTKA megbízás keretében végzett vizsgálat.) 



Cserépfalu - Erdőgazdasági vadkerítés, 
azonos korú fiatalos a kerítés védelmében, 

és a lerágott csemeték a kerítésen kívül 

makkok érintkezését a talajjal. Az aljnövényzet ilyen nagy
fokú takarásában felerősödtek a gombakárosítók. A bükk-
makk döntő hányada megpenészedett. A kikelt csíranövé
nyek jelentős része az erős gyomkonkurencia következtében 
a csírázást követően elpusztult. 1995 őszére a lehullott mak
koknak csak 0,3%-ából fejlődhetett ki újulat. Cserépfalu 13 
F erdőrészletben a környéken élő magas vadlétszám (muf
lon, szarvas, őz, vadisznó stb.) tette kérdésessé a termé
szetes újulat megmaradását. A korábbi évek szórványos 
magterméséból a kerítésen kívül egyetlen egy csemete sem 
maradt meg. Az 1994. évi magtermésből a megfigyelés vé
gére a kerítésen kívül átlagosan 1,75 db/m 2 csemete maradt 
meg, míg a kerítés védelmében ennek több mint a hatszo
rosa, négyzetméterenként átlagosan 10,5 db bükk és 0,3 db 
egyéb (kőris, juhar, cseresznye) fafajú csemete volt találha
tó. Leggyakoribb kár a rágáskár, az idősebb állományokban 
pedig a hántáskár. 

3. Nagyvisnyó 18 C erdőrészletben végzett teljes talaj
előkészítés hatására a makkok 21,24%-a tudott kicsírázni, 
szemben a részleges talaj-előkészítés 9,5%-os, valamint az 
érintetlen terület 7,74%-os csírázási százalékával. 

4. A vizsgált erdőrészletekben teljes körű termőhelyfel-
tárást végeztünk el. 

5. Megfigyeléseink arra engednek következtetni, hogy a 
sikeres természetes újulatok megtartása végett fontos az úju
lat megerősödését, megmaradását veszélyeztető gyomnövé
nyek visszaszorítása, az újulat megsegítése. A veszélyes, 
tarackos évelő egy- és kétszikű gyomnövények és akác el-

( GYORSABBAN PUSZTULNAK AZ ESŐERDŐK. ' 
Amerikai kutatók szerint gyorsabban pusztul az 
Amazonas síkság esőerdőállománya, mint eddig 
feltételezték. A műholdak műszerei ugyanis a 
pusztulásnak alig a felét rögzítik, mert érintetlen 
erdőnek tüntetik fel azokat a területeket is, ame
lyeken a fáknak egy része még épségben maradt, 
és erdőnek „látják" az irtások helyén néhány év 
alatt kialakult gyér növénytakarót, ezzel „megha
misítják" a pusztítás méreteit 

(Élet és Tudomány) 

leni küzdelemben (szélsőséges esetekben, „végszükség
ben") eredményesen felhasználhatók a korszerű, szelektív 
herbicid készítmények. 

Az elért eredmények ismertetése 

1. Vizsgálataink is alátámasztják azt a több éves megfi
gyelést, hogy a bükk napjainkban gyakrabban terem, mint 
azt a klasszikus teóriák állítják. 

2. A makk és az újulat legjelentősebb károsítói a vizsgált 
parcellákon a következők voltak: 

• abiotikus tényezők: 
- kiszáradás - a mag nedvességtartalmának kritikus 

szint alá süllyedése (száraz ősz, enyhe, hótakaró nél
küli télen a csupasz fák között az avartakarón elhe
lyezkedő makkokat közvetlenül érő napsugárzás kö
vetkeztében); 

- fagykár - a korai váltakozó enyhülés-lehűlés követ
keztében a makkok túl korán, még az anyafák kifaka
dása, a védő lombsátor kialakulása előtt kicsíráztak, 
az érzékeny csíranövények pedig az éjjeli lehűlés kö
vetkeztében elpusztultak. 

• biotikus tényezők: 
- egerek, pockok - bőséges magtermés idején a rágcsá

lók tömeges elszaporodása; 
- korán elvégzett, túlzott megbontás következtében ki

alakuló sűrű aljnövényzet káros konkurencia hatása; 
- a sűrű aljnövényzet takarásában kedvezőtlenül meg

változott mikroklimatikus viszonyok (árnyalás, meg
növekedett páratartalom) következtében felerősödik a 
gombakárosítás; 

- a vizsgált térségben igen jelentős mértékű vadkárosí
tással kell számolni. 

3. Az elvégzett megfigyelések igazolják, hogy a bőséges 
magtermő évek között jelentkező gyengébb szórványtermé
sekből is - a megfelelő erdészeti beavatkozásokkal (bontó
vágások) - sikeres lehet a természetes felújítás. Legkedve
zőbb, ha a magtermés előtti évben vagy közvetlenül azt kö
vetően a bükkös erdőt 70-80%-os záródásúra megbontják, 
majd az anyaállományt a természetes újulat (2-3 év) meg
erősödése után, az újulat védelme érdekében télen, min. 30-
40 cm-es hótakarón végvágják. 

4. Talajmegmunkálással (az ásványi talaj szabaddá téte
lével vagy a makkok ásványi talajba történő bedolgozásá
val) gyengébb magtermésből is sikeres természetes felújítás 
érhető el, csökkenthető az értékes bükkmakkok károsodá
sának mértéke. Talaj-előkészítésre elsősorban a vastag avar-
takarójú és a korán megbontott, elgyomosodott erdőrészle
tekben lehet szükség. 

5. A sikeres természetes újulatok veszélyes gyomnövé
nyek káros hatásától - indokolt esetben korszerű herbicid 
készítmények alkalmazásával - történő megvédése nagy
mértékben hozzájárulhat a természetes bükkösök sikeres 
felújításához. 

Ezúton is tisztelettel köszönetet szeretnék mondani a 
vizsgálatok elvégzéséhez segítséget nyújtó kollégámnak: dr. 
Kolonits József ERTI ny. md. főmunkatársnak és a Mát
ra-Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgozó Rt. vezetőségének. 

Kép és szöveg: dr. Boda Zoltán 



DR. RÉDEI KÁROLY - LACZAY TAMÁSNÉ 

A balotaszállási őshonos nyár-géngyűjtemény 
Bevezetés 

A Duna-Tisza közi homokhát déli körzetében, Balotaszállás 
9/B erdőrészletben 1986-ban kezdődött meg az őshonos nyarak 
(döntően fehér és szürke nyár) klóngyűjteményének kialakítása 
génrezervációs céllal. A 10 ha-os gyűjtemény kialakításának gon
dolatát az ERTI kutatói vetették fel a Duna menti országok rész
vételével 1985-ben szervezett nemzetközi tanácskozáson, össze
függésben azzal a ténnyel, hogy rohamosan csökken az őshonos 
nyarak és a fa alakú fűzek állományainak területe, ami együtt jár 
génkészletük elszegényedésével is. A tanulmány az első magyar
országi őshonos nyár-géngyűjteményben - az ERTI sárvári és 
kecskeméti állomása által - végzett kutató-fejlesztő munka legfon
tosabb eredményeit foglalja össze. 

A fehér (szürke) nyár jelentősége és termesztésfejlesztésének 
indokai a Duna-Tisza közén 

A fehér nyár a múlt században az Alföld egyik uralkodó fafaja 
volt. A század második felében a folyamszabályozások és vízren
dezések, a Duna-Tisza közén pedig a mező- és a kertgazdaságnak 
a homokvidékre történő kiterjesztése nagymértékben korlátozta el
terjedését. A fehér nyárnak kiemelkedő szerepe volt a homok meg
kötésében és a beerdősülés folyamatában. A taxonómiailag rend
kívül változatos homoki fehérnyár-populáció egyik becses termé
szeti kincsünk. 

A fehér nyárasok nagy ökológiai stabilitású társulások, számos 
védett állat- és növényfaj élőhelyei. A fehér nyár és természetes 
hibridje a szürke nyár azok a fafajok, amelyek szemiarid körül
mények között is maximális szerves anyag előállítására képesek. 
A szikesek fásításánál is van szerepük, mivel az enyhén szódás, 
kötött talajokat ezek a fafajok viselik el a legjobban. 

A fehér és szürke nyárasok termesztésfejlesztésének egyik irá
nya a fatermesztés számára kedvezőtlen irányban megváltozott 
ökológiai feltételek között is eredményesen termeszthető klónok 
kiválasztása, amelyek olyan hasznos és szükséges tulajdonságokat 
egyesítenek magukban, amilyeneket a nyárfatermesztés és a faipar 
igényel (a termőhelyi adottságokhoz való alkalmazkodás, a beteg
ségekkel szembeni rezisztencia, a külső, alaki és belső fatechno-
lógiai tulajdonságok megjavítása, valamint a gyors növekedés és 
nagyobb fatermés kielégítése). 

A nemesítői munka lehetőségeinek egy részét a bázisgyűjtemé
nyek genetikai gazdagsága határozza meg, ezért folyamatos fej
lesztésük igen fontos feladat. A bázisgyűjteményekben kapnak he
lyet a hazai törzsfák, a külföldről érkezett különböző származá
sokból szelektált egyedek, valamint a nemesítés szempontjából 
számításba vehető klónok vegetatív utódai. 

A klímaváltozás hatása az erdőre 
Létezik-e globális felmelegedés, vagy csa k a klíma természetes vál -

tozásának egy rövid szakaszát tapasztaljuk napjainkban? Ha valóban vál-
tozik a klíma, hogya n hat a változás erdeinkre , erdőállományainkra? 

Ezekre és a tárgykörhöz tartozó hasonl ó kérdésekr e kereset t válasz t 
dr. Vígh Péter k% dr. Varga Szabolcsa Barany a megye i Hely i Csoportnál 
„A klímaváltozá s hatása az erdőre" címme l tartott előadásukban . A né -
pes szakmai közönség rendkívül színvonalas előadásnak lehetett tanúja. 

Az emberek többségének hétköznapi munkájától, tevékenységétől tá-
vol esnek az emberiség egészét, az egész földi ökoszisztémát érintő gon-
dolatok. Mégi s néh a ne m árt kitekintenünk, egyrészt , hog y tisztázzu k 
szerepünket a változásokkal kapcsolatban , másrészt , hog y a változások 
reánk gyakorol t vag y majda n érvényesülő hatásá n elgondolkodjunk. 
Különösen érvénye s e z ránk, erdészekre , akiknek tevékenysége az élet 

A balotaszállási géngyűjtemény 

A géngyújtemény azzal a céllal létesült, hogy őshonos nyárál
lományaink legjobb tulajdonsággal rendelkező egyedeit a Bajtiban 
található anyatelepszerű klóngyűjtemény mellett fa alakban is 
megőrizzük, s hogy archiválni tudjuk az előnyös fatermesztési tu
lajdonságokkal rendelkező egyedek klónos el szaporításának gene
tikailag azonosított kiindulási anyagát. Mindez egyúttal az őshonos 
nyarak genetikai változatosságának fenntartását is szolgálja. 

A gyűjtemény létrehozásában és fenntartásában érdemben részt 
vevő személyek a következők voltak: Gaál György, dr. Gergácz 
József, Laczay Tamás, Mikulási Béla, dr. Bédei Károly, Laczay 
Tamásné(jelenlegi, illetve volt ERTI munkatársak) és Mester Já
nos (jelenleg ER-KER Kft., Balotaszállás). 

A géngyűjtemény kialakítása: 

Helye: Balotaszállás 91B erdőrészlet. 
Területe: 10 ha 
Termólielytípus-változat: erdős-sztyepp klíma, többletvízhatás
tól független, humuszos homok, sekély termőréteg, homok 
alapkőzet. 
Erdósítés jellege: erdőfelújítás, korábban olasz nyár helyén. 
Kivitelezés kezdóéve: 1987. 
Ültetési hálózat: 5x5 m. 
Ültetés módja: teljes talaj-előkészítés után, gödörfúróval. 
Ültetési anyag: Az ERTI Sárvári Kísérleti Állomásán zölddug
ványból nevelt csemeték. A zölddugvány-termelés az ország 
egész területéről kijelölt törzsfákról készült oltványokról tör
tént. Szaporítóanyag-csere útján külföldről (a volt Csehszlová
kiából) származó 40 feketenyár-klón kiültetésére is sor került. 
Klónok száma: 140 (folyamatosan bővítéssel) klónonként 9 
csemetével (négyzetrácsos elhelyezéssel), 3 ismétléssel. 
Pótlás, ápolási munkák: klónazonos pótlás, többszöri sorközi 
talajápolás évente, törzsek nyesése. 
Morfológiai vizsgálatok: az 1987-88 tavaszán elültetett fehér
es feketenyár-klónokról törzsenkénti leírást készítettünk, vala
mint értékeltük növekedésüket és egészségi állapotukat. 

Törzsfák kijelölése, fenológiai és hozamvizsgálatuk: 
A gyűjteményben a fák 9 és 10 éves korában 32 törzsfát jelöl

tünk ki. A törzsfák morfológiai minősítéséhez a dr. Szodfridt Ist
ván által összeállított minősítő (értékelő) skálát használtuk. A kö
vetkezőkben négy, fatermesztési és fásítási szempontból Ígéretes 
fehérnyár-klón törzsfa - szövettenyésztéses szaporítási kísérletei
ket már megkezdtük - rövid leírását adjuk meg azzal a megjegy
zéssel, hogy ezek az egyedek a fatermesztés számára igen kedve
zőtlen ökológiai feltételek között tenyésznek. 

egy ige n magas szervezettség i fokú életközösségére irányul . A globális 
változások nyilvá n érintik az erdőket is , jóllehet nem egészen a mi lép-
tékünkben. Az időjárás paramétereine k mérés e a földi éle t keletkezése 
óta eltelt időhö z viszonyítva igazá n kiskorúnak mondható. Az évezredek 
során a klíma változásait a vegetáció rendre követte . Napjainkra a művi 
környezet térnyerése , az életközösségek elszigeteltség e és esetenként 
elszegényedése a  változások rugalma s követés e elle n hatnak . A pilla-
natnyi változásna k megfelel ő fajtá k szelektálás a a  későbbiekben, egy 
ellenkező előjelű változás során , kifejezette n káro s következményekke l 
járhat. Az alkalmazkodóképesség nyitja tehát a sokféleségben rejlik, ami 
mindkét változásirányra tartalmazhat megfelel ő tartalékokat. 

Ilyenformán eljuthatun k a globális kérdése k hétköznap i vetületéhe z 
is, ami újabb nyomatékot adhat természetszerű erdeink fontosságának. 

Ripszám István 



1. táblázat 
A 7. számú törzsfa leírása (kor: 10 év) 

Törzsfa száma 7 Kód Leírás Törzsfa száma 
szám 

Klón jele H-17 
h=9,6 m, 
di^ = 11,8 cm 
Törzs egyenessége 511 Teljesen egyenes 

Törzs vülássága 61 Nem villás 

Törzsalak 71 A törzs végéig követhető 

Koronaalak 83 Keskeny korona, nagyrészt 
minden irányban azonos 
szélességi kiterjedéssel, a 
szélesség a törzsvastagság
nál legfeljebb 15-ször széle
sebb 

Ágasság 92 Törzs felső fele ágas 

Ágállás 102 Vastagabb ágak fele he-Ágállás 
gesszögben, többi vízszinte
sen vagy lehajlóan áll 

Ágvastagság 112 A mellmagassági átmérő Ágvastagság 
25%-ánál vastagabb ágak 
száma 0-10% 

Kéregminőség 121 / törzsön végig sima 

Egészségi állapot 131 Teljesen egészséges 

Megjegyzés Elsősorban fásítási célra alMegjegyzés 
kalmas (dekoratív jellegű) 

2. táblázat 
A 10. számú törzsfa leírása (kor: 10 év) 

Törzsfa száma 10 Kód Leírás Törzsfa száma 10 
szám 

Klón jele H-325 

h= l l , 3 m 
di3 = 15,0 cm 
Törzs egyenes 511 Teljesen egyenes 
sége 
Törzs villássága 61 Nem villás 

Törzsalak 71 A törzs végig követhető 

Koronaalak 82 Jól fejlett korona, nagyrészt 
minden irányban azonos 
szélességi kiterjedéssel, a 
szélesség a törzsvastagság
nál legfeljebb 15-30-szor na
gyobb 

Ágasság 93 A törzs felső 3/4-e ágas 

Ágállás 102 Vastagabb ágak fele heÁgállás 
gyesszögben, többi vízszin
tesen vagy lehajlóan áll 

Ágvastagság 112 A mellmagassági átmérő Ágvastagság 
25%-ánál vastagabb ágak 
száma 0-10% 

Kéregminőség 121 A törzsön végig sima 

Egészségi állapot 131 Teljesen egészséges 

Megjegyzés Fatermesztési célra alkal-
mas 

3. táblázat 
A 25. számú törzsfa leírása (kor: 10 év) 

Törzsfa száma 25 Kód- Leírás 
szám 

Klón jele H-384 
h=10,5 m 
di,3 = 17,9 cm 
Törzs egyenessége 511 Teljesen egyenes 
Törzs villássága 61 Nem villás 

Törzsalak 71 A törzs végig követhető 

Koronaalak 82 Jól fejlett korona, nagyrészt 
minden irányban azonos 
szélességi kiterjedéssel, a 
szélesség a törzsvastagság
nál legfeljebb 15-30-szor na
gyobb 

Ágasság 92 Törzs felső fele ágas 

Ágállás 101 Vastagabb ágak mind heÁgállás 
gyesszögben állnak 

Ágvastagság 111 A mellmagassági átmérő Ágvastagság 
25%-ánál vastagabb ágak 
száma 0% 

Kéregminőség 122 Kezdődő repedezés jelentKéregminőség 
kezik a törzs alsó részén 

Egészségi állapot 131 Teljesen egészséges 

Megjegyzés Fatermesztési célra alkal
mas 

4. táblázat 
A 31. számú törzsfa leírása (kor: 9 év) 

Törzsfa száma 31 Kód
szám 

Leírás 

Klón jele H-337 
h=9,5 m 
di3=H,0 cm 
Törzs egyenessége 511 Teljesen egyenes 

Törzs villássága 61 Nem villás 

Törzsalak 71 A törzs végig követhető 

Koronaalak 84 Féloldalas korona, egyik 
irányban legalább 3-szor 
szélesebb, mint a korona 
túlsó oldalán 

Ágasság 92 Törzs felső fele ágas 

Ágállás 101 Vastagabb ágak mind heÁgállás 
gyesszögben állnak 

Ágvastagság 112 A mellmagassági átmérő Ágvastagság 
25%-ánál vastagabb ágak 
száma 0-10% 

Kéregminőség 121 A törzsön végig sima 

Egészségi állapot 131 Teljesen egészséges 

Megjegyzés Elsősorban fásítási célra alMegjegyzés 
kalmas (dekoratív jellegű) 

A gyűjtemény fontos részét képezi a Duna-Tisza közi fehér 
nyárasok termesztésfejlesztésével összefüggő" integrált kutatómun
kának. E tevékenységünket kezdetektől fogva hatékonyan segíti 
az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatósága, mely se
gítségért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Ugyancsak kö
szönettel tartozunk az OTKA által nyújtott (nyilvántartási szám. 
T022758) támogatásért is. 



DR. BARTHA DÉNES 

Veszélyeztetett erdőtársulásaink XVII. 
Cseres-kocsányos tölgyesek 

Korunk egyik legszomorúbb és leglátványosabb jelensége ter
mészeti környezetünk pusztítása. A fajok eltűnése gyorsuló ütem
ben halad, s vészesen zsugorodnak a természetes, természetközeli 
élőhelyek területei is. A védett és veszélyeztetett jajok listája mellett 
most készült el hazánkban a veszélyeztetett, védendő élőhelyek, tár
sulások összeállítása, mely várhatóan a közeljövőben jogszabály 
formájában nyilvánosságra kerül. Ebben a sorozatban a veszé
lyeztetett erdőtársulásokat, veszélyforrásaikat és megóvásuk lehe
tőségeit mutatjuk be, tudva azt, hogy az erdőterületeken végbeme
nő degradációt csak az erdészek állíthatják meg és fordíthatják 
vissza. 

A Dunántúl sík vidéki területeinek árvízmentes teraszai, domb
vidékei lábainál alacsony tszf. magasságnál (200 m alatt) találha
tók a cseres-kocsányos tölgyesek. Kialakulásukban a makroklíma 
alárendeltebb szerepet játszik, előtérbe kerülnek az edafikus felté
telek, mint a kavics vagy a homok alapkőzet, a többletvízhatástól 
független vagy változó vízgazdálkodásé váztalajok és pszeudo-
glejes barna erdőtalajok. A tömött, rossz vízgazdálkodású, leve
gőtlen talajok határozzák meg döntően a fajösszetételt. A cseres
kocsányos tölgyesek struktúrája, faji kompozíciója hasonlít a kol-
lin-szubmontán régióra jellemző cseres-kocsánytalan tölgyesekére. 
Az állományok zártak, de a lombkoronaszint csak ritkán kétszin
tes. 

Állományalkotó fafaja a csertölgy (Quercus cerrisj, valamint a 
sík vidéki elhelyezkedés és az edafikus feltételek miatt a kocsá
nyos tölgy (Q. robur). A domblábi állományokban kisebb elegya-
ránnyal a kocsánytalan tölgy (Q. dalechampii) is megjelenhet. To
vábbi elegyfa a mezei juhar (Acer campestre), vadkörte (Pyrus 
pyraster), mezei szil (Ulmus minor), kislevelű hárs (Tilia cordata). 
Helyenként az erdeifenyő (Pinus sylvestris) is megjelenik, ennek 
spontaneitása viszont megkérdőjelezhető. Cserjeszintje a termő
hely vízgazdálkodásától és a korábbi használatoktól függően ala
csony vagy közepes borítású, szegényebb mint a cseres-kocsány
talan tölgyeseké. Jellemő fajai az egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), kökény (Prunus spinosa), gyepűrózsa (Posa canina), 
fagyai (Ligustrum vulgare) varjútövisbenge (Rhamnus catharti-
cus), veresgyűrűsom (Cornus sanguinea), csíkos kecskerágó 
(Euonymus europaeus), mogyoró (Corylus avellana), boróka (Ju-
niperus communis). A gyepszintben megtaláljuk a cseres-kocsány
talan tölgyesek jellemző fajainak jelentős részét. Ezeken kívül a 
szárazabb termőhelyeken álló állományokban több acidofrekvens, 
xerofil faj is domináns szerephez jut, így a cérnatippan (Agrostis 
tenuis) pusztai lengefű (Aira caryophyllea), keskenylevelű perje 
(Poa angustifolia) kékcsillag (Jasione montana), erdei pereszlény 
(Calamintha sylvatica), juhsóska (Pumex acetosella), orvosi vero
nika (Veronica officinalis), valamint a cseres-kocsánytalan tölgye
sekre jellemző fajok jó része. A változó vízgazdálkodású üdébb-
nedvesebb termőhelyeken uralkodnak a fűfélék, mint a háromfogfű 
(Sieglingia decumbens), gyepes sédbúza (Deschampsia caespito-

sa). nagy kékperje (Molinia arundinacea) ebtippan (Agriostis ca
nina), vérontófű (Potentilla erecta) és a védett királyné gyertyája 
(Asphodelus albus), itt kevesebb faj fordul elő a cseres-kocsány
talan tölgyesek gyepszintjéből. 

Földrajzi változatokat nem célszerű elkülöníteni, a növénytár
sulást Quercetum robori-cerris névvel illetik. Állományai a Ba
konyalján, a Kisalföldön (Iván-Röjtökmuzsaj) és Somogyban ta
lálhatók meg, jól érzik magukat. 

Az erdőkiélés és gazdálkodás jelentős nyomokat hagyott a cse
res-kocsányos tölgyesek még ma is meglévő állományain. Az el-
jellegtelenedés itt még kifejezettebb, mint a cseres-kocsánytalan 
tölgyeseknél, ez különösen a szárazabb termőhelyeken álló agyon
legeltetett, elcseresedett, többszörösen sarjaztatott állományokban 
szembetűnő. Korábbi termőhelyei jelentős részét erdeifenyő kul-
túrállományokkal váltották fel, melyek erősen betegek. A cseres-
kocsánytalan tölgyeseknél említett gazdálkodási problémák itt is 
fennállnak, mivel a cseres-kocsányos tölgyesek kevésbé jó termő
helyen állnak, ezért ennek védelme érdekében a gazdálkodásra 
még fokozottabban kellene ügyelni. A fokozatos felújításnak ki
sebb az esélye, a tarvágásos felújítást azonban kíméletesen kell 
végezni. Tilos a tuskózás, szántás, vegyszerezés, helyette altalaj
lazítást és makkvetést, esetleg csemetéről való ültetést célszerű vé
gezni. Az állománynevelés során itt is ügyelni kell a cser-kocsá
nyos tölgy helyes elegyarányának megtartására. A fölhagyott és 
gyenge minőségű szántókat, legelőket, mesterséges erdőtelepítés
sel, a potenciális termőhelyeken célszerű cseres-kocsányos tölgye
sekké átalakítani. 

Hangya-ár 
Az Indiai-óceá n egy kis szigetén, a z ausztráliai Karácsony-szigeten a 
hangyák áradata átalakíthatja az egész sziget élővilágát, amelynek kü-
lönlegességét az adja, hogy a vörös szárazföld i rák (Gecarcoideia na-
ta/is)ü\d\\a a talajfelszínt. A trópusi esőerdőkre jellemző, hog y aljnö-
vényzetük szegényes , így a Karácsony-szigeten is, ahol a szinte kopár-
nak mondható talajon, a több emeletnyi lombkorona alatt é l a több 
mint 100 millió rák. 
Az elmúl t 18 hónap során a szigetet szinte megrohamoztá k az úgyne-
vezett őrül t hangyá k (Anoplolepis gracilipes) A páratlanul heves tá-
madás sorá n a  hangyák a  rákok milliói t faltá k má r fel. A  hangyák 
egyszerre töb b fronto n is támadnak, nem csupán közvetlenü l öli k a 
rákokat, hanem az esőerdő fáin is végzetes sebeket ejtenek. 
A hangyák kedvelik a növényi nedveket fogyasztó tetveket, ezeket szin-
te mint háziállataikat tartják. Ezér t igyekeznek megmenteni őket a ter-
mészetes ellenségeiktől , következésképpe n a tetvek száma nő . A te-
tűhadsereg pedig egyes helyeke n már szinte lyuka t rágott az esőerdő 
lombkoronaszintjeibe. Felülrő l az egész olya n min t eg y nagy, lyuka s 
sajt. A lyukakon a fény áthatol , az esőerdő alján pedig eddig elkép-
zelhetetlen mértékben kezd burjánozni az aljnövényzet. 
Rejtély, hogy vajon mi okozza a hangyák ilyen, soha nem látott mértékű 
támadását. A őrült hangyá k Nyugat-Afrikábó l származnak , de már a 
harmincas évektő l megtalálhatók a Karácsony-szigeten . Vajo n miér t 
pont ott és éppen most, az évezred végén kezdte k ilye n támadásba ? 
Vannak, akik úg y vélik, hogy talán a Kisded, az El Nino a z oka a je-
lenségnek. A z 1997-től tart ó szárazsá g a  növényekne k olya n nag y 
stresszt jelent, hogy legyöngültek , sokkal sérülékenyebbé váltak. Sze-
rencsére eddig még csak az esőerdő 5 százaléka fertőzött, de az invázió 
terjedésével so k élőlény kerülhet veszélybe . Ilye n példáu l az Abbo t 
szula (eg y madárfaj) , a fregattmadár, a  baglyok, és sok más, eddig is 
veszélyeztetett faj. 

(New Scientist - Élet és Tudomány, 1999/19.) 

VÉDETT RÓK A ÖL I A MÉG VÉDETTEB B MADARAT . Az amerikai hadi -
tengerészet védett rókákat öldös, hogy megvédje tőlük a San Clemen-
te-szigeti őrgébicset . A madarak közül má r csak tizenhármán élnek 
szabadon, és mivel a rókából nyolcszáz kóborol a szigeten, félő, hogy 
kiirtják a  parányi állatot. A nagyfejű bábaszarka a veszélyeztetett fajok 
szövetségi listájá n szerepel , amely elsőbbséget élve z a kaliforniai ál -
lami listával szemben. Az utóbbin rajta vannak a San Celemnte-i rókák 
is. A haditengerészet bevetésér e azér t va n szükség, mer t a sziget a 
hadseregé. 

(Élet és Tudomány) 



BORBENYI JOZSEFNE 
Az egyéni erdőgazdálkodók aktuális 

gazdálkodási és adózási kérdései 1998. évben 
(I. rész) 

(Az 1999. évre vonatkozó változásokat az október-no
vemberi számban közöljük.) 

