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Az MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága és az Országos Erdészeti Egyesület 

BEDŐ ALBERT akadémikus 
születésének 160. évfordulója alkalmából 

Emlékülést 
rendezett. 

Dr. Király Pál 

Bakonyi Imre versét mondja 

Bedő Albert emlékezete 
(dr. Király Pál előadásának kivonata) 

Az A k a d é m i a d í s z t e r m é b e n 
Sólymos Rezső akadémikus nyitotta 
meg az ülést. Beszédében Bedő Al
bert munkásságát elemezte a mai 
kor erdészének teendőinek tükré
ben. 

Az életútról Király Pál tartott 
minden igényt kielégítő előadást. 

Káldy József, az OEE elnöke „Az 
OEE úton a következő évezred 
felé" címen ismertette az egyesü
let 2002-ig szóló programját. 

Kertész József és felesége, Papp 
Kornélia szavalatukkal emelték az 
ünnepélyes hangulatot. 

Felkért hozzászólóként Madas 
András, Barátossy Gábor (távollété
ben Wisnovszky Károly olvasta fel) 
és Kovács Jenő méltatták Bedő Al
bert munkásságát. 

Andor József felhívással fordult 
az erdészekhez. 

Bakonyi Imre saját költeményeit 
mondotta el, melyek az erdészpá
lya és az erdő szépségeiről szóltak. 

Dózsa József, Brassóban végzett 
erdőmérnök, erdélyi emlékeit osz
totta meg a hallgatósággal. 

Széles fekete gyászkeretezéssel 
jelentek meg az Országos Erdé
szeti Egyesület szaklapja, az 

„Erdészeti Lapok" 1918. november 
15-i számának oldalai, amire a lap ed
digi 137 éves történetében csupán há
rom-négy alkalommal volt példa. Ez a 
lapszám adta hírül, hogy az. előző hó 
október 20-án délután Budapesten, az 
OEE Alkotmány utcai székházában le
vő otthonában véget ért az utókor által 
a legnagyobb magyar erdésznek neve

zett Bedő Albert oki. erdőmérnök 79 
éves földi pályafutása. 
Négy évtized kellett ahhoz, hogy az 
utókor ismét felfedezze, és az erdész
társadalom által legnagyobbra értékelt 
szakmai kitüntetést, a Bedő Albert 
Emlékérmet 1957-ben róla elnevezze. 
Köszönet és elismerés illeti a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrártudomá
nyok Osztályát és annak Erdészeti Bi
zottságát, amiért a nagy férfiú szüle
tésének 160. évfordulója alkalmából 

rendezett emlékünnepségével segítette 
Bedő Albert emlékének további fenn
tartását, kultuszának ápolását. 

Származása 
Bedő Albert 1839-ben született, Petőfi 
Sándorhoz hasonlóan az esztendő utol
só, Szilveszter napján, december 31-én 
Erdélyben a háromszéki (1868-tól: Há
romszék vármegyei) Sepsiköröspata-
kon, ősi székely családban. Atyja, dr. 
Bedő Lajos (1811-1902) unitárius lel
kész volt, aki 1838-ban foglalta el a 
sepsiköröspataki lelkészi hivatalt és itt 
kötött házasságot Jancsó Annával 
(1821-1891). Házasságuk elsőszülötte 
volt Albert, akit azután követett Lajos 
öccse, valamint még három leánytest
vér. 
Sok más emberhez hasonlóan Bedő 
Albert egész életpályáját is meghatá
rozó módon befolyásolta a szülői ott
hon és a szűkebb pátria. Ez a három 
meghatározó lélektani motívum a kö
vetkező volt: 1. A magyarság és ezen 
belül székely fajtájának mélységes 
szeretete. 2. A hívő unitarizmus. 3. A 
csodálatos szabad természet, de külö
nösképpen az erdő szeretete. 

A gyermek- és ifjúkor 
A cseperedő fiúcska a tanulást Szé
kelykeresztúron kezdte el, majd Ko
lozsvárott érettségizett 1858-ban. Ezt 
követően két évig teológiát és jogot ta
nult. 1860-ban (talán az ösztöndíj re
ményében) beiratkozott a selmeci Bá
nyászati és Erdészeti Akadémia erdő
mérnöki szakára. 1866-ban megkapta 
az erdőmérnöki oklevelet. 

A nemzeti radikalizálódás útján 
Itt került közvetlen szoros kapcsolatba 
Divald Adolf és Wagner Károly erdő
mérnökökkel. Céljuknak tartották a 
függetlenített magyar erdészeti kultúra 
megteremtését. 1862-ben megindítot
ták az eddig elsőnek tudott magyar 
nyelvű erdészeti szakfolyóiratukat, az 
„Erdészeti Lapok"-at. 



Az egyesületalapító 
Az 1866. december 9-én megalakult 
OEE első titkárává Bedő Albertet vá
lasztották. Ezt a fontos tisztséget 1880-
ig töltötte be, ettől kezdve pedig az 
OEE első alelnöke lett. 

Köztisztviselői karrierje 

Az 1867-es kiegyezés utáni negyed
század volt a modern magyar erdészet 
megteremtésének korszaka, s nincs 
olyan eredménye, amely valamiképpen 
ne fűződne Bedő Albert egyesületi 
és/vagy hivatali tevékenységéhez. 
Például - az első modern polgári er
dőtörvény, az 1879. évi XXI. törvény
cikk megalkotása és végrehajtásának 

megszervezése. (A törvény 55 évig 
volt érvényben!) Továbbá - a magyar 
nyelvű erdészeti szaknyelv és szakiro
dalom megteremtése. 1874-ben megje
lent „Erdő-őr ..." című (kilenc kiadást 
elért) könyvéből sajátította el a szakma 
az alapismereteket. Továbbá - az OEE 
háromemeletes palotájának felépítése 
Budapesten az Alkotmány utcában. 
1868-ban lépett állami szolgálatba a 
Pénzügyminisztériumban, ahol 1872-
ben főerdőmesteri rangot kapott, 1873-
ban pedig az állami erdők ügyeinek el
őadója, majd 1878-ban már főerdőta-
nácsos. 1881-ben, amikor az erdőü
gyek a Földmívelés, ipar és kereske
delmi m.k. ministerium hatáskörébe 

kerültek, országos főerdőmesterré és a 
minisztérium I. főosztályának főnöké
vé nevezték ki, 1885-ben pedig föld
művelésügyi államtitkárrá! 

Bedő, a tudós 

Éles szemű megfigyelő, gondos anali
záló és logikus szintetizáló elme volt. 
Eddig feltárt, nagyobb részben szak
irodalmi, kisebb részben publicisztikai 
munkásságát 113 bibliográfia jelzi. A 
XIX. század utolsó harmadában az ak
kori erdős, ún. Nagy-Magyarországon 
az erdőgazdálkodás és az erdők termé
sére épülő fafeldolgozás igen perspek
tivikus nemzetgazdasági ágazatnak 
mutatkozott. Bedő, érezve a probléma 
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súlyát és méretét, valamint nyilván él
ve a hivatali pozíciójából eredő lehe
tőségekkel, elvégeztette a községhatár-
részletességú' felvételezést, majd fel
dolgozta és nagy monografikus mü
vekben összesítette az eredményeket. 
Ezért a hatalmas és hézagpótló mun
kásságáért a Magyar Tudományos 
Akadémia 1885-ben levelező tagjai 
közé választotta. Továbbfejlesztett vál
tozata négy kötetben „A Magyar Ál
lam erdőségeinek gazdasági és keres
kedelmi leírása" címmel a Millennium 
tiszteletére 1896-ban jelent meg. 
Ez volt a történelmi Magyarország el
ső és egyben utolsó összefoglaló, rész
letes erdőleltára. 

Bedő, a politikus 
57 éves korában a politika síkos me
zejére lépett, s a Szabadelvű Párt prog
ramjával előbb az apatini, majd a szé
kelykeresztúri választókerület ország
gyűlési képviselőjévé választották. 

Bedő, a székely 
Életének erős motivációja volt szárma
zása, székely öntudata, fajtájának sze
retete. Nem volt a véletlen műve, hogy 
az ország negyedik állami erdőőri 
szakiskoláját Erdélyben, Görgény-
szentimrén hozták létre 1893-ban. Az 
1899-ben Marosvásárhelyen alapított 
Székely Egyesületnek Bedő volt az el
nöke. 

Bedő, az unitárius 
Kutatásra vár Bedőnek a vallási közös
ségében, a Magyarországi Unitárius 
Egyház kebelében kifejtett tevékeny
sége. A Budapesti Unitárius Templom 

és Egyházközség lelkészi hivatala be
járata mellett fekete márványtáblán az, 
építés körül kimagasló szerepel játszó 
néhány személy neve között olvasható 
Bedő Albert gondnoké is. 

Bedő, a közéleti ember 
Feljegyezték róla, hogy megnyerő mo
dorú, kitűnő társalgó volt, aki egyket
tőre a társaság középpontjává vált. A 
Magas Fenyőfa-Társaság vezére, aho
gyan maguk nevetek ,,főfenyője" Bedő 
Albert volt. Tagja volt az 1881-ben 
alapított Országos Magyar Vadászati 
Védegylet igazgatóságának. 

Munkásságának állami-társadalmi 
elismerése 
Bedő Albert korszakalkotó munkássá
gát már életében is magas kitünteté
sekkel honorálták. Tulajdonosa volt a 
II. osztályú Vaskoronarendnek, lovag
ja volt az osztrák császári Lipót rend
nek, a francia Becsületrendnek, birto
kosa a japán császári Felkelő Nap 
Rendjel III. osztályának, s a belga ki
rályi Lipótrend középkeresztjének. 
Tiszteletbeli tagja - az OEE eddigi 
133 éves története során egyedüli tb. 
elnöke - volt az Országos Erdészeti 
Egyesületnek. Továbbá a Magyar Or-
nithológiai Társaságnak, az osztrák Bi
rodalmi Erdészeti Egyesületnek, a 
Horvát Erdészeti Egyesületnek. Dísz
polgára volt Selmec- és Bélabánya 
szabad királyi városoknak és Ungvár 
városának. Róla nevezték el az 1957. 
november 4-én alapított első egyesüle

ti emlékérmet. A Bedő-díj az elmúlt 
több mint négy évtized alatt az erdész
társadalom által legnagyobbra értékelt 
erdészeti kitüntetéssé vált. 
Bedő Albert emlékét hirdeti egyik első 
nagy vívmánya, a róla elnevezett, im
már 116 éves ásotthalmi Bedő Albert 
Erdészeti Szakiskola, továbbá a Sop
roni Egyetem rektori épületének aulá
jában látható portrészobra. Az Egye
tem botanikus kertjében a rektorátus 
előtt elvezető főútvonalat is róla ne
vezték el. Utcaelnevezés juttatja eszé
be a nevét az arra járónak Nagykani
zsán (itt emléktábla is van), valamint 
Káinokon. 

Eszméinek utóélete 
Ha válogatni lehet az érzelmek közül, 
amelyektől áthatva visszaemlékezünk 
Bedő Albertre, a szeretet az, amely a 
magyar erdészek szívét leginkább át
hatja. Azért van ez, mert szakunk e ki
válósága maga is a legnagyobb szere
tettel fordult mindig a magyar erdé
szek felé. 
Ezért talán a róla szóló megemlékezést 
is akkor fejezzük be legméltóbban, ha 
megőrzendő kincsként és minden kor 
magyar erdésze számára szóló örök in
telemként emlékezetbe idézzük szel
lemi hagyatékát, 1911 -ben papírra ve
tett utolsó írásának zárógondolatát: 
„Szeressük hazánkat, nemzetünket 
és szakunkat hú'séggel, egyetértéssel 
és összetartással!" 

Király Pál 

A káinoki temető, ahol Bedő Albert nyugszik 
Fotó: Bortnyik György (Sepsiszentgyörgy) 



Bedő-díjasok 
(Alapítási év: 1957) 

1957. Parádfürdő: Dr. Keresztesi Béla er
dőmérnök, Budapest; t Horváth László 
erdőmérnök, Győr; t Dévényi Antal er
dész, Piliscsaba. 

1958. Pécs: Kozma László erdőmérnök, 
Gödöllő; t Schneider Jenő erdész, Nagy
kanizsa; t Gráczol Imre erdész, Fertőd. 

1959. Szeged: t Dr. Sali Emil erdőmérnök, 
Budapest; f  Dr. Babos Imre. erdőmérnök, 
Budapest; Kocsárdy Károly erdész, Gö
döllő. 

1960. Kaposvár: t Haszák Aladár erdő
mérnök, Szombathely; t Szegedi Mihály 
erdész, Derecske; f  Gera József erdész, 
Kiskunhalas. 

1961. Baja: f Csermely László erdőmér
nök, Miskolc; t Nádas József erdőmér
nök, Zamárdi; t Kiss Tóth Tamás erdész, 
Tolna. 

1962. Debrecen: t Lesznyák József erdő
mérnök, Debrecen, Dr. Járó Zoltán erdő
mérnök, Budapest, t Lukács István er
dész, Balassagyarmat. 

1963. Nagykanizsa: t Dr. Sébor János 
erdőmérnök, Sopron; t Rolt Ferenc erdő
mérnök, Veszprém; f Szölősi József er
dész, Kaposvár; t Kósa Sándor erdész, 
Nagykanizsa. 

1964. Eger: Dr. Déiföldi Antal erdőmér
nök, Budapest; t Magyar Pál erdész, 
Bélapátfalva; f Farkas József erdész, 
Káld. 

1966. Sopron: t Fila József erdőmérnök, 
Budapest; t Dr. Haracsi Lajos erdőmér
nök, Sopron; Hédi András erdész, Sop
ron; Horváth László erdész, Bugac; t Ka
sza Ferenc erdész, Pécs; t Dr. Kopeczky 
Ferenc erdőmérnök, Sárvár. 

1967. Keszthely: t Dr. Magyar Pál erdő
mérnök, Sopron; t Palotay István erdő
mérnök, Zalaegerszeg; t Hessz Ferenc 
erdész, Baja. 

1968. Miskolc: Zathureczky Lajos erdő
mérnök, Miskolc; t Fekete Gyula erdő
mérnök, Budapest; Weidinger István er
dész, Csákvár. 

1969. Szombathely: Halász Aladár erdő
mérnök, Budapest; Dr. Herpay Imre er
dőmérnök, Sopron; t Mihályka Gyula er
dész, Szombathely. 

1970. Nyíregyháza: t Fulöpp Zoltán er
dőmérnök, Budapest; Cornides György 
erdőmérnök, Budapest; Riedl Gyula erdő
mérnök, Budapest; t  Kovács József er
dész, Nyíregyháza. 

1971. Budapest: t Vida László erdőmér
nök, Szeged; t Tóth Gyula erdész, Eger; 
Bukri József erdész, Bernecebaráti. 

1972. Tata: t Dr. Speer Norbert erdőmér
nök, Budapest; Ván László erdőmérnök, 
Kecskemét; f  Végvári Jenő erdész. Tata
bánya. 

1973. Szekszárd: t Lámfalussy Sándor er
dőmérnök, Sopron; t Dr. Majer Antal er

dőmérnök, Sopron; f Keresztes János er
dész. Tamási. 

1974. Eger: t Rimler lAszló erdőmérnök, 
Gödöllő; Dr. Héder Sándor erdőmérnök. 
Balatonfüred; Dr. Kovács Jenő erdőmér
nök, Eger; Beck Antal erdész, Pécs. 

1975. Visegrád: t Dr. Pankotai Gábor er
dőmérnök, Hegykő; Hoiváth Sándor er
dőmérnök. Visegrád; Szilárdi József er
dész, Isaszeg. 

1976. Balatonfüred: t Bánó István erdő
mérnök, Sárvár; f Iharos Frigyes erdő
mérnök, Veszprém: Bakonyi Imre erdész, 
Borzavár. 

1977. Debrecen: t Jáhn Ferenc erdőmér
nök, Eger; t Dr. Tuskó László erdőmér
nök, Sopron; Kiss László erdész, Bánk. 

1978. Pécs: t Bakkay László erdőmérnök, 
Budapest; Botos Géza erdőmérnök, Deb
recen; t Gerdei József erdész, Pécs. 

1979. Budapest: Dr. Madas László erdő
mérnök, Visegrád; Andor József erdőmér
nök, Nagykanizsa; t Sztupák János er
dész, Szendrő. 

1980. Gödöllő: Dr. Madas András erdő
mérnök, Budapest: Zádor Oszkár erdő
mérnök. Bajna; f Simon Károly erdész, 
Szilvásvárad. 

1981. Győr: t Káráll János erdőmérnök, 
Győr; Dr. Tóth Béla erdőmérnök, Püs
pökladány; Kovács József erdész, Osli. 

1983. Sopron: Dr. Igmándy Zoltán erdő
mérnök, Sopron; Dr. Szőnyi László erdő
mérnök, Budapest; Tóth Imre erdőmér
nök, Baja; f Dr. Káldy József erdőmér
nök, Sopron; Deszpoth László erdész, 
Inárcs; Németh Ferenc erdész, Sopron. 

1984. Kecskemét: Csanádi Béla erdőmér
nök, Pécs; t Jérőme René erdőmérnök, 
Budapest; t Mészöly Győző erdőmérnök, 
B u d a p e s t ; Szeverényi István e r d é s z , 
Kecskemét. 

1985. Eger: Dr. Bondor Antal erdőmér
nök, Budapest; Dénes János erdész, Sze
ged; Gáspár Hantos Géza erdőmérnök, 
Budapest: Király Pál erdőmérnök, Buda
pest; Varga Béla erdőmérnök, Eger. 

1986. Szolnok: Nagy Sándor erdész, 
Asotthalom; Id. Dr. Sólymos Rezső erdő
mérnök, Budapest; Török László erdő
mérnök, Szolnok. 

1987. Siófok: Blazsek János erdész, Tata
bánya; Dr. Csötönyi József erdőmérnök, 
Budapest; Hajak Gyula erdőmérnök, Bu
dapest. 

1988. Debrecen: Dr. Járási Lőrinc erdő
mérnök, Miskolc; Dr. Király László er
dőmérnök, Budapest: Kozma Károly er
dész, Baktalórántháza. 

1989. Szombathely: Keresztes György er
dőmérnök. Szombathely; t Kramer Antal 
erdőmérnök, Pécs; Schmotzer András er
dőmérnök, Eger. 

1991. Sopron: Bogár István erdőmérnök, 
Budapest: Dr. Fadgyas Kálmán erdőmér
nök, Eger; Dr. Jereb Ottó erdőmérnök, 
Sopron; Pintér Gyula erdész, Kőszeg; t 
Prókay Gyula erdőmérnök, Zebegény; 
Reményffy Lászlóné erdőmérnök, Eger. 

1992. Sárospatak: f Lady Géza erdőmér
nök, Budapest; Bánó lAszló erdőmérnök. 
Visegrád; Dr. Szemerédy Miklós erdő
mérnök. Debrecen. 

199.3. Kaposvár: Szántó Gábor erdőmér
nök, Kaposvár; Szilágyi József erdőmér
nök. Kaposvár; Dr. Kollwentz Ödön er
dőmérnök, Pécs. 

1994. Dobogókő: Dr. Szodfridt István er
dőmérnök. Sopron; Dr. Páll Miklós erdő
mérnök, Nagykanizsa; Steiner József er
dőmérnök, Miskolc. 

1995. Pécs: Túrós László erdőmérnök, 
Vajszló; Dr. Firbás Oszkár erdőmérnök, 
Sopron; Barátossy Gábor erdőmérnök, 
Budapest. 

1996. Szeged: Dr. Gőbölös Antal erdőmér
nök, Kecskemét; Puskás Lajos erdőmér
nök, Gyula; Répászky Miklós erdésztech
nikus, Abádszalók. 

1997. Balassagyarmat: Dr. Papp Tivadar 
erdőmérnök, Pécs; Racskó Ottó erdész
technikus, Hernád; Zorván Györgyné er
dőmérnök, Balassagyarmat. 