Az erdőgazdálkodásról 

Az erdó" a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan része 
- védelmi, gazdasági, egészségügyi és szociális, turisztikai 
és oktatási-kutatási célokat szolgál - fenntartása és védelme 
összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalással, az erdő
gazdálkodók törvényi kötelezettsége. 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. 
tv. 13. § (1) és (2) bek. értelmében erdőgazdálkodóknak 
minősülnek a tulajdonosok vagy az erdőgazdálkodási tevé
kenységet folytatók, használók egyaránt. 

A privatizáció és kárpótlási folyamat eredményeképpen 
az erdőgazdálkodás: 

- egyéni erdőgazdálkodás vagy 
- osztatlan közös erdőgazdálkodás - gazdasági társaság, 

szövetkezet, erdőbirtokossági társulat - formájában végez
hető. 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. 
törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rende
let 14. § (4) bek. alapján társult erdőgazdálkodásnak kell 
tekinteni azt is, ha a tulajdonosok: 

- az erdőterületüket erdőgazdálkodó szervezet vagy sze
mély használatába, haszonbérletébe adják, vagy 

- az erdőgazdálkodói tevékenység ellátásával ilyen szer
vezetet vagy személyt bíznak meg. 

Az erdőgazdálkodó törvényi kötelezettsége, hogy nevét 
(cégét), székhelyét, valamint képviselőjének nevét az erdő
gazdálkodó székhelye szerinti erdészeti hatósághoz nyilván
tartásba vétel miatt bejelentse. 

Fontos törvényi kötelezettség az is, hogy az erdőterület 
erdőbirtokossági társulat használatába adása a külön jogsza
bályban foglaltak szerint, míg az erdő más erdőgazdálkodó 
használatába, haszonbérbe adása és az erdőgazdálkodó 
megbízása - e törvény 15. § (2) és (3) bekezdésében előírt 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kizá
rólag írásbeli szerződéssel történik. 

Az egyéni erdőgazdálkodás aktuális 
gazdálkodási és adózási kérdései 

Az erdőgazdálkodási tevékenység meghatározása 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény alkal
mazásában erdőgazdálkodásnak minősül az erdő fenntartá
sára, közcélú funkcióinak biztosítására, őrzésére, védelmé
re, az erdővagyon bővítésére, valamint az erdei haszonvé
telek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége. 

Az egyéni erdőgazdálkodó törvényi kötelezettségei 

A tevékenység akkor minősül egyéni erdőgazdálkodás
nak, ha egy személy a kizárólagos tulajdonában lévő és az 

erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmas
nak minősített erdőterületen gazdálkodik. Ebben az esetben 
az erdő tulajdonosát, vagyonkezelőjét kell nyilvántartásba 
venni az illetékes erdészeti hatóságnak. Amennyiben az er
dőgazdálkodó nem azonos az erdőtulajdonossal, az erdő el
sődleges rendeltetésének megváltoztatására, az erdőterület 
igénybevételére vonatkozó kérelemhez köteles csatolni a te
rület tulajdonosainak e tárgyban adott hozzájárulását is. 

Az egyéni erdőgazdálkodó adókötelezettsége 

Az egyéni erdőgazdálkodást folytató magánszemély adó
kötelezettségét a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szabályai szerint önadózással teljesíti. (Kivéve az egyéni 
vállalkozó - egyéni cég - egyszemélyes kft.-vé, egyszemé
lyes rt.-vé alakulás eseteit.) Adókötelezettség alatt az adózás 
rendjéről szóló törvény a bejelentési, a nyilatkozattételi, az 
adóalap és az adómegállapítási, a bevallási, az adóelőleg és 
adófizetési, a nyilvántartási, bizonylatkiállítási és -megőr
zési, valamint adatszolgáltatási kötelezettséget érti. Az 
egyéni erdőgazdálkodók az optimális adózási mód kiválasz
tásával - különös tekintettel az egyidejűleg végzett mező
gazdasági őstermelői-kistermelői tevékenységeire, figye
lembe véve az e tevékenységekre vonatkozó eltérő adózási 
módok előnyeit és hátrányait is - , szabályozhatják jövedel
mezőségüket. 

A személyi jövedelemadó megállapítása 

Az egyéni erdőgazdálkodó magánszemély adóköteles jö
vedelmét az erdei haszonvételek értékesítéséből származó 
bevételeinek számbavételezésével és az erdőgazdálkodói te
vékenység végzése során felmerülő valamennyi költségeik 
levonásával határozza meg. Az adóköteles jövedelem meg
állapítás módjának megválasztásánál szabadon dönthet, 
hogy: 

- önálló tevékenységre vagy 
- egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint ál

lapítja meg. 

Speciális gazdálkodási és adózási szabályok 

Azok az erdőgazdálkodók viszont, akik az erdőterület 
megszerzésekor az árverésen a kárpótlási jeggyel azonos 
módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak, kötelesek 
- a kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. tv. 24. § (1) bek. 
értelmében - az erdőterület megvásárlásáról vagy kiméré
sétől, illetőleg a birtokbavételi lehetőségtől számított öt év
ben meghatározott időtartam alatt egyéni vállalkozóként 
gazdálkodni, melynek feltételeit a kárpótlásról szóló tör
vény végrehajtására kiadott 104/1991. (VIII. 3.) Korm. r. 
45. § (2) bekezdése tartalmazza. Ebből következően aki 
utalványon szerzett termőföldet, saját magának kell a vál
lalkozási tevékenységet folytatnia. Természetesen a fentiek 



nem jelentik azt, hogy a mezőgazdasági munkát személye
sen kell elvégeznie, ehhez a családtagok segítését, vagy bér
munkát is igénybe vehet, vagyis a feltétel akkor is teljesül, 
ha az erdőgazdálkodó szervezi és irányítja a vállalkozást. 

Fentiek ellenére, ha a támogatásban részesült (részesülő) 
magánszemély az előírt határidőn belül - a földterület ár
verésétől, illetve 1994. február 14-től a birtokbaadás napjá
tól számított 30 napon belül - mezőgazdasági vállalkozó
ként nem jelentkezett vagy jelentkezik be, vagy ha az adó
hatóság a termőföld vásárlásától számított 5 éven belül 
megállapítja, hogy ténylegesen nem folytat mezőgazdasági 
vállalkozói tevékenységet - ideértve az egyéni vállalkozó
ként megkezdett és őstermelőként folytatott gazdálkodást is 
- , akkor a támogatás hitellé alakul át és azonnal esedékessé 
válik, mely után az esedékesség napjától számítva évi 20%-
os késedelmi kamatot is kell fizetni. 

Az erdőgazdálkodó erdei haszonvételei és erdősítési 
tevékenységei 

a) fakitermelés, 
b) erdészeti szaporítóanyag gyűjtése, 
c) vadászati jog hasznosítása, 
d) elhullott fekvő fa és gally gyűjtése, 
e) kidöntött fáról fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűj

tése, 
f) gomba, vadgyümölcs, moha virág, illetve gyógynö

vény gyűjtése, 
g) bot, nád, sás, gyékény termelése, fű kaszálása, 
h) méhészeti tevékenység, 
i) fenyőgyanta gyűjtése, 
j) erdei magok, csemeték termelése (METJ 94-1), 
- 94-11 fenyőmag, toboz 
- 94-12 lombosfamagok 
- 94-13 cserjemagok 
- 94-14 fenyőcsemeték 
- 94-15 lombosfa csemeték 
- 94-16 cserjecsemeték 
- 94-17 erdei dugványok 
- 94-18 karácsonyfa 
k) erdei melléktermékek gyűjtése (METJ 94-39), 
(erdei gyümölcs, vadon termő gomba, vesszőfélék, rő-

zsefélék stb.) 
1) erdősítés: 
- új erdő telepítése, valamint 
- a kitermelt erdő - tarvágással, felújítóvágással - fel

újítása mesterséges vagy természetes módon, ideértve az er
dőnevelési és erdőszerkezet átalakítási tevékenység folyta
tását is. 

Az egyéni erdőgazdálkodó választható adózási módjai 

a) A mezőgazdasági őstermelőkre-kistermelőkre vonat
kozó speciális szabályok szerint állapítják meg adókötele
zettségüket: 

- a b, d, f, g, h, j és k pont alatt felsorolt és a saját 
gazdaságában termelt-gyűjtött erdei haszonvételeinek érté
kesítéseiből és 

- a saját tulajdonú földterületen és erdőterületen végzett 
erdősítési tevékenységükből származó bevételeik-jövedel
meik tekintetében, továbbá 

b) az önálló tevékenységre vonatkozó általános szabá
lyok szerint állapítják meg adókötelezettségüket: 

- az a, c, e és i pont alatt felsorolt termelt-gyűjtött erdei 
haszonvételek értékesítéséből szerzett, valamint 

- a saját vagy bérelt föld-erdőterületen végzett erdősítési 
tevékenységből származó bevételükre-jövedelmükre vonat
kozóan. 

Mindkét adózási mód szerint a megállapított jövedelem 
- az egyéni erdőgazdálkodó magánszemély munkabérével, 
nyugdíjával stb. - összevonandó jövedelem lesz, és a prog
resszív adótábla szerinti (20-42%) számított adó terheli. 

c) Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint 
is megállapíthatják adókötelezettségüket az egyéni erdőgaz
dálkodók, ugyanis a mezőgazdasági őstermelő-kistermelő és 
az önálló tevékenységet végző egyéni erdőgazdálkodó a te
vékenység időtartama alatt bármikor szabadon dönthet a 
gazdálkodási formák és az adózási módok megváltoztatásá
ról, mégpedig: 

- az önálló tevékenységként végzett erdőgazdálkodást 
egyéni vállalkozóként, valamint 

- a mezőgazdasági őstermelőként-kistermelőként végzett 
erdőgazdálkodást - őstermelői igazolvány visszaadása mel
lett - önálló tevékenységet végző magánszemélyként vagy 
egyéni vállalkozóként folytathatja tovább (kivéve a kárpót
lási törvény kötelezettséget). 

Az optimális adózási mód kiválasztása 

Az optimális adózási mód kiválasztását jelentősen befo
lyásolják az egyes adózási módok, a kizárólag e tevékeny
séghez kapcsolódó teljes összegű és korlátozott mértékű 
költségelszámolási lehetőségek, valamint az adófizetési kö-
tezettség nagyságrendje is. Számításokat végeztem arra vo
natkozóan, hogy azonos gazdasági kondíciók mellett külön
böző adózási módok választásával milyen arányt képvisel 
az adóteher a tevékenység bevételéhez képest. 
- önálló tevékenység esetén: 18,5% 
- mezőgazdasági őstermelőként: 0% 

(mert veszteséges, a normatív támogatás 
nem fedezi a költségeket), 

- egyéni vállalkozóként: 
= VSZJA szabályai szerint: 6,3% 
= átalányadózás szabályai szerint: 5% 
(nem szolgálja a tőkefelhalmozást annak 
ellenére, hogy a legkevesebb adó terheli) 

Elemzéseim során megállapítottam, hogy az egyidejűleg 
végzett mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenység 
esetére a legkedvezőbb adózási mód a vállalkozói személyi 
jövedelemadó szabályai szerinti adózás, mivel közel a leg
kisebb adóteher mellett, legjobban segíti az erdőgazdálkodó 
tőkefelhalmozását. 

Az adózási módok változtatása 

Az egyes gazdálkodási formák és adózási módok meg
változtatásánál különös tekintettel kell lenni a megszűnéssel 
kapcsolatos adózási szabályokra. Ugyais, ha nem megfelelő 
időpontban történik a változtatás, akkor olyan többlet adó
fizetési kötezettsége keletkezhet az egyéni erdőgazdálkodó
nak - mind személyi jövedelemadóban, mind általános for
galmi adóban - , ami az e tevékenység teljes jövedelmező
ségét elvonhatja. 

Amennyiben az egyéni erdőgazdálkodót a kárpótlási tör
vény nem kötelezi az e tevékenység egyéni vállalkozóként 



való folytatására, vagy személyesen nem kíván gazdálkodni, 
úgy: 

- a saját tulajdonú földterületét bérbeadással, valamint 
- ingatlanértékesítési formában is hasznosíthatja. 

Az egyes erdei haszonvételek adőkötezettsége 

Az egyéni erdőgazdálkodó őstermelőként az egyes erdei 
haszonvételeire, valamint a saját tulajdonú föld- és erdőte

rületén végzett erdősítési tevékenységre választhatja az ál
talánostól eltérő - mezőgazdasági őstermelőkre-kisterme-
lőkre vonatkozó - speciális adózási módokat is. 

Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével szeretném 
bemutatni valamennyi választható adózási módot, kiemelve 
a fakitermelésbó~l és a földterület bérbeadásából - ideértve 
az erdőterület és a vadászati jog hasznosításából - szárma
zó jövedelem meghatározását: 

Az erdőgazdálkodási tevékenységet végző magánszemélyek személyi jövedelemadó megállapítása 
(őstermelői igazolvány birtokában) 

Jelmagyarázat: I I G E N NEM 

Megnevezés 
Összevonás al á es ő jövedelmek (1 ) Elkülönülten adóz ó jövedelme k 

Megnevezés Önálló tevékenységből 
származó jövedele m 

Mg.-i őstermelésbő l 
származó jövedele m 

Mg.-i kistermelésbő l származ ó 
jövedelem meghatározás a 

Egyévi váll 
származó 

alkozásból 
övedelem 

A jövedelem meghatározás a 

BxO,9=J 
J:(+)v.(0) 

B-K=J 
J:(+)v.(0) 

BxO,9=J 
J:(+)v.(0) 

B-K=J 
J:(+)v.(-) 

Bevallási 
nyilatkozat 

Speciális 
tételes 

elsz. 

Mg.-i kist . 
átalány-
adózás 

VSZJA (2 ) 
szabályai 

szerint 
Átalány-
adózással 

A jövedelem meghatározás a 

Bevétel < 50 eF T > 4 millió Ft 
Döntés alapjá n kv . 

1991. év i XX V tv . 24 § 
(1) bek . 

A jövedelem meghatározás a 

B < 1, 5 
mFt B x 
20%-ról 

ktg. szám-
la kel l 

B-K =  J . 
K: Bx 40 % 
biz. nélkü l 

elsz. 

növény + 
egyéb 

Bx15% =  J 
állat + ter-

mék B x 
6% =  J 

Bevétel -
Kiadás = 

+ Jövede -
lem 

B < 3,5 
mFt B  x 

20% =  J 

A jövedelem meghatározás a 

B < 1, 5 
mFt B x 
20%-ról 

ktg. szám-
la kel l 

B-K =  J 
(+/0) 

Szankciók 

Bevétel -
Kiadás = 

+ Jövede -
lem 

Szankciók 

Erdei haszonvételek 
a) fakitermelé s 
b) erdészet i szap . anyag gyűjté -

se 
c) vadászati jog hasznosítás a (3) 
d) elhal t fekvő' fa és gally gyűj -

tése 
e) kidöntöt t fáról történő' fenyő- , 

gally, tobo z é s díszító'lomb 
gyűjt. 

f) gomba , vadgyümölcs , moha , 
virág, ill . gyógynövény gyűj-
tése 

g) bot , nád , sás, gyékény terme-
lése, fű kaszálása 

h) méhészet i tevékenység 
i) fenyó'gyanta gyűjtés e 
1) erdősítés 

új erd ő telepítés e Kizárólag sajá t tulajdonú erdejébe n végzi 
kitermelt erdő felújítás a 

Kizárólag sajá t tulajdonú erdejébe n végzi 

(3) Lásd: később a termőföld, er
dő és vadászati jog bérbeadásá
nál 

(1) Önálló tevékenység esetén: 
B = bevétel - Szja tv. 2. sz. mell. 
szerint 
K = költség - Szja tv. 2. sz. mell. 
szerint 

(2) VSZJA - vállalkozói személyi 
jövedelemadó esetén: 
B = bevétel - Szja tv. 10. sz. 
mell. szerint 
K = költség - Szja tv. 11. sz. 
mell. szerint 



Mi kell még? Ilyen is van 

„Van még helyenként szép nagy erdő, 
amely nagy jövedelmet hajtana birto
kosainak, ha jó útja volna." 

(Krippel Móric, 1901) 

Egy kis szervezőkészséggel mindent lehet. Hatalmas 
hasznot, több tízmillió Ft-os, levegőben lógó (behajthatat
lan) bírságot, önnönmagát papírtornyokkal döglesztő állam
igazgatást is. 

A délalföldi térség erdeiben egy igen veszélyes mértékű 
- falopással fűszerezett - engedély nélküli fakitermelési so
rozat kezdődött el az utóbbi hónapokban. A kitermelt fatér
fogat nagyságán kívül az elkövető tájékozottsága, trükkjei, 
valamint a több megyére kiterjedő, komoly gépparkot, több 
tucat embert megmozgató, a kereskedelmi csatornákat pil
lanatok alatt áfutó szervezettség félelmetes. 

A több mint 4000 (azaz négyezer!) bruttó m faanyag 
megkaparintásának, kötelezettségek nélküli haszonvételé
nek mi a receptje? 

- Vegyél erdőterületet ingatlan-nyilvántartási átvezetésre 
alkalmas adásvételi szerződéssel, persze ne saját névre. A 
megadott lakcím lehet valós, csak a szerződésben megne
vezett már ne lakjon ott. A megvásárolandó erdő kiválasz
tásánál nem kell sokat vacakolni, bármely tisztításkorútól 
idősebb erdő megteszi. 

- A tervezett fakitermelésre válassz ki egy remek er
dész-, felügyelő-, mezőőr- stb. mentes munkaszüneti napot 
(pl. húsvét vasárnapját, május elsejét, Pünkösd hétfőt). 

- Az előre leszervezett időpontokra és helyszínekre biz
tosíts hektáronként legalább négy motorfűrészest. Szakkép
zettség és rendezett munkaviszony nem szükséges. Ekkor 
csak az a lényeg, hogy a fa minél gyorsabban a földre (s 
az erdő padlóra) kerüljön. A döntést követő műveletek rá
érnek később is. 

- A következő lépés a faanyag felkészítése, de erre már 
kevesebb ember is elegendő. A lényeg az, hogy legyen köz
tük egy olyan vezető, aki felkészülten fogadja az érdeklő
dőket. A rendőrnek elmondja, hogy a tulajdonos megbízá
sából vágja a fát. Ha kell, akkor megmutatja a megbízási 

szerződést. A rendőrség megnyugszik, mivel lopás nem tör
tént. Az erdőfelügyelőnek ezt a betanult szöveget kiegészíti 
azzal, hogy a fakitermelés engedélyezését tudtával a tulaj
donosnak kellett intéznie. A felügyelő ekkor már tehetetlen. 
Bejegyzett erdőgazdálkodó nincs, a tulajdonos a valótlan 
adatok alapján nem elérhető, az erdő letermelése megtör
tént. 

- Időközben keress egy hiányos tájékozottságé vevőt, aki 
hajlandó megvenni a tarra vágott területet, így a felújítás 
nyűgével sem kell foglalkozni, ráadásul még egy kis pénz 
is áll a házhoz. 

Mindezek mellett egyéb változatok is léteznek. A mód
szer az utóbbi hetekben csiszolódott. Az ingatlan-nyilván
tartásbeli átvezetés macerás, így - ha csak lehet - a faanya
got lábon kívánja megvásárolni beszámolóm alanya. Mivel 
ekkor már ügyvédi ellenjegyzés sem szükséges, így jóval 
homályosabb szerződések köthetők. A szerződések szerinti 
vevő ilyen esetben gyakran munkanélküli hajékléktalan. 

A jogi következmények egyedül csak az eladót sújt
ják. Az APEH Nyomozóhivatala nem tartja hatáskörébe 
tartozónak az ügyet. A rendőrség bűncselekmény hiá
nyára hivatkozva nem tud segíteni. A megkárosítottak 
polgári perre vihetnék sérelmeiket, de ezt nem teszik. 
Félnek. A jegyzőkönyvön kívül elmondottak szerint tán 
nem alaptalanul. Nehezíti a polgári peres eljárás meg
indítását az osztatlan közös tulajdonú erdők esetében a 
visszafogott egyéni kezdeményezőkészség. A tényleges 
kárt (a kitermelt faanyag, a hozamkiesés értékét, az er
dőfelújítás költségeit, s az egyéb járulékos kiadásokat) 
a tulajdonosok sok esetben megközelítőleg sem ismerik. 

Nos, sajnos ez csak a jéghegy csúcsa. Ezen kívül egyéb 
gondok is adódnak, de ezt most nem részletezem. A követ
kezmény: a tényleges szakmai munkára jóval kevesebb idő 
marad. Mit lehet tenni? Menni az események után, birkózni 
az ügyekkel, s tájékoztatni az érdeklődőket (netán veszé
lyeztetetteket?). 

Sulyok Ferenc 
erddmérnök 

AESZ Kecskeméti lg. 

Társulati erdőgazdálkodásnak szentélt szaktanfolyamok 
Világszerte nagy érdeklődés övezi a társulati erdőgazdálkodás gyakorlatát. Ezért a FAO és más szervezetek 
egyre több helyen szerveznek szaktanfolyamokat a felmerülő kérdések megismertetésére. Ilyenről ad hírt a 
Forests, Trees and People 1999. 38. sz. hírlevele is. A bolíviai tanfolyamon a következő témakörök szerepeltek 
a programban: 1. A fejlesztés kérdései. 2. A természeti erőforrások társulati kezelése. 3. A társulati erdőgaz
dálkodás és a helyi erdő kezelése. 4. Politikai célok és a helyi gazdálkodás. 5. A területhasznosítás tervezése. 
6. Módszertani kérdések. 7. A környezeti erőforrások és szolgáltatások értékelése. 

(Ref.: dr. Szodfridt István) 



A Z É V F Á J A 

A hegyi szil (Ulmus glabra) csemetenevelése 
v • 

Virágzás, termésérés és begyűjtés 

A hegyi szil virágai a kilombosodás előtt, március elején 
nyílnak. A virágok csomókban helyezkednek el, az ágakon 
ülnek (Csapody et al., 1966; Gencsi-Vancsura, 1997). 

A termés szárnyas makk, mérete 20-25 mm, a legna
gyobb a szilek között. Alakja kerekded vagy visszás tojás
dad. A lependék széle kopasz. A makkocska a lependék 
közepén helyezkedik el. A termések májusban érnek, sokáig 
fűzöld színűek. Később a lependék kifakul, piszkos, szür
késfehér színt vesz fel, a makkocska színe barnás vöröses 
lesz. Ekkor kezd hullani a fáról. A magját a szél terjeszti 
(Csapody et al., 1966; Gencsi-Vancsura, 1997; Bartha, 
1997). 

Gyűjteni akkor kell, amikor megindul a terméshullás. 
Gyűjthető fáról és földről (Tihanyi, 1991). 

A mag kezelése 

A termés nagy víztartalma miatt könnyen befülled, ezért 
tilos nejlonzsákba betömörítve még néhány óráig is tárolni. 
A begyűjtött termést szellős, hűvös helyiségben, néhány cm 
vastag rétegben szétterítve lehet a vetésig tárolni. Célszerű 
gyakran forgatni. 

Csíraképességét a tapasztalatok szerint fél évig őrzi meg 
(Mátyás, 1952). A szilek magkezelésével, a mag tárolható
ságával eddig nem foglalkoztak a kutatók, így nem tudjuk, 
hogy hosszabb ideig hogyan tárolhatók. 

A termést a lependéktől nem kell megtisztítani. A gya
korlat a termést valószínűleg ennek következtében magként 
kezeli. 

Csemetekerti vetés 

A begyűjtés után a lehető leggyorsabban el kell vetni. A 
szilmagot a csemetekert legjobb vízellátottságú parcellájába 
vessük. Általában kézi vetést alkalmaznak. Az előre kihú
zott vetőbarázdákat a vetés előtt célszerű beöntözni. 1 fm-re 
kb. 200 szem csíraképes magot kell vetni. Ha a tárolás köz
ben a terméscsomók nem hullanak szét, akkor azokat a ve
tés előtt kézzel kell szétbontani. A takaróföld vastagsága 

3-4 mm, csak finom morzsás szerkezetű talajjal szabad ta
karni a vetést. A vetés után rendszeres öntözésre van szük
ség, mert a vetés nem száradhat ki. Az intenzív öntözést az 
első lomblevelek megjelenéséig kell folytatni. Attól kezdve 
az öntözővíz mennyisége fokozatosan csökkenthető. Az üde 
talajú csemetekertben öntözés nélkül is termelhető szilcse
mete, a kezdeti öntözést azonban itt is rendkívül meghálálja 
(Tihanyi, 1991). 

A gyakorlat számára fontos néhány adat: 

áüag ezermagtömeg 
az MSZ 13385/1-79 szerint 11 g 
Mátyás (1952) szerint 9 g 
1 kg tiszta magban 90 000-111 000 db van 
tisztaság (MSZ 13385-1:1992) I. oszt. 80% 

II. oszt. 50% 
csírázóképesség (MSZ 13385-1: 1992) I. oszt. 95% 

II. oszt. 75% 

Az MSZ 13385/1 szabvány 1979. és 1992. évi kiadása 
a szileket összevontan kezeli. 

Egy év alatt eléri a kiültethető méretet. Ha mégsem, ak
kor érdemes visszaiskolázni. A csemete méreteire vonatko
zóan az Európai Unión belül nincs előírás. Az erdészeti sza
porítóanyagokról szóló 91/1997. (XI. 29.) FM rendelet el
őírásai az alábbiak: 

Növény
magasság 

(cm) 

Tőátmérő 
legalább 

(mm) 
Gyökérhossz 

(cm) 

MÁ 1/0 15 3 20 
MÁ2/0 20 4,5 25 

A magyar erdészeti csemetetermelésben a hegyi szil 
rendkívül alárendelt szerepet játszik. Az 1998/99-es szezon
ban mindössze 1000 db termelését regisztrálták. 

Dr. Barna Tamás 

felhívás 
a magyar keresztény államalapítás millenniuma alkalmából. 

Minden városban és községben ültessenek tölgy emlékfát! 
Az Országos Erdészeti Egyesülethez levélben fordult Hábel György aranydiplomás erdőmérnök, hogy a millen
nium méltó megünneplésének keretében az erdészet és az önkormányzatok (a fővárosi kerületek is) összefogásával 
minden községben, esetleg az ország fontosabb parkjaiban, természetvédelmi területein vagy jelentős látogatottságú 
turistahelyein egy-egy tölgycsemetét ültessenek el a jövő év tavaszán, vagy már ez év őszén. 
Célszerű ezt meg is jelölni, pl. kopjafával, kőtáblával vagy más emlékkel. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége a kezdeményezést támogatja és felkéri a helyi csoportok, szakosztályok 
tagjait, hogy lakókörnyezetükben szervezzék meg a faültetést, álljanak a kezdeményezés élére, az eredményről 
pedig az Erdészeti Lapok hasábjain a tagságnak adjanak tájékoztatást. 

Elnökség 



75 éves a Püspökladányi Szikkísérleti Telep 
Kísérleti Állomása 

7967-ben jártam először ezen a 
vidéken. A szegedi „Kiss Ferenc" 
Erdészeti Technikum nebulója vol
tam. Arra emlékszem, hogy egy tisz
tára meszelt istállóban aludtunk. 
Derékaljuk ötven centi friss szalma 
volt, rajta egy lepedóféle, ami reg
gelre úgy nézett ki, mintha a köze
lünkben legelő gulya valamennyi 
tagja megkérództe volna. Dereng 
valami, hogy az ég te len vasízü" vizet, 
mely egy csőból folyt ki, a helybéli 
kondás gyufával gyújtogatta, mi
után a hitetlenkedő' balekokkal kü
lönféle fogadásokat kötött. Termé
szetesen elvesztettük, mert bizony a 
vizet okádó csó - ha ideig-óráig 
égett is csak - meggyulladt. 

Arra is emlékszem - hogy szak
mai kópékról is említést tegyek -
hogy végtelen nagy pusztaság volt 
errefelé. Összeszántott bakhátakon 
virult a tölgy, a fehéren szikes lege-
ló szélén pedig ezüstfás tölgyes je
lezte, hogy valami elindult, valami 
hasznos dolog kezdódött majd év
százada. 
Püspökladány kultúrtermében tar

totta megnyitóját dr. Führer Frnó, 
ERTI főigazgató. 

Dr. Führer Ernő... 

r - H l 

Az elhangzott előadások: 
Az erdőgazdálkodásra váró térsé

gi feladatok az Uniós csatlakozás 
tükrében. Barátossy Gábor e lnök, 
FVM Erdészeti Hivatal. 

Az állomás tevékenységének hatá
sa Püspökladány város életére. Dr. 
Molnár László polgármester, Püspök
ladány. 

Csiha Imre... 
A püspökladányi Kísérleti Állo

más tevékenysége. Múlt-jelen-jövó'. 
Csiha Imre kis. áll. ig., dr. Tóth Béla 
ny. kis. áll. igazgató, ERTI, Püspök
ladány. 