1998. Nagykanizsa: Nagy László erdőmér
nök, Nagykanizsa; Szakács László er
désztechnikus, Zalaegerszeg; Dr. Magyar 
János erdőmérnök, Sopron. 

1999. Szolnok: Dr. Anda István erdőmér
nök, Visegrád; Bóna József erdőmérnök, 
Kaposvár; Frankó János erdőmérnök, 
Nyíregyháza. 

Gondolatok a Bedő Albert emléküléshez 
Az ünnepi összejövetelt mindvégig átfűtötte a hazafiság és a szakmaszeretet érzése. 
Akaratlanul is eszembe jutott, hogy a fáklyát, melyet nagy elődeink a kezünkbe 
adtak, utódaink tovább fogják-e vinni úgy, mint ahogy mi tesszük erdész szívünk 
diktálta módon. 
Meleg szívvel gondolok Szecső János, Kerkápoly Géza, Takács Ferenc és más szép
emlékű tanárainkra, akik soha el nem múló eszméket és érzéseket plántáltak be l ém-
belénk. Csak bízni tudok abban, hogy az erdészeti oktatási intézményekben ez. ugyan
úgy sikerülhet a mostani pedagógusoknak. 
A fiatalok hazafiságra és szakmaszeretetre való nevelésében nekünk, deres-fehér ha-
júaknak is, feladatunk van az iskola utáni időszakban. 
Ha mindkét helyen sikerül ezt elérni, KÁLNOKI BEDŐ ALBERT sírján mindig lesz 
friss virág. 

Szil György 
Nyírmeggyes 



Kihelyezett ülést tartott az MTA Erdészeti Bizottság Fagazdasági Albizottsága, 
az Interspan Vásárosnaményi faforgácslapgyárában 

Prof. dr. Kovács Jenő, az Albizottság elnöke, megnyitó 
-előadásában tájékoztatást adott a hazai fahasznosítás hely
zetéről. A 2010-ig kitermelhető nettó fatömeget 6 millió 

3 3 m -re becsülte, amelyből 2,5 millió m a hengeres iparifa, 
3,5 millió m 3 a sarangolt választék. Az utóbbiból mintegy 
1 millió m 3 sarangolt iparifa és 2,5 millió m sarangolt tű
zifa minőségű alapanyag várható. 

Felhívta a figyelmet a falemezipari termékcsalád legú
jabb tagjaira és azok jelentőségére: MDF, OSB, PSL, LSL, 
LVL. 

Foglalkozott a keleti régió erdősültségének gyors növe
kedésével, a Phare támogatással és az ország többi részétől 
eltérő tulajdonviszonyokkal. 

A fa energetikai hasznosításával kapcsolatban elmondta, 
hogy megfelelő biokazánok 90%-os hatásfokkal üzemeltet
hetők. Országosan az erdészeti és faipari lehetőségek 1 mil
lió tonna olajimport kiváltását tennék lehetővé. Az Interspan 
vásárosnaményi gyárában a fejlesztés miatt a többletener
gia- igényt (mely kb. 20 MW) energetikai faaprítékkal le
hetne előállítani! Az így létrejövő faapríték tüzelésű fűtőmű 
a keleti régió referenciaüzeme lehetne! 

Dr. Kelemen Miklós igazgató, c. egyetemi docens elem
zést adott az Interspan faforgácslap-gyártás és -értékesítés 
európai és hazai helyzetéről. A keleti piacokon romlott a 
helyzet. Idén a vállalat 30-40 ezer m -rel kevesebbet érté
kesít, mint az előző évben. Ebben a helyzetben egyetlen 
lehetőség a fejlesztés. Egy használt (Salzburgban leállított) 
lapgyártó gépsort építenek be, amely jövőre már termel. Bő
vítik a felületkezelő kapacitásukat is. A fennmaradásért még 
olyan áldozatra is képesek, hogy a natúr forgácslapot ön
költségi ár alatt árulják. 

Az Interspan ma már 100%-ban az Ernst Kindl csoport 
tulajdona, amely jelenleg a nyereséget mind visszaforgatja 
(nem vesz ki osztalékot). 

Prof. dr. Molnár Sándor, az Albizottság titkára hozzá
szólásában a hazai fenyőkérdést elemezte. Az alföldi fenyő
állományok jelentős része már 40 éves, egészségi okokból 
vágásérett. Papírfaként értékesítik, amelynek ára a forgácsfa 
kétszerese. Térfogati sűrűsége légszárazon 420-440 kg/m 3 . 
Sudarlóssága miatt célszerű űrméterben és nem atro súlyban 
értékesíteni. 

A nemes nyár Európában a rétegelt falemezgyártás ked
velt alapanyaga. Nálunk minőségi rönköt kell termelni. A 
felhasználás szempontjából fontos a térfogati sűrűség. Az I 
214 csak 320, míg a Robuszta átlag 420 kg/m sűrűségű. 
A falemezipari termékek közül az OSB-ből ma már Euró-

Siskanád az erdeifenyvesekben 
Aggasztóan elszaporodott a siskanád (Calamagrostis epi-
geios) a német erdeifenyvesekben, főleg a szárazabb klí
májú térségekben. Kevesebb baj van vele az atlantikus 
környezetben. Úgy találták: ahol sok a siskanád, a talaj 
szerves felső rétegében igen alacsony a C/N viszonyszám 
és nagy a szerves szint és ásványi rétegek C/N viszony
száma közötti különbség. A helyzeten meszezéssel kíván
nak javítani, még jobb, ha a fenyőt lombos fajokkal ele
gyítik. 
(Forstarchív, 1999. 70. k. 103-112. o. Ref.: dr. Kovács Gábor) 

pában is 800 ezer m -t gyártanak. ígéretes termék, de a 
beruházás igen tőkeigényes. 

Szil György magánerdő szakértő (Nyírmeggyes): A régi
óban 62 ezer ha parlag és olyan mezőgazdasági terület van, 
amelynek aranykorona értéke 10 alatti. Két ismert megoldás 
van: hagyományos erdők, valamint faültetvények telepítése. 
A legújabb Ígéretes elképzelés a kb. 20 éves vágásfordulójú 
„közép" erdők létesítése. 

Kelemen Zoltán vezérigazgató-helyettes (Északerdő 
Rt.): Véleménye szerint a természetvédelmi korlátozások 
miatt csökkenhet a nettó 6 millió m 3 várható évi kitermelés. 

A faanyag energetikai hasznosításának előnyeit igazoló 
referenciaüzemekre volna szükség. 

Prof. dr. Hargitai László a fűrészelt áruk termelésének 
előnyeit hangsúlyozta, megemlítve, hogy amíg a papírfa 
már csak 4000 Fl/m 3 , a legolcsóbb fűrészárué is 14 ezer 
Ft. 

Prof. dr. Németh József az eredet és terméktanúsítás 
(centrifikáció) jelentőségével foglalkozott, és a Phare pályá
zatokban rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet. 

Dr. Szabadhegyi Győző egyetemi adjunktus (a FATE el
nökség képviseletében) az állam felelősségét, a kormányzati 
beavatkozások szükségességét emelte ki. Orbán Balázsra 
(Székelyföld leírása) hivatkozva említette, hogy már az 
1880-as években helytelen kormányzati politika (adórend
szer) eredményezte, hogy a székely és csángó magyarok 
előszeretettel irtották erdeiket. (Az erdőterület után adózni 
kellett, de a legelők után nem.) 

Dr. Kelemen Miklós igazgató megköszönte a hasznos 
észrevételeket és javaslatokat. A felvetett kérdésekre vála
szolva megemlítette, hogy a vállalat értékesítési célterülete 
mintegy ezer kilométeres kört takar. Ebben a körzetben 
nemcsak a saját termékeiket, hanem import alapanyagokat 
(MDF, OSB, normál faforgácslap termékeket) is értékesíte
nek. 1998-ban mintegy 30 ezer nr importból beszerzett fa
lemezipari alapanyagot adtak tovább. Ezeket az alapanyag
ipari termékeket hazai üzemek is tudnák gyártani. A vásá
rosnaményi faforgácslapgyár energiafelhasználása jelenleg 
40 MW, amely 1-2 éven belül 60 MW-ra fog növekedni. 

Prof. dr. Winkler András, az Erdészeti Bizottság alelnöke 
zárszavában többek között az alábbiakat mondta: „Az MTA 
Agrártudományi Osztály Erdészeti Bizottsága nevében kö
szöntöm a tanácskozást. Öröm számunkra, hogy a Bizottság 
célkitűzései teljesültek, a tudományos konferenciák rende
zése mellett egyre több a gyakorlattal közös rendezvény. A 
kutatási eredmények értékelése, átvétele így természetessé 
vált. A leköszönő elnökség nevében azt kívánom a „fások"-
nak, hogy a következő akadémiai időszakban megalakul
hasson az Erdészeti Bizottságon belül a Faanyagtudományi 
Albizottság". 

A vitában részt vettek még: Tóth Gábor (Ipoly Erdő Rt.), 
Kiss László és Váradi Gábor (Egererdő Rt.). 

Az előadások után a résztvevők látogatást tettek az In
terspan vállalatnál, ahol Kelemen Miklós igazgató szakszerű 
vezetése mellett minden részletre kiterjedő tájékoztatást 
kaptak a vállalat műszaki és gazdasági tevékenységéről. 

Lejegyezte: Szabadhegyi Győző 



VÁLASZ 
Bölöni János-Király Gergely: 

A történeti ökológia új útjai az erdészeti tudományokban című cikkre 
(Erdészeti Lapok 1999. évi Különszám) 

Érdeklődéssel olvastam a cikkel, meri érintett vagyok a 
mondanivalójában. Az első 22 sor megnyugtatott, azután 
ami miatt mégis tollat ragadtam, az az volt, hogy a két 
érdemes szerző felületesen olvasta el írásomat és ezért 
csúsztattak, ami miatt helytelen következtetésekre jutottak. 
Cikkük végén az idézőjelbe foglalt mondat is pontatlan, ami 
egyik bizonyítéka figyelmetlenségüknek. Helyesen így van: 
„Nem az eredményen, hanem a módszeren kell vitatkozni." 

Másik bántó figyelmetlenség: írásomban erdőtalajokról 
írok, mindössze egyszer írtam barna erdőtalajról Járó Zol
tán vizsgálatával kapcsolatban. A Stefanovits-Szűcs talaj
térkép mintegy 30 különféle talajából tizet összevontan er
dőtalajok néven ábrázoltam. Ezek: 2. Rendzina; 3. Erubáz, 
nyirok; 4. Erősen savanyú barna erdőtalaj; 5. Podzolos 
b. et.; 6. Agyagbemosódásos b. et.; 7. Pszeudóglejes b. et.; 
8. Raman-féle b. et.; 9. Kovárványos b. et.; 10. Csernozjom 
b. et.; 28. Mocsári erdők talaja. Vagyis az általam írt erdő
talajok alatt nemcsak barna erdőtalaj értendő! 

Bár kioktató, de nem haragszom az érdemes szerzők 
azon megállapítására, hogy a mi éghajlati viszonyaink kö
zött sík vidéken a többlet-vízháztartás a legjelentősebb az 
erdők kialakulására, mert ezzel egyetértek. Hiszen azt írtam: 
A vízfolyásokat követő, helyüket változtató ártéri erdők te
nyészete képzelhető csak el. Ez bizony többlet-vízháztartás! 
Ezeknek maradandó nyoma viszont nincs. Az eredménybe 
ezekét is beszámítottam, ugyanis a barna erdőtalajok jó ha 
35%-ra rúgnak, míg a táblázatban ennél nagyobb százalék 
szerepel. 

Azon szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy az 
érdemes szerzőpáros által említett erdész kutatókat jól is
mertem, illetve ismerem. Magyar Pál erdőművelés és al
földfásítás című tantárgyakat oktató professzorom volt, s 
mivel egymás melletti házban laktunk, az egyetemen kívül 
is sokat találkoztunk és beszélgettünk. Májer Antallal, Járó 
Zoltánal, de a nem említett Babos Imrével is szoros mun
kakapcsolatban álltam, Szodfridt Istvánhoz pedig mély ba
rátság köt. Munkáikat, felfogásukat nagyon jól ismerem, 
pontosan ezért nem írtam barna erdőtalajról. 

Mivel erdőmérnök vagyok, nemcsak biológus-botanikus 
szemmel nézem a dolgokat, hanem mérnökivel is. A mér
nök alapállása a matematikai és logikai gondolkodás, ezért 
mindennek, akár mások, akár saját magam állításai, mindig 
utána számolok. Az 1-2% a következőképpen jött ki: ha 
10 000 km összes hossznak vesszük azokat az alföldi víz
folyásokat, amelyeket erdők kísértek a két part mentén 
mondjuk 50-50 m szélességben, az területileg 100 000 ha, 
azaz az ország területének 1,1%-a. Akinek elmondtam ezt 
az érvelésemet, azok mind sokallták. Az Önök 5% feletti 
öntéstalaja vajon honnan való? Azokon mind zárt erdő volt? 
Állandó vízborította területeken fa nem tenyészik, csak a 
kiemelkedéseken, a mangrove erdőkben pedig olyan fák nő
nek, amelyek léggyökerekkel rendelkeznek. 

Az általam történelmi tényekkel bizonyítottakkal szem
ben az érdemes szerzőpáros döntő tudományos érve „...nem 
zárták ki, sőt valószínűsítik... a mainál jóval több erdőt ta
lálnánk". A mellékelt táblázat szerint a teljes Nagy-Alföld 
erdősültsége már túllépte a honfoglalás kori faborítottságot, 
de mint látjuk, a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl keletre 
lévő részeinek erdősültsége másképpen alakult. A Duna-Ti
sza közén a növekedés az alföldfásítási program eredménye, 
amelyet a főhaditanács 1753-ban katonai érdekből javasolt, 
miután terepbejárás során nem találtak fát. Fásításra a Hely
tartótanács 1755. május 10-én körrendeletben szólította fel 
a törvényhatóságokat. Skopek Ferenc Pest vármegye főjegy
zője 1762. február 28-án akác telepítését javasolta homokos 
területeken. A mai erdősültség több mint 200 év fásításának 
eredménye zömmel akác-, feketefenyő-, nemesnyár-cseme
tékkel, amelyeket természetes állapotban nem valószínű, 
hogy itt találnánk. A Tiszától keletre lévő részeken a fo
lyószabályozás következtében zuhant le az erdősültség és 
csak nehezen növekedik, mert a talajvízszint-csökkenés tel
jesen megváltoztatta a termőhelyi adottságokat. 

Azt, hogy az érdemes szerzőknek miről van fogalmuk, 
sajnos nem tudom, de én nagyon jól ismerem a természetes 
vegetáció mozaikos szerkezetét, hiszen légifényképes meg
határozásukról több írásom jelent meg, például Az Erdő 

Mennyi víz jut a csapadékból a talajvízbe? 
Ismert tény, hogy a talajvíz újraképződésének a tenyészidőszakon kívüli csapadék a legfőbb for
rása. Hesseni erdőhidrológiai vizsgálatok szerint a tenyészidőszaki csapadék mintegy 35%-a jut 
el bükkös alól a talajvízig, vöröstölgyes alól 30-34%, tölgyes alól 15-55%, erdeifegyves alól pedig 
12-31%. A tól-ig határok között mozgó értékek jelzik, hogy a százalékok változnak a termőhelyi 
körülményektől, az állomány korától függően, ezért a közölteket legfeljebb tájékoztató adatként 
lehet elfogadni. Megjegyezzük, hogy hasonló hazai adatokra nagyon nagy szükségünk lenne. 

(Hessische Forstl. Versuchsanst, Jahresbericht 1994. Ref.: dr. Vig Péter) 



• 

ERDÉSZETI T U D O M Á N Y 

1983. évi 3. számában a 110-114. oldalon: Talajtípus tér
képezés légi fényképekkel mezőgazdasági területen. Sőt Ja-
kitts Pállal az 1960-as, 1970-es években folytatott szakmai 
beszélgetéseinken a mozaikosság időbeni változása is szóba 
került. Itt ismét a szerzőpáros figyelmetlensége az okozója 
a következtetésüknek, ugyanis írásom lényegét nem értették 
meg: azért kell szétválasztani a homoki tölgyeseket a ho
mokpusztáktól, mert a szóban forgó terület vagy füves tér
ség, vagy zárt erdő. Különben öszevonva zárt erdőnek tart
ják a botanikusok, és így jön ki az ország természetes er
dősültségére a 85,5% (lásd Jakuts Pál: Magyarország leg
fontosabb növénytársulásait, megjelent a több szerző által 
írt Növényföldrajz, társulástan és ökológia, Tankönyvkiadó 
1981. 225. oldalán a 7. fejezetben és az ez alapján kelet
kezett Bartha 1996-os írásait). Ugyanez az indoka a többi 
említett összevont kategóriák szétválasztási igényének is. 
Az erdős-sztyepp kifejezéssel (bár a nemzetközi iroda
lomban is meghonosodott) nem tudok egyetérteni, mert 
vagy sztyepp, vagy erdő, amit külön kell kezelni. A helyes 
a fás-sztyepp lenne, ez nem adna félreértésre okot, és a fü
ves térségeket nem sorolnák a zárt erdők közé. Az erdészeti 
gyakorlat és az erdőtörvény is nem erdős-legelőt, hanem 
fás-legelőt ismer, ahol a faborítottság mértékét meg kell ha
tározni, így nem lehet mellébeszélni. Az ország erdősültsé
gébe pedig csak a fával borított rész szerepel, a gyep pedig 
a legelőhöz adódik. 

írásomban nem a Hanság természetes erdőtlenségét bi
zonyítottam, hanem az ott előfordult tőzegteriiletek fátlan-
ságát, ismét figyelmetlenség. Viszont a tőzegterületeket 
Bartha 1996-os cikkének térképe zárt erdőnek tüntette fel. 
Az, hogy a tőzegterületek fátlanok voltak, azt az 1948-as 
tőzegkutatás során a tőzegterületek térképének elkészítése
kor tapasztaltuk, ahol tőzeg volt, amelyet a 250 m-es négy
zethálóban végzett kézi fúrások alapján állapítottunk meg, 
ott fát nem láttunk. A tőzegterület határán kívül találtunk 
csak facsoportokat. írásomban az erről szóló részben két fél 
mondat a nyomdai munka során véletlenül kimaradt. A két 
teljes mondat a következő: „A tőzeg 1-3 m vastagságú ré
tege sás-, kákarostokból alakult ki, s a területen amióta a 
tőzeg keletkezett nemhogy erdő, de fa sem volt. A tőzeget 
azóta kitermelték és az erdészek a tőzeg fekü talajára erdő
ket telepítettek." Valószínű Zólyomi Bálint által a 30-as 
években készített aktuális vegetációtérképén csak a tőzeg
területeken kívül látott facsoportokat ábrázolhatta, bár az 
írásomhoz mellékelt térkép másolatán a tőzegterületet 8-as 
és 10-es jellel írta meg, amit kifogásolok, mert pontosan 
ezen a térképen egyértelműen szét lehetett volna választani 
az ártéri ligeterdőket és mocsarakat, valamint a rétlápokat 
és láperdőket, amit a mi 1948-as geodéziai mérésekkel ki
tűzött négyzetháló pontjaiban végzett fúrások alapján készí
tett térképünkön elvégeztünk. Talán ez a munka inkább tu
dományos érv, mint Zólyomi Bálint térképei, amelyeken 
összevon ellentétes kategóriájú növénytársulásokat. 