Háromnegyed évszázad, 75 eszten
dő telt el azóta, hogy 1924. október 1-
jén megkezdődhetett a szervezett ku
tatómunka a Püspökladányi Erdészeti 
Szikkísérleti Telepen. 

Ez a kerek évforduló ad számunkra 
alkalmat, hogy tisztelettel emlékez
zünk az elődök munkájára, a múltban 
elért eredményeinkre, számot vessünk 
a jelen feladataival, szembenézzünk a 
jövő kihívásaival. 

Az erdészeti kutatásban - az ember
életet meghaladó termesztési ciklus 
következtében - minden mai kutatási 
téma alapját az elődök munkájának 
megismerése, az általuk felhalmozott 
ismeretanyag szintetizálása kell hogy 
jelentse. 

A múltba nézést kezdjük a szikfásí
tás jelentőségének felvillantásával. 

Tudjuk, hogy Európában a szikes 
talajok területe közel 35 millió hektár. 
Hazánkban megközelíti az 1 milió 
hektárt. Az ország területének közel 
10%-a a szikes, vagy mélyben sós ta
lajok által elfoglalt terület. Alföldi ter
mőhelyi adottságaink között ez a kér
dés még nagyobb jelentőséggel bír. 

Az Alföldfásítás egyik fontos rész
témája - a homoktalajok kérdése mel
lett - a szikes termőhelyek hasznosítá
sa. 

A szikes területek mezőgazdsági cé
lokra való hasznosításán a múltban és 
jelenben is nagy erőkkel dolgoznak a 

szakemberek. E téren a gyakor
lati és szakirodalmi elsőség 
Tessedik Sámuel szarvasi lel
készt illeti, aki már 1805-ben 
kéziratos munkájában foglalko
zik a szikes területek fásításá
nak kérdéseivel. Tesedik 1764-
ben megkezdett fásítási munká
ja nemcsak kísérleti eredmé
nyeiben figyelemreméltó, de -
a Szarvason alapított mezőgaz
dasági iskolájában kifejtett ok
tató tevékenysége eredménye
ként - gyakorlati hatása is igen 

jelentősnek tekinthető. 
Az 1782-ben végzett összeírás már 

hatvan féle - részint vad, részint gyü
mölcs - fát említ Szarvas térségében, 
az addig kietlen vidéken. 1820-ban 
már a térség tanyavilágában több száz
ezer fa - zömében akác - tenyészett 
(Nádor-Kemény, 1936). 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
1880 évi Mehádiai közgyűlése pályá
zatot írt ki „A szikes talajon tenyész
tendő erdei fák megtelepítése mi mó
don teljesítendő, mely fanemek míve-
lendők, s minő tapasztalatok szereztet
tek eddig a szikes talaj befásítása kö
rül" címen. A kérdésre az egyetlen 
dolgozat Hóman Bálinttól érkezett 
(1880). E munkát tekinthetjük az át
gondolt szikfásítási kísérletek első írá
sos emlékének. Figyelemre méltó, 
hogy Hóman már ekkor a legkedve
zőtlenebb területeken - az akkori szó
használattal „vak szikesnek" nevezett 
területeken - a bakhátas technológiát 
javasolja mint az egyedüli, reménnyel 
kecsegtető eljárást. Láng Gábor 
(1870), Propokovics (1881), Föláes 
(1895), Féch ( 1 8 9 7 ) , Bernátsky 
(1913), Rapaics (1918) a legfonto
sabb szakírók, kiknek véleményét az 
irodalomból megismerhetjük. Fontos
nak tartjuk mai munkánk szempontjá
ból az ezen cikkekből leszűrhető tanul
ságokat. Szeretném felhívni a figyel
met arra, hogy Földes és Pech már ek
kor a tamariska felhsználását, Földes 
ezen kívül a fűzet, égert, kőrist, töl
gyet, Bemátsky igen sok fajt, főleg a 
gleditsiát, orgonát, fűzet, fehémyárat, 



kőrist javasolja szikes területek fásítási 
próbálkozásainál. 

Ezek a munkák inspiráló hatással 
voltak a gyakorlati szakemberekre, és 
egyre többen kísérleteztek ezeknek a 
területeknek fásításával, beerdősítésé-
vel. 

Nem hallgatható el azonban, hogy 
az irodalomban ellenkező vélemények 
is megjelentek. Kerner (1863), Fíunfay 
cikkei az Alföld fátlanságának meg-
változtathataüansága mellett érveltek, 
időlegesen fékezve ezzel a fásítás kér
déskörének előrehaladását. 

A felsorolt irodalmi hivatkozások 
jelzik, hogy a szikes talajok erdősíté
sének kérdése hosszú ideje foglalkoz
tatja az érdeklődő szakembereket, de 
sem a igyekezetük, sem az Egyesület 
támogatása nem volt elégséges, hogy 
századunk elejéig e téma hatékonyan 
előre mozdulhasson. 

Ezen érdektelenségnek nem csupán 
a történelmi Magyarország viszonyla
gos fabősége, de az Alföld fejlesztését 
elhanyagoló politikai akarat is vissza-
visszatérően oka lehetett. 

Gyökeres változást jelentett azon
ban az első világháborút lezáró Tria
noni békeszerződéssel kialakult gazda
sági és politikai helyzet. 

Kaán Károly személyében kor
mányzati oldalról biztosított volt az 
Alföldfásítás ügyének napirenden tar
tása. 

Az Alföldfásítás gondolatának fej
lődését mutatja, hogy olyan neves 
szakemberek, mint Kiss Ferenc, Roth 
Gyula, Tuzson János több cikket írtak 
a húszas évektől, mely e kérdéskörrel 
foglalkozik. 

1921-ben megalakul az Alföldi Er
dőtelepítési Szaktanács, megindulnak 
az Alföldfásítási Törvény előkészítői 
munkái. 

A Vallás- és Közoktatási Miniszté
rium Tuzson János egyetemi tanárt a 
Püspökladányi Vallásalapítványi ura
dalom egyes részei befásíthatóságának 
vizsgálatával 1920-ban bízta meg. 

Felterjesztése alapján Kaán Károly 
vezetésével minisztériumi bizottság 
helyszíni szemle után döntött a kísér
leti telep helyéről. 

Az ok, mely indokolta, hogy a vá
lasztás Püspökladány község Farkas
sziget elnevezésű" határrészére essen 
az, hogy ezen a területen megtalálható 
a szikes talaj szinte minden jellegzetes 

talajtípusa, az akkori viszonyok közt 
jól megközelíthető volt, és a vallásala
pítvány már előzőekben is mutatott ér
deklődést a témával kapcsolatban. 

Jellemző a szakma felfokozott ér
deklődésére, hogy 1922-ben az alföldi 
erdőtelepítés problémáit már az erdé
szeti államvizsga kérdései közé is fel
vették (EL. 1922). 

Káldy József, az OEE elnöke 
Kaán Károly szobrát koszorúzza 

A telep első vezetője, Magyar Pál 
a kezdetekben kisparcellás kísérletek
kel kereste a választ a feltett kérdések
re. 

Rövid időn belül választ várt a 
szakma az alábbi kérdésekre: 

- Mely talajtípusokat lehet fásítani? 
- Milyen agrotechnikai eljárásokat 

kell használni? 
- Mely fafajok alkalmasak a fásí

tásra? 
Magyar Pál munkásságának külön

leges értéke abban rejlett, hogy a kí
sérletek megindulását követően igen 
rövid idővel - 3-5 évvel - már a gya
korlat számára is hasznos eredménye
ket publikált. Felismeréseit napjainkig 
igazolja az azóta több mint 400 hek
tárra bővült erdőterület. 

Kidolgozta szakosztályozási rend
szerét, mely a területen található lágy
szárú növényzetre alapozva jól kiraj
zolhatta a szikes területekre oly jellem
ző mozaikos talaj-elrendeződést. Felis
merte és hirdette, hogy szikes termő
helyen a részletes termőhelyvizsgálat, 
és az ehhez igazodó technológia és fa
fajmegválasztás a kulcsa az eredmé
nyes fásításnak. 

További előadások: 
Az OEE helyi csoportja és a Kí

sérleti Állomás kapcsolata (Sipos Gé
za elnök, OEE, Debreceni Csoport) 

Az erdészeti nemesítés feladatai 
az Alföld szárazodó termőhelyeinek 
hasznosításában Csiha /mre kis. áll. 
ig. - dr. Gergácz József tudományos 
oszt. vez. - dr. Rédei Károly főigaz
gató h. - Surányi Attila intézeti mér
nök, ERTI. 

Az erdó'telepítési programterv 
megvalósításával kapcsolatos felada
tok az Alföldön Soós Gyula igazgató, 
ÁESZ, Debrecen. 

Az erdők egészségi állapotválto
zása az Alföldön Csóka Péter mb. fő
igazgató. Szepesi András főosztályve
zető, ÁESZ, Budapest, dr. Tóth József 
főosztályvezető, ERTI, Budapest. 

Természetvédelmi elvárások és 
azok érvényesítése az alföldi erdő
gazdálkodásban dr. Aradi Csaba 
igazgató, Hortobágyi Nemzeti Park, 
Debrecen. 

Az erdő szerepe az átalakuló me
zőgazdasági termelésszerkezetben 
dr. Józsa Arpáácímzetes egyetemi ta
nár, igazgató, DATE Karcagi Kutató
intézet. 

Tudomány és gyakorlat kapcsola
ta az erdőgazdálkodásban, XX. szá
zadi tapasztalatok, XI. századi kihí
v á s o k (dr. Kovács Gábor vezér 
igazgató, Nyírerdő Rt., Nyíregyháza) 

Miben segítheti az erdészeti kuta
tás a magánerdő-gazdálkodókat? 
(Répászky Miklós elnök, Abádszalóki 
Erdőbirtokossági Társulás) 

Répászky Miklós 

lm-

Thury Elemér mellszobrát dr. Tóth 
Béla megemlékező mondatai után csa
ládtagokkal együtt a jelenlévő erdé-



szek avatták. (Győrfi Lajos szobormű-
vész alkotása.) 

Thury Elemér életútjából, és mun
kásságából: 

Dr. Tóth Béla 
avatóbeszédét mondja 

Dr. Thury Elemér 
hozzátartozói, és balról az alkotó 

Dr. Thury Elemér 1897-ben, sok
gyermekes család fiaként született 
Sopron megyében. A sors különös já
téka, hogy dunántúliként vált az Alföl
dön otthonossá, éppen az Alföld egyik 
sajátos és szélsőséges szakmai kihívá
sának kellett egész szakmai pályafutá
sa során megfelelnie. Annak a generá
ciónak a tagja volt, amelyet a súlyos 
történelmi események, az ezek nyo
mán jelentkező szorító társadalmi ha
tások már fiatalon nehéz próbatételnek 
tették ki. A sors úgy hozta, hogy Thury 
Elemért mindkét világháború sodra sú
lyos megpróbáltatásoknak tette ki, 
mindkét világháborúban katonaként. 
Az e l ső vi lágháborúban tanúsított 
helytállásáért arany vitézségi éremmel 
tüntették ki; ennek birtokában a tria
noni Magyarországon alapított vitézi 
rend tagjává avatták. Erdészeti tanul
mányait még Selmecbányán kezdte, de 
már csak Sopronban fejezhette be. 

1928. szeptember l-jével a püspökla
dányi szíkkísérleti telep vezetőjévé ne
vezték ki. 1941-ben a debreceni m. kir. 
erdőigazgatóság alföldfásítási osztály
ának élére került, de a szikkísérleti te
lep közvetlen irányítását továbbra is 
ellátta. 

A hadifogságból hazatérve, a MÁL
LERD szegedi erdőigazgatóságának az 
erdőművelési osztály vezetője lett, 
szaktanácsadói megbízatást is kapott 
az akkor felállított Alföldfásítási Or
szágos Szakbizottság mellett. 1949-
ben az újonnan szervezett Erdészeti 
Tudományos Intézethez került. 

Már az 1928-1944. közötti időszak
ban folytatott püspökladányi kutató-kí
sérletező munkájának alapjellegzetes
sége volt, hogy az addigi tapasz
talatokat, kutatási eredményeket fél
üzemi jellegű és méretű kísérleti for
mák között fejlesztette tovább. Alap
vetően hozzájárult, hogy a gyakorlati 
szikfásítás már az 1930-as években 
megindulhatott, már ekkor többezer 
hektárnyi alföldi sziki erdősítést-fá-
sítást eredményezett. A kutatási 
eredmények ismertetése számos be
mutató rendezvény tárgya volt. Ki
emelkedik az IUFRO 1936. évi ma
gyarországi nemzetközi kongresszusá
nak tanulmányútja keretében rendezett 
bemutató. Ez a nagyszámú külföldi 
szakember legteljesebb elismerését 
váltotta ki. 

Az Erdészeti Tudományos Inté
zetben Thury Elemér mindenekelőtt 
az akkor már 20-30 éves püspökladá
nyi kísérletekből leszűrhető tanulsá
gokból kiemelkedik a nevét is viselő 
Thury-féle erdészeti sziki termőhely
osztályozási mód. Használhatóságára 
jellemző, hogy beilleszthetővé vált az 
ERTI termőhely-kutatásainak eredmé
nyeként megalkotott erdészeti termő
helytipológiai rendszerhez, mint a szi
ki termőhelytípus-változat erdészeti ér
tékelése. Meg kell még említeni Thury 
Elemér széles körű szakirodalmi mun
kásságát. 

Az 1956. októberi forradalom ide
jén emberi és munkatársi erélyeit elis
merve, munkatársai az ERTI forradal
mi bizottmányának elnökévé válasz
tották. 

Természetesen szólni kell Thury 
Elemérrő l , az ember rő l . Szakem
berként nyílt, közlékeny, a tudását, is
mereteit készséggel és örömmel átadó 

Emlékfaültetés 

kolléga volt. Emberséges, közvetlen 
magatar tása egykor i munkatársai , 
munkásai felé is megnyilvánult. Ma 
már csak kevesen vagyunk, akik büsz
kén hivatkozhatunk arra, hogy Thury 
Elemér barátjaivá fogadott bennünket. 

Az öröm érzését az is emeli, hogy 
Thury Elemér szobrának a felállításá
val teljessé vált az alföldfásítás, benne 
a szikfásítás életrehívóinak és megala
pozóinak a szakmai panteonja itt, az 
Alföld szívében, a püspökladányi kí
sérleti állomáson. 

Varga László (képünkön) a bősi ku
tatóintézet nevében, és dr. Józsa Ár
pád a karcagi DATE Kutató Intézet 
igazgatója emléklapot adott át. 

Pápai Gábor 



„HARMINC ÉVE AZ EMBERÉRT" 
Sajtótájékoztatót tartott harmincadik születésnapján 

a Pilisi Parkerdő 

Elsorvad Budapest tüdeje 
A Budapest környéki erdők közjó
léti szerepe mindinkább felértéke
lődik, a betonrengetegből egyre na
gyobb tömegek igyekeznek több 
időt tölteni a természetben, ám az 
erdőkre nehezedő megterhelés el
lensúlyozására mind kevesebb 
pénz jut - jelentette ki tegnap Dobó 
István, a Pilisi Parkerdő Rt. igazga
tója Visegrádon. Az igazgató el
mondta: a fővároshoz közeli, 65 
ezer hektáros erdőterület fenntartá
sa, a természet egyensúlyának 
megőrzése a kirándulók növekvő 
száma miatt egyre nehezebb. Éven
te 12 millióan járják a természetet, 
az általuk előidézett rongálások, 
ágtörések, a növényzet megtaposá-
sa nyomán keletkező károk elhárí
tására az idén 49 millió forintot ad 
a központi költségvetés. Ugyanak
kor egyedül az illegális szemétlera-

Kertész József, Bárányi Katalin, 
Kiss Baldzsné ragyogó szervező mun
kájának köszönhetően a megjelent új-

kók felszámolása évente 15 millió 
forintot emészt fel. Az erdészek 
parkolóhelyek létesítésével, sétau
tak, esőbeállók, padok kihelyezésé
vel igyekeznek a turistákat az er
dők meghatározott sávjában tarta
ni, hogy ezáltal a farengeteg más 
területei érintetlenül maradhassa
nak, megőrizve a természet össz
hangját. Számítások szerint e tevé
kenység évi 150 millió forint támo
gatást igényelne. Gondot jelent az 
is, hogy a főváros alig 10 millió fo
rinttal járul a jóléti erdők fenntar
tásához. Az igazgató szerint a fővá
ros környéki erdők fokozott meg
óvása már csak azért is nagyobb fi
gyelmet érdemel, mert Budapesten 
kfvül Oslo az egyetlen olyan euró
pai főváros, ahol a kőrengeteg köz
vetlen közelében - a Börzsönnyel 
együtt - ilyen nagy kiterjedésű er
dő zöldell. 

MTI 

ságírók kitűnően érezték magukat a 
délutáni terepi bemutatón. Mi is bol
dog születésnapot kívánunk, s azt hogy 

a főváros ne kezelje mostohagyermek
ként az erdőgazdaságot, mert a har
minc év már sok tapasztalatot megélt 
felnőttet takar. 

A tíz előadásból álló tudományos 
konferencián a térséggel kapcsolatos 
előadások hangzottak el, kiemelve a 
közjóléti szerepet. 



DR. MADAS LÁSZLÓ 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság megalakulása 

A pilisi erdők sok ezer esztende
je zöldellnek ott, ahol ma is áll
nak, így talán nem túlságosan 
ildomos egy húszéves évforduló
ról megemlékezni. Az elmúlt két 
évtized azonban olyan mély 
nyomot hagyott a pilisi tájban 
és az ott folyó erdőgazdálkodás 
gyakorlatában, hogy érdemes 
nyomon követni fő folyamatait. 

A hatvanas évek elején a hazai er
dészetet olyan kihívások érték, 

mint a világméretűvé vált tömegturiz
mus belépése az országba, a fellángoló 
környezetvédő mozgalmaknak az er
dőre irányuló figyelme és nem utolsó
sorban a szerkezetátalakítás egyre nyo
masztóbb kényszere. Ezek a hatások a 
fővárossal szinte szimbiózisban élő pi
lisi erdészeket érték a legagresszíveb-
ben, mert Budapest az ország idegen
forgalmi centrumává válik, s az ide 
összpontosult ipar, valamint a kétmil
lió lakos az ország egyik legszennye
zettebb környezetét hozta létre. Mind
ezt tetézte, hogy a sokszor magashegy
ségi viszonyokat utánzó pilisi táj erde
inek rendkívül alacsony fatermelő ké
pessége szinte reménytelen helyzetben 
tartotta az itteni erdőgazdálkodást. 

A vázolt helyzetben jelent meg az 
a MÉM-PM együttes rendelet, amely 

1969. január elsejei hatállyal a Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaságot és a vi
segrádi vadgazdaságot összevonta, és 
„Pilisi Állami Parkerdőgazdaság, szék
hely: Esztergom" elnevezéssel, önálló 
költségvetési folyószámlás szervvé 
szervezte át. A rendelet kimondja: „A 
gazdaság tevékenységi köre az erdó' 
közjóléti és kulturális szerepének, 
parkerdő jellegének, a tájvédelemnek 
előtérbe helyezése, a dolgozók kultu
rált pihenésének előmozdítása, a kor
szerűi erdő- és vadgazdálkodás megva

lósítása". Az új szervezetet ezen né
hány soros útravalóval látták el, a „ho
gyan"-! nekünk kellett kitalálnunk. 

Egy, a társadalmat közvetlen szol
gáló erdőgazdaság felállításának gon
dolatát elsőként dr. Balassa Gyula, az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság ak
kori vezetője vetette fel 1962-ben. Az 
elképzelést Fehér Lajos, a Miniszter
tanács elnökhelyettese karolta fel és tá
mogatta a megvalósulásig. Amikor 
1969. január 3-ár a parkerdő jövőjéről 
beszélhettünk, Fehér Lajost arra kér
tem, hogy a Pilis ne legyen protokoll 
vadászterület, a vadgazdálkodást a ha
gyományos erdészetek végezzék. Mi
után ebben a nagyon nehezen kezelhe
tő kérdésben azonnal döntést született, 
hozzáfogtunk egy nagyléptékű közjó
léti erdőgazdálkodás megvalósításá
hoz. Először felmértük adottságainkat, 
többek között a pilisi vadállomány 
nagyságát is. Egy napsütéses februári 
napon, amikor 50 cm-es hó bontotta a 
tájat, 300 ember körülfogta az erdősé
get, és egyszerre indultak el - az egy
mással URH-összeköttetésben álló -
számláló csoportok, amelyek a felettük 
repülő helikopter segítségével meg
számlálták a hóban egy helyben álló, 
valamennyi vadat. Estére kiderült, 
hogy jóval nagyobb a vadállomány, 



mint amennyit eddig nyilvántartottak. 
A megbízható vadszámlálás alapján a 
meghatározott magas vadkilövési terv 
teljesítése és a parkerdőgazdaság szer
vezetének célszerű kialakítása meg
hozta az eddig egymástól függetlenül 
működő erdészeti és vadászati egysé
gek egybeolvadását. Ez az eredmény -
mind a mai napig érvényesen - nem
csak az erdők minőségi javulásának 
lett egyik fontos tényezője, hanem a 
konfliktusmentes belső üzemi légkör 
fenntarthatóságának is. Május elejéig 
elkészült a „ Parkerdőgazdaság közjó
léti és tájvédelmi programja ", amely 
időtállónak bizonyult, és a további táj
fejlesztési és erdőfeltárási tervek alap
jául szolgált. A tájban öt „kiránduló
gócot" jelöltünk ki (Szentendre-Kő
hegy, Visegrád-Nagyvillám, Eszter
gom-Vaskapu, Dobogókő és Pomáz-
Csikóvár), amelyeket úgynevezett 
„zöld folyosók" kapcsoltak össze. 

Összesen 8760 ha erdőterület el
sődleges rendeltetése az üdülés, illet
ve a tájvédelem lett, és az ide tartozó 
erdőrészletekben a vágásfordulót 
120, 150 évre emeltük fel. 

A visszamaradó erdőket a hagyo
mányos erdőgazdálkodás körébe von
tuk, de mindenütt kötelezővé tettük a 
természetes felújítást. Ez a program 
térbeli rendet alakított ki a termelés, az 
üdülés és a tájvédelem igényei között. 
A közjóléti erdőgazdálkodás újonnan 
kialakított elvei és megvalósításának 
feltételei bekerültek az üzemtervek 
előírásai közé, így rövid idő alatt a 
gyakorlat részévé válhattak. 

Az első hónapok feladatai közé tar
tozott a visegrádi erdészetnél korábban 
kidolgozott fafeldolgozási koncepció 
továbbfejlesztése és a lepencei fűrész
üzem építkezéseinek felgyorsítása is. 

Abban ugyanis biztosak voltunk, 
hogy erdőgazdálkodásunk csak úgy ér
het el jobb színvonalat, ha a rendelke
zésünkre álló faanyagot minél maga
sabb értékű áruvá dolgozzuk fel. Hely
zetfelmérésünk kimutatta, hogy mű
szaki felkészültségünket jelentősen fej
lesztenünk kell ahhoz, hogy saját re
zsiben végezhessük el mindazokat a 
beruházási, felújítási és fenntartási 
munkákat, melyek a közjóléti felada
tok, a faipar fejlesztése és az erdőfel
tárás területén jelentkeznek. Gépekre, 
technológiákra, sajátos típustervekre 

és mindezek üzemeltetéséhez, irányítá
sához megfelelően képzett munkaerőre 
volt szükségünk. 

1969 első hónapjaiban megbolydult 
méhkashoz hasonlított a kis létszámú 
központból, hat hagyományos és egy 
műszaki erdészetből álló parkerdőgaz
daság szervezete, amíg az induláshoz 
szükséges valamennyi tervet, progra
mot, utasítást és pénzt összegyűjtötte. 
Az mindjárt kiderült, hogy a közjóléti 
erdőgazdálkodást csak az eddiginél 
sokkal nyitottabb erdészeti politikával 
lehet megvalósítani, ezért vállalatunk 
május 12-én, a nagy nyilvánosság előtt 
ismertette programját. Ez a nyitottság 
végigkísérte a további két évtized 
munkáját. 

Nehézséget okozott a közjóléti er
dőgazdálkodással járó új feladatok 
pénzügyi fedezetének biztosítása. Vé
gül a MÉM költségvetési főosztálya a 
„kiemelt feladatok" költségfedezetére 
3 millió forintot helyezett ki, amelynek 
közel fele a parkerdő céljait, a másik 
fele pedig a vadászati ágazatot támo
gatta. Az első évet a parkerdőgazdaság 
sikeres tervteljesítéssel fejezte be, és 
bőséges tapasztalatot szerzett az új fel
adatokról. 

A következő években a Pilisi Álla
mi Parkerdőgazdaság szervezetét ki 
kellett bővíteni, mert J970-ben a Gö-
áöllói AEG-tól a Budapesti Erdészetet, 
majd J973-ban a Nagykunsági AEG-
tól a Ráckevei Eráészetet csatolták 
hozzánk. A parkerdógazdaság ettól 
kezdve 32 ezer 242 ha-on gazdálkodik, 



amelybó~l elsődleges rendeltetés szerint 
13 418 ha fatermesztési, 12 313 ha 
üdülési és 6246 ha környezetvédelmi, 
illetve egyéb célokat szolgál. 1975-ben 
a parkerdőgazdaság központja Eszter
gomból átköltözött új, visegrádi szék
házába. Ebben az évben a MÉM ki
egészítette a tevékenységi kört is az er
dészeti és vadászati területet érintő ha
zai és külföldi idegenforgalmi tevé
kenység ellátásával, hozzátéve üdülő-
és kirándulócentrumok létesítésének a 
jogosítványát. Az új feladatok elvég
zésére szerveztük meg - 12. önelszá
moló egységként - az idegenforgalmi 
erdészetet, illetve azon belül a 
NATOURS Idegenforgalmi Irodát. Az 
akkor kialakult szervezet, amely a vál
tozatlanul kis létszámú központból, 
nyolc hagyományos erdészetből, fafel
dolgozó, műszaki, idegenforgalmi er
dészetből és a fő-építésvezetőségből 
állt, továbbá 1984-ben a Balatonfüredi 
Zöldövezeti Tervező Irodával is bővült 
- kisebb módosításokkal - , ma is él. 

Mindvégig fontos feladatnak tartot
tuk a termelési, közjóléti és a környe
zetvédelmi funkciók arányos és erőtel
jes fejlesztését. Termelőtevékenysé
günkben meghatározó szerepet kapott 
a fafeldolgozás, amely az elmúlt húsz 
év során húzóágazattá fejlődött. A fa
feldolgozás hatékony beruházásai, si
keres üzletpolitikája és az itt dolgozók 
jó színvonalú termelési kultúrája meg
valósította azt az eredeti célkitűzést, 
hogy a pilisi erdők rossz minőségű fa

anyagából magas értékű áruk készül
jenek, és ezek nyeresége mozdítsa ki 
erdőgazdálkodásunkat hátrányos hely
zetéből. Az olyan hagyományos erdé
szeti ágazatokat, mint az erdőművelés, 
a fahasználat és a vadászat, egy közös 
és eredményes érdekeltségi körbe 
kényszeríti a természetes felújítás pili
si gyakorlata. Az eltelt két évtized ta
pasztalatai azonban azt mutatják, hogy 
nemcsak a tölgy- és bükkmakktermé-
sek kiszámíthatatlan időszakossága 
okoz nehézséget a munkák és a köte-
zettségek összehangolásában, hanem 
az a körülmény is, hogy a jóval bel-
terjesebb erdőgazdálkodást igénylő 
természetes felújítás csak hosszabb tá
von tudja eredményességét igazolni. 
Ezzel a helyzettel szembe kell nézni a 
jövőben is, és a pilisi erdők termé
szetes állapotának folyamatos megőr
zését nem szabad feladnunk. 

1970-ben a MÉM - a többi érdekelt 
minisztériummal egyetértésben - el
döntötte, hogy a hagyományos erdő
gazdálkodás faanyagtermesztésből 
származó jövedelme nem fedezheti a 
jóléti erdőgazdálkodás többletköltsé
geit, ezért azok jelentős részét egyéb 
pénzügyi forrásokból (költségvetés, 
célcsoportos beruházás, erdőfenntartá
si alap stb.) kell fedezni. 

A közjóléti erdőgazdálkodás fej
lesztését magas színvonalú, összehan
golt tervek és programok készítésével 
és azok megvalósításával biztosítottuk. 
Mindig jó tervezőirodákat bíztunk meg 
ezzel a munkával, amelyben magunk 
is következetesen részt vettünk. így a 
parkerdőgazdálkodás 1970-75. közötti 
fejlesztési programját az EMSZI-vel 
közösen állítottuk össze, 1973-ban pe
dig az ÉVM és a MÉM megbízásából, 
a VÁTI elkészítette a „Pilisitájegység 
rendezési programját". Ez a kitűnő 
munka az egész tájat egységes elvek 
szerint fejleszti; az erdő, a települések, 
az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, 
a kereskedelem, a turizmus érdekeinek 
összhangját megteremtve. A parkerdő
gazdaság e programja alapján és szel
lemében készítette el ötödik ötéves ter
vét (1976-80), amelyet azután sikere
sen meg is valósított. 