Mintegy 40 éven át foglalkoztam az ország térképezésé
vel három intézmény keretén belül. Többször bejártam az 
országot, szinte minden zegét-zugát ismerem, láttam az egy
kori ligeterdők, láperdők maradványait szerte az országban, 
de mindig számoltam is, és ezért jutottam arra a következ
tetésre, amit leírtam. Ehhez nem éleslátás, hanem számos 
ember véleményének meghallgatása szükséges. Ha a tisztelt 

szerzőpáros is elgondokozna a látottakon és főleg számolna, 
akkor talán hasonló következtetésre jutna. A célom írásom
mal az ország zárt erdőségeinek meghatározása volt. Gon
doljuk csak el, ha egy hektáron, ami 100 x 100 m = 
10 000 m", amelyen egy 10 x 10 = 100 irT-es facsoport 
van, a többi gyep, láp, mocsár vagy bármi más, akkor a 
facsoport, vagyis a faborítottság a terület 1%-át teszi ki! Ha 
az érdemes szerzők és botanikusok a látottak alapján nem
csak ítélnének, hanem mérnének, számolnának és érdeklőd
nének, valamint más tudományok eredményeire is figyel
nének, talán közelebb jutnánk gondolkodásban egymáshoz. 
Annak idején Priszkosz rétor személyesen tapasztalta, hogy 
ott fogadta Attila a követségüket, ahol sem kő, sem fa nem 
volt. Ezt a mai botanikusok egészen hihetetlen kijelentésnek 
tartják, pedig mint írtam, a katonák 1300 év múlva is 
ugyanazt tapasztalták. 

Sok helyütt a mai erdők képe helytelen következtetésre 
vezethet, ha nem ismerjük az erdő történetét. Különösen a 
folyók szabályozásával, a talajvízszint csökkenésével az ad
dig összefüggő vízfelület lecsökkent és jobb feltételeket, sőt 
megélhetést biztosít az erdőknek. Természetesen a maga
sabb részeknél, ahol a fák álltak s a talajvíz eltűnt, a régi 
őshonosnak mondott fafajokkal erdősíteni nem lehet. A 
Hanságban a kitermelt tőzeg helyén és a sekélyebb vízmen
tes tőzegre telepített erdőkből sem lehet következtetni. A 
középhegységi bokorerdők zöme a XIX. századi erdőkiter
melés utáni legeltetés és termőréteg-lemosódás következ
ménye, nem természetes állapot. Csak a saját szemünkkel 
látott dolgokra hivatkozni téves utat jelent. 

írásom mondanivalójának lényegéhez (a táblázat Sík vi
déki erdők tényleges faborítottságához, amelynek megálla
pításáról szól az egész írás) érdemben nem szóltak hozzá. 
Nem mondták ki és indokolták meg, hogy az összevonások 
miatt kétes értelmű kategóriáknak mennyi a valóságtartal
muk, vagyis mennyi tényleges faborítottságot tartalmaznak. 
Amíg ebben bizonyítékok alapján nem nyilatkoznak, addig 
csak a látottak alapján közismert dolgok hangoztatásával 
üres általánosságokat tartalmazó vagdalkozás a bírálatuk. 

Befejezésül újra csak azt tudom mondani, nem az ered
ményen (1-2%, illetve 5%-nál több), hanem a módszeren 
kell vitatkozni, vagyis hogy milyen tényeket veszünk figye
lembe véleményünk kialakításánál, nehogy csak saját szak
tudományunk megállapításaira támaszkodjunk. Az, hogy 
valakinek más a véleménye, az nem azt jelenti, hogy nin
csenek ismeretei, hanem más ismerethalmaz birtokában van 
és ennek eredője a más vélemény. Tehát egymás ismeret-
halmazát kell megismerni és a véleményalkotó rendszerét. 

Év Erdősültség százalék Év 
Teljes Alföld Duna-Tisza köze Tiszától keletre 

896 11,0 5,0 14,0 

1514 11.0 5,0 14,0 

1782 8,9 4,6 11,2 

1896 4,2 7,2 2,8 

1925 4,3 7,5 2,8 

1965 8,7 11,6 7,3 

1995 12,2 18,0 9,3 

Németh Ferenc 



MEGHÍVÓ 
Az Országos Erdészeti Egyesület és a Pilisi Parkerdő Részvénytársaság 

ORSZÁGOS ERDÉSZBÁLT tart 2000-ben, 
államiságunk ezredik esztendejében, VISEGRÁDON, a Sirály Étteremben 

2000. január 29-én szombaton 18 órától, amelyre 
szeretettel hívja az ország erdészeit, kedves hozzátartozókat, barátokat. 

A zenét a J o z e f B a n d szolgáltatja. 
Vacsorát a S i r á ly É t t e r e m kitűnő csapata készít és szolgál fel. 

Italt asztalnál és bárban lehet fogyasztani (saját költségre). 
Asztalfoglalás, társasági asztalok kérésre kialakíthatók. 

A b á l e seménye ibő l : 
A magyar néptánc évszázadaiból részletek (a ráckevei Kéve Néptáncegyüttes összeállítása) 

Berecz András mesélő pajzán meséket mond. 
Éjfél után tombola! 

A távolról jövőknek szálláslehetőséget biztosít az ELTE vendégház és a Honti Panzió az étteremtől 
500 m-re. Tombolatárgyakat, felajánlásokat örömmel fogadunk. Báli belépő ára elővételben 2500 Ft, 

helyszínen: 3000 Ft. Szállás reggelivel 2500 Ft-tól. 
Jelentkezni lehet Kissné Szabó Gabriellánál, Kertész Józsefnél (2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.) 

Telefon: 26/398-133. Fax: 26/398-229. Jelentkezési határidő: 2000. január 10. 

Jöjjenek el oldódni, kikapcsolódni. 

Joglesen 
Magyar Közlöny: 
11/1999. (X.29.) KöM r. A Dél-Mezőföld Tájvédelmi 
Körzet létesítéséről 
1999. XCII. tv. A területfejlesztésről és a területren
dezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról 
7/1999. (XI.3.) SZCSM r. Az egyéni védőeszközök 
munkavédelmi megfelelőségét vizsgáló szervezetek 
kijelölésének részletes szabályairól 
95/1999. (XI.5.) FVM r. A Szaktanácsadói Névjegy
zékről 

Jeles erdészek életrajza 
Az alsó-szászországi erdőigazgatóság támogatásával vas
kos kötet jelent meg. Bemutatja a térség jeles erdészeinek 
életrajzát és szakirodalmi munkásságát. A kötetet Frank 
Kropp és a magyar származású Rozsnyay Zoltán szerkesz
tette. Külön fejezet foglalkozik a göttingeni Erdészeti Kar 
jelentőségével, továbbá a clausthali és Hannoversch Mün-
den-i királyi erdészeti szakoktatási intézmények törté
netével. Említést érdemel még Rozsnyay részletes tanul
mánya a kötetben WUkens Dávid Henrikről, aki a selmeci 
erdészeti oktatásban is kiváló szerepet játszott és emlékét 
emlékkő örökíti meg a soproni Botanikus Kertben. 
A kötet tanulmányozása felveti a kérdést: vajh mikor je
lenik meg hasonló a magyar erdészekről? 

(Aus dem Walde, 1998. Mitt. aus der Niedersáchs. 
Landesf. verwalt. Heft 51. Ref: dr. Bidló András) 

Erdészeti Albizottság alakult az Országgyűlés Me
zőgazdasági Bizottságán (Mg.B.) belül. Elnöke az 
Mg.B. alelnöke: Bebes István országgyűlési képviselő 
(FIDESZ). Tagjai: Font Sándor (MDF), Hanó Miklós 
(FKGP), Kapronczi Mihály János (MIEP), dr. Kupa Mi
hály (független), dr. Kis Zoltán (SZDSZ), dr. Orosz 
Sándor (MSZP) és Szabó Ferenc (FIDESZ) ország
gyűlési képviselők. 

o o o 
Az MTA EB új vezetősége. A Magyar Tudományos 
Akadémia osztályainak és bizottságainak körében a 
közelmúltban végbement tisztújítás során új veze
tőséget választott az Erdészeti Bizottság. Az EB új 
elnöke Mátyás Csaba erdőmérnök, az MTA doktora, 
a Soproni Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára. 
Alelnök Winkler András faipari mérnök, az MTA dok
tora, a Soproni Egyetem intézetigazgató egyetemi 
tanára. A A bizottság titkára Führer Ernő erdőmér
nök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az 
Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója. Prof. dr. 
dr. hc. Sólymos Rezső erdőmérnök, akadémikus a vá
lasztások során az MTA Agrártudományok Osztály
ának elnökhelyettese lett. 

o o o 
Eredményes munkát kívánunk valamennyi tisztség
viselőnek. 



A brazil partvidéki esőerdők egyik utolsó tanúja a 
linharesi rezervátum 

A világ erdészeti erőforrásaiból - a biológiai sokféleséget 
tekintve - még mindig Brazília birtokolja a legnagyobb há
nyadot. A közismert mértéktelen erdőpusztítás a közhiede
lemmel ellentétben nem az Amazonas medencéjében a leg
kritikusabb, hanem az ország délkeleti, atlanti partvidékein. 
Ugyanis Brazília atlanti lombhullató esőerdő zónája ma ere
deti területének alig 4%-ára zsugorodott. Az erdőpusztítás 
mértéke különösen az elmúlt évtizedekben volt hihetetlen 
gyors mértékű. Espiritu Santo államban 20 évvel ezelőtt 
még mintegy 30%-ot foglaltak el ezek az erdők, ma csak 
1,5%-ot. Az országutak menti legelőkön még sokfelé látha
tók az esőerdők tanúfáinak óriási, elszenesedett tuskói és 
rönkmaradványai. 

A Rio Doce bányászati, papíripari és szállítási tröszt Lin-
hares városka mellett 22 000 hektár erdőterületet vásárolt 
fel azzal a céllal, hogy a terület faunáját és flóráját meg
őrizzék. Az ökoszisztéma kb. 1500 növényfajából 700 fás 
növény. A gerinces faunából kiemelendő a 228 madárfaj és 
131 emlős. A terület egy része már degradálódott, kizsige
relt másodlagos erdő. Itt az ökoszisztéma-rehabilitáció kü
lönböző módszereivel próbálják az eredeti állapotot vissza
állítani. 

A Linhares rezervátum ma már világhírű. Az ökológiai
biológiai kutatások mellett figyelemreméltó, hogy egy 3 
millió csemete előállítására képes csemetekertet tartanak 
fenn, ahol az esőerdő kipusztulástól fenyegetett fafajait sza
porítják és értékesítik részben erdőtelepítési, részben parko
sítási célra. Jelenleg mintegy 150 fafajjal foglalkoznak. A 
bevételekből a rezervátum ma már önellátóvá vált. 

A rezervátum fennmaradását a környékbeli lakosság orv-
vadászása, falopása, erdei legeltetése komolyan veszélyez
teti. Ezért a vállalat a területet 200 km hosszú kerítéssel(l) 
vette körül, 12 km-enként egy-egy erdőőr vigyázza a rendet, 
amelyet folyamatos motorbiciklis járőrözés erősít meg. A 
rendfenntartás komoly nehézségekkel jár, az alkalmi ösz-
szetűzéseknek már halálos áldozata is volt. 

Hasonló törekvésekkel más nagy cellulózipari vállalatok
nál is találkozni lehet, így a Bahia Jul Cellulosa S.A. és a 
Veracruz Forestal LTDA egyaránt tart fenn erdőrezervátu
mokat, amelyeket még növelni is kívánnak, részben felvá
sárlás, részben rontott (szekunder) erdők rehabilitálása ré
vén. Az utóbbi vállalat egyik 6100 ha-os komplexumát to
vábbképzésre, környezeti oktatásra alkalmas bázissá fejlesz

ti és kooperációs projekteket hoz létre bel- és külföldi ku
tatóhelyekkel a flóra és fauna monitoring megvalósítására. 

Mindez nem véletlen, Brazíliában - részben a világ köz
véleményének nyomására - rendkívül szigorú környezetvé
delmi előírások vannak érvényben. Ezek a mező- és erdő
gazdálkodásra egyaránt érvényesek. A számos gazdálkodási 
korlát közül kiemelendők a következők: 

- a táj maximum 20%-ára terjedhet ki az ültetvények 
területe; 

- ültetvénylétesítés, fahasználat a folyóvizeket legfeljebb 
30, állóvizeket legfeljebb 50 méterre közelítheti meg; 

- égetés (pl. vágáshulladéké) csak kivételesen engedé
lyezett, ezzel a gazdaságok nem is élnek, mert talajvédelmi 
okokból a hulladékot a területen hagyják. 

Míg a nagy ültetvényes vállalatoknál jól érzékelhető a 
törekvés a törvények betartására, ez a mezőgazdaság vi
szonylatában fel sem merül. Ugyanúgy, ahogy Magyaror
szágon is csak az erdésztől kérik számon a biodiverzitás 
fenntartását, Brazíliában a magán földbirtokos azt csinálja 
a birtokán, amit gondol. Továbbra is vágják az erdőket, el
sősorban legelők nyerése érdekében. Ha szankcióra egyál
talán sor kerül, az csak jelképes összegű. 

Bahia államban 84-ről 4%-ra csökkent az esőerdők terü
lete 50 év alatt. A brazil északkelet egy jellemző körzetében 
(Portó Seguro) a területhasznosítás a következőképpen ala
kult az elmúlt években: 

legeltetés 
szántóföld 
lakóterület, partok 
központi ellenőrzés alatt erdő 
(többé-kevésbé érintetlen) 
használaton kívüli, jórészt degradálódott, 
tönkretett területek 

Amennyiben a kormányzati ellenőrzés erőtlenségén nem 
változtatnak, és a „mezőgazdaság" címén folytatott rabló
gazdálkodás tovább folytatódik, nemcsak a végletesen deg
radálódott területek aránya fog növekedni, hanem az atlanti 
trópusi erdők azokra a töredékterületekre fognak zsugorod
ni, amelyeket az erdőgazdaságok még időben fel tudtak vá
sárolni. Pedig az atlanti erdők fajgazdagsága és változatos
sága még az amazóniai esőerdőkét is meghaladja. A vesz
teségek már ma is helyrehozhatatlanok. 

Mátyás Csaba 

65% 
1% 
7% 

4% 

23% 

fogyatkozó kétéltűek 
Világszerte drámai mértékben csökken a kétéltűek száma. Helyenként már nem csupán egyedszám-csökkenés
ről, hanem bizonyos kétéltű fajok kihalásáról is szó van. A pusztulást nagyon sok helyen megfigyelték, amely 
nem kerüli el sem a nemzeti parkokat, sem pedig az egyéb védett élőhelyeket. 
A WWF Élő Bolygó Kampányának jelentése 281 édesvízi faj népességének alakulását elemzi, közöttük 54 kétéltű 
szerepel: békák, varangyok, szalamandrák és gőték. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a vizsgált adatok szerint 
az édesvízi fajok felének csökken az egyedszáma. Okok: élőhelypusztulás, betegségek, éghajlatváltozás, ultrai
bolya sugárzás, szennyező anyagok, betelepített fajok. 



Madárvártán 
\ / 

A* madarak világpolgárok! Útlevél és vízum nélkül, szaba
don közlekednek országok és kontinensek határain át. 

A laikus szemlélőnek úgy tűnhet, mintha csoportos kirán
dulásra, vagy „üdülés"-re indulnának nagy csoportokban, úgy 
ősz elejétől, a tavaszt és nyarat nálunk töltő, számos fiókát 
költő és nevelő szárnyas barátaink. 

A valóság más. Az északról dél felé, majd délről észak irá
nyába történő szárnyalásuk létfeltételeik, családalapításuk, faj
fenntartásuk, illetve puszta fennmaradásuk érdekében - éven
ként szabályszerűen ismétlődő - élettani cselekedetük. Költöző 
madaraink elvonulásának elsődleges oka az időszakos táplá
lékhiány, amely a téli hideg és a havazás következménye, 
ugyanis a táplálékul szolgáló rovarok, giliszták, békák stb. mé
lyen a talajba húzódnak, az ősszel lehulló magvakat pedig be
fedi a hó. 

A vonulás - főként a kisebb madarak számára - kegyetlen, 
veszélyektől terhes megpróbáltatás. A gyakran nagyobb tömeg
ben vonuló madarak számát csökkenti a kimerülés, sajátos be
tegségek, az elkerülhetetlen időjárási nehézségek (csapadék, vi
harok stb.), a ragadozó madarak zsákmányolása, valamint a 
legveszedelmesebb madárpusztító lény: az ember! Igen. Dél-
Európában még most is dívik az Afrika felé tartó kismadarak 
tízezreinek behálózása, leölése és elfogyasztása. 

Az állandó madárfajok, amelyek egész éven át, a hideg és 
havas teleken is itt maradnak (cinkék, harkályok, csuszkák, ve
rebek stb.), életben maradásuk érdekében a mi segítségünkre 
szorulnak. Szinte valamennyi itt telelő madárfaj egyedei behú
zódnak a lakott településekre, hogy a hómentes területeken 
vagy a mesterséges madáretetőknél élelmet találjanak. 

Az általunk eszközölt téli madáretetés csak szerény viszon
zása annak a le nem mérhető haszonnak, amit madaraink rovar-
és gyommagfogyasztásukkal a kertek, erdők és a mezőgazda
ság részére nyújtanak. 

Kiváló alkalom és lehetőség a „háztáji" madáretetőre járó 
madárfélék jobb megismerése, a viselkedésükből (etológia) 
eredő érdekes vagy újszerű következtetések kialakítása. írá
somban saját megfigyeléseimből nyert tapasztalataimat kívá
nom közreadni, néhány ismert vagy kevéssé ismert madárfaj 
hazai jelenlétének, illetve számának - örvendetesen folyamatos 
- gyarapodásával kapcsolatban. 

O 
Számomra a meglepetés madara az örvös galamb (Cokimba 

palumbus L.). Népi nevei: örvös, székács, székácsgalamb, ör-
mösgalamb, nagy vadgalamb. 

Az európai galambfajok között a legnagyobb, súlya eléri a 
480-500 grammot. Élőhelyül a fenyveseket kedveli, mivel azok 
hulló magjai képezik kedvenc táplálékát. Magyarországon csak 

ritkán találkozunk vele lakott helyeken, szemes, vad szilaj ma
dár. Vonuló, márciusban érkezik, októberben távozik a Föld
közi-tenger partvidékére. Fészkét lazán építi, olyannyira, hogy 
fenekén a tojások átfehérlenek. Évente kétszer költ. 

Megfigyeléseim: 
1998. április 6-án a kora reggeli órákban, konyhám ablakán 

kitekintve a füves udvarra, szinte hihetetlennek tűnő látvány 
fogadott: egy örvös galamb „szedegetett" az udvaron. Ezt kö
vetően egy héten át hallgattam szomorkás bugását és észlel
hettem a telkem keleti oldalán húzódó óriás tuja-sor (Thuja 
plicata) mellett/felett történő átvillanásait. Április 11-én - szin
te egész napon át - fészeképítési anyagot szállítottak-hordtak 
a mintegy 8 méter magas tujára. A fészek elkészült, az örvösök 
pedig elmentek, mert hétvégi napokon 10-15 gyermek zsivaj-
gásától hangos a szomszéd udvar, s ezt már nem birták elvi
selni a nagy meglepetést okozó szárnyas vendégek. 

1999. március 16-án visszatértek, megérkeztek ismét az ör
vös galambok. A hím - több napon át - a szomszéd telken 
álló, s mintegy 15 m magas nyírfán búgta bús énekét, míg a 
tojó - érzésem szerint - a fészken ült. Aztán bekövetkezett az 
előző évihez hasonló, igen hangos hétvége és a nagy vadga
lambok másodszor is elhagyták választott költőhelyüket. 

Érdekes és elgondolkoztató e galambpár különös viselkedé
se élő-, illetve szaporodási helyük megválasztását illetően. 
Fészkelési helynek kiváló az óriás tuja, mert koronája sűrű, 
megfelelő védelmet biztosít a szárnyas és szőrmés ragadozók 
ellen, fészektakarása (álcázása) kitűnő. A 25 törzsből álló tu-
jasor szinte minden évben bőséges magtermése okán számos 
magevő madárfaj látogat udvaromba. Valószínű, hogy az ör
vösök is a fészekrakási hely kiválasztásánál a fentieket fontos 
feltételének tekintették. Ezzel szemben figyelmen kívül hagy
ták azt a tényt, hogy a „fészkelő-fa" három, 25 méter távol
ságra lévő családi ház „félkörében" van. 

Mint érdekességet említem meg, hogy az európai népek ta
lán mindegyike - ahol fészkel a nagygalamb - megkedvelte 
azt, és bús-bánatos bugásához szöveget is szerzett a népkölté
szet. 