A nyolcvanas évek közepére a 
parkerdőgazdaság teljesítette azt az 
e lvárást , hogy egyszerre legyen 
nyersanyagtermelő bázis, jövedelmi 

forrás, tömegméretű' park és tájvé
delmi övezet. 

A gyalogos turizmus, az aktív pihe
nés igényét szolgálja a több mint 700 
km-es jelzett turistaút-hálózat, a tájat 
egybekapcsoló, egységes tájékoztató 
és eligazító-rendszer, továbbá asztalok, 
padok, esőbeállók, szemétgyűjtők, tűz-
rakóhelyek, források, játszórétek, úttö
rővándortábor-lánc, állandó táborozó-
helyek, a visegrádi kirándulóközpont, 
a lepencei erdei termálfürdő, a Hoff-
mann-kunyhói turistaközpont kiépíté
se, s ugyanezen célt szolgálják a budai 
Normafa sport- és játszótéri berende
zései, a Csepel-szigeten létesített tökö
li parkerdő létesítményei, a dobogókői 
síközpont és sívándorutak és folytatni 
lehetne a sort az erdei vendéglőkkel, 
valamint sok más olyan létesítmény
nyel, amelyek mind a természetben va
ló tartózkodás örömét segítik elő. Év
tizedünk közepére épült ki az ország 
egyik legjobb erdei feltáróhálózata, 
amelyen mind az üzemi, mind a turisz
tikai célú forgalom biztonságosan és 
esztétikai örömet nyújtóan bonyolítha
tó le. Az autós turizmus számára par
kinglánc létesült a tájat körülfogó, 
nyilvános utak mentén és a Duna-par
ton, amelynek parkolói kényelmes le
telepedést kínálnak, és a hozzájuk kap
csolódó körsétányon megvalósítható a 
„szállj ki és gyalogolj!" egyre idősze
rűbb, egészséget mentő ajánlása. Meg
nyugtató eredménynek könyvelhetjük 
el, hogy sikerült megőrizni erdei útja
ink zárt jellegét, így a belső, csendes 
zónákban a természet zavartalanul él
heti a maga életét. 

A közjóléti erdőgazdálkodás egyik 
jelentős eredménye, hogy elkezdődött 
a főváros zöldövezeti programjának 
megvalósítása, amelynek során közel 
ezer hektár új erdő létesült a pesti ol
dalon, az új lakótelepek „zöld mentő
öveként". Ide sorolható a pilisvörösvá
ri mészkő- és dolomitkopárok erdőte
lepítési munkáinak befejezése is, 
amely ezer hektárnyi nagyságával és 
rendkívül meggyőző eredményével eu
rópai hímévre tett szert. 

A táj- és természetvédelemben je
lentkező mindennapos feladatok csen
des, szívós és szervezett elvégzése 
meghozta azt az eredményt, hogy 
1978-ban az OTVH tájvédelmi körzet
té nyilvánította, 1981-ben pedig az 



UNESCO bioszféra-rezervátummá 
deklarálta a pilisi tájat. A hazai és 
nemzetközi védelem remélhetően 
megőrzi e páratlan szépségű tájat az 
olyan további romlástól, mint amilyet 
a Váci Cementmű, néhány katonai bá
zis és a Nagymarosi Vízlépcső meg
építése jelent, és talán kivédi az olyan 
fenyegetéseket, mint a Prédikálószékre 
tervezett szivattyús energiatároló meg
építése, vagy az a kísértetként vissza
tért igény - amelyet legutóbb Váncsa 
Jenó"miniszterünk segítségével hesse
gettünk el, tudniillik - , hogy a Pilis 
protokoll vadászterületté váljék. 

Sok figyelmet, gondosságot és 
anyagi áldozatot követel a károk meg
előzése, a keletkezett károk helyreállí
tása, az emberi környezet tisztán tartá
sa és a parkerdei létesítmények fenn
tartása. Amikor 1969-ben az első park
erdei sétányt átadtuk a nagyközönség
nek és a szépen kanyargó erdei úton 
végighaladtunk, a mellettem sétáló 
Noszkay Auré/kitímő sebészprofesszor 
csendesen megkérdezte: „és mondd, 
lesz elég erdtök mindezt így fenntarta
ni évtizedeken keresztül P". Ma már va
lamennyien elismerjük, hogy ez a leg
nehezebb feladat, amelyre vállalkoz
nunk kell. 

A területünkön található műemlé
kek védelme, feltárásának, konzervá
lásának elősegítése ugyancsak közjólé
ti tevékenységünk körébe tartozik. A 
régészet kiváló művelőivel és hivata

los szerveivel való 
szoros együttműkö
dés eredménye a pi-
liszszentkereszti, a 
visegrádi, a dömösi, 
a budaszentlőrinci és 
más középkori ma
gyar, valamint ókori 
római műemlék kö
zös gondozása . A 
legfontosabb a viseg
rádi Fellegvárban fo
lyó feltárási, kutatási 
és á l l a g m e g ő r z ő 
munkák elvégzése, 
nemcsak azért, mert 
évenként 750 ezren 
látogatják meg, ha
nem azért is, mert a 
vár kezelője a parker
dőgazdaság. A válla
lat a táj történelmileg 
és tájesztétikailag ér
tékes részeit felvásá
rolja és saját kezelé
sébe vonja, hogy 
ezekkel a területeket 
megmentse a parcel
lázástól és a zártkertek bizonytalan 
sorsától. E tevékenység gyümölcse 
csak a távoli jövőben érik meg. Vége
zetül szólnom kell a parkerdőgazdaság 
kollektívájáról, arról a szellemi és fi
zikai kapacitásról, amely a hagyomá
nyos erdészeti feladatokon túl, az erdő 
közjóléti szerepének megvalósítására 

is sikeresen vállalkozik. Vallom, hogy 
a megújulásra képes erdőgazdálkodás 
legértékesebb „beruházása" az ember, 
aki elszánt kezdeményezőkészséggel, 
ésszerű kockázatvállalással, hozzáértő 
szakmai felkészültséggel és toleráns 
együttműködési készséggel meg tudja 
valósítani a kitűzött, időt álló célokat. 
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntője Miskolcon 
. j 

A Bedő Albert Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, 
Ásotthalom, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola, Miskolc és az Erdészeti Szakmunkásképző Iskola, 
Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta (2 csapat) 4-4 fős csapatai
nak részvételével 1999. április 26-28-án rendezte meg az 
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt. az Erdőművelő-
Fakitermelő Szakma Kiváló Tanulója országos verseny dön
tőjét. 

Az ünnepélyes megnyitó után a szikszói művészeti iskola 
tanulói „Dunántúli ugrós és eszközös" c. tánccal, a helyi 
szakiskola szavalókórusa pedig Vivaldi: Négy évszak zené
jére Tavaszköszöntő versösszeállítással köszöntötte a ver
senyzőket, kísérőket, a meghívott vendégeket. 

A versenyző iskolák által beküldött javaslatokból az Ag
rárszakoktatási Intézet készítette el az erdőművelés-fahasz-
nálat-erdővédelem témakörét felölelő írásbeli versenyfela
datot. 

Amíg a tanulók az írásbeli feladatot oldották meg, addig 
a felnőttek a „Nyitott kapuk Európába" c. rendezvényen 
vettek részt. Steiner József Erdészeti szakemberek a ma
gánerdő-gazdálkodásban c. bevezetője után élénk eszmecse
re bontakozott ki az erdőgazdasági szakmunkásképzés hely
zetéről, fontosságáról. Az uniós csatlakozással összhangban 
elemezték az erdőtelepítés mint a területfejlesztés és népes
ségmegtartás egyik elemének feladatait, az erdősítés és er-
dőnevelés szakmunkásigényét, a minőségi munka fontossá
gát. 

A résztvevők érdeklődéssel hallgatták Hontine' Takó Il
dikó kertépítés, parképítés jelene, jövője" és Kakuk La

jos „A virágkötészet új irányvonalai" c. előadását. 

A gyakorlati versenyen az Északerdő Rt. és az Állami 
Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatóságának kijelölt dol
gozói voltak a pontozóbírók. 
A verseny végeredménye: 
Egyéni összetett: 
I. Szikszai Sándor, Miskolc 464 pont 
különdíj: Stihl 023 motorfűrész 
II. Kónya Péter, Ásotthalom 452 pont 
különdíj: Stihl 018 motorfűrész 
III. PánczélZsolt, Szőcsénypuszta I. 451 pont 
különdíj: elektromos fűnyíró 
Versenyszámok: 
Legjobb írásbeli: Szikszai Sándor, Miskolc 76 pont 
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Legjobb szóbeli: Kónya Péter, Ásotthalom 86 pont 
Legjobb elmélet: Szikszai Sándor, Miskolc 161 pont 
Legjobb gyakorlat: Véber Szabolcs, Szőcsénypuszta I. 327 
pont 
Döntés: Pánczél Zsolt, Szőcsénypuszta I. 91 pont 
Közelítés: Szikszai Sándor, Miskolc 100 pont 
Motorfűrész-szerelés és lánckímélő darabolás: Szűcs Péter, 
Ásotthalom 95 pont 
Kombinált darabolás: Kónya Péter, Ásotthalom 38 pont 
Tisztítás-jelölés: Szikszai Sándor, Miskolc 37 pont 
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Csapatverseny: 
I. Szőcsénypuszta I. csapat 1301 pont 
különdíj: fényképezőgép és írótoll-készlet 
II. Ásotthalom 1231 pont 
különdíj: sétálómagnó és videokazetta 
III. Miskolc 1225 pont 
különdíj: vadászkés és Erdőgazdák könyve 

A különdíjakat a csapat minden tagja megkapta és a 
szakoktatók is egy-egy Stihl utazótáskával mehettek haza. 

A verseny küldöndíjait az Északerdő Rt., az A. Stihl Kft., 
Budapest, a Husquarna cég, a Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyei Agrárkamara, a Metró Áruház, Miskolc, az Agrár
szakoktatási Intézet, a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola, Miskolc adományozta. 

A versenyen résztvevő tanulók elérték a versenybizottság 
által meghatározott pontszámot, így valamennyien mente
sültek a szakmunkásvizsga alól, és megkapták a szakmun
kás-bizonyítványt. 

Kép és szöveg: dr. Járási Lőrinc 



ogyha elindul a vona Mozdonyavató 
Csömödéren 

A Zalaerdő Rt. Csomódén Vasútüzemében felavatták az 
Erdélyben vásárolt 490-es gőzmozdonyt, amelynek a turis
taszerelvény vontatása lesz a fő feladata. Névadásra is sor 
került, miután Ábel nevet viselve jár Csömödér és Kistol
mács között a kis csühögő, az erdei vasút új szárnyának 
elkészülte után pedig Lenti városáig hosszabbodik meg útja. 

Az avatóünnepségre gyülekezőket a nagykanizsai Állami 
Zeneiskola ifjú fúvósai várták dallamos muzsikájukkal. Az
tán a nem mindennapos esemény kezdetét vette. A feldíszí
tett mozdony a dél-zalai város Honvéd Kaszinójának ma-
jorettjei kíséretében érkezett az állomásra. Varga Gellért, az 
rt. vasúti szakfelügyelője köszöntötte a vendégeket, közöt
tük Nógrádi László országgyűlési képviselőt, Barátossy Gá
bort, az FVM Erdészeti Hivatalának elnökét, dr. Tomka Jó
zsefet, az ÁPV Rt. agrárgazdasági ügyvezető igazgatóját, 
helyettesét, Gémesi Józsefet, valamint Nagy Lászlót, a rész
vénytársaság igazgatóságának elnökét. 

A résztvevőket üdvözölte Feiszt Ottó, a Zalaerdő Rt. ve
zérigazgatója, aki egyben örömét fejezte ki, hogy amíg más
hol az országban inkább felszámolták a hasonló kisvasuta-
kat, Zalában ez mindvégig üzemelhetett, sőt most történik 
annak bővítése, s ennek egy fontos része az Erdélyből szár
mazó gőzös, arnit a MÁV nagykanizsai javítóüzemének dol
gozói hoztak üzemképes állapotba. Köszönetet mondott a 
minisztérium erdészeti hivatala és az ÁPV Rt. illetékese
inek, hogy segíthették a megvalósítást, s így több évtized 
után ismét gőzös is járhatja az erdei vasútpályát, most már 
a turisták örömére. 

Mozdonyavatót mondott Barátossy Gábor (jobbról) 

Megáldotta a gőzöst Kálinger Roland pákai káplán, aki „ke
resztelőjében" megerősítette, hogy ezután a vontató Tamási 
Áron regénytrilógiája révén híressé vált erdélyi ifjú nevét 
viselheti. 

Az ünnepségen megjelent 
vezető személyiségek is jót vonatoztak 

A vendégek megszemlélték az immár különlegesnek szá
mító járművet, majd vonatra ültek, hogy a gőzös vontatta 
első utat megtegyék a dömeföldi kitérőig és vissza. Amerre 
a szerelvény elhaladt, mozdonya fütyülésére az emberek fél
beszakítva munkájukat vagy útjukat, integettek, így kö
szöntve a „nosztalgia vonatot". A gyerekek ilyent még nem 
láttak, a kisvasút melletti települések idős lakói is több mint 
négy évtizede találkoztak a mostanihoz hasonló kis gőzö
sökkel. Ábelt most Simon Antal, a MÁV nyugdíjas moz
donyvezetője irányította, Csatlós Imre volt a fűtője, Bekk 
Gyula, a kisvasút dolgozója pedig valóságos forgalmista
ként tette a dolgát. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a jól 
sikerült avatóünnepséget dr. Baráth László, a Zalaerdő Rt. 
osztályvezetője rendezte. 

Nemecz Ferenc 
(A szerzo~ felvételei) 

Mozdonycsere a dömeföldi kitérőben 

A megnyitó után Barátossy Gábor mondott avatóbeszé
det. Egyebek között megemlítette, hogy a felújított szerze
mény közjóléti, idegenforgalmi célt szolgál a csömödéri er
dei vasút vonalán. Reményét fejezte ki, hogy a gőzös mun
kába állásával tovább növekszik a kisvasút iránti érdeklő
dés. Köszönetet mondott mindazoknak, akik bármit is tettek 
annak érdekében, hogy erdélyi szolgálat után a mozdony, 
Ábel nevet viselve teljesítse feladatát a zalai „rengetegben". 



Emléktáblát avattunk a LAEV-nál 

Az OEE Erdei Vasutak Szakosztálya 
és a Magyar Közlekedési Közművelődé-
sért Alapítvány 1995-tól szervezi a „Kis
vasutak napjai" programsorozatot. A Lil
lafüredi Állami Erdei Vasút (LÁEV) 
napja minden év május második szom
batja és az 1998. évi LÁEV napon meg
emlékeztek a száz éve, 1898-ban szüle
tett Fülöpp Zoltán Bedő-díjas erdómér-
nökról, a LÁEV egykori üzemvezetőjé
ről, és elhatározták, hogy az Északerdő 
Rt. anyagi támogatásával emléktáblát ál
lítanak „az erdei vasutak atyjának". 

Felidézték, hogy 80 éve, 1918-ban 
hirdetett nyilvános versenytárgyalást a 
tótsóvári m. kir. erdőhivatal „a Szinva és 
Garadna patakok völgyében tervezett er
dei vasút nyomjelzésére". Az 1919/20-
ban megépült Szinvavölgyi Állami Erdei 
Vasút (SZÁEV) gazdasági vasút volt, 
1923-tól korlátolt közforgalommal. 
1930-ban kezdődött a menetrend szerinti 
személyszállítás, amikor 1930. június 7-
én megnyitották a Palota Szállót, és az 
erdei vasút is felvette a Lillafüredi nevet. 

A tavalyi elhatározás megvalósult és 
1999. május 8-án a LÁEV majláthi állo
másán felavatták az üzemvezetői iroda 
falán elhelyezett 80x63 cm-es gránit táb
lát, amin aranyozott betűkkel olvasható: 

FÜLÖPP ZOLTÁN 
Bedő-díjas erdőmérnök (1898-1986) 

1920-1940 A Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút üzemvezetője, 1940-1975 az FM 
Erdészeti Főosztályán az ország erdei 

vasútjainak irányítója. 
A Vasútüzemek egységes szervezeti és 
működési feltételeinek megteremtője 

Erdei vasutas generációk szakmai 
nevelője tiszteletére állították az 

Északerdő Rt. dolgozói és az OEE Erdei 
Vasúti Szakosztálya. 1999. május 8. 

A mintegy 200 fős rendezvényen Ko-
rek Károly, az OEE Erdei Vasutak Szak
osztályának elnöke üdvözölte a megje
lenteket, majd Cserép János vezér
igazgató és Bajcsyné Tóth Ida szakosz
tálytitkár méltatta Fülöpp Zoltán érde
meit, aki 1923-ban kapta erdőmémöki 
oklevelét és a SZÁEV-nél kezdte szol
gálatát. 

1924-ben még folyt a szárnyvonalak 
építése, de a vasútüzem legfontosabb fel
adata már a forgalomszervezés volt. A 
kapacitás kihasználása végett nem elé
gedtek meg az évi 50-55 ezer tonna 
faanyag szállításával, hanem a vasgyár 
részére szenet szállítottak a Márta-bá
nyából, dolomitot a szomorúi kőbányá
ból és a rakodás megkönnyítése érdeké
ben egymás után épültek a vasúti oldal
rakodók. 

1925-től a lillafüredi építkezések is 
jelentősen növelték a vasút teljesítmé
nyét, mert nemcsak az összes építési 
anyagot szállították hegymenetben, ha
nem a nagymértékű tereprendezés fejtési 
anyagát is el kellett szállítani. 

Folyamatosan korszerűsítették a vas
úti gördülőanyagot, 1929-ben 2 db mo
toros személykocsit, 5 db pótkocsit ka
pott a vasút, de szükségből a teherkocsik 
egy részét is személykocsikká lehetett 
átalakítani. A Palota Szálló megnyitása 
után, a filléres gyorsvonatok idején volt 
olyan vasárnap, hogy 6000 utast tudott 
a LÁEV szállítani. 

Az üzembiztos forgalom érdekében 
Fülöpp Zoltán folyamatosan készítette a 
vasút forgalmi, jelzési, pályafenntartási 
utasításait, a személy-, a poggyász- és 
árudíjszabását. Szervezte és ellenőrizte a 
gőzmozdonyok kazánpróbáit, gondosko
dott a szakszemélyzet kiképzéséről és 
vizsgáztatásáról. 

Amikor 1970-ben Fülöpp Zoltán 
megkapta a legmagasabb szakmai elis
merést, a Bedő Albert emlékérmet, a díj 
indokolásában így méltatták tevékenysé
gét: 

„... 1929-1940-ig a Lillafüredi Állami 
Erdei Vasút (LÁEV) üzemvezetője. Ve
zetése alatt a LÁEV mintaüzemmé fej
lődött, és messze előrelátó munkássága 
alapozta meg azt, hogy a vasútüzem 
minden feladatát maradéktalanul képes 
volt ellátni." 

1940-től a z F M I / A főosztályán dol
gozott és irányította a kárpátaljai és 
észak-erdélyi területekkel gyarapodott 
államerdészet vasútüzemeit. 

1945-ben az erdők államosításával 
mintegy 600 km erdei vasút került állami 
tulajdonba és az erdőigazgatóságok ke
zelésébe. Fülöpp Zoltán újjászervezte 
ezeket az üzemeket, üzembiztonságot te
remtett, így az erdei vasutak jelentős 
szerepet töltöttek be az erdei termékek 
szállításában. Eredményei közé sorolha
tó a dízelesítés, a hegesztett sínek alkal
mazása. A Magyar Menetkedvezményi 
Egyezség részes tagvállalataként az erdei 
vasutak ma is élvezik annak előnyeit és 
a 170 km-en engedélyezett korlátolt köz
forgalommal lehetővé vált az erdei turiz
mus fejlesztése is. 

1960-ban megszervezte egyesüle
tünkben az Erdei Vasutak Szakosztályát, 
és annak elnökeként gondoskodott az e 
munkaterületen dolgozók rendszeres to
vábbképzéséről. 

Az emléktáblát a család nevében Fü
löpp Tibor és dr. Kiss Ervinné Fülöpp 
Anna leplezte le. A koszorúk elhelyezése 
után a különvonaton utazó résztvevők 
Lillafüreden megkoszorúzták a vasútépí
tő Modrovich Ferenc emléktábláját, a 
garadnai végállomáson pedig az erdé
szettörténeti gyűjteményt tekintették 
meg. 

Kép és szöveg: dr. Járási Lőrinc 



„Szikes földeken homokbuckák 
között csak anyai gond és 
szorgalom nevelhet fát." 

(Széchenyi István) 

Erdészünnep Ásotthalmon 
Az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti 

Szakiskola és Kollégium ebben a tanév
ben ünnepli fennállásának 115 éves év
fordulóját. A jeles évforduló szerencsé
sen összekapcsolódott az iskola bővíté
sével, egy új kollégium átadásával. Az 
iskola életének két kiemelkedő esemé
nyét összekapcsolva 1999. március 25-
én délután került sor az ünnepségre. 

Az ünnepség keretében először az 
alapítás 115 éves évfordulójára emlékez
tek az összegyűlt vendégek az iskola 
központi részén kialakított emlékpark
ban. A park közepén egy szokatlan for
májú fenyőóriás 3 hatalmas ága emelke
dik az ég felé, melyet 102 fácska és cser
je vesz körül. A növényeket a Kiskun
sági Erdészeti Rt. Junipems Parkerdésze
te juttatta a szakiskolának. 

A megemlékezést Andrésinédr. Amb
rus Ildikó iskolaigazgató nyitotta meg, 
köszöntve a megjelent vendégeket. Majd 
Dauner Márton, az FVM főosztályveze
tő-helyettese tartott emlékbeszédet. A 
szakiskola több mint egy évszázadot át
ölelő történetének jeles eseményeit ki
emelve megemlékezett a kezdetekről is. 
1883. október 10-én BedóAlbert orszá
gos erdőmester vette át Szeged akkori 
polgármesterétől, Pálffy Ferenctől az 
újonnan elkészült szakiskolát. Az egyko
ri Királyhalmi Magyar Királyi Erdészeti 
Szakiskola hazánk legidősebb, eredeti 
épületegyüttesében működő erdészeti 
oktatási intézménye, amely működése 
során, sok száz erdőőrt, alerdészt, er
dészt és erdészeti szakmunkást adott a 
szakmának. 

A megemlékezést követően került sor 
az emlékfák ültetésére. Az FVM, a 
KVM, az OKM, a Csongrád Megyei 
Közgyűlés, az OEE, az ÁESZ, az iskola 
dolgozói, az ERTI, a társiskolák, az Ag
rárkamara, Ásotthalom polgárai, a FA
GOSZ és a KEFAG Junipems Parkerdé
szet jelenlévő képviselői l-l fácska el
ültetésével tették még emlékezetesebbé a 
megemlékezést. így összesen 115 fás 
szárú növény elültetésével emlékeztünk 
az évfordulóra. Az elültetett fák hitünk 
szerint összekapcsolják a múltat, jelent 
és jövendőt. 

A megemlékezést követően az ásott
halmi Művészeti Iskola növendékeiből 
alakult fúvósegyüttes kísérte át a vendé
geket az új kollégium elé, ahol először 
az iskola majorette csoportja tartott szí
nes bemutatót. 

Ezután dr. Frank József, a Csongrád 
Megyei Közgyűlés elnöke avatóbeszédé

ben megköszönte az elődök erőfeszíté
sét. Történelmi áttekintésében szólt Ma
gyarország első erdőőri szakiskolájáról, 
amely fennállása óta - gyakran komoly 
küzdelmek árán - sokat fejlődött. Ennek 
eredménye, hogy ma már korszerű felté
telek között folyhat az igényes szakmai 
oktatás. Megemlítette, hogy az iskolát 
fenntartó Csongrád Megyei Önkormány
zat szűkös költségvetési keretéből 19 
millió forintot tett a pályázaton nyert 
címzett támogatás mellé, hogy a modem 
kollégium elkészüljön. 

Dr. Frank József, beszédét követően 
átvágta a nemzeti színű szalagot, majd 
jelképesen átadta a 40 szobás, a mai kor 
igényeinek megfelelő kollégiumi épület 
kulcsát az iskola igazgatójának. 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikóbeszédé
ben megköszönte az iskolát fenntartó 
Csongrád Megyei Önkormányzat tevé
kenységét, segítségét, hogy az iskolát 
ilyen, a jövőt messzemenően meghatáro
zó beruházással gazdagította, majd rövi
den szólt az iskola jövőjéről. Kifejtette, 
hogy a kollégiummal nemcsak az iskola, 
hanem az egész erdészszakma gazdago
dott. A kollégium lehetőségeihez mérten 
nyitva áll a környéket felkereső erdészek 
előtt. 

Ezt követően Dauner Márton (FVM), 
Balogh Lászlóné dr. (OKM) és dr. Te
mesi Géza (KVM) mondtak rövid beszé
det és adták át az egyes miniszterek jó
kívánságait. Az avatás után a vendégek 
megtekintették az új kollégiumot. A kol
légium főbejárata mellett a csongrádi 

Agrotechnikai Kereskedelmi és Szolgál
tató Kft. Valmet traktoros bemutatójára 
is sor került. 

A program az iskolatörténeti kiállítás 
megtekintésével folytatódott. Este a he
lyi Művelődési Házban borkóstolóra ke
rült sor, melynek célja az ünnepi hangu
lat emelése mellett a minőségi ásotthal
mi homoki borok bemutatása is volt. 

Este erdész-bányász szakestet ren
deztünk. A szegedi és kiskunhalasi olaj
bányászokkal közösen igen jó hangulatú, 
emlékezetes este kerekedett. A megfá
radt vendégek pedig ténylegesen is fel
avatták az átadott új kollégiumot, hiszen 
vendégeink aludtak először az új épület 
falai között. 

Másnap a szakiskola adott otthont az 
Alföldi Erdőkért Egyesület 1999. évi 
sportrendezvényének is, amely közel 
kétszáz erdészeti dolgozót mozgatott 
meg. 

Kép és szöveg: Andrési Pál 



Sportoló tanárok 
1999. február 5-6-án a Bedő Albert Erdészeti Szakiskola 

és Kollégium nevelőtestülete kezdeményezésére került 
megrendezésre az erdészeti szakképzést folytató iskolák I. 
labdarúgó tornája Asotthalmon. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy meghívásunkat vala
mennyi iskola elfogadta. így a labdarúgó tornán Sopron, 
Szőcsénypuszta, Mátrafüred, Barcs, Piliscsaba és Szeged 
képviseltette magát. Az erdészeti szakképzést folytató isko
lák csapatai a nevelőtestület tagjaiból álltak. A pénteken 
délután megkezdődött játéksorozat másnap délelőtt folyta
tódott. 

A színvonalas mérkőzések lehetőséget adtak az aktív 
mozgásra, a meccsek utáni beszélgetések pedig a baráti kap
csolatok megerősítésére, illetve kialakítására. Ugyanis most 
nemcsak a szakmai tantárgyakat tanítók találkozhattak egy
mással, hanem a közismereti tárgyakat oktatók is. 

A győztes soproni csapat 
(Fotó: Andrési Pál) 

Az esti baráti beszélgetés során tapasztalatcserére került 
sor. 

A mérkőzéseket is barátságos légkör jellemezte, ahol a 
sportjellegű játék nagy küzdelmeket hozott. 

A versenyt szervező ásotthalmi iskola vándorkupát aján
lott fel. 

A verseny vándorserlegét a kitűnően hajrázó soproni csa
pat nyerte. A legsportszerűbb csapatnak járó díjat Piliscsaba 
csapata nyerte el. 

A résztvevő iskolák közösen elhatározták, hogy évente 
két alkalommal rendeznek ilyen sportmérkőzést. 

1999 őszén Szőcsénypuszta, 2000 tavaszán Sopron vál
lalta a házigazda szerepét. 

Bízunk a következő összejövetelek sikerében, kívánunk 
a felkészülő csapatoknak jó edzéseket és az Erdészeti Isko
lák II. labdarúgó tornáján jó szereplést. 

A BedőAlbert Erdészeti 
Szakiskola és Kollégium nevelőtestülete 

Asotthalom 

A házigazda ásotthalmi csapat 
(Fotó: Andrési Pál) 

Munkatársunk, az erdélyi kopó 
A kipusztulás elől az utolsó órában megmentett ősi magyar kutya ismét a vadásztársadalom ér

deklődési körébe jutott. Az önálló munkára is alkalmas, kiváló képességű vadászkutya fáradhatatlan 
segítője a vaddisznóhajtásoknak, egyúttal kitűnő utánkereső is. 