A magyar népi poéta a párjátvesztett hím galamb bugását 
az alábbi versikével fejezi ki: 

„Mit vétett szegény? 
Mit vétett szegény? Mit? 
A szomszédos szlovákok, akiknek szintén kedves madaruk 

a székács, a párját sirató nőstény galamb bugását a követke
zőképpen emlegetik: 

„Chud'y som chudy, 
Ztratil som staryl Juj!" 
Magyarul: 
„Szegény vagyok, szegény, 
Elvesztettem öregemet (férjemet), Juj!" 
Az örvös galambról meg kell említeni azt, hogy nagy gyom

mag-fogyasztásával a mezőgazdaságnak és az erdőgazdaság
nak egyaránt számottevő hasznot hajt. Vágásteriileteken, ahol 
a napfény hatására burjánzanak a gyomok, nyári-őszi időszak-

Vörös lista a világ veszélyeztetett fafajairól 
A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) a világ veszélyeztetett növény- és állatfajairól tematikus vörös üsta 

sorozat kiadását indította el. Ennek keretében jelent meg a „The world list of threatened trees" c. 650 oldalas kiadvány, mely 
a Föld veszélyeztetett fafajait veszi sorra. Fa alatt azokat a fás szárú, törzzsel rendelkező fajokat értik, amelyek 2 méternél 
magasabbra nőnek, ezen definíció értelmében közel 100 ezer fafaj található a Földön, melyek közül 77 kipusztult (igaz 
közülük 59 faj botanikus kertekben még megtalálható), 976 faj a kipusztulás közvetlen közelében áll, 1319 fajt erősen 
veszélyeztetnek, 3609 fajt pedig sebezhetőnek tartanak. További 1014 fafaj nagy valószínűséggel hamarosan valamelyik 
veszélyeztetettségi kategóriába fog belépni. A veszélyeztető tényezők közül elsősorban a fakitermeléseket, intenzív táj
használatot, legeltetést lehet kiemelni, de jelentős az invazív fajok miatti visszaszorulás is. Az európai fafajok közül a 
listán szerepel többek között az Abies sibirica ssp. semenovii, Buxus colchica, Larix decidua var. polonica, Picea omorika, Pinus 
nigra ssp. dalmatica, Pinus peuce, Platanus orientális, Cédrus brevifolia, Betula oyeoviensis, Phoenix theophrasti, Prunus lusitanica. 

Dr. Bartha Dénes 



ban, szinte minden alkalommal találkozhatunk „gyommag
gyűjtő" galambjainkkal. Megérdemlik a védelmet és tiszteletet. 

O 
A természetben élő, dolgozó vagy kiránduló emberek előtt 

is alig ismert madár a sárgafejű királyka (Regulás regulus L.), 
amely Európa legkisebb madara, súlya 4-5 gramm között van. 
[Az ökörszem (Trogladytes trogladytes L.) 5-6 gramm súlyával 
„molettebb" a királykánál.] 

Kedvenc élőhelyei a fenyőerdők. Korábban úgy tartották, 
hogy csak a magashegységi fenyvesekben fészkel és költ, s 
Magyarországra az őszi hónapokban látogat el. Ma már tudott 
tény, hogy szórványosan költ a Sopron-Kőszegi hegyvidéken, 
a Bakonyban, a Bükkben és a Sátor-hegységben. 

Nehéz megfigyelni kicsinysége, főként lucfenyőkön, nagy 
magasságban történő fészkelése miatt. De rovarpusztító tevé
kenysége közben olyan - sajátos - mozdulatokat végez, amit 
folyamatos szárnyverdesésnek nevezhetünk, s ez könnyebb fel
ismerésre nyújt lehetőséget. 

Neves ornitológusaink elragadtatással és hasznosságuk fel-
becsülhetetlenségével írnak a királykákról. íme néhány idézet: 

Chernél István: „...az erdész igazi áldásnak tekintheti jelen
létüket a fenyvesben, amelynek rovarellenségeit hatalmasan ti
zedelik." 

Hermán Ottó: „...az aranynál is hasznosabb kis jószág. A 
piciny királyka madár éven át hárommilliónál is több rovart 
emészt föl mindenféle állapotában." 

Vertse Albert: „Őszi hónapokban a dombvidéki és alföldi 
erdőkben, kertekben, ahol fenyőfák vannak, jelenik meg. A 
fenyvesek legszorgalmasabb, legértékesebb rovarpusztítója." 

Megyfigyeléseim: 
Tényleges szolgálati időm alatt is többször, de csak ritkán 

találkoztam királykákkal. Jelenlegi lakásom sziklakertjének kö
zepén egy 6 méter magas, fiatal vörösfenyő áll. Rajta és körü
lötte 4-5 különböző típusú madáretető várja a tél szárnyas ven
dégeit. Az 1998-as év időjárása nemcsak a peronoszpórának 
és a lisztharmatnak, de a fenyő-gyapjastetú'((Pineus pini) el
szaporodásának is kedvezett. Szinte „meszesnek" látszott ked
venc fafajom a töménytelen fehérbundás apróságtól. Majd vá
ratlan segítség érkezett. 

1998. szeptember 3-án egy királyka-pár, majd a következő 
5 napon át 2-3 pár látogatta a vörösfenyó't. Szeptember 10-től 
- három napon át - mintegy 18-20 madárból álló királyka-csa
pat végezte a gyapjastetvek pusztítását. 

Lenyűgöző látvány, ahogyan és amilyen szorgalommal, ak
robatikus mozdulatokkal, szárnyacskáikkal egyensúlyozva vé
gig „vadásszák" a lelógó, 2-3 mm vastagságú vörösfenyóhaj
tásokat. Néha úgy éreztem, hogy ezek a kedves kis tollas tör-
pikék bemutatót tartanak akrobatikáből a napraforgó magját 
kopácsoló cinkéknek és csuszkáknak. 

Abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy a délre néző 
padlásszobám reluxás ablakából négy méterre áll a fentebb em-

Ökológiai katasztrófa 2100 körül? A XXI. század vé
gére globális környezeti katasztrófa következhet be -
állítja az IPCC, a globális éghajlatváltozással foglalkozó 
tekintélyes kormányközi szervezet. A fosszilis tüzelő
anyagok, valamint az esőerdők égetésekor felszabadu
ló szén-dioxid kibocsátásának mértéke mintegy ötszö
rösére emelkedhet, és ez elég ahhoz, hogy a szén-dio
xid lekötésében fontos erdőségek elpusztuljanak, s to
vább növekedjen a légkörbe jutó üvegházgázok meny-
nyisége. Sok szakértő ezért a kibocsátás legalább 80 
százalékos csökkentésében látja a természeti katasztró
fa elkerülésének egyedüli lehetőségét. 

Élet és Tuáomány 

lített vörösfenyő. Észrevétlenül, jól elhelyezkedve, akár órákon 
át figyelhettem a „szükség-konyha" szárnyas látogatóit. 

O 
A harmadik madárvendégem is az apró jószágok közé tar

tozik. Kedvenc élőhelyének nevét viseli a. fenyves cinke (Parus 
ater L.). Az Alföldet kerítő hegységek fenyveseiben költ, s 
őszi-téli kóborlásai alkalmával - gyakran királykákkal együtt 
- látogatja az alföldi és dombvidéki erdők, parkok és kertek 
fenyőfáit is. Hűséges látogatója a fenyők között kialakított ma
dáretetőknek. Nagysága a kék cinegéjével megegyező, mintegy 
8-10 gramm a súlya. Tollruhája szerény, a fekete és fehér szí
nek ötvözete, nem olyan színes, mint amilyent kék rokona vi
sel, nincs „nyakkendője", mint a széncinkének és fejebúbján 
nem hord üstököt. Egyszerűsége mellett fáradhatatlan rovar
pusztítója a fenyők, illetve fenyvesek rovarkártevőinek. 

Megfigyeléseim: 
Az 1964-1984. közötti években a Gödöllői Arborétumban, 

majd 1985-től jelenlegi (Máriabesnyő) lakásomnál van lehető
ségem a téli etetőre járó madarak megfigyelésére. Az arboré
tumban eltöltött 21 év során, szinte minden téli időszakban 
észleltem egy-két fenyves cinke példányt - a főként naprafor
gómagot tartamazó etetőknél - de csoportosan egyszer sem. 
Meglepetésként ért, hogy itt Máriabesnyőn, immár több mint 
15 éve rendszeres látogatóim „háztáji" madáretetőimnél a feny
ves cinkék. Az első években csupán 1 -2 példány fogyasztott a 
függesztett „lopótök"-ből szotyolát. Az utóbbi 2-3 télben több 
alkalomal regisztrálhattam 5-6 példányból álló csoportocska je
lenlétét és jó étványú étkezését. 

Minden cinkefajnál tapasztalhatunk sajátos és jellemző vo
násokat, amelyeket a téli madáretetőknél jól megfigyelhetünk. 
A széncinkék irigyek és verekedősek. A kék cinegék félénkek 
és óvatosak, de nem könnyen hátrálnak meg a nagyobb és erő
sebb „szenesek" előtt sem. A fenyves cinegék a nyugalom és 
közömbösség képviselői. Érdekességként említhető, hogy míg 
a két előző cinegeféle ágról ágra ugrálva közelíti meg a nap
raforgómaggal feltöltött etetőt (lopótök), a fenyves cinege tá
volról is „jól irányzott" repüléssel „vágódik" be az etető röp-
nyílásán, s a következő másodpercben - csőrében a maggal -
toronyiránt repül a fa tetejére, s ott töri fel és fogyasztja el a 
„zsákmányt". Az újabb magért - mondhatni - „zuhanórepülés
sel" száll alá az etetőbe. 

O 
Három olyan madárfajról írtam le megfigyeléseimet, ame

lyeknek azonos létezési igényük a. fenyves élőhely. 
Az örvös galambnak a lehulló fenyőmag az elsődleges és 

legfontosabb tápláléka, de emellett rendszeresen fogyasztja a 
különböző gyomnövények (parlagfű, kender stb.) magjait is. 

A királyka, mint rovarevő madár, a fenyveserdők kártevő 
rovarainak leghasznosabb pusztítója, a fenyvesek és fenyőfajok 
szorgalmas védelmezője. 

A fenyves cinege, amely nevében viseli élőhelyének meg
jelölését, előbbi társával együtt az erdők, kertek és parkok fe
nyőit károsító paraziták legeredményesebb pusztítója. 

Évek és évtizedek során látott, megfigyelt és feljegyzett je
lenségek késztettek arra, hogy leírjam következtetéseimet. 
Meglátásom, hogy a fenyőfafajok területi gyarapodása, illetve 
korosodása a kiváltó oka az itt említett madáifajok örvendetes 
számbeli növekedésének. Kitágult, bővült élőhelyük. 

Üdvös lenne, ha ezt a természetes fejlődést tovább tudnánk 
fokozni azzal, hogy az odúlakó erdei madaraink szaporodásá
nak elősegítése érdekében, gömbfából készült műodúkat he
lyeznénk ki, biztonságos helyekre. Itt említem meg azt is, hogy 
a téli madáretetés fontos madárvédelem. 

A MADÁRVÉDELEM - elsősorban - ERDŐVÉDELEM! 



Aki megvalósította álmát 
Emlékezés Barthos Gyula erdőmérnökre, szakunk kiváló ornitológusára 

Szakmai közvéleményünk előtt széles körben ismert, 
hogy Kaán Károly, az európai hírű erdészpolitikus Zala me
gye, nevezetesen Nagykanizsa szülötte. 

E pár soros megemlékezésben a magyar erdó'mérnöki kar 
egy másik kiválóságára hívom fel a mai erdészgeneráció 
figyelmét, aki szintén nagykanizsai születésű, s kinek em
léke - a nagy előd árnyékában talán méltatlanul - egy kicsit 
a háttérbe szorult. 

Barthos Gyula 1883. június 30-án született Nagykani
zsán. Középiskolai tanulmányait szülővárosa piarista gim
náziumában végezte. Szakmai indíttatásáról életrajzi fel
jegyzésében az alábbiakat írja: 

„Véletlen, hogy mint erdészeti szakunk szerény tagja, az 
erdők növény- és állatvilágának szeretetében egy vonalon 
és együttérzésben haladhattam Kaán Károllyal, bár két év
tizedig terjedő időben egymást nem is ismertük. Mindketten 
egy városnak ugyanabban az utcájában láttunk napvilágot, 
ugyanazoknak az iskoláknak a padjaiban nevelkedtünk, de 
külön-külön ihletett meg bennünket szülőföldünk erdős tá
jainak varázsa: a Castanetum, Quercetum változatos termé
szeti kincseinek a sokfélesége. A természet szeretetéből fo
lyik általában az erdőmérnök pályaválasztása és következik 
életének és működésének az egész tartalma és egyéniségé
nek a kifejlődése. Kaánra a pályaválasztás küszöbén egye
dül az erdők szépsége hatott, míg ezeknek a soroknak az 
íróját már egyermekkorában elsősorban Zrínyi Miklós vá
rának a címer alakja, a büszke sas vezette ki a madárvilág 
ősi tanyájára: az erdőbe! Az erdő és a madár szervesen 
összefüggő együttesének lettem a szerelmese." 

Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után tehát nem 
véletlen, hogy a fiatal Barthos Gyula Selmecbányára került 
a Bányászati és Erdészeti Akadémiára, ahol erdőmérnöki 
oklevelet szerzett. 

Szakmáját Erdélyben, a Hunyad megyei gróf Kendeffy 
család erdőbirtokán kezdi, s itt, a Déli Kárpátokban, a Re-
tyezáton dolgoztot egészen az I. világháború végéig. 

Erdély elvesztése után neki is menekülnie kellett. Várat
lanul biztos állás várta szülővárosában, Nagykanizsán. Pálfi 
Alajos, a körmendi Batthyány család Nagykanizsa környéki 
hitbizományi erdőbirtokainak erdőmestere hívta maga mel
lé, aki a világháborúban elvesztette utódjának szánt erdő
mérnök fiát. 

Ajánlására Barthos Gyulát dr. Batthyány Strattmann 
László hitbizományi nagybirtokos - nyolcvan évvel ezelőtt 
- 1919. február 12-i leiratával a nagykanizsai erdőhivatal
hoz uradalmi erdőtisztté nevezte ki. 

Pálfi Alajos 1924-ben elhunyt, s Barthos Gyula vette át 
az erdőhivatal vezetését. Előbb mint erdőmester, később fő-
erdőmesterként irányította az erdőbirtok kezelését. 

1945 után az államosítás időszakában még három évig 
dolgozott - s mint a MÁLLERD Nyugati Erdőgondnoksá
gának erdőgondnoka - 65 éves korában, 1948-ban vonult 
nyugállományba. 

Beosztásánál fogva elsősorban gyakorlati szakember 
volt, a szakmán belül különösen az erdőművelés kérdései 
érdekelték. 

Dédelgetett gyermekkori álmát, a madárvilág kutatását 
tudósi felkészültséggel valósította meg. Nevét az ország je
lentős ornitológusai között jegyezték. 

Madártani és erdészeti témájú cikkei évtizedeken keresz
tül jelentek meg az Aquila, az Erdészeti Kísérletek, az Er
dészeti Kutatások és az Erdészeti Lapok c. folyóiratokban. 
A Madártani Intézet levelező tagja volt. 

Irodalmi munkásságát több tanulmány és szakcikk fém
jelzi. A teljesség igénye nélkül emelnék ki néhányat: 

• Nordcapi utam madártani és erdészeti tanulságai. 
• A dél-zalai erdó'k biológiai erdővédelme. 
• Néhány szó a madarak alkalmazkodásáról. 
• Adatok a denevérek életmódjához. 
• Az örvösgalamb mint makkevő. 
• Időjós fácánok. 
• A kakukk a madártársadalomban. 
• Adatok a fekeleharkály előfordulásához. 
• A madár és a só. 
• A baglyokról. 
• Tanulságok a gyapjaspille-fertőzöttség körül közreműkö

dő madarak biológiai szerepéről. 
• Keselyűk társaságában. 
• Tiszafa a Délkeleti Határkárpátokban. 
• A vörösfenyő természetes felújítása Zalában. 

A kiváló erdész-ornitológus 1971-ben, 88 éves korában 
hunyt el Nagykanizsán, szinte élete utolsó percéig kutatva 
kedves madártani témáit. 

Jelen megemlékezés írójának abban a szerencsében volt 
része, hogy személyesen is ismerhette és tisztelhette a ki
váló erdészt, aki megérdemelné, hogy nevét ne csak a nagy
kanizsai köztemető sírfeliratán olvashassuk. Bízom benne, 
hogy az OEE Helyi Csoportja a közeljövőben alkalmat és 
módot talál arra, hogy régi adósságunkat e téren is folya
matosan törleszthessük. 

Dr. Baráth László 

Tíz-tizenkétezer tonna növényvédő szert használnak fel a magyar gazdálkodók évente, egy hektárra körül
belül 1 kilogrammnyi hatóanyag jut. Ennek értéke mintegy 25 milliárd forint. Ezzel hazánkban a növényvédő 
szerek által okozott környezetterhelés ma csekélynek tekinthető és az elkövetkező években várhatóan ez nem 
is változik - hangzott el egy budapesti nemzetközi növényvédelmi konferencia alkalmából. 

Elet és Tudomány 



A mezőgazdasági őstermelők 
egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettsége 
Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján 

jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az ará
nyos közteherviselés elvének érvényesítés érdekében az Or
szággyűlés a következő törvényt alkotta (1998. évi LXVI. tör
vény) 

(1) A külön törvényben meghatározott egészségügyi szol
gáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése 
érdekében az e törvényben meghatározott egészségügyi hozzá
járulást kell fizetni (továbbiakban eho). 

(2) Az egészségügyi hozzájárulás százalékosan és tételesen 
meghatározott, adó jellegű fizetési kötelezettség. 

1. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 

2. § 
A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás az adózás 

rendjéről szóló 1990. évi törvény (a továbbiakban: Art.) sze
rinti munkáltatót, illetve kifizetőt terheli az általa, a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a további
akban: Szja.) szerinti belföldi illetékességű magánszemélynek 
juttatott, a 3. §-ban meghatározott jövedelem után. Ha a 3. 
§-ban meghatározott jövedelem nem kifizetőtől származik, 
vagy a kifizetőt e jövedelem után nem terheli jövedelemadó-
(adóelőleg)-megállapítási kötelezettség, az egészségügyi hoz
zájárulást a jövedelmet szerző magánszemély állapítja meg, 
vallja be és fizeti meg. 

3- § 
A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja az 

adóévben juttatott (megszerzett), a Szja. törvényben meghatá
rozott: 

aJ Az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél, az adóe
lőleg megállapításánál figyelembe vett azon összeg, amelyet a 
társadalombiztosítási szabályok szerinti járulékalap meghatáro
zásánál nem kell figyelembe venni (pl. mezőgazdasági őster
melői jövedelem). 

b/ A különadózó jövedelmek közül (pl. mezőgazdasági kis
termelő). 

Az új törvény a százalékos mértékű egészségügyi hozzájá
rulás fizetését elsődlegesen a kifizető, másodlagosan a magán
személy kötelezettségeként írja elő. A személyi jövede
lemadóról szóló törvény 6. sz. mellékletében felsorolt termékek 
ellenértéke után a kifizetett összegből csak akkor kell adóelő
leget a kifizetőnek levonnia, illetve társadalombiztosítási járu
lékot fizetnie, ha a magánszemély nem igazolja, hogy mező
gazdasági őstermelő, vagy egyéni vállalkozó. 

A fentieket figyelembe véve, mivel a kifizetőt nem terheli 
adóelőleg, illetve társadalombiztosítási járulék fizetési kötele
zettség, így a mezőgazdasági őstermelő köteles a személyi jö
vedelemadó, társadalombiztosítási járulék, valamint egész
ségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tenni, 
mégpedig a választott adózási módok szerint megállapított jö
vedelme után. 

A mezőgazdasági őstermelő egészségügyi 
hozzájárulási kötelezettsége 

a/ Az összevont adóalapba tartozó jövedelmére tekintettel 

• alapja: a választott adózási mód szerint megállapított jöve
delem, 

• mértéke: százalékos 
• fizetendő egészségügyi hozzájárulás: jövedelem 11 százalé

ka. 
b/ A különadózó jövedelme közül (mg-i kistermelő átalánya
dózás) 
• alapja: fizetendő személyi jövedelemadó (adóelőleg) 
• mértéke: százalékos 
• fizetendő egészségügyi hozzájárulás: átalányadó (adóelőleg) 

25%-a. 
Nézzünk egy-egy példát! 
a/ A 10%-os költséghányad alkalmazásakor: 

I. negyedév bevétele: 
jövedelme (1 600 000 Ft x 90%) 
fizetendő eho (1 440 000 Ft x 11%) 

1 600 000 Ft 
1 440 000 Ft 

158 400 Ft 
b/ Tételes költségelszámolás alkalmazásakor: 
• A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kis

termelő- 250 ezer forintot meghaladó, de 1 millió 500 ezer 
forintnál nem több éves bevétele esetén - nyilatkozik, hogy 
rendelkezik legalább a bevétel 20%-át kitevő összegben a 
tevékenységével összefüggésben femerült, az Szja tv. 3-as 
mellékletében költségként elismert kiadás igazolására a ne
vére kiállított számlával (számlákkal), és ezt a tényt nyilat
kozatában is megerősíti, nem kell egészségügyi hozzájáru
lást fizetni. 

• Mezőgazdasági kistermelő eho kötelezettsége: 
I. negyedév: 
(+) bevétel: 2 000 000 Ft 
(-) költség 40% 800 000 Ft 
(-) tételes költség 400 000 Ft 
(számla + nyilvántartás) 
(-) időarányos amortizáció 100 000 Ft 
(-) időarányos veszteség (1998) 400 000 Ft 
Jövedelem 
Fizetendő eho 

• Mezőgazdasági őstermelő eho kötelezettsége: 
I. negyedév: 
(+) bevétel 5 
(-) tételes költség 3 
(számla + nyilvántartás) 
(-) időarányos amortizáció 
(-) időarányos veszteség (1998) 
Jövedelem 600 000 Ft 
Fizetendő eho (600 000 Ft x 11%) 66 000 Ft 

cl Átalányadózó mg-i kistermelő eho kötelezettsége: 
I. negyedév: 
bevétel (növénytermelés) 2 000 000 Ft 
jövedelem (2 000 000 Ft x 15%) 300 000 Ft 
adó (adóelőleg) fizetési köt. 
(300 000 Ft x 25%) 75 000 Ft 
Fizetendő eho (75 000 Ft x 25%) 18 750 Ft 

2. A tételes egészségügyi hozzájárulás 

A tételes egészségügyi hozzájárulás a kifizetőt (munkálta
tót) terheli a természetes személlyel fennálló - az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló - 1998. évi LXVI. tv. 6. § (3) bekezdé
sében meghatározott jogviszonyok alapján. A fizetési kötele
zettség megállapítására továbbra is alapvetően a társada
lombiztosítási szabályozási elvek jellemzőek. 1999-ben a téte
les eho havi összege a tavalyi 2100 Ft-ról 3600 Ft-ra növeke
dett. 

Az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény értelmezésé
nél a kifizető munkáltató fogalma alatt az adózás rendjéről szó
ló többször módosított 1990. évi XCI. törvény 97. § j . és k. 
pontban leírtakat kell alkalmazni. 

j / „az. a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, 
egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jöve-

300 000 Ft 
33 000 Ft 

000 000 Ft 
200 000 Ft 

800 000 Ft 
400 000 Ft 



delmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül 
vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti." 

- kifizetőnek minősül: az egyéni vállalkozóként adózó me
zőgazdasági tevékenységet végző, míg 

- nem minősül kifizetőnek: az őstermelői-kistermelői tevé
kenységet végző magánszemély. 

k/ munkáltató: belföldön székhellyel, telephellyel, képvise
lettel rendelkező jogi személy, bejegyzett cég, személyi egye
sülés és egyéb szervezet, egyéni és társas vállalkozó, ideértve 
a belföldön lakóhellyel rendelkező magánszemélyt is, az 1. 
pont szerinti munkaviszony alapján foglalkoztatottak tekinte
tében, illetve ha a törvény szerint a magánszemély jövede
lemadóját megállapította. 

A fentieket figyelembe véve a mezőgazdasági őstermelő
nek, kistermelőnek akkor keletkezik tételes egészségügyi hoz
zájárulás fizetési kötelezettsége, ha: 
• a Munkatörvénykönyve szerinti munkaviszony, továbbá 
• minden olyan munkavégzésre létesített egyéb jogviszonyok 

keretében munkaviszonyt létesít. 
Ha a jövedelmet nem havonta, hanem ettől eltérő idősza

konként fizetik (pl. kampánymunka végén), a tételes eho-t arra 
az időszakra kell megfizetni, amelyre a jövedelmet kifizették. 

Többes jogviszony - nyári szabadság ideje alatt, vagy rész
munkaidőben munkát végzők - után a tételes eho-fizetési kö
telezettség teljesítésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 

Nem kell megfizetni a tételes eho-t az olyan többes jogvi
szony alapján - munkavégzésre létesített egyéb jogviszony 
után - akkor: 

- ha a munkavállaló rendelkezik heti 36 órai munkavégzésre 
irányuló jogviszonnyal, vagy 

- ha az egyik jogviszonyban a jövedelem eléri a mindenkori 
minimálbért. 

Amennyiben a munkaidő egyik jogviszonyban sem éri el a 
heti 36 órát, az eho-fizetési kötelezettség azt a foglalkoztatót 
(mezőgazdasági őstermelőt) terheli, ahol a munkaidő hosszabb. 
Azonos tartalmú munkaidők esetén, illetve ha a munkaidőt 
nem vagy nem mindegyik jogviszonyban határozták meg, az 
eho-lizetési kötelezettség azt a foglalkoztatót terheli, ahol ma
gasabb a jövedelem. Ha a munkaidő és a jövedelem is azonos, 
a tételes ehót az a munkáltató fizeti, amelyiknél a jogviszony 
a legkorábbi. 

Az esetleges fizetési viták elkerülése érdekében az eho-fi-
zetési kötelezett foglalkoztató a természetes személy kérelmére 
igazolást ad ki a megfizetésről. Az igazolásnak tartalmazni kell 
a kiállító és természetes személy (munkavállaló) megnevezé
sét, a természetes személy adóazonosító jelét, a kiállító nyilat
kozatát, arról, hogy az ehót megfizeti. 

Az így kiállított igazolás alapján a természetes személlyel 
jogviszonyban álló többi foglalkoztató mentesül a tételes eho 
megfizetése alól. 

A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony 
fennállásának ideje alatt havi 3600 forint (naptári naponként 
120 forint). 

Felhívom a figyelmet arra, hogy: 
• az alkalmi, munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 

esetén a megfizetett közteherjegy magában foglalja a fog
lalkoztató/munkavállaló valamennyi - társadalombiztosítási 
járulék, eho és személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsé
gét, valamint 

• a munkáltatót az alkalmi foglalkoztatás esetén a társada
lombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és beje
lentési kötelezettség nem terheli. 
Eljárási szabályok: 
Az egészségügyi hozzájárulás bevallására, megfizetésére, 

nyilvántartására, ellenőrzésére, a kötelezettség megtérítésével 
kapcsolatos jogkövetkezmény megállapítására, a tartozás be
szedésére, behajtására, illetőleg az ezekkel összefüggő hatósági 
ügyben - az. e törvényben meghatározott eltérésekkel - az Art. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Art. alkalmazásában az 
egészségügyi hozzájárulás adónak minősül. 

Az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos adóhalósági 
feladatokat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal általános 
hatáskörű területi szervei látják el. 

Az egészségügyi hozzájárulás bevallása, befizetése: 
• Tételes egészségügyi hozzájárulást a fizetésre kötelezettnek 

havonta kell megállapítania, és a tárgyhót követő hónap 12. 
napjáig megfizetnie. 

• A százalékos eho fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 
negyedévente kell megállapítania és a tárgynegyedévet kö
vető hónap 12. napjáig megfizetnie a hozzájárulást. 
Az őstermelőknek, mezőgazdasági kistermelőknek az eho 

megfizetésével kapcsolatos adatszolgáltatási, bevallási kötele
zettség az adóbevallásban (9909, 9953 számú) jelenik majd 
meg. Az adóhatóságnak kell benyújtani az erről szóló bevallást, 
majd átutalni a megfelelő összeget. 

Számlaszám: 
10032000-06056212 APEH Egészségügyi hozzájárulás be

szedési számla 
Adónem kódja: 152 (csoportos adónemkód) 
Ezen belül: 152 százalékos eho 
153 tételes eho 
Amennyiben a magánszemély nem kötelezett bankszámla 

nyitásra, úgy eho-fizetési kötelezettségét az adóhatóság által 
biztosított készpénzátutalási megbízáson köteles teljesíteni. 

A százalékos és tételes eho teljes összegét a magánszemély 
- őstermelő/kistermelő - az e tevékenység végzésével kapcso
latosan egyéb termelési költségként számolhatja el. 

Borbényi Józsefné 
APEH BKKM igazgatóság 

Ügyfélszolgálati munkatársa 

Víz és erdő 
A NYÍRERDŐ RT. adott otthont annak a tanácskozás
nak, melyen megtárgyalták az erdők hidrológiai szere
pét a Tisza vígyűjtő területén. A tudományos és szakmai 
kerekasztal megbeszélést az tette időszerűvé, hogy a 
múlt év végi árvíz fő okaként többször is a kárpátaljai 
erdők nem megfelelő helyzetét hozták fel. 
A nyíregyházi megbeszélésen ukrán és magyar kutatók, 
erdészek, vízügyi szakemberek, kormányzati tisztviselők 
vettek részt. A kétnapos eszmecsere során megállapítot
ták, hogy az erdőknek kétségtelen nagy szerepük van 
egy-egy terület vízügyi viszonyait illetően. A kárpátaljai 

erdők - minden hiedelemmel szemben - az utóbbi év
tizedekben gyarapodtak, igaz, sok köztük a viszonylag 
fiatal erdő. A Kárpátalja erdősültsége hatvan százalékos, 
ami megfelel a századfordulói helyzetnek. A nagy árvíz 
oka elsősorban a hirtelen lehullott nagy mennyiségű csa
padék volt, a katasztrófák ott következtek be elsősorban, 
ahol fiatal erdők voltak, a terület vízmegtartó képessége 
kisebb volt az optimálisnál. Az ukrán szakemberek ki
fejtették, az erdők állapota és mennyisége az árvíz okai 
között csak a 12. helyen szerepel. Nagy erőfeszítéseket 
tesznek a felső erdőhatár kitolására, a vízügyi és erdé
szeti szolgálatok pedig az ukrán akadémiai bizottság vé
leménye szerint alakítják ki a jövő számára legmegfele
lőbb védekezési formákat. 



A Budakeszi erdészeti arborétum 

Az 1999-ben a 40. évébe lépő Budakeszi erdészeti arborétum 
a benne található hazai és exőta növényfajok telepítésének, gon
dozásának és nem utolsósorban: a bemutatásának eddigi tapasz
talatai, az üzemi és általános használata kapcsán felveti az össze
foglalás és az értékelés szükségességét. 

A növénygyűjtemény életének első szakasza 1970 táján telt le, 
amikor 1060 taxon részletes értékelésével, az alapító Galambos 
Gáspár (1900-1980) erdőmérnök és munkatársai (Gárdonyi Gá
bor, Albert Erzsébet erdőmérnökök, Apatóczky István erdésztech-
nikus), a kezelő Telki AEVG szervezetén belül felmérték és ka
talogizálták a növényeket. Rögzítették a növénytelepítés és ápolás 
módszereit, és javaslatot tettek a kifejlődött egyedek korrekt meg
határozásának időpontjára. 

Az arborétum csírája azonban a születését megelőző évtized 
szakmai munkájából is épített magába. Az 1949-től a közelben 
működő Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) Kísérleti Telepe 
neves szakemberei: Sziklai Oszkár, Bokor Rezső, Majer Antal er
dőmérnökök a teleppel együtt kezelt több tíz hektáros, barna er
dőtalajú szántóterületen hagyományos erdőtelepítést kezdemé
nyeztek és kezeltek. A völgyi fekvés és a klíma, talán az akkori 
irányzat is, a kocsányos tölgyet és az erdeifenyőt favorizálta, mint 
főfafajokat, mellettük a kocsánytalan tölgy, a cser, a vöröstölgy 
kaptak szerepet. Az első évek után egyre jobban érezhető vadkár, 
főként szarvas okozta rágás következtében, eleinte gyorsan növő 
fenyők (vörösfenyő, duglászfenyő, egyedi védelemmel) és juha
rok, hársak elegyítésével kívánták minél hamarabb felhozni az ál
lományt, néhány további év tapasztalata azonban a terület bekerí
tésére sarkallta a szakembereket. 

Az erdőtelepítés 50 év előtti történései közül említésre érdemes 
a mostani 2/a és b parcella, melyekben Sziklai Oszkár az ún. Li-
szenko-módszerrel végezte az első kivitelt, erdeifenyócsemete-ül-
tetéssel. A 12 éves korban megismert kísérlet nagyméretű fenyő-
pamacsok képében jelent meg (a szerző). Később (1995. - lásd a 
vázrajzot) viszont látva az erdőt, Sziklai Oszkár kedvezőnek ítélte 
a fenyves nevelését szolgáló belenyúlásokat. 

Az 5/a parcella 1960. évi erdősítéséhez Bokor Rezső készítette 
elő az erdeifenyő-csemetéket, nitrifikáló gombával oltva be a gyö
kérzetüket. Szintén a talaj javítását és ezáltal a növények fejlődését 
szolgálta a több helyen megtelepült, évelő csillagfürt (Lupinus), 
napjainkban a tisztások szegélyének tavasz végi dísze. 

Majer Antal munkásságának egyik színtere az arborétum és 
környéke volt. A bakonyi bükkös klíma után itt ismerkedett meg 
behatóan a középhegységi száraz tölgyesekkel, nyert kitekintést az 
Alföld homoki társulásaira (1957-1961). A nevéhez kapcsolódó 
erdőtipológiai rendszer érlelődése közben, az arborétumi ápolási 
kísérleteit is felhasználva, 1960-ban harmadszori nekifutásra ka
pott lehetőséget „A rontott erdők feljavítása" c. kandidátusi 
disszertációjának védésére az MTA-n. 

Az erdészeti arborétumi funkció első megfogalmazása 1958-
ban történt, a településeket övező, közjóléti használattal érintett 
erdők erre a célra megfelelő alakjának megvalósításához, más-más 
módszert véltek alkalmasnak a szakemberek. A megfelelőnek vélt 
erdőalakok létrehozása, vizsgálata érdekében kezdett területet ke
resni az ERTI 1958-ban. így kezdődött az erdőtelepítés átalakítása, 
erdőszerűen nevelt exőta gyűjteménnyé, az Országos Erdészeti Fő
igazgatóság (OEF) jóváhagyása és támogatása mellett, a Budakeszi 
Erdészet (Hagen Ferenc erdészetvezető) területén és kivitelezésé
ben. Galambos Gáspár kísérleti erdészetvezető irányításával (át
nézeti térkép). 

A telepített növényfajok nagyobb hányadát a Kámoni arboré
tum adta, kisebb részét a volt Természetvédelmi Hivatal irányította 
arborétumok, parkok, illetve az erdőgazdaságok, kertészetek csere 
útján vagy eladással biztosították. Az ültetés, a növények folya
matos ápolása, gondozása erdészeti szervezetben [Budapesti Álla
mi Erdőgazdaság, 1963-tól Budavidéki, majd Telki, 1976-tól ismét 
Budavidéki Állami Erdő- és Vadgazdaság Budakeszi Erdészete 
(Boralsek Ferenc, Szálai Sándor erdészetvezetők). 1989-től a Pilisi 
Parkerdőgazdaság Telki, majd Budakeszi Erdészete (Molnár Ist

ván, Keszléri József erdészetvezetők)] és az erdősítésekben alkal
mazott módszerekkel, gyakorisággal történt. Vagyis tányéros ta
laj-előkészítés után gödrös, ritkábban ékásós ültetés, a gyepvege-
táciő leküzdéséig évi 1-2 tányéros kapálás vagy csak sarlózás. A 
60-as évek elején ültetett, rendkívül érzékeny példányok jutottak 
csupán külön öntözővízhez vödörből vagy lajtkocsiból. Nyilván
való, hogy meg kellett küzdeni az eredeti erdősítés jól sarjadó 
fajainak, éveken át, újra és újra feltörő példányaival is. Lehetőség 
szerint a mechanikus módszereket alkalmaztuk, ritkábban került a 
kezekbe a tormonás pemzli. A nyesedék, a gallyak égetéssel sem
misültek meg. 

BUDAPEST 

ADYLIGET 



Az operatív irányítást Galambos Gáspár, a közvetlen munka-
irányítást eleinte Fritsch Ottó erdészeti dolgozó, később megbízott 
kerületvezetó erdész, utána Kacskovics Mihály erdészeti dolgozó 
végezte. A nagy részben a tenyészeti időszakra korlátozódó fel
adatokat főként a Telkiből, Budajenőről és Perbálról szerződött 
(időszaki szerződéses) asszonyok teljesítették. Ok gondozták a volt 
..kísérleti telepen" az erdészeti és dísznövény csemetekertet is. A 
közvetlen munkairányítás és felügyelet esetenként a „Körtvélyes" 
erdészkerület vezető erdészeinek: Bechtold Józsefnek, Junek Mi
hálynak a feladatát is képezte (kataszter 1972-ből). 

Az első átfogó értékelés szerint a tűlevelűek közül különösen 
a vörösfenyők, a jegenyefenyő-félék közül az Abies nordmannia-
na, az A. cilicica, az A. cephalonica és az A. concolor mutattak 
jó fejlődést. A lucfenyőfélék a Picea pungens és alfajai, továbbá 
a P. omorika és a P. orientális, valamint a P. abies változatai révén 
tűntek ki. A hosszútűs fenyőfélék közül a Pinus silvestris v. chi-
nensis, a P. nigra v. corsicana, a P. heldreichii, a P. peuce, a P. 
flexilis mutatott többet az átlagosnál. A duglászok, a Chamaecy-
paris-félék, a Juniperusok többnyire igen jól fejlődtek, a Thuja-
félék közül viszont csak egyesek, mint pl. a Th. plicata volt ígé
retes. A lomblevelúek közül csak a vöröstölgy, a kőris-, a hárs-, 
nyír- és mogyorófélék mutattak biztató fejlődést. A cserjéket a 
Cotoneaster-, a Berberis-, a Crataegus-, a Cornus- és az Eleagnus-
félék képviselték a jól fejlődők sorában, együtt a Syringa-, a Li-
gustrum-, a spiraea- és a Pyracantha-félékkel. Általában jelentősen 
visszamaradtak az alacsony pH-t kedvelő, a fagytól, a szárazságtól 
szenvedő taxonok. 

Az arculatában kialakuló arborétum kb. újabb tíz éven át élte 
a következő időszakát. A környező cseresek, cseres-tölgyesek kö
zött az örökzöldes oázis alaposan felkeltette a „vadászati proto
koll" szereplőinek figyelmét, érdeklődését. A növénygondozás üte
mét, lehetőségeit időszakonként a vendéglátás szabályozta. Ezzel 
együtt, az erdészeti csemetekert és az üvegház {Kopecky F. - Bo
kor R. - Gyó'rffy B. genetikus műve, 1950.) működése révén már 
hasznosítani lehetett az arborétum biztosította szaporítóanyagot. A 
Dísznövény-termesztési Kutató Intézettel kooperációban önálló er
dészeti ágazat alakult ki, és működött az üvegház alkalmatlanná 
válásáig (1980). Az erdészeti erdőművelési szakághoz tartozó fel
adatok Domin József kertész, munkacsapat-vezető közvetlen irá
nyításával, Apatóczky István műsz. vez. szervezésében és Galam
bos Gáspár útmutatásai szerint valósultak meg a Budakeszi Erdé
szetnél. Az arborétum 17., 18.. 19. tagjai 1979-1980-ban nagyrészt 
saját termesztésű csemeték ültetésével nyerték a mai összetételü
ket. Ugyancsak meghatározó a saját anyag szerepe, az ebben az 
időszakiján lucfenyő karácsonyfa termelést szolgáló 13., 14. tag 
fokozatos átalakításában. 