Ahhoz azonban, hogy vadászgazdájának igényei szerint dolgozzon, őt is, mint minden más kutyát 
képezni kell. Kölyökkorától oktatva elérhető, hogy csak a disznót hajtsa, hogy ne menjen el a vad 
után világgá, és hogy óvatosan viselkedjék a veszélyes ellenféllel szemben. 

Egy jól képzett erdélyi kopó nagyon sok hasznot hajt gazdájának, kamatostól fizeti vissza a 
fáradozást. Allatokhoz „emberséges" vadászok mellé ajánljuk munkatársnak. Aki egyszer megis
merte ezt a rendkívül intelligens fajtát, az mindig alkalmazni fogja őt. 

Kiváló vér vonalú, munka vizsgás ősöktől származó eráélyi kopó kiskutyák beszerezhetőek a 
CSERKÉSZ kennelből. 

Cím: Berényi Ödön 9495 Kópháza, Jurisics utca 26. 
Telefon/fax: 99/357-210 (REFLEKTOR VIDEÓ) 
U.itt: „Kópé, az erdélyi kopó" c. videófilm megrendelhető. 



Volt egyszer egy évfolyam... 
A 45 éves találkozóra készülnek az 

1954-ben, Sopronban végzett évfo
lyam még éló tagjai. 

Nagy létszámú évfolyam voltunk -
a valéta tablón 120-an szerepeltünk, 
118-an végeztünk. 

Abban az időben mindnyájunkat az 
erdőgazdaságoknál, erdészeteknél 
helyeztek el - illetve oda irányítottak, 
a munkakönyvünket már előre elküld
ve. 

Nehéz időszakban kezdtük a szol
gálatunkat - a nagy politikai és társa
dalmi változások korát éltük. Az abban 
az időben folyt nagymérvű generáció
váltás, az erdészet gyakori átszervezé
se, az erdőgazdálkodás előtt álló feszí
tett tervek végrehajtása nehéz felada
tok elé állított mindnyájunkat. 

A lenti felsorolásból kitűnik, hogy 
az évfolyam több mint 90%-a az erdé
szettől ment nyugdíjba - a többi is 
kapcsolódott a szakmához. 

Az 1960-as, 70-es években 4 fő 
szolgált az OEF, majd a MÉM Erdé
szeti Hivatalánál osztályvezetőként. 

Külföldre 3 fő távozott, 31 évfo
lyamtársunk örökre eltávozott közü
lünk. 

A legnagyobb tisztelet és elismerés 
a 14 erdészetvezetőt és 11 műszaki ve
zetőt illeti, akik végig egy helyen szol
gáltak, és becsülettel helytálltak a ne
héz körülmények között is. 

Az adatokból kitűnik, hogy az év
folyamnak évtizedeken keresztül meg
határozó szerepe volt a magyar erdő
gazdálkodás történetében - öröm szá
munkra, hogy a szolgálati időnk 
alatt 6%-kal növekedett hazánk erdő
sültsége. 

Az idén sorra kerülő évfolyamtalál
kozót úgy tekintjük, hogy mint talán 
az utolsó alkalmak egyikét, amikor 
még viszonylag jó fizikai és szellemi 
erőben vagyunk, és vissza tudunk em
lékezni az együtt töltött soproni évekre 
és a szakmai pályafutásunk érdekesebb 
mozzanataira, eseményeire. 

Ezért elhatároztuk, hogy megírjuk 
az évfolyamunk történetét. 

Egy nyolc főből álló előkészítő bi
zottság megfogalmazott egy felkérést 
az évfolyamtársak számára - amely az 
évfolyamtalálkozóra való értesítésben 
szerepel - , hogy írja meg: 

- a soproni évek alatt átélt fonto
sabb élményeket a tanulmányainkkal, 
az oktatóinkkal, a vizsgákkal, a város
sal kapcsolatban, 

- a szakmai pályafutás, a szolgálati 
idő főbb eseményeit a szakmával, a 
munkával kapcsolatban. 

Hiszen mozgalmas történelmi kor
szaknak voltunk részesei - különböző 
helyeken és beosztásokban szolgáltunk 
- a nehéz időszakokban is igyekeztünk 
helytállni, hivatástudatunk és szakma-

Igazgatók (EFAG, ÁEVG, MN, Faip. Erdőfelügy. 
Természetvéd.) 
Vezérigazgató, ÉRDÉRT 
Főigazgató, ERTI 
Egyetemi tanár, SEFE 
Erdőgazdaság és Faipar főszerkesztő 
AG-nél erdészeti-vadászati ágazatvezető 
Államtitkár 
EFAG-nál ig. helyettes, főmérnök 
EFAG osztályvezetők, főelőadók 
Erdőfelügyelő, erdőtervező 
Erdészetvezető, műszaki vezető 
Balatoni IB. főmérnök 
Vízügy, KPM, MÁV, tsz, Kertészeti Váll. 

Összesen: 

14 fő 
1 fő 
1 fő 
2 fő 
1 fő 
1 fő 
1 fő 
3 fő 

37 fő 
18 fő 
25 fő 

1 fő 
8 fő 

113 fő 

szeretetünk segített át bennünket az 
akadályokon. 

Ezeket a visszaemlékező írásokat 
szeretnénk kötetbe foglalva, „VOLT 
EGYSZER EGY ÉVFOLYAM..." cí
men megjelentetni, így valamennyi év
folyamtársunk számára elérhetővé ten
ni. Bízunk abban, hogy a témához tá
mogatást kapunk az illetékes szervek
től is, és így a kiadáshoz szükséges 
anyagi feltételeket a különböző forrá
sokból elő tudjuk teremteni. 

Meggyőződésünk, hogy ez a kötet 
nemcsak érdekes személyes olvas
mány lenne, hanem tanulságos forrás
munka is az 1950-2000 közötti fél év
század erdészettörténetéhez, s bizo
nyára segítené a majdan feldolgozó 
szaktörténészek munkáját is. 

Évfolyamunkat jellemezte az össze
tartás és egymás segítése a nehéz idők
ben is. Lobbanjon fel még egyszer a 
szikra lángja... fogjunk össze, és szív
vel-lélekkel tevékenykedjünk a ter
vünk megvalósításán - talán az utókor 
számára is hasznos lenne és a magyar 
erdészet ügyét is szolgálná. 

Köveskuti György 

Országos 
Szaktanácsadási 

Központ alakult a 
Soproni Egyetemen 

Szolgáltatásaink az erdő-
és vadgazdálkodás 

területén: 
• Naprakész tájékoztatás 

(http://larix.efe.hu/szakinf/). 
• A szaktanácsadók 

munkájának elősegítése. 
# Közvetlen 

szaktanácsadás. 

További információért 
forduljon a falu 

gazdászához vagy hozzánk. 
Cím: 

9400 Sopron, Ady E. u. 5., 
Tel/fax: 99/518-135, 

E-mail: szaktan@efe.hu. 

http://larix.efe.hu/szakinf/
mailto:szaktan@efe.hu


Köszöntöm a 85 éves Rósenberger Pált! 
„Nagy idők, nagy emberek" című könyvében írta le Vas 

Gereben a szép Tolna megyei tájat, Tamásit, környékét, erde
jét, híres vadászatait, állatvilágát, ahol Pali bácsi született, élt 
és dolgozott. 

1914. szeptember 17-én született, melytől kezdve nehéz sors 
várt rá. Édesapja 1914 szeptemberében hősi halált halt a fron
ton. Édesanyja nehéz, verejtékes munkával nevelte fiát. Az ele
mi, majd a polgári iskola után, 1931-ben erdészgyakornok az 
Eszterházy Hercegi Hitbizomány gyulaji Erdőgondnokságánál. 
1933-ban sikeresen elvégezte az erdész szakiskolát Esztergom
ban. A Tamási Erdőgondnoksághoz került, segédtiszti beosz
tásba. Főnöke, Szántó István erdőmérnök, az erdőgondnok 
megbízza az irodai munkával. Könyvel, bérszámfejt, pénztárt 
kezel. Közben terepi munkát is végez, vadászvendéget kísér 
stb. Majd megnősül, megkapja a vadaskerti szolgálati lakást. 
Itt született fia, Ferenc 1941-ben, ki napjainkban a Hőgyészi 
Erdészet kiváló erdőművelési műszaki vezetője. Közben kato
nai szolgálatot is teljesít Tolnán a tüzéreknél. Teljesítette azt 
a történelmi küldetést, amit az I. és a II. bécsi döntés lehetővé 
tett honvédeink számára. Leszerelése után folytatta erdész hi
vatását. Szép tölgyeseket neveltek, kevés, de jó minőségű dám-
és gímszarvast tartottak. Nagyon ügyeltek a biológiai egyen
súlyra. A 40-es években nagy, szigorú telek voltak, magas hó-
réteggel. Sok esetben testükkel tudtak csak utat tömi a magas 
hóban az etetőkhöz. A front alatt élete kockáztatásával men
tette a gondnokság pénztárát. A háború után különféle beosz
tásokba került. Volt főerdész, MÁV raktárkezelő, fűrészüzem 
vezető, vasúti üzemvezető. 39 km távolságú vágánya volt, 4 
mozdony megfelelő személyzettel, a pályamesteri feladatokat 
is ellátta. Hihetetlen szorgalom, munkabírás jellemezte. Köz

ben nyíltan véleményt mondott. Tiltakozott a hibás birtok-, 
gazdaság-, beruházáspolitika ellen. Ezért az illetékesek nem 
kedvelték. Az idő mindenben őt igazolta. Nehéz, küzdelmes 
43 évi szolgálat után, 1974-ben ment nyugdíjba. Ezután még 
15 évig nyugdíjasként segített a hóvégi elszámolásokban, az 
erdészet központjában. 

Hihetetlen kép tárul elénk, ha megnézzük, kik voltak Pali 
bácsi kortársai Lentitől Brassóig, a '30-as évek végén, '40-es 
évek elején. Csak néhány nevet említve, kezdve az erdőmér
nökkel. Lentiben Lámfalussy Sándor, Gyulajon Apt Ödön, 
Kárpátalján, Bustyaházán Pankotai Gábor, Kárpátalján Szeder
jei Ákos, Szinevéren Madas András, Kolozsvárott Mátyás Vil
mos, Brassóban Káldy József. Nemzetközileg elismert, legen
dás hírű erdőmémöküknek szakiskolát végzett nagyszerű erdé
szeik, munkatársaik voltak. Csak néhányat említek: Tuba 
György segédtiszt Erdélyben, Répás Román segédtiszt Kárpát
alján. (Szederjei Akos segédtisztje volt.) Vida László segédtiszt 
a Mecsekben. Szikorszky Jenő Szálkán, Székely Tivadar Hő-
gyészen, Máté Lajos Zalában erdőgondnokok. Retkes László 
szolg. vez. szakiskolában, Sógor Lajos szolg. vez. Görgény-
szentimrén. 

Nemcsak jó szakemberek voltak. Nem féltették íróasztalu
kat, az elesetteket felemelték. Nem kergettek senkit öngyilkos
ságba. Őket az ellenség is tisztelte. 

Akik már nem élnek dicső elődeink közül, őrizzük meg em
léküket szívünkben hálás kegyelettel. A még élőket övezze 
tisztelet, hála, megbecsülés, szeretet. Jó egészséget, békés, bol
dog, nyugodt éveket kívánunk nekik. 

Petz Adám 
ny. erdész 

Egy fa, amely megváltoztatta a világot 
Az első, a maiakhoz hasonló „modem fák" mintegy 360 mil

lió évvel ezelőtt népesíthették be a Földet. A devon időszak vé
gén élt (s már rég kipusztult), az őspáfrányok közé tartozó Ar-
chaeopteris felépítése már meglepően sok vonásában olyan volt, 
mint a mai fáké - állapította meg többéves munkája összegzé
seként egy nemzetközi kutatócsoport. 

Jobst Wendí, a tübingeni Geológiai-Paleontológiái Intézet pa
leontológusa még 1991-ben tengeri üledékeket vizsgált a marok
kói Szaharában, és eközben a késő devon időszakból származó 
rétegekben fatörzsmaradványokra bukkant. Erről beszámoló cik
kére figyelt fel Brigitte Meyer-Berthaud, a Montpellieri Egyetem 
paleobotanikusa és Stephen E. Beckler, a Virginiai Egyetem geo
lógia és biológia professzora, mindketten az ősnövények kutatói. 
1998-ban ők hárman közös expedícióra indultak Marokkóba, és 
rövid idő alatt több mint százötven - lombkoronára utaló elága
zások nyomait is őrző - mintát gyűjtöttek össze. Az Archaeop-
teris törzsének fosszíliáira régebben már a világ több pontján 
rábukkantak, ám most első ízben találtak olyan maradványokat 
- ráadásul mindjárt nagy számban! -, amelyeken oldalhajtások 
voltak. Ugyanitt tekintélyes gyökérmaradványokat is begyűjtöt
tek, amelyek eddig szintén nem kerültek elő máshonnan. A fa
törzs keresztmetszetének sejtszerkezetéből egyértelműen kiderült, 
hogy ezeknek az ősi fáknak a törzsén már oldalhajtások is voltak. 
Vagyis ekkor egyedül az Archaeopteris volt képes oldalirányban 
újabb rügyeket hajtani és tovább növekedni még azt követően 
is, hogy a hajtástengely csúcsán levő hajtástenyészkúp elhalt. Az 
ágak ugyanúgy gallérszerű csomókból (noduszokból) indultak ki, 
mint a mai fáknál, és a fa belső rétegeiben már megjelentek a 
szilárdító rostelemek. 

A kutatók eddig úgy vélték, mindezek csak jóval később ala
kultak ki az evolúció során, most viszont kiderült, hogy már az 
első erdők fái is ezt a „tervrajzot" követték. Az Archaeopteris 
további egyedülálló tulajdonsága, hogy az első hosszabb életű 
évelő volt, amely 10-50 vagy akár még több évig is növekedni 
tudott. A nagyjából 350 miilió éves minták legidősebbjei leg
alább 40-50 évesek voltak. 

Persze, lényeges különbségek is vannak az Archaeopteris és 
a mai fák között. Ezek közül a legfontosabb, hogy az Archae
opteris spőrdk/cal és nem magokkal szaporodott. Emiatt a pale-
obotanikusok úgy vélik, hogy a még a devon időszak végén ki
halt Archaeopteris sok meghökkentő rokon vonása ellenére sem 
őse a mai fáknak, amelyek egy másik oldalágból, a progymnos-
permeákból (elő-nyitvatermőkből) fejlődhettek ki. 

Ám még mielőtt kihaltak volna, az Archaeopterisek alaposan 
átformálták a Földet. A devon korszak végén, egy mintegy 50 
millió évig tartó időszakban a légkör szén-dioxid-tartalma 10 szá
zalékról 1 százalékra csökkent, miközben az oxigéntartalom 5-ről 
20 százalékra nőtt. Ebben persze valamennyi akkor élt növény 
szerepet játszott, de közülük az Archaeopteris volt a legfonto
sabb, mivel az utolsó 15 millió évben - amikor ez a folyamat 
észrevehetően felgyorsult - ez tette ki az erdők 90 százalékát. 
Ugyancsak ez volt az első olyan növény, amelynek kiterjedt gyö
kérzete volt, s így befolyásolhatta a talaj kémiai összetételét és 
a benne végbemenő vegyi folyamatokat is. Mindez olyan hatal
mas ökológiai változást okozott, amely egyszer s mindenkorra 
megváltoztatta a Föld arculatát: ebben az Archaeopteris főszere
pet játszott. 

Elet és Tudomány 



75 éves a Lenti Erdei Vasút 

75 évvel ezelőtt, 1924-ben kezdték 
el építeni, s 58 hét alatt elkészült a 
Lenti és Szilvágy melletti hompoki 
nyiladék közt az első szakasz 18 064 
m hosszúságban. 

Igen sürgős volt az erdei vasút épí
tése, mivel 1923-ra felépült Lentiben 
és Csömödérben a Kerkavölgyi Rt. két 
fűrészüzeme. A biztonságos és gazda
ságos faanyag-ellátás céljából építtette 
az Esterházy Hitbizomány, mint a kör
nyék legnagyobb erdőtulajdonosa. 

A vasút tervezője és a kivitelezői 
munkák irányítója Barlai Ervin erdő
mérnök volt. Idén ünnepeljük szüle
tésének 100. évfordulóját. Ez volt első 
nagy önálló munkája. 

A megszűnt Újlaky-Hirschler-féle 
vasút Szilvágy és Zsibosi szakaszának 
alépítményét felhasználták. Az erdei 
vasút a Lenti és Zalabaksai Erdőgond
nokság erdőit tárta fel, csak az elején 
haladt idegen területen. Mivel jórészt 
fenyvesek közt kanyargott, ezért a tűz
veszély miatt 20 m széles pasztát vág
tak ki. 

Műszaki ada ta i : A legnagyobb 
emelkedő 20%c-es, de csak 1000 m 
hosszban, legkisebb kanyarulati sugár 
60 m. Az alépítmény koronaszélessége 
2,8 m; 47 091 m3" földet mozgattak 
meg, 32 552 fm árkot ástak. A felépít
mény kavicságyának szélessége 2 m, 

2935. Mozdony 

mélysége 25 cm, később 30 cm. Fo
lyóméterenként 0,4 m 3 kavicsot szá
moltak, s ezt a Kerka partján nyitott 
kavicsbányából szállították a vasútvo
nalra. A talpfák 1,5 m hosszúak, 16-20 
cm szélesek, tölgyfából készültek. A 
sínek 9,2, illetve 12 kg/fm. 

Nagyobb mátárgyak: 79 m hosszú 
a Kerka híd, 64 m híd a patakok felett, 
1 m, 50 cm és 30 cm átmérőjű átere
szek, sorompók, jelzők stb. A vonta
tást az 1923-ban gyártott, Orenstein és 
Koppéi gyátmányú, Antal nevű, 9,5 
tonnás 50 LE-s gőzmozdony végezte. 
10-15 km/ó sebességgel haladt. A 
bruttó vonóereje 60 tonna, a nettó 40 
tonna. Lentiben a fűrésztelepen épült 
a mozdonyszín. A járműpark adatai: 
22 pár ikerkocsi műfaszállításhoz, 1 
személyszá l l í tó kocs i , 1 munkás
szállító kocsi, 5 kavicsszállító láda és 

2 pályakocsi (1926-1945). 
Érdemes megvizsgálni a költsége

ket; 15,2 aranykorona volt folyóméte
renként, amelyben 1 gőzmozdony, 10 
pár rönkszállító és 3 tűzifaszállító ko
csi is benne volt. Többet mutat az első 
szakasz építkezési költségeinek %-os 
kimutatása: 
1. Tervezés, adminisztratív 

költségek 10,99% 
2. Kisajátítási 

költségek 1,25% 

a Kerka hídon 

3. Alépítmény 
költségei 

4. Felépítmény 
költségei 
5. Műtárgyak 

költségei 
6. Magasépítés 
költségei 
7. Iparvasúti 

járművek 

23,76% 

41,13% 

16,54% 

2,03% 

4,30% 
100,00% 

Érdekes, hogy a vasúti és a tenge
lyen (szekérrel) való szállítás költségei 
közt lényeges különbség nem volt. 
Oka a vasút nagy alap- és felépítmény 
költségigénye, az ágyazó agyag - ka
vics - hiánya és a magas amortizáció. 
A vasúti szállítás előnyei mégis igen 
hamar kiderültek; időjárástól függetle
nül - ez Zalában ma is nagy gond -
lehetett a fülledékeny bükköt és a ké
külés veszélyének kitett fenyőt a fű
részüzembe szállítani. Az is előny volt, 
hogy a hitbizomány függetleníthette 
magát az idegen fuvarosoktól. Sokszor 
lábon kellett hagyni a fát, mert a fu
varerő hiányzott. 

Az erdei vasút évi teljesítménye 
25 000-35 000 m 3 volt. A szállítás 
költsége az amortizációval együtt 2,5 
P/m 3, vagy másképpen: mázsánként és 
kilométerenként 1,5-2,5 fillér volt az 
üzemköltség. Összehasonlításképpen: 
1 m 3 tölgyrönk 35 P, 1 m 3 fenyőrönk 
20 P, a fadöntési bér 1-1,5 P, közelí
tési bér 1,5-2,5 P volt 1926-1928-ban. 

A vasút személyzete és a rakodó
munkások nem tartoztak szorosan az 
erdőgondnokság alá, a hitbizomány er
dőfelügyelősége a faraktárral együtt 
irányította. 

1928-ban elkészül a szilvágyi erdő
be bővített vonal, és a sárdipusztai 
szárnyvonal is kiépül. 1945-ben így 
alakul a vágányhossz: 

Fővonal 
Lenti-Szilvágy 
Sárdipusztai 

*«í*3^ szárnyvonal 
Fűrésztelepi 
kitérő 
Doboskerti kitérő 

22 000 m 

2 000 m 

77 m 
206 m 



Szilvágyi kitérő 123 m 
Gőzüzemű 
összesen: 24 406 m 

Kasznárfenyvesi szárny, 
lóüzemű, 760 m m 
nyomtávú, 7 kg/fm sínek. 
Később gőzüzemű 1 500 m 
Mindösszesen: 25 906 m 

1945. IX. 25-én állami tulajdonba 
került a vasútüzem, az átadó Csatay 
Gyula, hercegi erdőfelügyelő, az átve
vők: Berzenkovits Antal, m. áll. főer-
dőtanácsos, a Földmívelésügyi Minisz
térium kiküldötte és Kiss Lajos, m. áll. 
főerdőtanácsos, a Zalaegerszegi Álla
mi Erdőigazgatóság igazgatója. Meg
említendő, hogy az Esterházy Hitbizo-
mány összes zalai erdőbirtokát és üze
meit az előbbi erdőmérnökök vették át. 
A vasútüzem államosításával együtt 
került átvételre az egész erdőbirtokot 
behálózó 290 km hosszú, 66 állomás
sal'rendelkező telefonhálózat, ami az 
üzemszervezés magas fokát jelzi! 

Az állami tulajdonba vétel után a 
vasútüzemet továbbra is a faraktárral 
együtt kezelték, neve: Lenti Vasút
üzem és Faraktár. 1946. VII. 13-tól: 
Magyar Állami Erdőgazdasági Üze
mek (MÁLLERD) Lenti Fűrész- és 
Vasútüzeme (Fűrészüzemhez csatol
ták). 

1945 után a Liponyak patak völgyé
ben a Kasznár fenyvesi szárnyvonalból 
megépült Lendvadedesig egy 5930 m-
es vonal. A lenti vasútüzem ma is mű
ködik, a Zalaerdő Rt. Lenti Erdészet 
kezelésében. A vágányhossz 1992-ben 
az alábbi: 

Lenti-Szilvágy 
fővonal 25 000 m 
Kitérők 1 008 m 
Sárdipusztai szárnyvonal 
(600 m felszedve) 2 680 m 
Lendvadedesi vonal 
(üzemen kívül) 5 930 m 
1992-ben szilvágyi 
bővítés 702 m 
Összesen 36 220 m 

A lendvadedesi szárnyait később az 
erdészet felszedte, részben kerékpárút 
épült rajta. A vontatást ma már 2 db 
C 50-es dízelmozdony végzi. 

E vasút egyes nyomvonalain már 
1912 előtt is működött erdei vasút. A 
bérleti vágások idején - 1912 előtt és 
után - Sárdipusztáról, Kasznárfeny-
vesről és a Berekerdőből a fenyőszerfa 
és a tölgyrönk kiszállítása erdei vas
úton történt, a síneket a bérlő és 
a fakereskedők a termelés befejezté
vel felszedték. 17-18 km hosszú lehe
tett. 

A Lenti és a Csömödéri Erdei Vasút 
összekötése régi vágya volt a szakem
bereknek és a vasút szerelmeseinek. 
Az 1930-as években Páll Miklós her
cegi erdőmester kidolgozta a Göcsejt 
feltáró iparvasút-hálózat tervét. Madas 
András erdőmérnök 1946-ban 3 vonal 
- többek közt az összekötése - tervét 
és költségeit készítette el. 1996-tól fő
leg Varga Gellért erdőmérnök karolta 
fel, majd gyakorlati szervezésében úgy 

tűnik 1999-ben megvalósul a két erdei 
vasút összekötése. 

A Zalaerdő Rt. Romániából vásárolt 
s felújított egy gőzmozdonyt, melyet 
ünnepélyes keretek közt avattak fel, s 
Ábelnek keresztelték el. Elindulhat a 
nosztalgia-utazás is. Új fejezet kezdő
dik a zalai vasutak történetében. 

A 75 év alatt a Lenti Erdei Vasút 
nagyban hozzájárult a Göcseji fenyő
régió feltárásához, a faanyag bizton
ságos és gazdaságos kiszállításához. 
Létjogosultságát jelzi, hogy ma is mű
ködik. 

A múlt felidézésével tisztelgünk 
azok előtt, akik önzetlen szeretettel, 
becsülettel végezték s végzik ma is 
munkájukat. 

(Forrás: Erdészettörténeti Közlemé
nyek XVII. sz. 1989.) 

Kép és szöveg Szakács László 

CSIRKÉNÉ MAYER KATALIN 

Kabóca 
Kék fonta össze felettem 
a lombokat... 
A csalános akácosból 
átléptem az erdő tiszta szobájába, 
az avarral terített cseresbe... 

Templomi oszlopok, 
csend lapult a törzsek mögött 
s kérgükön átlátszó borostyán 
bőrrel kapaszkodtak a kabócák.. 

Soha nem tudtam meglesni őket, 
mikor kibújnak a hátukon 
szétrepedt ruhán... 
s most, mint szóbor, 
a kérgek bronz éke 
kapaszkodnak némán... 

Majd a fülledt nyári hőségben, 
ahol a smaragd s a zefír összeér... 
elkántálják a gyökerek 
barnán rezgő énekét. 



Dr. Kondor Antal 
erdőmérnök, ny. tanár 

Életem lényegében már eltelt, és el
mondhatom, hogy nem tettem semmi 
olyat, amely különösebben említésre 
méltó, amely mások fölé emelne. Ezért 
vonakodva teszek eleget annak a ké
résnek, hogy életemről, az általam val
lott értékrendről, meggyőződésemről, 
belső indíttatásomról beszámoljak. 

„Tempóra mutantur, et nos muta-
mur in illis" - „Az idők változnak, és 
mi változunk azokban" - mondja a la
tin. 

Hát hogyan is indult és alakult az 
én életem, milyen hatással volt rám az 
a közeg, amelybe beleszülettem, és ho
gyan alakult személyiségem a környe
zetem változásával és életem előreha
ladtával . Az ember személyiségét 
öröklött génjei, családi körülményei, 
iskolái és azok a körülmények formál
ják, változtatják, amelyekben él. 

Egy Rába-parti Vas megyei kis fa
luban, Balozsameggyesen 1922-ben 
születtem, anyai nagyszüleim harang
láb melletti parasztházának „tiszta" 
szobájában. Hárman voltunk testvérek. 
Amikor születtem, nem jeleztek na
gyot a Messiást hirdető „kölönös csil
lagok". 

Szülőfalumban csak egyetlen neve
zetes ember született, a tanító úr soka
dik gyermekeként Pavlics Ferenc, a 
holdjármű főkonkstruktőre. 

Az említett harangláb nagy gondot 
okozott nekem, mert a háború alatt a 
harcok közben az oroszok mint ki
emelkedő pontot célozták, de termé
szetesen a nagybátyám pajtáját találták 
el helyette, és így elégett a pajátba me
nekített holmim. A fogságból hazaérve 
ruha nélkül maradtam. 

Anyai nagyanyám sok unokája kö
zül engem tartott alkalmasnak arra; 
hogy tanuljak és pap legyek. Édesa
nyám teljesíteni akarta nagyanyám vé
gakaratát, és minden erejével azon volt 
édesapámmal együtt, hogy tanulhas
sak. 

Szüleim a földet elhagyó első gene
rációhoz tartoztak, akik mindketten 
magukkal hozták a föld szeretetét, a 

parasztság szigorú erkölcsét, a törek
vést, a szorgalmat és az új befogadá
sára alkalmas öröklött tehetséget. Kö
vetkezetes, tőlünk gyerekektől követe
lő, „okos" szeretetben nőttünk fel. Hi
ányt soha nem éreztünk, de tudtuk, 
hogy a merev társadalmi tagozódás
ban, rangkórságban szenvedő orszá
gunkban nekünk teljesítenünk kell, 
hogy feljebb léphessünk. 

Őriszentpéteren voltam kisgyerek. 
Nagyon sok, de már megkopott emlé
kem van innét. Az erdők, a rétek, a 
dombok, a szerek, a t o k á k , a kástuk, 
az emberek közül a Zsohár és Baksa 
bácsi neve és alakja még ma is bennem 
élnek. 