Az arborétum jóléti fejlesztése a vendégfogadásnak alávetve 
indult: díszkapu, a vendéglátó hely közelében véget érő kavicsos 
út, fedett szalonna- és (saját?) pecsenyesütő, fedett társalgó-étkező 
stb. 

1978-ban az arborétum a Budai Tájvédelmi Körzet legdélebbi 
egységeként lett védett. A védettség egyre inkább tudatosult a kör
nyék lakóiban is, jótékony hatással a védőkerítés állagára. 

És végül, ennek az időszaknak a szomorú zárásaként, meg kell 
emlékeznünk Galambos Gáspár elhunytáról. 80 évet élt, szinte az 
utolsó napokig rendszeresen figyelve, igazgatva a gyűjtemény sor
sát. Ekkor az erdőgazdaság vezetőivel állt közvetlen kapcsolatban, 
talán a készítés alatt volt újabb kataszter munkái miatt is. A szak
mai irányítást az erre kijelölt Gárdonyi Gáborral osztotta meg. 
Közvetlen munkairányító a gondnokság vezetője, Lőczy János lett 
1979-től, a szakmai munka tehát az egyéb teendőknek alárendelten 
meglehetősen időszakossá vált. 

A kezelő erdő- és vadgazdaságot ért különféle irányítási, szer
vezeti változások szerencsére nem okoztak jelentős törést a nö
vényzet fejlődésében. Az itteni klímára érzékeny példányok mellett 
volt ugyan pusztulás az idejében fel nem szabadított egyedek kö
rében is, vagy a gondozás hiánya vezetett az egyébként életképes 
növények pusztulásához (pl. cserjék fiatalításának elmaradása). 
Anyagiakban, a szükségesnek ítélt munkák tervezésétől függően, 
a K -2 -1 forrás rendszerint biztosította az igényelt támogatást. 
1989-ig a szükségesnél mégis jóval kisebb területen történt meg 
az exőták felszabadítása, a szegélyben található cserjék fiatalítása, 
vagy az egészségügyi kitermejés. A 80-as évek közepén kísérlet 

történt az időközben teljesen kifejlődött exőták meghatározására, 
szakértők bevonásával, részleges sikerrel. 

1988-ban, az akkor külső Zöldövezet Tervező Iroda fejlesztési 
tervet készített az arborétum átfogó kezelésére, a terv az átalaku
lások sodrában eltűnt. 

1989-ben, rövid előkészület nyomán, hirtelen felszámolták a 
kezelő erdő- és vadgazdaságot. A jogutód Pilisi Parkerdőgazdaság 
(ma Parkerdő Rt.), az átszervezett Telki, majd Budakeszi Erdé
szetnél, ismét az erdőművelési ágazathoz sorolva, lehetőséget te
remt a folyamatos gondozásra (K-2-1, agrártámogatás). 

Az elmúlt tíz évben rendszeressé vált a felszabadító ápolás, a 
szelektálás (jelleg szerint a törzskiválsztó gyérítésekre emlékeztet
ve), valamint az esztétikai kezelés. A 0,3-0,4 hektáros parcellákban 
a 2-3 fő exóta fejlődése érdekében, fokozatosan, helyenként 2-3 
évenkénti visszatéréssel történik a felszabadítás a nemkívánatos 
fafajok nyomása alól, vagy a szelektálás segíti az azonos fajok 
példányainak a térnyerését. Rendszeressé vált a törzskönyvi mi
nősítés, előrébb jutott a taxonok meghatározása (1997. évi tájé
koztató). 

25 évvel az első értékelés után. érdekes összevetni az egykori 
minősítést a jelen ítéletével, esetleg új megállapításokat rögzíteni. 
A vörösfenyő-állományok továbbra is kiválóak, az abieseknél a 
korábbiakhoz sorakozik az A. numidica, Ígéretesnek látszik az A. 
concolor 'Violaceae'. A hosszútűs fenyők közül a korábban nem 
érdemesített Pinus strobus és P. wallichiana példányai érdekes sor
sot élnek meg. Főképpen a P. strobus egyedei értek el átlagon 
felüli méreteket, talán a jó hely megválasztásának is köszönhetően. 
A 90-es évek elejétől azonban a méretes példányok kezdtek elszá
radni, mint az egészségügyi vizsgálatok következtették: a túlzottan 
száraz időszak, és nem bármiféle más károsítás nyomán. Ugyan
akkor a természetes úton magról kelt simafenyő-csemetékből, úju
lat növekszik a kontroll kocsányostölgy-állomány alatt. Feltétlenül 
említést érdemel a korábban másnak vélt, kifejezetten jól fejlődő 
Pinus ayacahuite csoport. A duglászok közül a 'viridis' egyes pél
dányai sínylődnek, igaz méretes nagyságban. A lomblevelúek tá
borát gazdagítják az állományban nevelt Castanea sativa fák vagy 
a Quercus palustris, a Q. imbricaria csoportok. Nem becsülendők 
le továbbá a klíma vagy a helyszűke miatt eddig lassan növekedő, 
de életképesnek ítélt, egyes példányait illetően máris impozáns 
Cédrusok, Sequoiadendronok, Calocedrusok, Cryptomeriak, Tsu-
gak, Caryak stb. sem. 

A műszaki berendezések felújítása szintén megtörtént (K-2-1, 
K-2-2 költségvetési forrásokból): 2500 fm kerítés, kapuk, faház, 
pavilonok, kavicsos gerincút, immár teljes hosszban, parkberende
zések segítik a használatot. 1995 óta ivókút szolgálja az egyelőre 
csak időszakonként fogadott vendégek felfrissülését. 

1995-ben az „Arborétumok, gyűjteményes kertek" c. sorozat
ban felvétel készült a Budakeszi arborétumról, a Natura Szerkesz
tőségnél. A filmet többször sugározta a televízió. 1997-ben új tá
jékoztató füzetet jelentetett meg a Parkerdő Rt. Napjainkban folyik 
a szervező munka, a tenyészeti időszakban rendszeres vendégfo
gadás érdekében. Az anyatelepülés: Budakeszi nagyközség is szá
mít a sajátságos látnivalóra, amikor a hazai és a külhoni vendégek 
részére programokat állít össze. 

40 év általában az arborétumok életében rövid időszak. Régen 
alapított külhoni arborétumokban sok esetben száz év is eltelt, ami
kor elérkezett a megnyitás ideje. A Budakeszi erdészeti arborétum 
a sajátságos kezeléséből, a szükséges szakmai értékelésekből re
mélt, a területi elhelyezkedéséből fakadó növekvő érdeklődésnél 
fogva, ennél jóval előbb törekszik megnyitni a kaput az érdeklődők 
csoportja előtt. 

Irodalom 
Galambos Gáspár: Budakeszi arborétum, 1972. (tervezés és leírás) 
Galambos Gáspár: Budakeszi arborétum. 1980. (kézirat) 
Apatóczky István, Bárányi Katalin, Kiss Balázs: Budakeszi arborétum, 
1997. (tájékoztató és kalauz). 
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A Z E V F A J A 

A hegyi szil méh 
Amióta megnevezzük az év fáját és róla apró részletességgel 

minden tudnivalót számba veszünk, ismertetni szoktam a mé
hészeti jelentőségét is. Ennek kívánok ezúton eleget tenni a 
hegyi szil esetében is. 

Vannak fák, amelyek méhészeti jelentősége szinte köztudott 
(pl. a kislevelű hárs). 

A hegyi szil nem ezek közé tartozik! Kevesen tudják, hogy 
a méhek, a méhészet számára ez a fa is hasznos! 

Igaz, hogy szilmézről még nem hallottunk. Nem is fogunk, 
hiszen virágjában nem találhatók nektármirigyek. Akkor miért 
állítjuk, hogy méhészetileg hasznos? Mindenekelőtt a virág
por-termelése miatt! A virágpor rendkívül fontos a méhcsalád 
életében, fogyasztása eredményeképpen duzzad meg a dolgozó 
méhek garatmirigye, és fokozottan válik alkalmassá a garatmi
rigy-váladék, közismertebb nevén a méhpempő termelésére. 

Tudnunk kell, hogy a méhpempővel táplálják a dolgozó mé
hek az álcákat, a „fiasítást". A méhpempő termelése és a fia-

'szeti jelentősége 
sítás kiterjedése tehát szoros összefüggésben van egymással! 
Különösen kora tavasszal fontos, hogy a Hasítás gyors ütemben 
fejlődjön és a méhcsaládokat alkalmassá, „hordásképessé" te
gye a késeibb virágzó növények nektárjának begyűjtésére. 

Tudjuk, hogy a hegyi szil az egyik legkorábban virágzó fa
fajunk. Ennek és a fentieknek az ismeretében most már meg 
is érthetjük, hogy a hegyi szil bizony az erdészeti méhlegelő 
egyik igen hasznos tagja, amely korai virágporával nagyban 
hozzájárulhat a későbbi méztermés mennyiségi alakulásához. 
Kevesen tudnak arról is, hogy a hegyi szilnek van még más 
haszna is a méhészetben: a jelentősebb propolisztermelő fák 
között tartjuk számon! 

Sajnos, a hegyi szil elég ritka fafaj. Ezért a méhészeknek 
érdekük, hogy telephelyük közelében a termőhelyi adottságok 
figyelembevételével telepítsenek hegyi szilt is. 

Fritsch Ottó 
erdőfelügyelő, méhész 

Öreg fáink 

Országunkban 280 arborétum, 10 000-nél több 100 évesnél 
idősebb és néhány 1000 évesnek elismert faóriás van. Nagy 

múltjuk, rejtélyekkel tűzdelt történelmük van a fáknak. 
400 millió évvel ezelőtt, a Devon-kor határán léptek a tenge

rekből a szárazföldre a növények. Az első magvas páfrányok után 
megjelentek az ősfenyők és a nyitvatermők első fatermetű példá
nyai. A karbon időszakban a fák meghódítják a szárazföldet, és 
a mainál oxigénben tízszer dúsabb légréteget termelnek, megte
remtve a magasabb rendű élőlények életfeltételeit. 

A jégkorszak viharai után felegyenesedik az ember és elkezdi 
maga előtt és maga alatt vágni a fát. Pár ezer év telt el és az ember 
az élettere biztosításáért csak vágta a fát, irtotta az erdeit. Ma sze
rencsére az eredményes erdőtelepítés is gyakorlat. Mégis a sokféle 
káros környezeti hatás köztudottan már létünket és az erdőt is ve
szélyezteti. Sok mindent lehet és kell tennünk e veszély enyhíté 1 

sére, de mindez nem elég. Azt hiszem, a tennivalók sorában egy 
kicsi vonásnyi tett, mint a legöregebb fapéldányok védelme is, 
fontos lehet. Erdeinkben, kertjeinkben régi idők hírmondói élnek, 
öreg tölgyek, hársak, elfeledve, végveszélyben. Jó néhány külön
leges példányt kerítés véd, tábla jelez, és az alapvető védettség 
biztosítva látszik. 

Szeretném felsorolni, de száz oldal is kevés lenne, mennyien 
írtak faóriásokról, védelmük szükségességéről. Melius Péter ír elő
ször ismereteim szerint a fontosságukról, Rapaics Rajmond sokat 
foglalkozik öreg fákkal és a védelmi tennivalókkal. Dr. Bartha 
Dénes - sok-sok, a témához kapcsolódó írása mellett - egy orszá
gos felmérést készített faóriásainkról. Mindezekből az írásokból 
az olasható ki, hogy most már tenni kell. 

Azt gondolom, hogy szervezett, rendszeres, szakszerű, gondos 
védelmi teendőket kell meghatározni és elkezdeni tenni a legérté
kesebb öreg fáinkért, mert Jankovics Marcell szavaival: „Mi más 
lehetne szebb szimbóluma a kíméletre, törődésre szoruló termé
szetnek, magának a fenyegetett Életnek, mint a FA". 

Országunkban sok minden történt, ami ezen ritka példányok 
védelmét szolgálja, de ezt a munkát nem lehet befejezettnek te
kinteni. Az egyik védett cédrus nagy ágát vihar törte le, a füzéri 
óriásplatán is beteg, segítségre várnak. 

Talán felmerül a kérdés, van-e értelme ezeket a spk vihart meg
élt matuzsálemeket ápolni, méltó-e egyáltalán a vasakaratúakhoz 
a babusgatás és eredményes lehet-e? 

Igen, van értelme. Egy rövid hírt olvastam. Newton almafáját 
egy vihar kidöntötte, de most újra hajt és él a fa. A fák szédületes 
időt és vihart képesek legyőzni. 

Mit lehet tenni? 

1. A korona által elfoglalt területet fontos védeni, bekeríteni, 
mert a taposás nagyon sokat árthat. Körülültetés, védő növénysáv 
is indokolt lehet. 

2. A viharok sebzéseit, törött és száraz ágakat le kell vágni, és 
a sebkezelés is fontos. 

3. A rendszeres, évente kétszeri, őszi-tavaszi ellenőrzés és gon
dozás biztosítása. 

4. A védett fa környezetéből a kiszáradt, korhadó törzseket, 
tuskókat is el kell távolítani. 

5. A nevet, rangot is megérdemlik, minden nagy öregnek véd
nöke, névadója lehetne. 

6. Végül, ha minden fáradozás ellenére kipusztul a fa, a pótlá
sáról lehet gondoskodni; például: a NORMAFA. 

Országunk öregjei közül kiemelten kellene figyelni és kezelni: 
1. A neves fákat, pl. a romhányi Rákóczi-fát. 
2. A faji ritkaságokat, pl. a mátrai ősjuhart. 
3. A nagyon jó egészségi állapotúakat. pl. az alcsuti cédrust. 
4. A műemlékek, emlékhelyek és sírhelyek, katonasírok fáit, 

pl. Kazinczy fája. 
5. Az őshonos fajokat (hársak, tölgyek, kőrisek), pl. zsennyei 

tölgy. 
Mit adhatnak nekünk ezek a dacos vének? Példát, esztétikai 

élményt, szakmánkba és az életbe vetett hitünk megerősítését. 
Minden több száz éves egyed botanikai, genetikai különlegesség, 
idegenforgalmi érték is. Sok helyen ma is szentként tisztelt, legen
dák övezte, nagy idők tanúi ezek az élő óriások. Műemlék palo
tákat övező parkok nélkülözhetetlen díszei, az erdők reprezentán
sai, a leghasznosabb madaraink élőhelyei. 

Segítsünk, mert egyre nehezebb a küzdelmük. 
Bezzegh Péter 



TÚRÓS LÁSZLÓ 

Szarvasgazdálkodás az üzemtervek tükrében 

Nagyvadjaink közül legféltettebb kincsünk, páratlan ér
tékű' természeti értékünk a gímszarvas. 

Hogy továbbra is az maradjon, a vele való gazdálkodás 
kiemelten fontos vadászati, természetvédelmi, magyar honi 
feladat. 

A gazdálkodás szót aláhúztam és kiemeltem, mert leg
nagyobb testű vadon élő emlősünk a gímszarvas, ahogy né
pünk is, otthont talált a Kárpát-medencében. Nagysága, élet
módja, migrációja kötődik a nagyobb erdőségekhez, vizek
hez, buja növényzetű árterekhez. 

Az új vadászali törvény renkdívül bölcsen lehetőséget 
adott ennek a „csodaszarvasnak" a további megmentésére. 
Ezért szabta meg a vadászterület határát minimálisan 3000 
ha-ban. 

Felrémlik előttem az osztrák példa, ahol kis vadászterü
letek mellett szinte nem tud megöregedni az őzbak. Az oszt
rák földön elejtett őzbakok átlagos életkora 2,4 év. A ma
gyar őzbakoké átlagosan 4 év felett van. (Nem kell hozzá 
magyarázat!) - Ha ezt az utat választottuk volna, akkor rö
vid időn belül nem lett volna 13 kg-os szarvasagancs, mert 
gazdáját a határon átlépve a vadászatra jogosult pincepör
költté nyilvánította volna idő előtt. 

Persze nem állítom, hogy a gímszarvas emberi fejjel gon
dolkodva kíméli környezetét, hanem jól tudom, hogy saját 
törvényét élve sokszor pusztítja. 

Hát ezért kell gazdálkodni vele. 
Nézzük meg, hogy viszonyul szarvasállományunk létszá

mában, adottságában, minőségében környezetéhez! Hogy 
plasztikusabb legyen a valóság, megadom térképen is. 

1. ábra 
Gímszarvas-állomány megoszlása megyénként 

(1997) 

I. csoport (fehér) 
II. csoport (citrom) • 
III. csoport (narancs) -
IV. csoport (piros) 

100 db alatti létszám - 5 megye 
100-3000 db-ig - 8  megye 
3000-6000 db-ig - 3 megye 
6000 db felett - 3 megye 

Az 1997. évi létszám (lelövésből számított) világosan 
igazolja dr. Fatalin Gyula állításait, hogy az ország jelentős 
részén egyáltalán nem, vagy elviselhető létszámban él szar
vas. Feszültség csupán 7-8 megyében van. Ebből 4 megye 
Dél-Dunántúl, ahol talán a világ legjobb szarvasállománya 
él. Igaz, itt a legjobb minőségű, s itt kell legjobban odafi
gyelni. 

Hogy adott megyében a helyzet súlyos vagy elviselhető, 
ennek eldöntésénél nem elegendő csak a területet mint szá
mot nézni. Sokkal fontosabb a létszám és az erdő viszonya, 
mert ez a fő élettere, hisz fél éven át a teljes terhelést élvezi. 

2. ábra 
Mennyire jól jelzi a grafikon a feszültséget! 

(Ahol elhagyta a piros a zöldet.) 

Számított s z a r v a s l é t s z á m és erdősü l tség ( o r s z á g o s ö s s z e s • 100% ) 
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Hogy hogyan terheli a jelenlegi szarvaslétszám erdeinket, 
tekintsünk meg egy kimutatást, amely az erdőállományokat 
ért károsításokat mutatja a tárgyalt időszakban. 

3. ábra 
Erdőállományokat ért károsítás 1988-1997 között 

ha 

Év Mennyi
ségi kár 

Mennyi
ségi kár 
szarvas 

által 

Minősé
gi kár 

Minősé
gi kár 

szarvas 
által 

Együtt 
szarvas 

által 

Új erdők 
telepíté

se 

1988 1016 582 10 25 7 6893 7475 8873 
1989 1270 536 11 80 5 7874 8410 7717 
1990 1025 393 10 95 1 7403 7796 6879 
1991 1354 636 13 52 6 8832 9468 6709 
1992 664 379 10 19 6 7005 7384 7138 
1993 575 296 9 26 7 6524 6820 3225 
1994 445 132 7 15 9 5097 5229 2874 
1995 510 164 6 02 4 4072 4236 4180 
1996 505 278 6 46 1 4193 4471 6610 
1997 357 124 5 42 2 3313 3437 8159 



Feltehetnék sokan a kérdést, hogy ez mérhető-e vagy 
csak becsült? A hatalmas kárhal mázból miként lehet kimu
tatni megbízható adatokat? Válasz: Az erdősítések műszaki 
átvételekor a jegyzőkönyvön („E" lap) minden erdőrészlet-
ben, amely átvétel tárgya, pontosan leírják a károsítás mér
tékét, minőségét. A károsító (őz, szrvas, dám stb.) ugyanitt 
kódolva van, s ez a szám országosan a számítógép jóvol
tából összefut. - Hát ez a 10 év eredménye. Még megjegy
zésként leírom, hogy fő károsító a szarvas, amely az összes 
kárból számításaim szerint 53%-ot követett el (ez is az „E" 
lapok öszesítőjén van!). 