Körmenden jártam a négy elemi 
osztályba. Kőszegen a bencéseknél jár
tam gimnáziumba. Az iskola nagyon 
magas követelményeket támasztott. A 
Kőszegi-hegység és a Gyöngyös-patak 
mindig vonzott. Sokat kirándultam. A 
Szabó-hegy, Óház, Hétforrás, Stájer
házak, Hörmann-forrás, írottkő-kilátó, 
az öreg gesztenyefa a Király-völgyben 
döntő szerepet játszott pályaválasztá
somban. 

Szüleim és az iskola keresztény vi
lágnézetre neveltek. Arra neveltek, 
hogy legfőbb kötelességemnek az em
berek megbecsülését és a munkaszere
tetet tartsam. 

Diákkoromban nem kerestem ma
gamnak példaképeket. A sztárok kul
tuszát egyenesen ellenszenvesnek tar
tottam. Soha sem volt bálványozott 
példaképem. Sokan voltak, akik hatot
tak rám, sok embertől tanultam, de 
nem hatottak rám az ún. nagy embe
rek. 

Mivel általában csak a folyamatban 
lévő problémák érdekeltek, a jövő 
problémáival nem foglalkoztam, nagy 
feladatokat nem kellett megoldanom. 
Békés természetemből kifolyólag a vi
lágot nem akartam megváltani. 

Az egyetemen sok barátom volt, 
mind hozzám hasonlóak. Derűsen tré
fálkozva, nagy dolgot nem akarva telt 
el a négy év. A barátok között életre 

szóló barátaim is voltak, akik közül 
sajnos már csak egy-kettő él. 

Negyedéves koromban szerelmes 
lettem a későbbi feleségembe, és ez az 
érzés megkomolyított, átsegített a had
sereg, a háború és a hadifogság ke
mény próbáin, a „felhők felett mindig 
kék az ég" jelszóval jutottam túl min
den nehézségen. Bár most tudnék így 
gondolkodni! 

Oklevelem megszerzése után Kő
szeg város erdőgondokságánál kezd
tem dolgozni. Innét vonultam be kato
nának. A háború végén amerikai fog
ságba estem, ahonnét 1945. október 
10-én jöttem haza. Még ebben az év
ben kinevezett az FM a Zalaegerszegi 
Erdőigazgatósághoz. Az erdőigazgató
ságtól a Lenti Erdőgondnoksághoz he
lyeztek. Itt a Lenti-hegyen a kora ta
vaszi sugárzó napsütésben egy erdei
fenyves-tarvágás több ezer vörösre 
kérgezett, földön fekvő választéka fe
lejthetetlen látványt nyújtott számom
ra. Ilyet azelőtt nem láttam. 

Lentiből Bánokszentgyörgyre he
lyeztek, ahol a bükkösök kialakították 
ars poeticámat. Nagyon megszerettem 
az eddig csak romantikus álmok táp
lálta szakmámat. Hivatásom lett az er
dészpálya. Miután az erdőgondokság 
vezetésével bíztak meg, munkám na
gyon sokoldalú volt. Hamarosan rájöt
tem hiányosságaimra, és igyekeztem 
azokat pótolni. 

A feladatok elvégzésére kiválóan 
felkészült erdészgárdám volt. A nagy 
gyakorlattal rendelkező idős erdészek
től tanultam meg, hogy a „gatyaszárig 
é rő ' bükk újulatot fel kell szabadítani, 
mert ez kevésbé sínyli meg a fakiter
melésből eredő kárt, és versenyképes 
a siskanáddal. Tőlük származik az az 
ismeretem is, hogy a természetes fel
újítást az északi oldalon szinte el sem 
lehet rontani, a déli oldalon viszont ne
héz jól csinálni. 

Egyedül voltam a tantestületben, 
aki nem választottam a tanítást hivatá
somnak. Kényszerből jöttem, mert a 
szolgálat érdekében helyeztek át elő-



ször Sárvárra, onnan Ikervárra az er
dészképzőre, majd onnét a soproni Er
dészeti Technikumba. Nem is volt 
szándékom maradni, mde akkor, 1951-
ben nem lehetett hozzájárulás nélkül 
munkahelyet változtatni, így hát ma
radnom kellett. 

Nem akartam tanár lenni, de már 
korábban is azt vallottam, hogy az em
bernek úgy kell készülnie az életre, 
hogy nem biztos, hogy az lesz, ami 
szeretne lenni, hanem ami tud lenni. 
És az embernek akkor is élni, dolgozni 
kell, ha nem lehet az, ami szeretne len
ni. 

így lettem tanár, így maradtam meg 
ezen a pályán, és kötelességemnek tar
tottam a mérnöktanári oklevél meg
szerzését, az általános műveltség és 
szakmai ismeretek szintjén a tanári 
szintre való felzárkózást. 

Negyvenéves korom táján én is úgy 
éreztem, valamit nekem is fel kellene 
mutatnom, de még nem végeztem ed
dig semmi maradandót. Elhatároztam, 
hogy én is felmutatok valamit. Sikerült 
életemet úgy kialakítani, hogy önma
gam fejlesztése lett a magánéletem 
központi témája, önmagam képzése 
lett a hobbim, és ebben feleségem lel
kes partnerem, segítőm és támogatóm 
volt. 

A csertölggyel kezdtem a 60-as 
években Majer professzor tanácsára a 
kutatómunkát. Sajnos sok gáncsosko-
dásban volt részem, cikkemet az „Er
dődben nem engedték megjelenni, is
mételt próbálkozás után sem. így 
hosszú évek fáradságos munkáját kel
lett abbahagynom. 1983-ban némi 
elégtételt kaptam, amikor a „Cser
tölgy-gazdálkodás és hasznosítás" cí
mű gyűjteményes kötetben megjelen
hetett munkám egy kis töredéke. Saj
nos munkám nagy része nem jelenhe
tett meg és valószínűleg már nem is 
fog. 

így egyik hobbim lett a továbbkép
zés. Megszereztem a mérnöktanári ok
levél mellé az erdészeti növényvédő 
szakmérnöki oklevelet. Majd a gyap
jaspille károsításával kezdtem foglal
kozni, és e témából doktoráltam. 

1970-től a kertészkedés lett a másik 
hobbim. Megtanultam a gyümölcs- és 
zöldségtermesztést. Erdészeü gyakor
lati ismereteimet is bővítettem a saját 
kertemben a csemetetermesztés, neme
sítés, talajerő-fenntartás és növényvé
delem terén. Vizsgáltam a csemeték 
gyökérképződését, a gyökérsérülések, 
a gyökéralávágás hatását, a mag nagy
sága és a csemete mérete közti össze
függést. 

Feleségem két évvel ezelőtti halála 
megroppantott, nem találom magamat. 
Szeretete, támogatása, számomra a 
háttér biztosítása adott erőt ahhoz, 
hogy évtizedeken át a magam által is 
támasztott követelményeknek meg 
tudtam felelni, hogy magamat képezni, 
oktatni, tankönyveket írni, kutatómun
kát végezni, doktorálni, tamtványaim 
sportolását éveken keresztül irányítani 
tudtam. 

A fentiekkel próbáltam megvilágí
tani, melyek azok a tényezők, amelyek 
végigkísérték eddigi életemet. Mi az 
ars poeticám? Mi az, ami személyisé
gemet kialakította, meghatározta? 

Alaptermészetemre nézve küzdő, 
következetes, kitartó voltam, fizikailag 
koromhoz mérten mindig jó erőnlét
ben. 

Saját nézeteimet, amennyiben vál
toztattam életkorom függvényében, a 
szerzett tapasztalatok, újabb ismeretek 
alapján változtattam. 

Világnézetem családi és szerzetes 
iskolai elindíttatsáomból kifolyólag 
keresztény, szociális és csak mérsékel
ten liberális. Liberalizmusom megha
tározó elve Móra Ferenc után szaba
don magyarázva: Csak azt szabad 
megtenni, ami nem csak nekem, ha
nem másoknak is jó, és nem sérti má
sok jogos érdekeit. A kicsik éleüehe-
tőségét nem tehetik tönkre a nagyok! 

Ifjúkoromban kezembe került Re
viczky Gyula egyik verse, amelynek e 
sorai nagyon megragadtak: 

„Ha nem leszek is soha boldog, 
akkor is álmodok, 
szeretek, rajongok, " 
Életfilozófiám alapjai lettek ezek a 

sorok egészen a hadifogságból való 

hazajövetelemig. Az álmok egyre ke
vésbé valósultak meg. A rajongás 
szakmai pályafutásom elején még 
megvolt, amíg nem találkoztam a min
dennapi teendők gondjaival, nehézsé
geivel, szakmai féltékenységgel, a sze
mélyes biztonság hiányával. A legfon
tosabb, a szeretet azonban máig is 
megmaradt a család, a szakma és a ta
nítványok iránt. Ez irányítja ma is 
meggyőződésemet, elveimet, cseleke
deteimet. A pedagógiában különösen 
fontos a szeretet. Az okos szeretet az, 
amely a tanítványtól teljesíthető magas 
szinten követel; ez nemcsak az okta
tásnak, hanem a nevelésnek is elen
gedhetetlen eszköze. 

Gondolkodásomban ellenzéki vol
tam és vagyok, nem romboló, hanem 
építő értelemben. Sokszor lehurrogtak, 
demagógnak is neveztek, ha felemel
tem szavam a szakma korszerűsítése 
érdekében. Sok dolog már megvaló
sult, és hiszem, hogy még mások is 
megvalósulnak. 

Ellene vagyok erkölcsi szempontból 
minden embertelenségnek, jogtalan
ságnak, indokolatlan túlzásnak; szak
mai szempontból a szűklátókörűség
nek, tudatlanságnak, a hozzá nem ér
tésből származó akadékoskodásnak, 
hatalmaskodásnak és minden gazda
ságtalan cselekvésnek. 

Életem alkonyán, ha visszatekintek 
a múltra, meg kell állapítanom, hogy 
nézeteim alapján nem vihettem sokra. 
Nem is akartam több lenni, mint vol
tam, és nem is akarok nézeteimről vi
tatkozni senkivel. 

Arany János „Epilógus" című ver
sének hangulata végigkísért életemen. 
Én is elmondhatom: Nem vittem sok
ra, nagyra, Nem jártam sofőrrel, csak 
busszal. Soha nem irigyeltem azt, hogy 
másoknak milyen jól megy. 

Nem törődtem a „nagyurakkal", 
nem dörgölődtem senkihez. Aki nem 
vett észre, ahhoz nem közeledtem. 
Szerényen megelégedtem azzal, amit a 
magam fáradozásával elértem. 

Minden vágyam meleg családi kör
ben leélhető békés, munkás öregség 
volt, hogy kertemben ültethessek, al-

* Életkorár a val ó tekintette l dr. Kondor Anta l vitát , sajtópolémiá t ne m válla l a z alábbiak kapcsán , de kötelességéne k érz i élettapasztalatán alapul ó 
véleménye közzétételét . 
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kothassak. Sajnos ezt nem kaphattam 
meg. 

Ha tanítványaimnak üzenhetek e 
sorokkal, akkor az alábbiakat szeret
ném elmondani még.* 

Legyen mindenkor erkölcsi tartá
suk, reális gazdasági szemléletük. A 
szükséges legmagasabb szinten értse
nek ahhoz, amit csinálniuk kell. A gaz
dálkodásban vállalásuk és ígéretük tel
jesítésében legyenek megbízhatóak és 
pontosak. Legyenek rugalmasak, az új 
megvalósítására készek. Számolják fel 
a maradi szemléletet. Ne felejtsék el, 
hogy a gazdasági tevékenységnek, így 
az erdőgazdálkodásnak is elengedhe
tetlen követelménye a jövedelmező
ség, és ez összefüggésben van a min
denkori piaccal. Nem várható el az or
szág gazdasági helyzetéből kifolyólag 
sem, hogy az erdőgazdálkodást az ál
lam finanszírozza. Elegendő, ha az új 
erdők telepítéséből kiveszi a részét. 

A természetszerű erdőgazdálkodás
ra kell törekedni. Az erdőket, ahol le
het, természetes úton kell felújítani, a 
mesterséges felújításban a termőhely
nek megfelelő fafajokat kell alkalmaz
ni. Hazánk erdeiben a szálaló gazdál
kodás nem járható út a termőhelyi 

adottságok és a fafajok tulajdonsága 
miatt. Ezzel annál is inkább nem sza
bad foglalkozni, mert a szálaló erdő
ben folyó termelés magas költségű, és 
a gyertyánnal nem lehet megbirkózni. 

Felül kell vizsgálni a sarjerdő-gaz
dálkodás kérdését. 

Új erdeinket rövid vágásfordulóval 
ipari nyersanyag előállítására is be kell 
rendezni. A kémiai ipar számára kell 
új erdőket létesíteni, itt törekedni kell 
a termelési rendszerek kialakítására. 
Le kell szállítani a bükk és a fenyők 
vágásérettségi korát, mert a farontó 
gombák csökkentik a faanyag meny-
nyiségét és minőségét. Felül kell vizs
gálni az 1 ha-ra ültetendő csemeteszá
mot. Szerződéses alapon kell csemetét 
neveltetni. Csökkenteni kell a házila
gos fakitermelést. Szakszerű szerfa-
becslés mellett és a piaci helyzet isme
retében nyugati mintára alkalmazni 
kell a faanyagok tövön való értékesí
tését - természetesen csak megbízható 
üzletfelek esetén - még a kijelölt és 
eladható gyérítésekben is. Mert ez 
ugyan kevesebb bevételt jelent, de 
ugyanakkor gyorsabb pénzforgalmat, 
több kamatot, kevesebb befektetett tő
két, ingatlant és ingó vagyont, keve

sebb közterhet, több bérmegtakarítást 
eredményez. Elmarad a tárolási vesz
teség, a rakodó terület bérlete, őrzési 
költség, útkarbantartás stb. Csökken a 
kerületvezetők leterhelése, mert így 
csak a házilagosan elvégzendő mun
kák végrehajtásával lesznek terhelve. 

Meg kell kísérelni osztrák mintára 
a szerfa (rönk) kivágása után vissza
maradó, földön fekvő törzs és ágrészek 
licitálás útján való értékesítését. A 
vadgazdálkodásban a jelentős jövede
lemtöbblet érdekében az erre alkalmas 
területen rá kell térni a kisparcellás va
dászterületekre, amelyeket árverésen 
kell bérbe adni meghatározott időre. 

Javaslataim jelentős része pályám 
kezdetén még gyakorlat volt, és nyu
gaton helyenként még ma is az. 

Összefoglalva a fentieket, a termő
hely nyújtotta lehetőségek okszerű ki
használása mellett a legnagyobb jöve
delem elérésére kell törekedni, miként 
a nemzetgazdaság más ágaiban, az er
dőgazdálkodásban is; és amit csak le
het, ha van rá megbízható tőkével ren
delkező vállalkozó, ne házi kezelésben 
végezzünk el. 

Dr. Kondor Antal 
erdómérnök, ny. tanár 

A VIZEK VARÁZSA 
címmel újabb könyv jelent 
meg Codex Print Kiadó gon
dozásában, mely a termé
szettel foglalkozik. Nevezete
sen a források, csermelyek, 
patakok verses, dalos, rajzos 
tartalommal, és illusztráció
val. A szerkesztő dr. Nádai 
Magda hasznos munkát vég
zett a válogatással. Bízvást 
ajánljuk mindazoknak, akik
nek szívügye az ifjúság ter
mészetszeretetre való nevelé
sének szándéka. 

Megrendelhető': Codex 
Print Kiadó 1063 Budapest, 
Bajnok u. 1. 

Telefon/fax: 331-8426. 
Ára: 915 Ft. 

„Erdőgazdák új könyve" 
Az 1995-ben megjelent első kiadást követte a javított, kibő

vített kötet. A négy év alatt bekövetkezett változásokat aktu
alizálva, és az első kiadás alapján igényelt kiegészítésekkel el
sősorban a szakmában kevésbé járatos magánerdő-tulajdono
sok kapnak számukra fontos információt. 

A kötet tartalmazza az új erdő-, természetvédelmi- és vadá
szati törvényekkel kapcsolatos információkat. Külön fejezet 
szól az erdővédelem és az erdőgazdálkodási tevékenység tá
mogatásának módozatairól. 

A fakereskedelem fontos tudnivalóit új fejezetként Szabó 
Győző írta meg igényes alapossággal. 

A Mezőgazda Kiadó mintegy meglepetésként az olyannyira 
hiányolt Gömbfaköbözővel egészítette ki a kötetet. 

A kötet bolti ára: 2900 Ft. 
Az Erdészeti Lapok szerkesztőségénél igényelt példányokat 

kedvezményesen lehet megkapni. 
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Bolliger I Érben / Grau / Heubl (1998): 

CSERJÉK. TERMÉSZETKALAUZ. 
Magyar Könyvklub, Budapest, pp. 288. 

A Magyar Könyvklub Természetkalauz sorozatában a Fák c. kötet után 
napvilágot látott a Cserjék c. kötet is. A két kötet együtt magába foglalja 
Európa csaknem összes vadon termő fás szárú növényét, kiegészítve a fonto
sabb meghonosodott fajokkal. 

A cserjék család és nemzetség szerint követik egymást, így a rokon fajok 
könnyen összehasonlíthatók, illetve elkülöníthetők. A részletes morfológiai 
jellemzést sokoldalú szemléltetés egészíti ki: rajz és gazdag képanyag segíti 
a növények megismerését; a legtöbb növényfajról virágos és terméses álla
potban készült képet is láthatunk. A cserjék virágzási idején, termőhelyén, 
elterjedési területén kívül a hazai előfordulás is helyet kapott a könyvben. 
További érdeme, hogy megemlíti azokat a fajokat is, amelyekkel kertjeinkben, 
parkjainkban vagy utcai sorfaként gyakran találkozhatunk. Az aktuális hasz
nosításon túl kultúrtörténeti érdekességeket is találhatunk arról, hogy mire 
használták régen ezeket a cserjéket, és milyen szerep jutott nekik a mitológi
ában vagy a művészetben. Úgy gondolom, hogy mindez elősegíti botanikai 
ismereteink megszerzését, illetve elmélyíti a már meglévőket; és egyúttal ked
vet csinál ahhoz, hogy minél többet megtudjunk ezekről a növényekről. 

Csiszár Ágnes 

Vörös könyv 
Magyarország növénytársulásairól 

Meghívó 
Az 

Erdészeti Múz :um 
tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt, kedves 

családját, munkatársait, 
barátait és ismerőseit 
SZEKERES GYÖRGY 

erdőmérnök fotókiállítására. 

A kiállítás helye: 
Erdészeti Múzeum - Sopron, 

Templom u. 4. 

Megnyitotta 
volt évfolyamtársa, 

dr. Szabadhegyi Győző 
faipari mérnök 

Megtekinthető: 
1999. augusztus l - ig 

A Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivata
lának 6. tanulmányköteteként Borhidi Attila és Sánta AntalSzer
kesztésében, 11 szakember közreműködésével megjelent a hazai 
növénytársulások vörös könyve. Mint ismeretes, vörös könyveket 
és vörös listákat a 60-as évek közepétől jelentetnek meg szerte a 
világon. A különböző területekre, élőlénycsoportokra és életközös
ségekre kiadott vörös könyvek, vörös listák feladata az, hogy fel
hívják a figyelmet veszélyeztetettségük mértékére, azaz a kipusz
tulásuk, megsemmisülésük valószínűségére. A tájékoztatáson, reá
lis helyzetfelmérésen kívül az is feladatuk, hogy cselekvési tervek 
alapjául szolgáljanak. 

Hazánkban a kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok 
vörös könyve 1989-ben látott napvilágot Rakonczay Zoltán szer
kesztésében. A tíz évvel később megjelent, mostani vörös könyv 
két kötetben, 768 oldalon cönoszisztematikai rendszerbe ágyazva 
részletesen tárgyalja a hazánk területéről eddig leírt 470 növény
társulást. Ezek bemutatásának szempontjai a következők: zonalitás 
és jelleg, termőhely, fiziognómia, faji kompozíció, állatközössé
gek, dinamika, elterjedés, veszélyeztetettség, védelmi intézkedé
sek, védettségi kategória, Corine azonosító szám (az Európai Unió 
élőhelyrendszerének mutatója). 

A hazai fás társulások száma 104, melyből 8 a cserjések, 96 
az erdők csoportjába tartozik. Ha a veszélyeztetettségi kategóriák 
szerint vesszük sorra őket, akkor 5 erdőtársulást már a megsem

misült (extinct) csoportban találunk. 20 erdőtársulás a megsemmi
süléssel fenyegetett (critically endangered) kategóriába került, el
tűnésük néhány év alatt bekövezkezhet, ha hathatós intézkedések 
nem történnek közben. 41 erdőtársulás és 5 cserjés szerepel az 
aktuálisan veszélyeztetett (endangered) fokozatban, melyek terü
letvesztése és eljellegtelenedése egyre nagyobb ütemben történik. 
30 erdőtársulás és 3 cserjés potenciálisan veszélyeztetett (vulne-
rable) melyeknél a területcsökkenés még kevésbé szembetűnő, de 
az állományok eljellegtelenedése megindult. 

A vörös könyv javaslatot tesz egyes társulásoknál a védettségre 
is. így 55 erdőtársulást fokozott védelemre, 29-et védelemre java
sol, s mindössze 20 erdőtársulásnál nem tartja szükségesnek jelen
leg a törvényes védelmet. 

Ha a könyvben tárgyalt összes hazai 470 növénytársulásból le
vonjuk a másodlagosan létrejötteket (pl. erdőszegély növényzet, 
gyomnövényzet, vágásnövényzet), akkor 350-re rúg a természetes 
úton kialakult növénytársulások száma. Ezek 88%-a valamilyen 
mértékben veszélyeztetett! Pedig a természetes úton létrejött nö
vénytársulások - egyre jobban átalakult formában - 9%-ot sem 
foglalnak már el az ország területéből. Hazánk természetességi ál
lapota - az EU-csatlakozás küszöbén - nagyon rossznak mondha
tó. S sajnos ez alól erdeink sem képeznek kivételt. 

Dr. Bartha Dénes 

ŐSSZEL 6 MILLIÁRDAN. 1960-ban csak 3 milliárd ember élt bolygónkon, és még sohasem történt meg, hogy röpke 
negyven év alatt megduplázódott volna a Föld népessége. Márpedig októberre 6 milliárdan leszünk a Földön a World-
watch Intézet szerint. A demográfiai toplistát tavaly is Kína vezette 1 milliárd 255 millió fővel, a második helyen India 
állt 976 millió lakossal. A harmadik az Egyesült Államok 274, a negyedik Indonézia 207, az ötödik Brazília volt 165 millió 
fővel. Oroszország a hatodik volt (148 millió), ám a prognózis szerint 2050-re lecsúszik a 16. helyre, s megelőzi majd 
Pakisztán, Nigéria, Banglades, Etiópia, Irán, Kongó, Mexikó, Vietnam, a Fülöpszigetek és Egyiptom. 

Élet és Tudomány 
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AZE^DVÉGNAPFOGYATKOZÁSA 
1 9 9 9 . a u g u s z t u s 1 1 . 

A napfogyatkozás egyedüláló fénytüne
mény, semmilyen más természeti jelenség
hez sem lehet hasonlítani. A Nap, mely 
maga a bizonyosság és melyre többnyire 
ügyet sem vetünk, pár perccel korábban 
még változatlanul kerek orcájával ontotta 
ragyogó fényét, pereménél hirtelen behor
padt, mintha egy gigantikus kozmikus ka
lapácsai rásújtottak volna. Megmagyaráz
hatatlan érzés keríti hatalmába még a be
avatott szakembert is, jóllehet csillagászati 
műszerével felszerelkezve várakozással te
kint a jelenség elébe. Az elfogyó Nap lát
ványa által kiváltott szorongás minden bi
zonnyal még azokban az időkben vésődött 
kitörölhetetlenül tudatunk legmélyébe, 
amikor barlanglakó ó'seink kétségbeesve 
tapasztalták életet adó égitestük elveszté
sét. A millió évekkel ezeló'tt élt elődeink 
félelmei vannak génjeinkbe rejtjelezve, 

Hol-

melyeknek hatása alól a felvilágosult elme 
sem képes szabadulni. 

Hogyan fényképezzük a 
napfogyatkozást? 

Ha fényképezőgépünk objektívjének 
milliméterekben kifejezett gyújtótávolságát 
elosztjuk 110-zel, akkor megkapjuk a film
re leképezett Nap átmérőjét milliméterek
ben. Vagyis, ha egy közönséges 50 milli
méteres alapobjektívvel fotografáljuk le a 
Napot, filmünkön az előhívás után mind
össze egy fél milliméternyi napocska fog 
szerénykedni. 

Lényeges a film megválasztása is. Leg
alkalmasabbnak a finomszemcsézettségű 
filmeket ajánlhatjuk, vagyis a kevésbé ér
zékenyeket. A táblázat 64 ASA (19 DIN) 
érzékenységű film alkalmazására vonatko
zik. Amennyiben az ennél érzékenyebb 

mikor? 

Város long. lat T, T 2 í t 

Szentgotthárd 16*17' 46*57' 11:46:12,5 11:47:47,5 1:35 
Sopron 16-35' 47*41' 11:46:22 11:47:50 1:28 
Körmend 16*35' 47*01' 11:46:22,5 11:48:32,5 2:05 
Szombathely 16*38' 47*13' 11:46:19,5 11:48:40.5 2:21 
Zalaegerszeg 16*51' 46*50' 11:47:15,5 11:48:56,5 1:41 
Keszthely 17*13' 46*46' 11:47:54,5 11:49:41,5 1:47 
Csorna 17"15' 47*37' 11:47:47,5 11:48:38,5 0:41 
Sümeg 17*1 T 46*59' 11:47:38.5 11:49:57,5 2:19 
Marcali 17*24' 46*34' 11:48:55 11:49:41 0:46 
Veszprém 17*45' 47*06' 11:48:21 11:50:39 2:18 
Siófok 18*03' 46*54' 11:49:01 11:51:23 2:22 
Dombóvár 18*08' 46*23' 11:50:17 11:51:07 0:50 
Mór 18*12' 47*23' 11:49:47 11:50:25 0:38 
Tamási 18*17' 46*38' 11:49:42,5 11:51:53,5 2:11 
Székesfehérvár 18*25' 47*12' 11:49:47 11:51:25 1:38 
Szekszárd 18*42' 46*21' 11:50:58,5 11:52:37.5 1:39 
Paks 18*52' 46*37' 11:50:43,5 11:53:04,5 2:21 
Dunaújváros 18*57' 46*58' 11:50:48,5 11:52:47,5 1:59 
Baja 18*58' 46*11' 11:51:52,5 11:52:55,5 1:03 
Kalocsa 19*00' 46*32' 11:51:02,5 11:53:21,5 2:19 

i Kiskunhalas 19*29' 46*26' 11:51:55,5 11:54:16,5 2:21 
Kecskemét 19*41' 46*54' 11:52:22,5 11:53:49,5 1:27 

!Csongrád 20*08' 46*42' í 11:53:12 11:55:00 1:48 

]Szeged 20*09' 46*15' 11:53:19,5 11:55:40,5 2:21 
i Makó 20*29' 46*13' 11:53:54,5 11:56:17,5 2:23 
1 Orosháza 20*41' 46*33' 11:54:18,5 11:56:05,5 1:47 
1 Battonya 21*02' 48*18' 11:54:54 

111:57:06 
2:12 

Long - a település keleti hosszúsága, lat. - a település földrajzi szélessége, Ti - a teljes napfogyatkozás 
kezdete T2 - a teljes napfogyatkozás véqe, t - a télies napfogyatkozás időtartama 

Az itt szereplő valamennyi időadat a közép-európai időszámításhoz igazodik. A nyári időszámítás miatt ezekhez az időpontok
hoz egy órát kell hozzáadni 

Film 64 ASA 

A helyes expozíciós idők megválasztása 
Relatív nyílásviszony (sec) 

VA í/5.6 f/8 f/11 £/16 

Részleges fogyatkozás fázisai napszűróvel 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 
Baily-féle gyöngyfüzér 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 
Protuberanciák 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 
Belső korona 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 
Külső korona 1/15 1/8 1/4 1/2 1 

100 ASA (21 DIN) filmet használjuk az 
expozíciós idők a megadott értékek felére 
rövidülnek (p. 1/125 helyett 1/250 másod
perccel exponálunk). A biztos siker érde
kében ajánlatos a szomszédos hosszabb és 
rövidebb expozíciós értékeket is kipróbál
ni, különösen a napkorona fényképezése
kor. A korona külső és belső tartományai
nak fényessége eltérő, ezért egyidejűleg 
ugyanolyan részletgazdag felvételt elér
nünk aligha sikerül. A külső korona lefény
képezéséhez hosszabban kell exponálnunk, 
ennek következtében a belső régiók össze
olvadó fényességűvé válnak. A két tarto
mány intenzi táskülönbségét az emberi 
szem könyedén kiegyenlíti, ezért szabad 
szemmel majd jól láthatjuk a mágneses 
erővonalak erezetét. 