Szándékosan nem foglalkoztam a mezőgazdasági kárral, 
mert 10 éven belül teljesen torz adatot adott volna az 
összehasonlításban, de az tény, hogy ez is milliárd Ft nagy
ságrendű! 

Természetesen ezek az adatok úgy terhelik a szarvas lel
két, hogy a gazdálkodó többfajta, állandó védekezést folytat 
a kár mérséklése érdekében. Ilyen a vadkárelhárító kerítés, 
amely kikerít mindenféle nagyvadat a tilosból. 

Nem kis utánajárással sikerült megkapni az elmúlt 10 
évben épített vadkárelhárító kerítések hosszát. 

Megdöbbentő adatra leltem: 
A 10 év alatt épített rendes vadkerítés hossza (nem szá

moltam a villanypásztorral és vadaskertek semmilyen kerí
tésével): 5444 km. Magyarország kerülete: 2242 km. Há
nyados: 2,48. 

Tehát az elmúlt 10 évben Magyarországot két és félszer 
be lehetett volna keríteni! 

Ez az építési igyekezet az 1989-90-es évek mindent meg
haladó vadlétszáma után következet be, de az az érdekes, 
hogy máig sem csökkent (pl. 1996-ban 618 km, 1997-ben 
583 km). 

Ezek után feltesszük a kérdést a szakmának: mennyi 
szarvast tartsunk tartamosán Magyarországon? Mire elég az 
élettér? 

Mielőtt bővebben foglalkoznék a kérdéssel, megvilágí
tom a pozitív oldalt is, mert eddig csak a gímszarvas negatív 
oldalával foglalkoztam. 

A magyarországi gímszarvas minősége olyan kiváló, 
hogy bármely jóléti ország különleges nemzeti értékként, 
de talán jobb propagandával világörökségként is kezelhetné. 
Ha ez igaz, márpedig elvitathatatlan, akkor ennek ismere
tében a gímszarvasnak a legjobb élőhelyén nemcsak alap
védelmet, hanem különleges figyelmet, védelmet kell adni. 
Hol történjen ez? 

Aranyérmes szarvastrófeák (1988-1997) Magyarorszá
gon, megyénként: Baranya 402; Bács-Kiskun 145; Békés 1; 
Borsod-Abaúj-Zemplén 30; Csongrád 0; Fejér 141; Győr-
Moson-Sopron 34; Hajdú-Bihar 0; Heves 13; Komárom-
Esztergom 26; Nógrád 16; Pest + Budapest 52; Somogy 
764; Szabolcs-Szatmár-Bereg 10; Jász-Nagykun-Szolnok 0; 
Tolna 136; Vas 150; Veszprém 139; Zala 595. 

4. ábra 
Aranyérmes szarvastrófeák (1988-1997) 

Magyarországon, megyénként 

595 

402 

145 141 
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Az adatok világosan mutatják, hogy a kiváló élettér hol 
találkozott a kiváló genetikai adottságú gímszarvas populá
cióval. Ezt termesztésen torzítja a nagyobb darabszámú 
egyed jelenléte, mert a sokból érthetően több az aranyérmes 
is, de a számok beszédesek. 

Emellett igen fontos, hogy a szarvassal rendelkező vad
gazdák fő bevételi forrása a szarvas agancsa, húsa, a hozzá 
tartozó járulékos bevétel, de talán mindent elhomályosít az 
élmény. 

A leírt tájékoztatás után tekintsük át az elmúlt 10 év szar
vaslétszám-alakulását, életterének nagyságát, változását és 
felfogásunk változását! A létszám változása jól látható a 
grafikonról. 

5. ábra 
Szarvasállomány alakulása Magyarországon 

1988 és 1997 között 

Fenntartható maximum 

Fenntartható max/mln/2 41,5 edb 

Fenntartandó minimum 

SOPRON MÚZEUM Az OEE kiállítása 
Fotó: Greguss László 



Az ábráról leolvasható, hogy a vadgazdák belátták: ennyi 
szarvassal (100 000 db felett) nem bír a magyar föld, mert 
a vadeltartó képessége nem más, mint a teriiletét évenként 
beborító biomassza összessége, amelyet pusztulásmentesen 
egyik évről a másikra átmentünk. Mit tehetünk? Segítsé
günkre sietett a tudomány, s megpróbált a tapasztalati ada
tok helyett egzakt mérőszámot adni. 

Jól tudjuk, hogy minden árokparti fűszálat s többször visz-
szarágott, emiatt nagyobb vadtakarmányt adó fás növényt 
nem lehet számba venni, de azért több kutató más-más úton 
feltárt azonos eredményét meg kell becsülnünk és használni 
kell. 

Ott tartunk, hogy Magyarország biomasszáját fel kellett 
osztani. Ebben már van szubjektivitás, de ez elkerülhetetlen. 
Biztos, hogy korrekcióra szorul! így indultunk neki az 
üzemtervek elkészítésének. 

Minden megye vadgazdái megkapták a maguk lehetősé
gét és határidejét. Határidő: a 7/1998. II. 13. sz. FM rendelet 
értelmében 1998. szeptember 1. Igen, de a maximum-mi
nimum lehetőséget csak 1999 elején kapták meg a megyék 
és vadgazdái azzal, hogy 60 napon belül be kell adni a kész 
üzemtervet. Ezt a határidőt országosan nem tudtuk tartani. 
A megyék jelentős része (több mint a fele) nem rendelkezik 
érvényes üzemtervvel. 

A kapott lehetőséget számtalan más értékes adattal köz
löm, mert összevetésük elgondolkodtató (lásd 6. ábra). 

Táblázatomban feltüntettem a bejelentett becsült állo
mányt is, de a mai ismereteim szerint használhatóbb a szá-

Az ÁESZ Budapesti Igazgatósága 
erdőmérnököt keres 

erdőtervezői munkakörbe. 
Telefon: 302-0590 

Polgári szolgálat letölthető 
(201-0016) 

mított létszám. Oka: korábban a vadászatra jogosult mindig 
kevesebb szarvast jelentett a valóságnál a kímélés miatt. 

Az új helyzet után ez fordítva történik. Azért jelentenek 
a meglévőnél többet, hogy több bikára kapjanak engedélyt. 

Érdekes, az országos fenntartható maximum csaknem 
azonos a jelenleg számított létszámmal. A fenntartandó mi
nimum - amely már a természeti érték védelmét garantálja 
- azonos az 1968. évi gímszarvas létszámmal. Azóta az or
szág erdőterülete 272 000 ha-ral növekedett. Ez a növeke
dés szerény mértékű, de mindenképpen előremutaó. Ha fi
gyelembe vesszük a mező-erdőgazdaság előrejelzéseit, 
hogy megközelítően 700 000 ha terület vár erdőtelepítésre, 
tekintetünk rögtön csillogóbb lesz. Ennek egyharmada min
denképpen szarvasélőhely-bővülés lesz. Létrehozása fel
emelő feladat. 

„ Csak azt akarom, ha jő a nyár, a mennykövek közt én 
is ott legyek." (Vajda I.) 

6. ábra 
Aktuális adatok a szarvasgazdálkodáshoz (1997-1999) 

Megye Területe Vadászha
tó terület 

(ha) 

Erdő
terület 

(ha) 

1 szarvas
ra jutó 
élőhely 

(ha) 

1 szarvas
ra jutó er-
dőter. (ha) 

Elejtés 
1997 

Szarvas
létszám 

(1997) elej
tésből szá
mított db 

Becsült 
szarvas-
létszám 

1997 
db 

Kapott üzemtervi 
lehetőség 

Megye Területe Vadászha
tó terület 

(ha) 

Erdő
terület 

(ha) 

1 szarvas
ra jutó 
élőhely 

(ha) 

1 szarvas
ra jutó er-
dőter. (ha) 

Elejtés 
1997 

Szarvas
létszám 

(1997) elej
tésből szá
mított db 

Becsült 
szarvas-
létszám 

1997 
db 

Max. Min. 

Baranya 448 74 2 419 32 0 103 12 9 68 17 2 14 5 6 12 9 7 30 4 4 53 0 2 22 0 

Bács-K iskun 836 21 4 689 86 8 142 63 1 266 55 907 2 59 1 4 14 7 2 370 1 150 

Békés 563 13 7 532 87 6 22 64 7 7 24 1 306 26 74 25 50 0 

Bo rsod -Abaú j -Zemp lén 724 74 5 633 81 7 189 87 0 323 97 686 1 960 3 65 7 5 970 2 84 0 

Csongrád 426 27 5 371 27 1 30 20 4 12 80 2 1 042 10 29 48 50 0 

Fejér 437 32 7 369 54 4 52 57 8 141 20 918 2 62 3 3 303 3 16 0 1 440 

Gyó ' r -Moson-Sopron 401 247 358 25 3 69 58 5 141 27 887 2 53 4 3 485 3 25 0 1 550 

Hajdú-Bihar 621 086 562 36 7 59 04 0 93 72 8 9 84 0 2 6 63 100 0 

H e v e s 363 74 3 321 290 82 52 6 129 33 870 2 48 6 3 03 0 4 53 0 2 16 0 

Komárom-Esz te rgom 225 05 8 181 789 58 34 7 67 22 947 2 706 6 02 2 3 01 0 1 050 

Nóg rád 254 43 5 219 52 1 93 33 7 127 54 603 1 72 3 2 233 2 410 1 200 

Pest +  Budapes t 691 877 583 56 8 155 33 4 199 53 1 028 2 93 7 3 447 3 87 0 1 740 

Somogy 603 59 0 534 98 0 159 77 7 61 18 3 08 4 8 81 1 9 732 6 43 0 2 000 

Szabo lcs -Sza tmár -Bereg 593 68 5 484 91 4 83 67 1 11 27 7 1 946 15 43 306 800 400 

J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k 560 72 1 460 55 8 29 75 8 153 51 9 9 919 1 3 0 0 0 

To lna 370 34 3 340 05 8 63 01 8 75 14 1 594 4 55 4 5 60 1 2 14 0 1 020 

V a s 333 65 0 314 30 5 89 85 3 66 19 1 675 4 786 5 50 8 4 40 0 1 800 

V e s z p r é m 468 88 3 362 33 4 130 98 2 53 19 2 392 6 83 4 7 27 6 5 300 2 320 

Zala 378 42 5 301 386 110 97 4 55 20 1 902 5 43 4 6 498 5 630 2 11 0 

Összesen 9 303 183 8 042 019 1 727 261 143 31 19 692 56 263 71 685 58 000 25 000 



Pilisi Parkerdő 
Részvénytársaság 

Fafeldolgozó Erdésze t Szolgáltat ó Ü z e m e 
2500 Esz te rgom , Dobogókői ú t 78. 9: 33/411-107, 33/414-814, i : 33/411-811 

Cégünk a GAZella kishaszongépjárművek teljes választékát 
kínálja Önnek igen kedvező áron. A strapabíró, 1,5 t teherbírá
sú gépkocsik „B" kategóriás jogosítvánnyal vezethetők. 

Újdonság: az összkerékhajtású terepjáró változatok, platós, 
Duett, Trans, billenős felépítménnyel már 
2 460 000.- Ft + ÁFA tói kaphatók. 
Akcjó^benzines modellek már 1 090 000.- Ft + ÁFA-tól, 
Andoria dízelmotoros modellek már 1 760 000.- Ft + ÁFA-tól. 

Üzemünk ezenkívül a teljeskörű szerviz és alkatrész ellátást is 
biztosítja. 
Személyre szabott fizetési feltételek! 



,,Áldás a bemenőknek, üdv a kij övöknek" 

A faragott székeíy kapu 

A faragás kifejlődéséhez, művészetté éréséhez alapot 
szolgáltat a természeti környezet. A székelységnél nemcsak 
az apró, finom munkát igénylő faragásokat találjuk meg, de 
beszédes emlékei vannak a nagy faragásnak (templom, ház, 
kapu). Igen jó példa erre a székely kapuk egész sora. 

„A kapu dísze az életnek - díszíti az utcát, a falut, jólétet 
mutat." A székely életnek nevezi mindazt, ami a kapun be
lül van. Székelyföldön nem is a ház homlokzata, hanem a 
nagy- és kiskaput egybefogó, ún. „galambbúgos" kapu adta 
és adja a telek utca felőli díszét. 

A székely kapuk az összes magyarlakta területen kiala
kult kaputípusok legfejlettebbjei, a legdíszesebb és világi 
népi építészetünk legszebb alkotásai. 

A székely kapu szerkezetében és arányaiban tökéletes. 
Egész Székelyföldön elterjedt, helyi változatai is kiala

kultak, ami az arányokban és a díszítésben jut kifejezésre. 
A kapuknak alapvető használati és szerkezeti követelmé

nyeknek kellett és kell megfelelniük. 
A székely kapu két bejáratú: kiskapu szolgál a gyalo

gosok számára, nagykapu a rakodószekér számára, ez szab
ja meg a kapu magasságát. Székelyudvarhely környékén 
legelterjedtebbek a fedett kötött nagykapuk, amelyekről el
mondhatjuk, hogy ácsszerkezetű önálló építmények. Meg
építésükhöz kifejezetten statikai, szerkesztési ismeretekre, 
mesterségbeli fogásokra, tapasztalatra van szükség. 

Első lépésként szükséges egy olyan sablon elkészítése, 
mely tartalmazza az összes lényeges alapméretet. Ezek se
gítségével az egyes elemek levágása, a kötések helyének 
kijelölése, kivésése után állítható össze vízszintes helyzet
ben a kapu. 

A galambbúgos nagykapu statikai szempontból síkbeli, 
merevített szerkezet. Merevítőként a szemöldökgerendát-
sapkafát, koszorúfát és kapulábakat, kapuzábét összekötő 
könyökfák - hónaljkötések - szolgálnak. A csapolások, 
eresztések és a faszeges rögzítések révén a három kapuláb 
és a szemöldökgerenda kapcsolata sarokmerev, ezért kötött 
kapu. Csak így, az egyes elemek biztonságos összekötése 

révén lehet az összeszerelt kaput torzulásmentesen a helyére 
emelni. A kapukat főleg jó minőségű cserefából, tölgyfából 
készítik, ritkábban fenyőfából.A székely kapuk díszítésének 
gazdagságát kimerítően ismertetni talán nem is lehet. A ka
puk faragásokkal gazdagon díszítettek, és ezek vagylapos, 
vagy magas plasztikájúak. A lapos faragású részletek élénk 
színű festése is szokásos. A díszítmények nem ötletszerű 
összevisszaságban jelentkeznek a kapukon, hanem kötött 
szabályok, törvények szerint. 

Fő cél a hibátlan térelosztás, hézagmentes térkilöltés és 
a méretarányosság. A díszítendő felületet mezőkre tagolják: 
a lábazat, a kötések, a tükör. E térségek kínálják a díszítési 
formákat és határozzák meg annak módját is. 

A lábazaton háromféle, helyhez kötött ornamentikát ta
lálunk. Első a talapzati rész, amelynek mintázata egy vas
kosabb rozettából indul ki. Néhány indahullám után rend
szerint levélfüzér zárja le ezt az egységet. 

A párkányzat felett hullámzó indasorok ritmikus ismét
lésével folytatódik a díszítés, amit az oszlopzáró minta fejez 
be. A régi kapuk lábazatán igen szembetűnő a szimmetria 
mellőzése az indasorok számát és szélességét illetően. Kes
keny indasorok férkőznek a szélesesbb mellett. Ez a vonal
vezetés bizonys mértékig feloldja az egyhangú ritmust. Sa
játos díszítési módot kívánnak a kötések. Az ívelés szerint 
domborulnak, homorúinak az indaszárak, rajta a virág, le
vél, kocs kompozíciók. Szalagszerű sávot alkotnak, majd a 
helynek megfelelően elvékonyodnak. 

A kiskapu körívének közepén találkozik a két ellentétes 
irányból kinőtt tulipán. 

A kiskapu feletti térség a kapu központi zónája - a „ka
putükör". Címerkeretbe foglalja az egy tőből kiinduló vi
rágzatot. Középen egymás fölé helyezett virágféleségek al
kotják a szimmetriatengelyt, és e körül burjánzanak a virá
gos, leveles ágak. Az „Életfa" jelképe ez. 

A címerkeret alá kerül az építtető, a gazda és nője 
(felesége) neve és az építés dátuma. 

A kontyfára vésett, írt feliratok a székely ember vendég
szeretetére utalnak. Például a máréfalvi kapukon az alábbiak 
olvashatók: „Szíves vendéglátó e kapu gazdája, de a gonosz 
embert furkós bottal várja. Térj be hozzánk vándor, ha erre 
visz utad, ha jó a szándékod, itt szeretet fogad. Áldás a 
bemenőknek, üdv a kijövőknek (1858)". „Isten hozott, ha 
mész Isten veled. Ha e zajló nagyvilágban baj és bánat ker-



get. jősz.ándékú szívvel mihozzánk betérhetsz." A szülőföld
höz való kötődés a nemzeti önazonosság gondolatát hirdetik 
az alábbi feliratok: „Házad lehet bárhol, de Hazád csak itt. 
Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez-testvér-ne 
légy hűtlen soha." 

A nagykapu íve és a kapuláb találkozásánál a díszkötés 
felső karába kerül a naprózsa, a rozetta. E forma a leggya
koribb a régi kapukon. A kontyfa látványos dísze a konty
farózsacsiga. 

Kapuink fő díszítővirága a tulipán. A másik virág a ró
zsa. A tulipán és a rózsa keveredéséből átmeneti virágfor
mák jöttek létre, háromlevelű virág, forgó központtal és kör
befutó sziromlevelekkel kombinálva. Ezek stilizált motívu
mok. 

A régi kapukon önálló életet csak az ősi jelképeknek -
Nap, Hold, csillagok - volt joguk élni. A háromféle virág, 
a tulipán, a rózsa, a stilizált virág részaránya nagyjából azo
nos a régi kapukon. 

A virágos díszítés természetes tartozéka a szár és a levél. 
A mestermunka fő jellemzője a harmonikus indavezetés, az 
elágazások megformálása. Igen szépek a történeti kapuk 
palmettái. Kiemelik, méltóságosabbá teszik a kaputükör cí
merét, vaskosabbá a talapzati rozettát, befejező, térelválasz
tó szerepük is van. 

Régen a kapuk általában festettek voltak, az alap termé
szetes színben maradt, csak a domború kiemelt vagy mé
lyített mintát festették. Az inda, a tulipánok, a csillagok szí
ne a „veres" (piros). A rózsafélék közepe kék, a sziromle
velek pirosak, zöldek. A koszorúk, levél füzérek levelei zöl
dek vagy egyik kék, másik zöld. A címerkeret piros, a ga
lambok kék színűek. A felírás kék vagy piros színű, a régi 
festékek azért voltak annyira színtartőak (különösen a kék), 
mert földfestéket használtak. A vulkanikus eredetű Hargita 
hegyvonulatból nyerték a festékek alapanyagát. A meggy
színt, a bordópirosat vaspátos anyagból, a kéket egy palából, 
a zöldet rézgálicos földkéregből nyerték. 

Székely kapuk a kakasai templom előtt 

Fennmaradásukkal a székely kapuknak egy sajátos nem
zeti lét humánus, természetes környezetének és harmoniku
sabb fejlődésében lehet nagy szerepük. 