És még néhány jó tanács. Tudvalevő, 
hogy az ilyen nagy horderejű események
ről Murphy sem hiányozhat, minduntalan 
ott fog ólálkodni körülöttünk, ezért igen 
alaposan fel kell készülniük a fényképezni 
vágyóknak. Legalább tíz perccel a totalitás 
előtt cseréljünk filmet, ne halasszuk az 
utolsó pillanatra. A teljes fogyatkozáskor 
hirtelen áll be a sötétség, ezért feltétlenül 
legyen kézközeiben egy elemlámpa. Ez se
gítségünkre lehet az expozíciós idők beál
lításakor is. Aki teheti, vigyen magával egy 
tartalék fényképezőgépet is a megfelelő 
filmmel betöltve. Mivel a részleges napfo
gyatkozást napszűrőn keresztül fényképez
tük, ne feledjük el azokat eltávolítani a tel
jes fogyatkozás alatt. Nem árt még egyszer 
hangsúlyozni: a totalitás pillanatáig senki 
ne nézzen még szabad szemmel se a Nap
ba! Ha távcsöveket is viszünk magunk
kal, a részleges fogyatkozást megfelelő 
napszú'rőkön keresztül figyeljük, melye
ket az objektív elé kell helyezni és soha
sem az okulár mögé! 

Bödők Zsigmond 

Erdészek'. Találkozunk a 
Taliándörögd határában lévő imán 
dombon lévő keresztnél augusztus 

11-én, délelőtt 11 órakor. 



ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS 
Főtitkári beszámoló 

(1999. május 22. 
- június 20.) 

Május 26-án Veszprémben 
Rakk Tamás elnök-vezérigazgató 
fogadta Káldy József elnökün
ket és Ormos Balázs főtitkárt. 

Az Egyesület kezdeményezésére létrejött találko
zón őszinte hangú tárgyalás keretében értékelték a 
részvénytársaság és az OEE kapcsolatát. 

Megállapodtak, hogy a korábbi kedvezőtlen hely
zeten közösen változtatnak. Az elnök-vezérigazgató 
úr támogatásáról biztosította az egyesületet, a taglét
szám növelésére ígéretet tett. Együttműködünk ága
zatunk egyik legfontosabb feladatának megoldásán, 
nagyobb pénzügyi forrás megteremtésén. 

Május 26. Folynak egyesületünk Fő u.-i központ
jának felújítási és átalakítási munkálatai. 

Május 28-29-én lezajlott Szolnokon a Vándorgyű
lésünk (külön beszámoló készült). 

Május 30-án Felsőtárkányban elnökünk és főtitká
runk találkozott a hazánkban egyesületünk vendége
iként látogatást tett francia erdészeti delegációval. A 
kiemelt téma a két erdészeti egyesület közötti együtt
működés kialakítása volt. A dr. Marjai Zoltánné és 
Tóth János szervezésében a SNICEF-CGC Erdészeti 
Egyesületi képviselőket Hervé Nemoz-Rajot elnök ve
zette (részletes beszámoló készül). 

Június 1. Dr. Marjai Zoltánné egyesületünk ügyve
zető titkára munkaviszonya felmondás útján meg
szűnt. Köszönjük Katinak az egyesület érdekében 
több éven át kifejtett önzetlen munkáját. Az őszi kül
döttközgyűlésen köszönünk el tőle tagságunk nevé
ben. 

Június 1-én az ÉRDÉRT Rt. székházában dr. Anda 
István vezérigazgató úr fogadta főtitkárunkat. Egye
sületünk vezetésében több éven át munkálkodó ve
zérigazgató hasznos tanácsokkal látta el főtitkárunkat 
az egyesületi élet, a vándorgyűlések szervezése és 
programjai tekintetében. Megállapodtak, hogy a rész
vénytársaság és az egyesület együttműködése pártoló 
tagi minőségben tovább folytatódik. 

Június 1-én Barátossy Gábor elnök úr hivatalában 
fogadta főtitkárunkat. A főtitkár beszámolt a Szolno
kon tartott Vándorgyűlés eseményeiről. A szakmai 
programok tartalmáról, a baráti találkozó hangulatá
ról, a közgyűlés lefolyásáról. Főtitkárunk jelezte, 
hogy a tájékoztatásokat rendszeressé teszi az együtt

működés hatékonysága és az esetleges félreértések el
kerülése érdekében. 

Június 2-án Ormos Balázs főtitkár megbeszélést 
folytatott Virágh Jánossal, a Budapesti FVM H.Cs. tit
kárával az egyesületi tevékenységről, erdőgazdálko
dásunk néhány kérdéséről, így az alacsony értékű fa
anyag hasznosítási lehetőségeiről. 

Június 2-án dr. Madas András tiszteletbeli tagtár
sunk egyesületünkbe látogatott, ahol megbeszélést 
folytatott Horváth Tibor FATE elnökkel és Ormos Ba
lázs főtitkárral a Barlai Ervin megemlékezés program
járól. Az alkalmat kihasználva egyesületi életünkkel 
kapcsolatos megbeszélést folytatott tiszteletbeli tag
társunk főtitkárunkkal. Dr. Madas András megerősí
tette, hogy az egyesületek szerepe világviszonylatban 
egyre erősödik a közéletben, a joghézagok betömé
sében, erkölcsi szakmai tartásukban vár szerep rájuk. 
Erre fel kell készülni, melyhez segítségét felajánlotta. 

Június 6-án a Soproni Egyetem Hallgatói Önkor
mányzat képviselőivel főtitkárunk tartott megbeszé
lést. A fennálló együttműködési megállapodásnak 
megfelelően a hallgatók vállalták az augusztusi WO
OD TECH-en tartandó szakestély megszervezését. 

Június 8-án a „Fehérházban" Bebes István ország
gyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizott
ságának alelnöke fogadta elnökünket és főtitkárun
kat. Beszámoltunk egyesületünk felépítéséről, célja
inkról, programunkról. Alelnök úr kifejezte az OEE-
vel való szakmai együttműködési szándékát, bejelen
tette, hogy a Mezőgazdasági Bizottságon belül Erdé
szeti Albizottságot kíván létrehozni. 

Június 9-én tartotta a Parlament Mezőgazdasági 
Bizottsága ülését. Az ülésen főtitkárunk meghívott
ként volt jelen. Első napirendi pontként dr. Torgyán 
József FVM miniszter úr meghallgatása történt meg, 
majd kérdésekre válaszolt. Az erdészetet is érinthető 
információkat az alábbiakban lehet összefoglalni: az 
idei 154 milliárd Ft költségvetési keret helyett a kö
vetkező évre 413 milliárd Ft igényt nyújtottak be; a 
614 fős falugazdász hálózatot a jövőben 1500 fősre 
kívánja növelni (erdészek?); az erdőtelepítés növelése 
a nemzeti földalap létrehozása nélkül nem képzelhe
tő el; vállalkozói jellegű minisztérium létrehozását 
tervezi, melyben a külső szakértőkre is számít; a Ma
gyar Tudományos Akadémia támogatására, szakvéle
ménye számára rendkívül fontos; a mezőgazdaság 
energiatermelő, eladó, leadó legyen, az energiaerdők 
létesítése került említésre (meglévő alacsony értékű 
faanyag hasznosítása?); támogatja a hazai gépfejlesz
tést, gépgyártást; szorgalmazza a belső piacok meg-



szervezését önmagunk számára; támogatja a munka
helyteremtést, a vidék fejlesztését (útépítés?). 

Hatodik napirendi pontként megalakult a Mezőgaz
dasági Bizottság Erdészeti Albizottsága. Vezetője Bebes 
István képviselő úr lett. A napirendhez hozzászólt 
Holdampf Gyula, az Erdészeti Hivatal vezetőhelyet
tese, tájékoztatást adott az erdészeti ágazat előtt álló 
legfontosabb feladatokról. 

Június 9-én került megrendezésre az MTESz Köz
ponti Környezetvédelmi Bizottsága rendezésében a 
VIII. Országos Környezetvédelmi Nyílt Fórum, Budapes
ten az MTESz Pesti Konferenciaközpontjában. Az el
őadásokat követő pódiumvitán egyesületünket Káldy 
József elnök képviselte. 

Június 9-én tartotta a FAGOSZ Tisztújító Közgyűlé
sét, melyen Káldy József elnök képviselte az OEE-t. 
A FAGOSZ új elnöksége: elnök: Cserép János vezér
igazgató (Északerdő Rt.), faipari alelnök: Fekete Lajos 
vezérigazgató (FALCO), fakereskedelmi alelnök: dr. 
Anda István vezérigazgató (ÉRDÉRT Rt.). Gratulá
lunk és eredményes munkát kívánunk az elnökség
nek 

Június 9-én a Kecskeméti H.Cs. meghívására Ormos 
Balázs főtitkár találkozott a helyi bányász, kohász és 
erdész kollégákkal. A főleg nyugdíjas tagtársakkal a 
hagyományos szakok barátságának elmélyítéséről, a 
közös rendezvények megszervezésének lehetőségé
ről esett szó, régi emlékek felidézése közepette. A jö
vő év nyarán, Tapolcán rendezendő bányásztalálko
zóhoz egyesületünk is csatlakozni kíván. 

Június 10-én Nagykanizsán a Zalaerdő Rt. székhá
zában régióértekezletre került sor a régió helyi csoport 
titkárainak részvételével. Az összejövetelen részt vet
tek Tihanyi Gyula, Horváth Iván, Bejczy Péter, Gre-
guss László, Fábián Tamás, Roth Mathaea, Schuma-
cher István titkárok, Káldy József elnök és Ormos Ba
lázs főtitkár. A megjelenteket Horváth Ferenc gazda
sági vezérigazgató-helyettes köszöntötte, és adott né
hány szóban tájékoztatást a Zalaerdő Rt. erdőgazdál
kodási tevékenységéről. 

Az értekezleten értékelésre került a Vándorgyűlés 
programja, a baráti találkozó és közgyűlés hangulata, 
a levonható tanulságok. Többet kell tenni az egyesü
leti összetartozás érdekében, nem lehet hagyni, hogy 
az anyagiasság az erdészek családiasságát háttérbe 
szorítsa. Az egyesület szellemi műhely legyen, mely 
kisugárzásával hasson a szűkebb és tágabb környe
zetére. Vállaljon kezdeményező szerepet, hogy ne 
kényszerüljön védekezésre. Az Erdészeti Lapokkal a 
tagság meg van elégedve. Ormos Balázs régióképvi

selő bejelentette, hogy lemond e tisztségéről, és az 
őszi küldöttközgyűlésen új régióképviselő választásá
ra kerül sor. 

Június 13-án Németországból a „Sachsischer Forst-
ferein" buszos csoportját fogadtuk az OEE szervezé
sében magyarországi tanulmányúton. Az országos 
körutat tett erdészek megelégedetten, szakmai isme-
reteteiket kibővítve távoztak hazánkból. 

Június 15-16-án került megrendezésre az ERTI 
Püspökladányi Szikkísérleti Telep - Kísérleti Állomás 75 
éves fennállása alkalmából szervezett ülésszaka. Egye
sületünket Káldy József elnök képviselte. A rendez
vényen Sipos Géza, a Debreceni HCS elnöke az állo
mással való kapcsolatukról tartott eőadást. Az erdé
szeti kutatás magánerdő-gazdálkodást segítő lehető
ségeiről Répászky Miklós, az Abádszalóki Erdőbirto
kossági Társulás elnöke, egyesületünk alelnöke be
szélt. 

Június 16. Az egyesület által kezdeményezett er
dészeti kommunikációs stratégia kialakítása tovább foly
tatódik. A megvalósítás első konkrét területe a WO
OD TECH rendezvény lesz. 

Június 17-18-án tartotta kihelyezett ülését az Erdő
használati és az Erdőművelési Szakosztály a Szom
bathely Erdészeti Rt.-nál. A rendezvényen részt vett 
főtitkárunk is. A rendezvény programján többek kö
zött szerepelt az ERTI Sárvári Kísérleti Állomásának 
bemutatása, az Erdőgazdaság tölgy és bükk gazdál
kodása, valamint kulturális programok. Dr. Gergácz 
József igazgató kérséssel fordult egyesületünkhöz, 
melyben a hazai arborétumok szakosztályi gondozá
sát kérte felvállalni. 

Június 18-án a Pesterzsébeti temetőben megemlé
kezést tartottunk Barlai Ervin születésének 100. évfordu
lója alkalmával. A megemlékezésen beszédet mondott 
és koszorút helyezett el dr Madas András ny. minisz
terhelyettes, az egyesület tiszteletbeli tagja és volt el
nöke. A FATE-et Dessewffy Imre, az OEE-t Káldy Jó
zsef elnök képviselte. 

Június 18-án Sopronban az Erdészeti Múzeum ki
állítótermében egyesületünk elnöke nyitotta meg 
Pánti László erdőmérnök festményeiből nyílt kiállítást. 
A kiállítás július 11-ig tekinthető meg. 

Június 19-én a SEFAG Rt. Nagyatádi Erdészetnél 
tartotta egyeztető megbeszélését az OEE és a Horvát 
Erdészeti Egyesület vezetése. Káldy József és Zlavko 
Mark elnökök vezetésével tartott eszmecserén a két 
egyesület együttműködésének konkrét területeit ha
tározták meg, melyet együttműködési megállapodás
ban rögzítenek. 



Tájékoztató 
A Szeniorok Tanácsának 18 tagja 1999. május 18-án az 

ERTI főigazgatója, dr. Führer Ernő meghívására a Sárvári 
Kísérleti Állomás és Arborétumba látogatott. Az egynapos 
szakmai program a főigazgató üdvözlő szavai és az ERTI 
kísérleti állomásainak és arborétumainak történeti áttekinté
se után dr. Gergácz József 'kísérleti állomási igazgatónak, 
a Nemesítési Osztály vezetőjének köszöntésével folytató
dott. Részletes tájékoztatást adott a Sárvári Állomás tevé
kenységéről és tudományos osztályokra tagozódásáról. A 
Nemesítési Osztály kutatásairól bővebben is beszélt. Szólt 
a nyárnemesítés és exótahasznosítás aktuális teendőiről, 
majd bemutatta a növényházakban folyó szaporító tevé
kenységet, a különböző oltványokat és a mesterséges ke
resztezésekből származó nyár-utódnemzedékeket. 

Borovics Attila doktorandusz, a Nemesítési Osztály ku
tatója az őshonos fafajok nemesítési és génmegőrzési mun
káinak bemutatását követően beszélt a tölgyek taxonómiai 
és genetikai kutatásáról, az erdők stabilitásában és a tarta
mos erdőgazdálkodásban a biológiai sokféleség jelentősé
géről. 

Nagy László, intézeti mérnök beszámolt a Kísérleti Ál
lomáson folyó alkalmazott és gyakorlati nemesítési felada
tokról, a nemesítési kutatások keretében a rezisztenciatulaj
donságok javításáról, a szárazság- és egyéb abiotikus 
stressztűrő populációk, egyedek szelektálásáról, az EF-vel 
kapcsolatos származásvizsgálatokról és a hosszú lejáratú kí
sérleti területek - jelentősen csökkent kutatási kapacitással 
történő - fenntartásáról. 

Dr. Szántó Mária PhD, tud. főmunkatárs behatóan fog
lalkozott a nemes nyárasok növénykórtani problémáival, a 
mikológiái és fitopatológiai vizsgálatokkal a hazánkban fon
tos fafajok esetében, a mikorrhiza-kutatással, az Armillaria 
nemzetség fajainak vizsgálatával, a Heterobasidion anno-
sum elleni védekezés biológiai módszereivel a Pinus fajok 
esetében és a nem Pinus nemzetségbe tartozó fenyők meg
védésére elkezdett kutatásokkal, majd bemutatta az erdővé
delmi laboratóriumot. 

Béky Albert tud. főmunkatárs, állomásigazgató-helyettes 
a hosszú lejáratú kísérleti területekre alapozott erdőnevelési 
és fatermési kutatásokat tárgyalta. Kiemelte a kísérleti te
rületek fenntartásának és kezelésének fontosságát. Rámuta
tott arra, hogy a nagy kutatói létszámcsökkentés miatt ve
szélybe kerülhet 30-40 év folyamatos növedékkutatása. Ki
emelten foglalkozott a gyertyános-tölgyesek felvételeinek 
legújabb eredményeivel. 

Az előadottakhoz vitaszerűen majd mindenki hozzászólt. 
Külön is ki kell emelni dr. Erdős László, Hibbey Albert, 
dr. Madas László, dr. S. Nagy László, dr. Szász Tibor és 
Zagoni István felszólalását. 

Az ülést követően a Szeniorok Tanácsának tagjai bejár
ták az arborétumot. Végül a Tanács elnöke megköszönte az 
értékes szakmai programot és a megnyilvánult erdészbarát
ságot. 

Dr. Szász Tibor 
a Szeniorok Tanácsának elnöke 

• 
Közlemény 

Az OEE Erdőrendezési, Táj- és Környezetfejlesztési 
Szakosztályai 1999. április 15-én közös szakosztályülésü
ket a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Táj
gazdálkodási Intézetében tartották. Az intézet oktatási és 
kutatási tevékenységéről, az együttműködési lehetőségekről 
dr. Ángyán József, az intézet vezetője adott tájékoztatót. 

Előadásában vázolta az 1990-ben alakult intézet oktatás
ban és a vidékfejlesztés irányai meghatározásában betöltött 
szerepét. Hangsúlyozta, hogy a mezőgazdaság a vidék ge
rincét képezi. A természeti erőforrások, illetve rend
szereinek multifunkcionális hasznosulása, a fenntartható fej
lődés meghatározó eleme. Bár az erdészeti távlatosabb gon
dolkodás régebbről magában foglalta a ma irányadó fenn
tarthatóság szempontjait, ezt a felfogást tovább kell széle
síteni. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazat kezelői, irá
nyítói szorosabb összefogásban érdekeltek a tágabb össze-
függésű tájhasznosítás kidolgozásában, igényeinek érvénye
síthetőségében. A térségi adottságokra épülő táj- és vidék
fejlesztés döntés-előkészítésében az együttműködés erősíté
se mellett szükségszerű bevonni a humán és a reál tudo
mányok művelőit és tapasztalatát is. 

A mozaikossá vált tudományterületeket, kutatásaik ered
ményeit e cél érdekében kell integráltabbá szervezni, hogy 
ne csak a részterületek, hanem az összerakott ismeretek mi
nél szélesebb kérdéskört érintően kerüljenek ütköztetésre, 
amely után az eredményt a különféle szempontok alapján 
használható formába lehessen rendezni és az irányítók ren
delkezésére bocsátani. 

Az ökológiai adottság gazdaság, gazdaságossági optima
lizálása a mai „átalakuló" helyzetünkben kiemelt feladat. A 
mezőgazdasági eltartóképesség, illetve lehetőség hasonló 
igényű meghatározása a vidékfejlődés döntő eleme. A te
rület, illetve az alternatív földhasználat irányainak kialakí
tásánál új megvilágításba kerül az, hogy sikerül-e olyan al
kalmazkodó technológiákat, rendszereket kialakítani, ame
lyek anélkül járulnak az intenzifikálási feltételekhez, hogy 
a környezet érzékenységét, arra gyakorolt „stresszhatását" 
növelné. Tehát az agropotenciál jobb hasznosulása és a ki
emelt célok elérése érdekében úgy kell és lehet a terület
használatot „szabályozni" (érdekmotiváló elemekkel is), 
hogy a termőképesség kihasználása, illetve a védelem igé
nyei közötti összhang biztosított legyen. 

A környezet stabilitását szolgáló, agrár alkalmasság meg
határozása mellett az erdészeti alkalmasság hangsúlyos sze
repet kapjon. Ilyen tekintetben hasznos és szükségszerű a 
szorosabb együttműködés. A nézetek, módszerek összehan
golása hozzájárulhat ahhoz is, hogy az EU-hoz való csatla
kozás előkészítése időszakában adódó pénzügyi és támoga
tási lehetőségek minél teljesebb körűen igényelhetők és „ki
használhatók" legyenek. 

Az adottságok és lehetőségek felismeréséhez további 
támpontul szolgálhatnak a gazdaságföldrajzi és történeti tér
képelemzések és tanulságai. Ilyen tájékozódási alapot nyújt 
a fejlesztés irányainak kitűzéséhez és a lehetőség kialakítá-



sához a tájegységi rendszernél az emberi „élettér" és élet
feltétel alakulásának elemzése, beintegrálása stb. 

Eldöntendő kérdés az is, hogy vidéken, a tájegységben 
az alternatív földhasználatnál az egyre jobban elfogadottá 
váló erdősítés, illetve erdőtelepítések sokirányú hasznossá
gát milyen szempontok határozzák meg. Milyen hatások, 
érdekek érvényesülnek? A befektetett tőke minél gyorsabb 
megtérülése, magasabb hozama kapjon-e elsőbbséget? Vagy 
a környezetminőséget javító multifunkcionális - társadalmi, 
közjóléti értékű - szerepe váljon jelentősebbé. Más szóval 
érvényesüljön-e az a Kaáni koncepció, amelynél az alföldi 
fátlan térséget „fejlesszék" - ahol a föld tulajdonjogilag is 
rendelkezésre áll - , vagy a gyorsabb megtérüléssel kecseg
tető dunántúli, zalai térség kapjon prioritást. Azt hiszem, az 
arányosság feltételeit kell kimunkálni, amely nem kis fel
adat és igényli az összefogást. Következésképpen az érintett 
szakoknak történeti felelőssége az együttműködés folytatá
sa. 

A rendezvény véleménycseréjében bekapcsolódtak: Né
met F., dr. Erdós L, Halász T., Konkolyné Gyúró F, Sípos 
A., dr. Király P., Schmidt G, dr. S. Nagy L, majd a tájé
koztatást és a „műhely-munkába" való betekintési lehetősé
get Halász Gábor szako. eln. megköszönte és az ülést be
zárta. 

Dr. S. Nagy László 

• 
Emlékeztető az Erdészeti Lapok 

1999. június 8-ai 
szerkesztőbizottsági üléséről 

Helyszín: Budapest, ERTI Könyvtár. 
A bizottsági üléséről kimentette magát: Oláh Tibor, Pin

tér Ottó, Répászky Miklós, Járási Ló'rinc, Pápai Gábor. 
Egyéb elfoglaltsága miatt nem vett részt az ülésen: dr. Bart
ha Dénes, dr. Bondor Antal, Gencsi Zoltán, dr. Somogyi 
Zoltán, Szakács László, Tóth Miklós. 

Témák: 
1. Beszámoló a régióértekezletekről, a lappal kapcsolat

ban elhangzottakról (Vác, Kaposvár, Debrecen). 
2. Az OEE évkönyvről tovább folytattuk a megbeszé

lést. Ez érintette a tartalmi részt (beszámolók a megvalósult 
tevékenységről: HCS-ok, SZO-ok, eseménynaptár: a szak
ma és az egyesület eredményei, egyes fontosabb események 
értékelése, kommentálása, terjedelmi okból a lapban nem 
megjelentetett közérdekű és időtálló anyagok megjelenteté
se, részletes tájékoztatás a támogatásokról: az egyesület 
nyújtotta támogatásokról, részletes beszámolás az SZJA 
1%-ának felhasználásáról, beszámoló az Erdészcsillag Ala
pítvány működéséről, beszámoló a székház bizottság tevé
kenységéről stb. és a szerkesztési részt (a SzB úgy véli, 
hogy ezt a feladatot jó íráskészségű és nagy tájékozottsága 
kollégának kellene elvégezni térítés fejében, felkérés alap
ján. Az SzB nem alkalmas ilyen kiadvány gondozására). 

Az Évkönyvbe az utókor számára értéket jelentő adatok, 
anyagok kerülhessenek csak bele. 

3. Fotópályázat 

Szükségesnek látja az SzB, hogy több kategóriába írjuk 
ki a pályázatot (pl.: erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, el
sődleges faipari archív felvételek - szakmatörténeti képek, 
erdész mai élete, egyéb). 

A 2-3. ponttal kapcsolatban az SzB írásban nyújtotta be 
végleges javaslatát az Elnökség számára. 

4. OEE, EL és az internet. Tóth Miklós írásos anyagát 
elemeztük, megvitattuk. Végleges álláspont nem alakult ki, 
így egyelőre nem tudunk javaslattal élni az Elnökség felé. 

Szikra Dezső 
SzB elnök 

D 

Székelyföldi tanulmányút 
Az MTESz Bács-Kiskun megyei szervezete és az OMB-

KE kecskeméti csoportja (Dánfi László ügyvezető igazgató, 
illetve elnök) rendezésében az OEE Kiskunsági Csoportjától 
többen részt vehettünk május végén egy ötnapos erdélyi ta
nulmányúton a KEFAG és az Erdészeti Szolgálat komoly 
anyagi hozzájárulásával. 

Paraj don bányász és erdész kollégákkal találkoztunk. A 
sóbányában Ambrus Zoltán műszaki igazgató adott ismer
tetést. A sóhegyek valószínűleg őstengeri üledékből jöttek 
létre a víz lehúzódása során. Három szintben folyik a bá
nyaművelés, kősókitermelés; a legmélyebb 3000 méter. A 
termelés gazdaságos, exportra (hazánkba) is szállítanak. A 
bánya nagyobb termét asztmások gyógyítására is használ
ják. 

A parajdi erdészetről Zantha Mária erdőmérnök-erdé
szetvezető nyújtott tájékoztatást. 14 000 hektáron gazdál
kodnak, amiből 1200 ha magánerdő. Még most is folyik a 
3 év előtti hatalmas viharkárok faanyagának kitermelése, 
feldolgozása. Derzsi Zoltán erdőmérnök, védterület-vezető 
főerdész Sopronban távoktatás keretében végzett; saját el
mondása szerint ez elég nehéz volt; egyébként akkoriban 
tizenhármán diplomáztak így. A parajdi erdészekkel és bá
nyászokkal a kapcsolat folytatására van lehetőség. 

A Hargita nyugati oldalán lévő Szentegyházasfaluban a 
gyermekfilm-harmónia alapítvány vezetőjével, Haáz Sán
dor zenetanárral találkoztunk, az iskolában megnéztük a fel
ső szinten lévő múzeumot. Az iskolának csoportunk könyv
csomagot adományozott. A nagy lelkesedéssel elmondott 
szerény ismertetőből megtudtuk: a kitartó munkának kö
szönhetően most már a gyermekek, a városka is magáénak 
érzi az alapítványt és a további tervek is biztatóak. A gye
rekek búcsúzóul szép népdalokat énekeltek nekünk és kis 
„törpe daloskönyv"-et kaptunk ajándékba. Az iskolával a 
kapcsolat korábbi és folyamatos. 

A Szentegyházasfalu mellett lévő Szentkeresztbánya ko
hászati üzemében jelenleg csak az öntödei rész működik 
mintegy 600 munkással. Ez viszont létkérdés a városkának, 
mert más kereseti lehetőség nincs. Az öntöttvas épületdí
szek és más cikkek újabban nagyon keresettek, és expor
tálnak is ilyeneket. Erről adott tájékoztatást a Metallurgika 
rt. igazgatóhelyettese, Fazakas István és Buzogány Mózes 
szakszervezeti vezető. A városban felkerestünk egy valódi 
kézi gyapjúfeldolgozó és csergekészítő műhelyt is. 



Az úton kulturális programokra, régi barátságok felújítá
sára, újak kötésére is volt lehetőség. 

A csíksomlyói búcsú pünkösd előtti szombaton volt. 
Amint autóbuszunk közeledett Csíkszereda felé, több bú-
csús menet (ahogyan szép szóval mondják: kereszt-alja) 
mellett haladtunk el. Figyelve a város irányába vezető többi 
utat, azokon is hasonló csoportokat láttunk közelíteni zász
lókkal. Mi is a városban hagytuk a buszt és az OMBKE 
zászlaját kibontva nekivágtunk az öt kilométeres gyaloglás
nak, majd 2-3 km után a mi búcsús menetünk is egybeolvadt 
a többivel. A szertartás megkezdéséig a mikrofon folyama
tosan közölte, hogy honnan hány zarándok jött: Magyaror
szágról igen sok helyről érkeztek, Nyugat-Európából is so
kan, sőt tengerentúlról is voltak. A több százezer ember a 
hegyoldalban rendben letelepedett. A székelység, de talán 
az egész Kárpát-medence, Moldva magyarságának legna
gyobb búcsúja az összetartozás érzését erősíti és felejt
hetetlen belső élményt is nyújt, egyre inkább ökumenikus 
jelleget ölt. 

Az erdélyi utat a nagyváradi székesegyház és a Szent 
László szobor felkeresésével, a városközpont bejárásával 
kezdtük. A püspöki palotának egy részét visszakapta a r. k. 
egyház. Utunk főszervezője közben Kapy István alpolgár
mesterrel tárgyalt a jövőbeli kapcsolatok megalapozásáról, 
kibővítéséről, biztató kilátásokkal. 

A Királyhágó után Kalotaszeg vidékén, Körösfőn gyö
nyörű kazettás mennyezetű ref. templomot néztünk meg, és 
láthattuk, hogy a házak előtt ülő asszonyok hogyan készítik 
a híres kézimunkát. 

Kolozsváron a várból szép kilátás nyílik a városra, Sza
mosra. A városban pedig a Szent Mihály templom, Mátyás 
király szülőháza és lovasszobra, a Babes-Bolyai egyetem, 
a Farkas utcai ref. templom meglátogatása következett, 
utóbbiban a volt erdélyi nagy családok címereinek állandó 
kiállításával. Utunk szervezője itt az EMT műszaki titkárá
val, Angyal Zoltánnal találkozott, akivel szintén a kölcsönös 
kapcsolatok kibővítéséről tárgyalt biztató kilátással. 

Szovátai szállásunkról a Görgényi-havasokon át (Bucsin-
tető 1287 m) Szárhegyre értünk, ahol a volt Lázár-kastélyt 
és múzeumot néztük meg, majd a Gyilkos-tó (mely a Békás 
patak vizének földcsuszamlás miatt történt felduzzasztásá
ból pár száz éve keletkezett) és a Kárpátok egyik legvad-
regényesebb tája, a több km hosszú Békás-szoros követke
zett. Ezután a madéfalvi emlékművet érintettük, ahol a si-
culicidiumra emlékeztünk a székely himnusz eléneklésével. 

Csíkszépvíz mellett víztározót láthattunk, mely Csíksze
reda vízellátását biztosítja. Itteni szállásunkról a csíksom
lyói búcsún való részvétel után Tusnád-fürdőn borvízkós
tolás, a Szent Anna kráter-tó, majd a gyalogosan is elég 
nehéz turista úton elérhető torjai büdösbarlang meglátoga
tása volt soron. Utóbbi a vulkáni utótevékenység bizo
nyítéka: 1053 m magasságban mérgező kénhidrogén ki
áramlása tapasztalható a barlangban. Ezután Gábor Aron 
városa, Kézdivásárhely következett. 

Fortyogó fürdői szállásunkról Csíkszereda érintésével át
mentünk a Hargitán (Tolvajos-tető 985 m, Kalibáskő), majd 
Szentegyházasfaluban időztünk és Székelyudvarhely érinté

sével megálltunk Farkaslakán, a Szervátíuszok készítette 
Tamási Aron síremléknél és más magyar csoportokkal ta
lálkozva együtt elénekeltük a székely himnuszt. Korondon 
a különféle népművészeti tárgyak sokaságában gyönyörköd
hettünk. Parajdon pedig búcsúzásként az ottani kollégák 
részvételével közös bányász-kohász-erdész „rendhagyó pa-
rajdi balek-tűrő szakestély"-t tartottunk. 

Szovátai szállásunkról hazafelé tartván Segesváron a vá
rat és az evangélikus vártemplomot, Gyulafehérváron az ősi 
püspöki-érseki székesegyházat és a vár környékét tekintet
tük meg. 

Ez a viszonylag rövid tanulmányút is igen jó alkalom 
volt az erdélyi emberekkel, kollégákkal való kapcsolat ki
alakítására, ápolására, a bányász-kohász-erdész barátság 
felújítására. 

Őszinte köszönet az út szervezőinek és a szponzoroknak! 
Egyébként 2000-ben Tapolcán országos bányász-ko

hász-erdész találkozót terveznek, melyen előreláthatólag 
német és osztrák testvérszervezetek is részt vesznek. 

Sipos Sánáor 
ny. erdómérnök 

• 
ERDÉSZNAP 

Diósjenő, 1999. június 5. 
Úgy tűnik, az erdészek az égiek kegyét is elnyerve június 

5-én, szombaton - a pénteki viharos időjárást követően -
zavartalanul tudták megtartani a hagyományos ERDESZ-
NAP-ot az Ipoly Erdő Rt. Diósjenői Erdészetének hatalmas 
területű, óriás fákkal árnyalt udvarán. 

A hagyomány szerint családosán vándorol a társaság 
évente más erdészet területére, hogy kötetlenül beszélget
hessen társerdészeti és központi kollégáival az erdőgazdál
kodás jelenéről és a jövő lehetőségeiről. 

A férjek, feleségek, gyermekek már ismerősként üdvöz
lik egymást és ők sincsenek közös téma nélkül. 

A tökéletes szervezés eredményeként lehetőség nyflt a 
Kerületvezető Erdészek Szakszervezetének szabadtéri köz
gyűlésére 9-12 óráig. 

Ezalatt a vállalkozó szellemű kollégák és családtagjaik 
közös kirándulást tettek a Závoz tetőre, a diósjenői tó part
jára, illetve a Nógrádi vár romjaihoz. Útközben került sor 
a vidék történelmi múltjának bemutatására. 

Diósjenővtóx a 13. század második felében jegyzett hely
ség volt, sőt 1460-ig városi kiváltságokkal rendelkezett, a 
középkorban „vámoshely" is volt. Az erdészet hivatala a 
volt báró Piret-féle kastélyban található. Az erdő uradalmj 
birtok volt, Sváb Sándorné tulajdonában, kinek kastélya je
lenleg szociális otthon. 

A Nógrádi vár Anonymus szerint már Árpád idejében 
fennállott. 

Várurak: 1199-től Boleszló váci püspük, majd az egész 
középkoron át a váci püspökség, 1458-tól Szilágy Mihály, 
1527-től Szapolyai János, 1544-től török szandzsákság, 
1594-től Révay András, 1605-től Bocskai István, 1619-től 
Bethlen Gábor, 1622-től II. Ferdinánd, 1663-1685-ig törö-



kök foglalták el, 1685-ben villámcsapás érte a ló'portornyot, 
felrobbant és azóta romokban hever. Kisebb felújításokat a 
Műemléki Felügyelőség és a község végez folyamatosan, a 
látogathatóság érdekében. Egyébként a község 1715-ig me
zőváros volt, és a török hódoltság után ismét - környékével 
együtt - a váci püspökség tulajdonába került. 

A KESZ közgyűlést követően - megvárva a kirándulók 
visszaérkezését - hivatalos program következett: az emlékfa 
(melyet Fritz János kerületvezető erdész készített!) felava
tása. Ekkor Bán Gábor kerületvezető erdész (főrendező) 
szavai után a Himnusz közös eléneklését követően Haraszti 
Gyula termelési vezérigazgató-helyettes - ki diósjenői mű
szaki vezetőként indult - tartott történelmi visszatekintést 
az erdészet eddig múltjáról és jövőjéről, közben felavatva 
az emlékfát, eltávozott „hőseinkért" 1 perces néma felállást 
javasolva. Ezt követte az emlékfa megkoszorúzása, majd 
Kiss László vezérigazgató átadta az Ipolyvidéki Erdőkért 
járó díszokleveleket, továbbá a KESZ által megítélt „Az év 
erdésze" emlékplakettet Chikán István ker. vez. erdésznek. 

(Az „Ipolyvidéki erdőkért" kitüntettejeit lásd a júniusi 
számban.) 

Ezt követően a helyi általános iskola képzőművészeti ta
gozatának vezetője számolt be a „Mit jelent neked az erdő" 
című gyermekrajz-pályázat eredményéről. 
Helyezettek: 
/ kategória (6-9 éves korig) 

1. Szondi Anna - Szokolya 
2. Soós Réka - Budapest 
3. Gyenes Eszter - Bernecebaráti 

II. kategória (9-15 éves korig) 
1. Hoffmann András - Diósjenő 
2. Barton Iván és Molnár Ambrus - Szokolya 
3. Fritz Dóra - Diósjenő 

Az ünnepséget befejezendő a jelenlevők elénekelték az 
Erdészhimnuszt. 

Ekkor nyitották meg a helytörténeti, vadászati- és rajz
kiállítást az Erdészet épületében, valamint az egyenruha be
mutatót. Az ebéd Bán Gáborkor, vez. erdész szakácsmű
vészetét dicsérte. 

A gyermekek részére folyamatosan lehetőség volt 
gyöngyfűzésre, sárkánykészítésre és -eregetésre, bábkészí
tésre, nemezlabda készítésre, papírhajtogatásra a Balassa
gyarmati Művelődési Központ munkatársainak segítségével. 

Igen nagy örömet jelentett a lovagolás lehetősége Fritz 
János ker. vez. erdész és „paripája" segítségével. Eközben 
a nagyobbak a légpuska-lövészettel próbálkoztak. 

Kiemelkedően jól szervezett rendezvény volt, melyért 
köszönet illeti az Erdészet dolgozóit: Berkenyéi András er-
dészetvezetőt, Bán Gábor ker. vez. erdész főrendezőt, Fritz 
János „mindenes" ker. vez. erdészt és a többi névtelen 
„hőst", valamint az anyagiak biztosításért az Ipoly Erdő Rt. 
vezetését, a KESZ és EFDSZ szakszervezetet. 

Egy csodálatos, emlékezetes napot töltöttünk együtt! 
Zorvan Györgyné 

ny. erdómérnök 

• 
Erdészetben dolgozó nők nemzetközi 

találkozója Brassóban 
A Szlovákiában 1997-ben, majd Ukrajnában 1998-ban 

megrendezett nemzetközi nőtalálkozókat követően 1999. 
május 24-30. között a ROMSILVA Román Állami Erdészet 
Brassói Igazgatósága invitálta találkozóra az erdészetben 
dolgozó nőket. 

A NYÍRERDŐ Részvénytársaságot egy erdőmérnök és 
egy faipari mérnök munkatársnő képviselte a találkozón, 
ahová a házigazdákon kívül hét országból (Svédország, Né
metország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna, 
Magyarország) érkeztek résztvevők. 

A Brassói Erdészeti Igazgatóság irányítása alá tartozó tíz 
erdészet közül hat erdészetet látogatott meg 21 fős csopor
tunk. Vagy terepen, vagy az erdészetek oktatótermeiben 
kaptunk tájékoztatást a román állami erdészetek munkájá
ról, a folyamatban lévő különleges projekt (farkas, medve, 
hiúz élőhely védelme érdekében a Világbank finanszírozá
sában induló program) részleteiről, valamint a helyi szakmai 
specialitásokról. A lenyűgöző természeti környezet élveze
téhez társult a román kollégák erdőkezelő és környezetvédő 
munkáját elismerő csodálat is. 

A program szervezői gondosan ügyeltek arra, hogy a 
szakmai tapasztalatszerzésen túl lehetőséget biztosítsanak a 
sokszínű folklór (népviseletek, táncok, dalok), a gasztronó
miai szokások, a térség nevezetességeinek (első román is
kola és fekete templom Brassóban, a Sambata idegenfor
galmi központban a kolostor és lótenyésztő központ, a Ba-
lea-tó 2000 méteres magasság fölött, Sinaia-királyi kastély) 
és szakmai oktatási intézményének megismerésére is. 

Valamennyiünk számára különleges élményt nyújtott az 
elárvult egyéves medvebocsokkal történt testközeli találko
zás, valamint a Sercaiai Erdészet kezelésében lévő termé
szetvédelmi területen - teljes virágpompában - díszlő nár-
ciszos rét látványa és illata. 

Pályázat 
A 2000. évben tartandó vándorgyűlésre a fotó-pályázat meghirdetését az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette (be
érkezési határidő: 2000. február 29.). A pályázaton részt vehet intézmény vagy magánszemély, pályázatonként max. 
10 képpel, mely készíthető színes diára, színes levelezőlap-méretű papírképre vagy fekete-fehér úgyszintén levelező
lap-méretű papírképre. A majdani zsűri által kiállításra kiválasztott felvételekből történnek a nagyítások. A pályázat 
pályadíj nélkül történik. 



A találkozót záró búcsúestén a résztvevők mindegyike 
megfogalmazta azon óhaját, hogy családtagjaikkal együtt 
szeretnék mindazt az élményt újra átélni, amelyet a program 
nyújtott számukra. A szervező házigazdák fáradtan, de bol
dogan fogadták munkájuk elismeréseként a „közeli viszont
látásra" köszönésünket. 

(Szabóné- Váradiné) 

A Gépesítési Szakosztály ez évi programjában fakulta
tívként szerepelt a SZOLNOKI FARMSHOW '99 Mező
gazdasági Gépbemutató, Kiállítás és Vásár megtekintése, 
melyet 1999. június 3-5-én rendeztek. 

A kiállításon a Szolnoki Mezőgép Rt. mellett további 
csaknem félszáz gyártó, illetve kereskedő mutatta be me
zőgazdasági gépeit, berendezéseit, termékeit. 

A kiállított géptípusok között számos olyan is akadt -
talajművelő gépek, traktorok, aprítéktüzelő berendezések, 
mérőműszerek, gépalkatrészek stb. - , amelyek az erdőgaz
dálkodás területén is érdeklődésre tarthatnak számot. A ki
állított gépek közt szinte minden kategória előfordult, de 
jellemző volt a nagy teljesítményű, kisebb fajlagos költség
gel üzemeltethető gépek túlsúlya. 

A rendezvényen a Szakosztály tagságának kb. egyhar
mada vett részt. 

Dr. Horváth Béla 
szakosztály-elnök 

• 
A Mecseki Erdészeti Rt. az erdészetek közötti korong

lövő versenyt a Körcsönye-pusztai pályán tartották. 
A lőpályát és a futóvad lövő pályát az Ormánsági Er

dész-vadász Lövész Egyesület hozta létre. 
Eredmények: 
Csapat: 
1. .Árpádtető (Pongrácz V., Káli K., 

Ruppert N.) 435 találat 
2. Sellye (Jung J., Balaskovics J., 

Fucskár G.) 404 találat 
3. Központ (Buzgó J., Lovas T., 

dr. Tóth A.) 393 találat 
Egyéni: 
1. Pongrácz Viktor (Árpádtető) 167 találat 
2. Káli Károly (Vajszló) 161 találat 
3. Szőllősi Tamás (Vajszló) 151 találat 

Dr. Tóth Aladár 

A VADEX Helyi Csoport életéből 
1999. március 5-én tartotta a Vadex a hagyományos ER

DÉSZ-VADÁSZ bálját. A nagy sikerű rendezvényen Var
sányiIstván nyerte a tombola fődíját, a szarvasbika-lelövést. 

199. május 12-én a Vadex Helyi Csoport és a Nyugdíjas 
Klub közös tanulmányutat szervezett a seregélyest Zichy -
Hadik kastély, a rácalmási sziget, a mezófalvi fűrészüzem, 
a belsóbárándi vadászház megtekintésére. 

A jelenlévők nagyra értékelték a Duna-ártéren végzett 
fakitermelési, erdőművelési, természetvédelmi tevékenysé
get, valamint a mezőfalvi fagyártmánytermelő üzemben ta
pasztalt rendet. 

1999. május 14-én a VADEX Rt. a székesfehérvári Zöld 
Kerekasztal Társaság és más szervezetekkel közösen ren
dezte meg Székesfehérvár-Sóstón a hagyományos MADA
RAK, FÁK NAPJA ünnepséget. A rendezvényen Heimrich 
Tamás kerületvezető erdész „Radetzky Jenő emlékplaket
tet" kapott. 

Bognár Miklós 

Az OEE Keszthelyi csoportja és az 
OEE OMMI csoportja 

Magtermelő állományok létesítése, fenntartása, kezelése, 
annak szaporítóanyag-termelési vonatkozásai, különös te
kintettel az EU csaüakozáskori elvárásokra témában tartotta 
összejövetelét. 

Dr. Bordacs Sándor (OMMI) előadása 

Ő mindvégig jól követhető volt mindenki számára. Szó 
volt benne a két fő fafajcsoportunk - tölgyek és bükk -
fontosságáról. A legújabb molekuláris genetikai kutatások, 
többek között markerek és kolorplaszt DNS vizsgálatok se
gítségével ki tudják mutatni a fafajok eredetét, vándorlását 
a legutolsó jégkorszak óta. Kiderült, hogy a magyar tölgyál-
lományok genetikai tartalma analóg a K-ausztriai tölgyál
lományokkal, és a Balkánról húzódtak fel az évezredek so
rán. Ugyanezen vizsgálatok kiderítették például azt is, hogy 
sok, eddig büszkén őshonosnak, ősinek, természetesnek hitt 
lösztölgyesünk ültetett, hiszen az egyedek különböző 
cpDNS-sel rendelkeztek. A legújabb vizsgálatok már képe
sek összeállítani az egyes egyedek „genetikai ujjlenyoma
tát" DNS microsatellite módszerrel. 

Folyamatosan belépő új tagok: 
Bocz Csaba erdésztechnikus (Baranya m. H.Cs.); Kopacz Zsolt erdőmérnök, Moskovlts Pál erdőmérnök, Tóth Árpád 
erdőmérnök (ÉRDÉRT H.Cs.); Gergo~ Gábor erdésztechnikus (Székesfehérvár H.Cs.); Ferenc ^fer^erdésztechnikus, 
Aranyosi Imre erdésztechnikus (Sárospatak H.Cs.); Halasi Gyulánékönyvelő (Bp. FVM. H.Cs.); Tóth Árpád erdőmér
nök, Ifi. Tóth Árpád erdőmérnök, Berettyón Balázs erdőmérnök (Szabolcs-Szatmár-Bereg m. H.Cs.); Blumenschein 
Ferenc erdésztechnikus, Török Ferencnéerdőmérnök, Sipos Péter erdőmérnök, Barabás Attila erdésztechnikus, Kristán 
János erdésztechnikus (Baja H.Cs.); Ruepp- Vargay Mária erdésztechnikus (Egyéni Csoport). 



Mindezek után az előadás áttért az eddigiek hétköznapi 
használatára, majd a plantázsok és kiválasztott magtermelő 
állományok kezelésére a mindennapi gyakorlatban. Az er
dészet munkatársai és vezetője a terepen mutatták be a saját 
tölgy magtermelő állományukat, a Zalaszántó 52 C erdé-
szetrészletet. Ez egy 103 éves szlavóntölgy-erdő, 9,6 ha te
rületen. Ebben az erdészetrészben gyérítést végeztek az el
múlt évben, a jelölést a magtermelési funkció elsődlegessé
gének figyelembevételével végezték el. Kissé erősebb bon
tást kellett csinálni, hiszen bizonyított, hogy a virágrügyek 
képződését a több fény indukálja. 

Ez az erősebb belenyúlás sem jelentett azonban túlságos 
faanyagkivételt, így minden szempont egyformán tudott ér
vényesülni. Mivel az EU valószínűleg elvárja majd a ma
gasabb genetikai szintű szaporítóanyagok előnyben részesí
tését, ezért szükség lesz majd igazán jó minőségű, valóban 
termő magtermelő állományokra. Ennek szellemében a Sü
megi Erdészet már minősítette a szomszédos 10 ha szlavón 
tölgy erdőrészietet, hogy az is magtermelő állomány lehes
sen, valamint van még 10 ha ugyanilyen korú, fajú és mi
nőségű állományrész ugyanitt, ami később magtermelő le
hetne, így mintegy 30 ha-os tömb állna rendelkezésére az 
Erdészetnek, ami már biztosítaná az aránylag állandó ter
mésmennyiséget. Természetesen a megfelelő vad elleni vé
dekezésről is gondoskodni kell - kerítés építésével. 

Miután helyileg ismét sikerült megváltanunk a világot, 
jóleső érzéssel mentünk vissza a Vadászházba. 

A minden szempontból sikeres találkozó-értekezlet alap
ján elmondhatjuk, hogy fontos lenne minél több ilyen 
összejövetelt tartani, ahol egy adott témában a termelő, a 
felügyeleti szervek, a kutatásban dolgozók kifejthessék saját 
nézetüket, és közös álláspontot lehessen kialakítani. Ráadá
sul baráti összejövetelnek sem volt utolsó ez az alkalom. 

Molnár György 

• 
A Mecseki Erdészeti Rt. helyi csoportja 

Szóhyi János elnök vezetésével, 
az OMMI helyi csoportja 

Bagaméry Gáspár elnök vezetésével 
Plantázsok, magtermelő állományok kezelése, 

fenntartása. 
Szaporítóanyag-termelés, -kutatás legújabb 

eredményei 
témában tartotta összejövetelét. 

Előadó: dr, Bordacs Sánáor, OMMI 

Az Almamelléki KTT plantázs 1993-ban létesült az Er
dőgazdaság kezdeményezésére. Az oltványokat az ERTI ké
szítette Sárváron. Az első évben 1150 oltványt ültettek el 
2,5 ha-on 5x2 m hálózatban. 

Ennek a telepítésnek megvan a teljes dokumentációja a 
klóntérképpel együtt. 

1996-ban a plantázsban 580 egyedet pótolni kellett, ezt 
szintén az ERTI végezte, az oltógallyakat a legjobban ter

mőnek ítélt egyedekről vették le. Az alapötlet kiváló, de a 
munkák dokumentálása hiányos. 

Jelen helyzetben és állapotban a plantázs szép, ápolt, az 
egyedek többsége meghaladja a 3 m magasságot. A plan
tázsban tehát időszerű elkezdeni a koronaalakítási munká
latokat, és be kellene telepíteni a felső területrészen meg
maradt 2,5 ha-t, persze válogatott és ismert klónokból szár
mazó oltványokkal. A telepítési hálózat jelenleg túl sűrűnek 
mutatkozik, a 10x6 m-re való átalakulás látszik célszerűnek. 

Amíg a terepen voltunk, szerencsére nem esett az eső, 
de az egész kétnapos programról elmondható, hogy amikor 
épületben tartózkodtunk, odakint zuhogott, amint kiléptünk 
az ajtón, rögtön elállt. Köszönetet kell tehát mondanunk a 
helyi szervezőknek, különösképpen Bipszám Istvánnak, 
hogy ilyen figyelmesen szervezték az időjárást. 

A Sellyei Erdészetnél Molnár Tamás erdészetvezető fo
gadta a csapatot. 

Dr. Bordacs Sándor a legújabb erdészeti genetikai kuta
tásokról, a tölgyfajok elterjedéséről, valamint a szlavón töl
gyek genetikájáról és jelentőségéről szólt. A nagy melegben 
az előadás végére kissé elpilledt a társaság, ezt terepi gya
korlattal próbáltuk ellensúlyozni. Meglátogattuk a Sellyei 
Erdészet Környepusztai tölgyplantázsát. 

Ez a plantázs 1990-ben létesült 40 helyi törzsfa (klón) 
kiválasztásával és leoltásával, 10 ha NTTO területen a fák 
8x8 m hálózatban állnak. Az Erdészet derékig érő aljnö
vényzettel „kedveskedett" a csapatnak, így nem igazán aka
ródzott senkinek sem túl mélyre merészkedni a dzsungelbe. 
Szép libasorban azért bementünk, a virágzást és a makk
kezdeményeket is megvizsgáltuk. Rövid beszélgetés után 
átmentünk a Szentgáti kísérleti területhez, ahol a plantázs-
ból származó magkeveréket és a helyi kommersz anyagot 
egymás mellé vetették, kísérleti elrendezésben. 

Dr. Bach István megemlítette, hogy pezsgőt kellene bon
tani erre az alkalomra, hiszen ez az első ilyen jellegű kí
sérlet kis hazánkban. A viccnek szánt mondat véres való
sággá vált, hiszen a helyiek komolyan vették a megjegyzést, 
és egy közeli vadászházban „belefojtottak" bennünket a 
pezsgőbe. Mivel többen sofőrök voltunk, ez nem kis áldo
zatba került, 

Másnap Papp Kálmán, az Árpádtetői Erdészet vezetője 
kísért körbe bennünket Sikondán és ecsetelte a több tűz kö
zötti erdőgazdálkodás örömeit. A lepusztult, de kiemelt 
üdülőövezetben a parlamenti képviselő, a bánya és az ön
kormányzat egyaránt jogosultnak érezte magát arra, hogy 
megmagyarázza az erdészeknek, mit is kellene itt tulajdon
képpen csinálni. „Szerencsére" néhány túltartott fa rádőlt a 
nyaralókra, így aztán egyből megszülethetett a megegyezés 
a környékbeli erdők hasznosításáról. Ennek eredményekép
pen svájci típusú szálaló erdőkép látható most, de cserből 
és tölgyből kivitelezve, valamint a tarvágás szélén nyugati 
oktató-ismertető táblát rakott ki az rt. 

Molnár György 

• 



LIGNO NÓVUM - WOOD TECH 
Asztalos-, Faipari és Erdészeti Szakkiállítás 

Sopron, 1999. augusztus 25-28. 
A hagyományoknak megfelelően ez évben is megrendezésre kerül Sopronban a faiparosok és az erdészek 
közös nagy rendezvénye a LIGNO NÓVUM és WOOD TECH szakkiállítások. A kiállítások az elmúlt évek 
folyamán rangot és tekintélyt vívtak ki maguknak a szakemberek és üzletemberek körében egyaránt. Sop
ronnak, mint iskolavárosnak egyre inkább vásárváros jelleget kölcsönöznek az évente megrendezett szakki
állítások. A kiállításokkal egy időben kerülnek megrendezésre a faipari és erdészeti tudományos konferenciák 
is, valamint hagyományaink ápolására a szakestélyek és táncos összejövetelek. 
A kiállítások főszervezője a Program Kft, a fás területé a Faipari Tudományos Egyesület, az Országos Asz
talos- és Faipari Szövetség, a Faipari Tudományos Alapítvány, az erdészeti részé pedig ez évtől az Országos 
Erdészeti Egyesület A faipari rész nemzetközivé vált, majdnem kétszáz kiállító jelezte részvételi szándékát. 
Az erdészeti kiállítás az elmúlt évtől évente az erdészet más-más ágazatát emeli ki, mint bemutatandó terü
letet. Ez évben a fahasználat a kiemelt téma. A kiállított eszközök zöme és a szakmai fórum is ezt a területet 
kívánja bemutatni. 
A kiállításokra a jelentkezőket továbbra is várjuk! 
A rendezvények teljes programja időben hozzáférhető lesz, hogy a Sopronba látogatók minél tartalmasabban 
tudják idejüket eltölteni. 
A WOOD TECH Erdészeti Szakvásár programja a következők szerint alakul: 

Augusztus 25. 
10.00 Vásár megnyitása 
15.30 Dr. Torgyán min. úr 
előadása 
17.00 Közönségkapcsolati 
rendezvények 

Augusztus 26. Augusztus 27-28. 
9.00 A természetközeli fahasználat Közönségkapcsolati rendezvények 
műszaki fejlesztése (szakmai 
fórum) 
15.00 MEGATREND Kft. 
informatikai bemutatója 

20.00 Szakestély 
Az Országos Erdészeti Egyesület legnagyobb szakmai rendezvényére szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a rendezők nevében. 

Győri tanulmányút 
Az OEE Kecskeméti csoportjának célja elsősorban a 

magvetéses akáctelepítés eredményeinek megismerése 
volt. 

Megérkezés és bemutatkozás után a Koroncói erdészke
rületben Limp Tibor erdészetvezető átfogó ismertetőt tartott 
az erdészeti feladatokról, Greguss Lászlóhelyi csoporttitkár 
pedig az erdőgazdaság helyzetét vázolta. 

Ezt követően terepi programra indultunk Stááel Károly 
Kaán Károly-díjas kerületvezető erdész kalauzolásával. 

Házigazdánk írásos programismertetője részletes techno
lógiai leírásokat, költségelemzéseket tartalmazott a több 
mint tízéves gyakorlati alkalmazásokról. 

Egy-egy bemutatóhelyen a látnivalókat SzabóLászló'er
dőművelési műszaki vezető egészítette ki történeti hűséggel. 

A magvetéses akáctelepítések mellett nyár kísérleteket is 
volt alkalmunk megtekinteni, és szép kocsányostölgy-erdő
sítést is láttunk. 

A Stádel Károly által kifejlesztett akácmag helybenveté-
ses telepítéseket az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben 
szolgáltatásjelleggel végzik a magántulajdonosok részére. 
Szép első kiviteleket és többéves telepítéseket láttunk, me
lyek ezzel a technológiával készültek. 

A kellemes kora nyári melegben rövid pincelátogatás 
szakította meg az erdősítési továbbképzésünket. 

A tapasztaltak záróértékelését már kötetlen formában egy 
szőlősgazda-erdőtelepítő vendégeként ejtettük meg hangu
latos estebéd mellett. 

A résztvevők nevében valamennyi vendéglátónknak 
megköszönöm az igen tartalmas programot és a baráti fo
gadtatást. 

Kép és szöveg: Mikulási Béla 
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• motorfűrészek 
• benzinmotoros 

aljnövényzet-tisztítók, 
tisztítófűrészek, 
sövényvágók, 

1 ágvágók, 
betonvágók, 
permetezők, 
talajfúrók, lomb- és 
hulladékszívó-fúvó 

* gépek 
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