Geréb Erzsébet 
ép ítészm érti ök 

Székelyudvarhely 

A dinoszauruszok 
testhőmérséklete 

Ausztrál tudósok hosszas megfigyelés alatt tartottak kro-
kodüokat, a ma élő legnagyobb hüllőket. Gordon Grigg és 
a Queensland egyetemen dolgozó más zoológusok sós 
vízben élő krokodilokat tyúkhússal tápláltak, s az ételben 
hőérzékelőket és rádióadókat helyeztek el. 
A vizsgálat eredményei azt tanúsították, hogy a testhő
mérsékletet a tömeg erőteljesen befolyásolja. A legna
gyobb, több mint egytonnás krokodil nyáron átlagosan 3,7 
fokkal, télen 1,9 fokkal volt melegebb kicsi, legfeljebb 50 
kilogrammos fajtatársainál. A hőmérséklete napközben 
csak 2 fokkal ingadozott, míg a kisebb állatok esetében 
több mint 10 fokos eltérés mutatkozott. A mérésekből a 
kutatók arra következtettek, hogy egy 10 tonna súlyú di
noszaurusznak olyan klíma mellet t , mint amilyen 
Queensland északi részén van, nyáron 36, télen 31 fokos 
testhőmérséklete lehetett. Napközben csak 0,1 fokos elté
rés léphetett fel. A nagy dinoszauruszok magas testhő
mérsékletük folytán nagyon fürgék lehettek. Túlmelege
dés is fenyegette őket. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Szonett helyett 
(véset őseitől sarjainknak) 
Ünnepel képzeletünk öreg tölgye: 
Kérge az ezredik évet benőtte. 
S míg ágain szél bodorítja, 
Töve a ráncait rejti a földbe. 

Pompája, csillaga messzire látszik, 
Barkától roskatag gallya cikázik: 
Hímport legyez április ősznek, 
S Mihálykor rengeteg makkja világít. 

Hányadik vagy te elképzelt magyar tölgy?.. 
Melyre oly' büszke Bakony is, meg Alföld, 
S ínségben jussol az atyja fiának. 

Régen a rostodba nőtt a szabadság. 
Hit, erő, munka növeszt, s e magyarság 
Őrzi a titkaid új ezer évre. 

Apatóczky István 



O lykor-olykor, ha munkám van a 
környéken, visszajárok Abádsza-

lókra, ahol mérnökként kezdtem erdész-
pályámat. 1969-ben ismerkedtem meg 
Pál János kerületvezetó' erdésszel, ahogy 
kollégái és a község lakói hívták: a Bere 
királyával. (Életútját a nekrológok között 
fia tollából olvashatjuk.) Hihetetlenül, fanatikusan, az embe
reknél is jobban szerette az erdőt. Annak idején még élt és 
gyakorlat volt a poroszos erdészhagyomány, az elöljáró érke
zésekor való „lejelentkezés". János bátyám úgy csapta össze a 
bokáját, majd moccanás nélkül jelentett, hogy azt a legvadabb 
jutási őrmester is elégedett bajuszpödréssel nyugtázta volna. 

Mivel ártéren, sőt, hullámtéren volt kerületének jó része, 
főleg nemesnyár-ültetvényekkel foglalkozott. Az erdó'k sivár
ságát pótolta a véghasználat emberöltőn belüli sikerélménye. 
Sokat beszélgettünk az erdőn és a lakásán egyaránt. A téma 
mindig az erdő volt. O hívta fel a figyelmemet arra, milyen 
érdekes, hogy a többszáz hektár erdőtelepítés kínkeservét 
mennyien sajátítják ki. Szinte valamennyi „fok" a szamárlétrán 
magáénak tudja az erdősítéssel járó kínok eredményét. 

„Azt a hatvanöt hektár ragyogó nyárast, tölgyest, akácost, 
bükköst stb. telepítettem, büszkélkednek a „létrafokok". Pedig 
- mondotta János bátyám -, az igazi bábaasszony a kerületve
zető erdész. A többiek „csak" tervutasítást ellenőrzők." Ha jól 
belegondolunk, a kivitelezésnél az egyes szám valóban a ke-
rületvezetőt illeti. Utána jöhet a „telepítettük, erdősítettük stb.". 

A hetvenes évek egyik langy őszén történt. Egy akácos vég
használatát készítettem elő, s legnagyobb örömömre a nagy 
őzlábgombák kisebb-nagyobb esernyői borították az erdő alját. 
Gyűjtöttem is egy jó kosárra valót, legfőképpen a még „nyí-
latlan" friss gombabunkókból. Késődélután állítottam be János 
bátyámékhoz a gombával, meg egy pár üveg sörrel, mert az 
őzlábgomba istenigazából sörtésztában rántva jó. Kezdetben 
nem tudtam mire vélni a visszafogott lelkesedést, ám rövidesen 

A Bere 
királya 

kiderült, hogy a gomba iránti bizalmat
lanság okozta a családi tartózkodást. Az
tán mégiscsak kisült a gombafej, elké
szült a krumplipüré, majd késleltetett fa-
latozással elfogyott a hatalmas tál gom
ba. (A késleltetés abból állt, hogy min
dig egy-két gombával előbb tartottam, 

mint a család.) Hogy ki mit gondolt, azt már soha nem tudom 
meg. De arra emlékszem, hogy kissé magas lóról vélekedtem 
a Bereg királya gombaismeretéről. 

Aztán hamar megkaptam a kölcsönkenyeret. A kunhegyesi 
út mellett volt egy jó másfél hektáros igazi sziki tölgyes. Volt 
vagy százéves. Nagyon jó kondícióban voltak a terebélyes ko
ronájú kocsányos tölgyek. Befért árnyékuk alá délidőben a 
több száz marhából álló tsz-gulya. Az üzemterv véghasználatra 
írta elő, hát azt is körbe kellett járni a termelés előtt. (Máig 
bánom, hogy az üzemtervi gépiességgel fejsze alá engedtem 
az erdőt.) Nos, a szikes legelőn haladva, egyszercsak egy ha
talmas piszkosfehér halmot pillantottam meg. Nem tudtam mi
re vélni a kupacot. Közelbe érve bontakozott ki gombaformája. 
De éktelen csúnya volt szegény. A kalapja összevissza volt 
repedezve, vastag rücskök borították az egész gombát. Nem 
tudtam hová tenni a fajtáját. (Titokban azt reméltem, hogy új 
fajt fedeztem fel.) 

Hazafelé menet összefutottam János bátyámmal. Izgatottan 
szedtem elő hátizsákomból a zsákmányt. (Mint később kide
rült, 75 dekát nyomott.) 

A szám gyorsabban járt, mint a kezem, s arra vártam, hogy 
derék erdész kollégám majd elismeri linnéi ténykedésem. De 
hamar megkaptam nyakamba a hideg vizet. János bátyám kellő 
visszafogottsággal, nevetve mondotta, hogy ez bizony a kör
nyék legfinomabb gombája, a sziki csiperke, s ha nem akarom 
a múzeumnak adományozni, menjünk be hozzájuk, és együnk 
egy jó gombapörköltet. 

Pápai Gábor 

BRNO 
1999 október 

A brnói vásárvállalat négytagú ma
gyar újságíró-delegációt látott vendé
gül, hogy rajtuk keresztül bemutassa a 
fafeldolgozás, kézművesség, ökológia 
témákban a kiállítók termékeit. 

Az egyébként is híres brnói vásár a 
Messe Düsseldorf társaság többségi tu
lajdonában van. Jó üzletet csináltak a 
németek, mert a tájékoztató szerint 

1998-ban 2,3 milliárd korona bevétel
ből 209 millió korona tiszta nyereség 
mutatkozott. 

Általában az ilyen sajtómeghívások 
úgy történnek, hogy az eseményre a 
magyarországi képviselő szervezi az 
utazást, természetesen a vásárszerve
zők költségére. Ez most is így történt. 
Máté Szilvia és Udvarhelyi Edina ala

pos munkát végzett. 
Brnóban fogadott Ha

vas Ágnes, aki végigkí
sért a vásáron, így a leg-
fontosbb lá tn ivalókat 
időveszteség nélkül ke
reshettük fel. 

Václav Svoboda és 
Natasa Raevova sajtó
központosok tartottak is
mertetőt a vásár kulisz-
szatitkairól. 

Itt tudtuk meg, hogy 
bennünket, erdészeket 

jobban érintő erdészeti kiállítás 2000-
ben lesz. Az. április 2-6-ig tartó bemu
tatóra igencsak érdemes lesz kimenni, 
mert nemcsak szakmai ismeretekkel 
lehetünk gazdagabbak, de a vásárterü
let sajátos hangulata külön élménnyel 
gazdagítja a látogatót. 



Kérelem egykori hallgatóinkhoz 
A Soproni Egyetem Növénytani Tanszéke fennállásának száz éves évfordulójához közeledik. Ebből az alka
lomból emlékkötetet szeretnénk megjelentetni, amelyben a tanszék történetén kívül többek között helyet 
adnánk az egykori diákok visszaemlékezéseinek is. Kiket jó, kiket rossz élmények fűznek a tanszékhez. Fehér 
Dániel időszakától kezdve napjainkig ezekből az élményekből, melyek főként a vizsgákhoz kapcsolódnak, 
sokat lehet hallani ilyen-olyan beszélgetések, emlékezések során. Papíron, az utókornak is megőrizve, viszont 
csak nagyon-nagyon keveset találunk. Ezért tisztelettel arra kérem fiatalabb vagy korosabb öregdiákjainkat, 
hogy emlékeiket, élményeiket osszák meg velünk, segítsenek felidézni a múltat. Mert talán nemcsak szóra
kozni lehet ezeken, hanem a következő generációk tanulhatnak is belőlük majd valamit. 
Az írásokat szívesen várjuk az alábbi címen: Növénytani Tanszék, 9401 Sopron, Pf. 132. 
Minden közreműködő segítségét előre is köszönöm. 

Dr. Bartha Dénes 
a Növénytani Tanszék ez idei vezetője 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Nehéz helyzetbe hozott legutóbbi szívet melengető írásával. 

Ugyanis nagy bátorság kell ahhoz, hogy magamfajta - nem szak
mabeli - kiegészítésekel merjen hozzátenni „Az erdészet és a tár
sadalom" című munkájához. Hogy ezt mégis megteszem, annak 
két oka van: 

- az erdők (erdősítések) értékének, szerepének további tudato
sítása civilizációnk rohamosan romló világában; 

- az emberiség jövőjéért való aggódás és lenni akarás. 
Ahhoz azonban, hogy a folyamatot jó irányba terelhessük, ér

demes visszanyúlni az erdőt irtó civilizáció kialakulásához. Mert 
úgy is értelmezhetjük, hogy az állatvilágból kiemelkedő ember a 
gondolkodás képességének kialakulásával került a civilizáció bir
tokába. 

Amint megjelent az ember mint a legfőbb ragadozó, adva volt 
annak túlnépesedést esélye, és az addigi természet biológiai (öko
lógiai) egyensúlyéinak káros megbontása. Nyilvánvalónak látszik, 
hogy az ember kialakulása a természet (vagy egy felsőbbrendű 

Az 1999. október 21-én, Salgótarjánban megtartott Megyei Ön
kormányzati Közgyűlés dr. Gál János okleveles erdőmérnök
nek, nyugalmazott egyetemünk volt rektorának a Nógrád Me
gye Díszpolgára címet adományozta. Gratulálunk! 

Kép és szöveg: Sárvári János 

lény) tévedése, és ezt a világunkat rontó tévedést már csak mi 
hozhatjuk helyre. Feltéve, ha csak nem akarjuk magunkkal rántani 
és elpusztítani a „minket szolgáló" többi élőlényt is. Nagyon 
könnyen belátható azonban, hogy bolygónk igazi, valóságos, leg
főbb élőlényei a növények, mindenekelőtt az erdő, mely nélkül 
nem tudtunk volna kiválasztódni és túlnépesedni, és amely nélkül 
nem fogunk tudni tovább élni. Mert ha csak egy tényezőt emelünk 
ki a sok százból - a föld e/sivatagosodását -, máris a végén járunk 
az ördögi körnek. Hiszen megfelelő nagyságú erdősültség nélkül 
nincs elégséges párolgás, kevesebb az eső (az édes víz), beszűkül 
a szántóföldi termelés stb. 

Mi mindent kellene tehát tenni az erdészeknek - és persze 
vezetésükkel mindannyiunknak - az erdó'pusztítási folyamat meg
állítása és a jövőt jelentő erdősítések tömeges beindítása érdeké
ben? Mindenekelőtt harcolni minden lehetséges módon és eszköz
zel! Nem elfeküdni és beletörődni abba az álságos lénybe, hogy 
ha ebben az országban most ,,minden(?)" ágazat és emberi tevé
kenység demorahzálódik, miért éppen az erdészek lennének kivé
telek? Nem igaz, hogy bele kell törődnünk a világméretű nihilizmus 
felsőbbrendűségébe, a „csak a mának élés"-be! 

Ha őseink nem érezték vagy tudták volna, hogy bennünk tovább 
élnek, akkor bizonyára nem ültettek volna erdőket. Ezt kell tuda
tosítani többek között a mai vállalkozókkal, médiacézárokkal és 
politikusokkal! A megfelelő emberek megkeresésével és meggyő
zésével ki kell akakítani egy „erdő vallást", orientáltságot, misze
rint a tőke megszerzése és befektetése - PHARE és egyéb prog
ramokkal is - igenis az erdősítésben és erdőgondozásban haszno
sul a legjobban. 

Az erdő munkaalkalmat, megélhetést adhat százezreknek, vala
mint óriási hozamot gyerekeinknek, unokáinknak, de főként ne
künk, a befektetőknek! Hisz nemcsak egyéni életünk végéig gyö
nyörködhetünk erdőnk növekedésében. Mi is aratunk a kitermelés
kor, mivel az emberfőként és bizonyítottan tovább él az utódaiban 
is. Ezekről és az erdővel kapcsolatos dolgokról sorozatokat kellene 
íratnunk (írnunk) a TV-ben, a rádióban, és meg kellene jelenni a 
témával folyamatosan mindenütt, ahol emberek élnek, egy percig 
sem lankadva a célig! És hát kik lehelnének ennek - az új-régi 
erdővilágnak - az élharcosai, ha nem a szakmát művelő, a tanító, 
nevelő; munkát és kenyeret is adó erdészek?! 

Példa és kísérletként a fiammal telepítettünk egy úgynevezett 
elegyes erdőt, megfelelő és rövid távon hasznot is hozó köztesekkel. 
Bízom ugyanis - mert hinni kell -, hogy mire unokáimban kiter
melhetem a csodálatos rózsafákat (törökmogyorót), megjavul né
pünk, és nem fogja eltulajdonítani fáradságos munkánk gyü
mölcsét. 

Értékes munkájához további jó egészséget kívánok. 
Simon Dezső 

oki. kertészmérnök 



Népi gazdálkodás - erdőgazdálkodás 
Szabadtéri kiállítás Gömörszőlősön 

Gömörszőlős egy kis község Borsod-Abaúj-Zemplén me
gye északi részén. Neve is utal rá: a történelmi Gömör me
gyéből maradt Magyarországon, egyedül viseli nevében is 
az anyamegyére utaló Gömör megnevezést. 

Ebben a 126 lelkes kis faluban csodálatos dolgokat talál 
az utazó. Itt van a Kelemér-Gömörszőlősi Tompa Mihály 
Emlékbizottság székhelye. Itt található a néprajzi gyűjte
mény, a kisgaléria és az emlékbizottság könyvtára mellett 
a szép természeti környezetben elhelyezett „Népi gazdálko
dás - erdőgazdálkodás" szabadtéri gyűjtemény. 

A gömöri-északborsodi kis falvakban a mostoha termé
szeti környezet megtanította az embert, hogy a megélheté
sért, a kenyérért minden lehetőséget igénybe kell venni. így 
alakult ki, hogy a környék szegényparasztságának második 
megélhetési forrása az erdő lett. A férfiak télen fát vágtak, 
tavasszal csert hántottak (nemcsak a férfiak, a lányok is), 
az idősebbek faszenet égettek, a tehetősebbek, akik igával 
rendelkeztek, fuvaroztak. A környéken egyébként jelentős 
erdőterület volt a falusiak birtokában akár magán, akár kö
zösségi tulajdonként. Ezek az erdőterületek nemcsak a saját 
szükségletre fedezték az iparifát és a tűzifát, hanem a fe
leslegből jutott eladásra is, amit a putnoki fakereskedők vet
tek át és adtak tovább. Mindezen tevékenységnek volt egy 
eszközszükséglete, amelyek a faluban a mezőgazdálkodás 
eszközeivel együtt az ötvenes években bekövetkezett válto
zások hatására feleslegessé váltak. 

Az eszközök egy része bekerült a nagyüzembe, ahol 
csakhamar elpusztultak, mert a gépesítés más eszközöket 
igényelt. Ami otthon maradt, azt egy ideig őrizgették, majd 
látva, hogy már nem lesz rá szükség, lommá vált, előbb-
utóbb a szú és a rozsda végzett velük. 

A Tompa Mihály Emlékbizottság 1978-ban a Néprajzi 
Gyűjtemény megnyitásával egy időben határozatot hozott, 
hogy az elmúlt kor ezen tárgyi eszközeit megmenti és egy 
állandó kiállítás keretében bemutatja a közönségnek. 

A gyűjtőmunka lassan folyt, igazából 1986-ban gyorsul
tak föl az események. Az Emlékbizottságnak anyagi eszkö
zei alig voltak, egyedül a terület volt adott. A funkcióját 
vesztett iskolakert kitűnő teret adott a kiállításnak. Ekkor 
sietett a kezdeményezés megsegítésére a putnoki Egyetértés 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, a BEFAG Sajóvölgyi 

A jármos kunyhó 
(Török Erzsébet tusrajza) 

Erdészeti Igazgatósága és a miskolci Állami Erdőfelügye
lőség. Támogatást nyújtottak a gyűjtésben, a tárgyak elhe
lyezésében és az épületek létrehozásában. 

A kiállítást 1988-ban a Tompa Mihály Emlékbizottság 
hetedik kiállítási egységeként nyitotta meg dr. Szabadfalvi 
József megyei múzeumigazgató. Az eseményre a Múzeumi 
és Műemlékvédelmi Hónapok alkalmából került sor, a meg
nyitón 290 fő vett részt. 

A gyűjtemény két fő részre tagolható: a mezőgazdálko
dás és az erdőgazdálkodás eszközeire. 

A mezőgazdálkodásból fennmaradt eszközök nyitott, de 
fedett tárlókban vagy csűrökben vannak elhelyezve. Szeke
rek, szánkók, ekék, vetőgépek, járgányok mellett ipari mű
emlék szívógázmotor és hozzá cséplőgép, elevátor együtte
se is van. A kisebb szerszámok zárt csűrben vannak tartva, 
de a látogatók ezeket is megnézhetik. Itt vannak elhelyezve 
az erdőhasználat szerszámai is. Fűrészek, fejszék, és a cser
kéreg-termelés eszközei is. Több procogfűrészt láthatunk, 
amire a ma embere már nem is emlékszik. 

A gyűjtemény jobb oldalán az erdei választékok vannak 
elhelyezve. Ezek mellett van itt szénégető boksa (itteni szó
használat szerint „mile") és cserkéreg „sír" és kaloda is. 
Felépítették az erdei munkások kunyhóit is, különösen ér
dekes a „jármos kunyhó". Az erdészeti gyűjtemény talán 
legbecsesebb darabja a működőképes cserkéregaprító gép. 

Az egész gyűjtemény szép falusi környezetben, fásítva, 
szinte kirándulóhelyként hat. A kert végében áll egy sudár 
120 éves tölgy, amit Szombathy Pál néptanító ültetett. Az 
ő emlékfájaként tisztelik. A Gömör vármegyei Református 
Tanító Egyesület elnökének emlékét a fa alá elhelyezett 
kopjafa is őrzi. Ezt a kopjafát is az erdészek készítették. 

A kiállítást 1992-ben meglátogatta az Országos Erdészeti 
Egyesület Erdők a Közjóért Szakosztálya. A látogatók a 
gyűjteményt továbbfejlesztésre méltónak ítélték és 1993-
ban anyagi segítséget is biztosítottak. Azóta a támogatások 
elapadtak. A téesz megszűnt, az erdészet nem tud segíteni, 
az új erdőbirtokosok még mással vannak elfoglalva. Pedig 
kellene segítség. A tárgyakat időnként konzerválni kell, a 
kiállított faanyag már cserére szorulna. Némi segítséget a 
putnoki Mg. Szakközépiskola diákjai adtak munka formá
jában. Rozsdátlanították, kezelték az eszközöket. 

Végre 1998-ban az Ember az Erdőért Alapítvány nyújtott 
támogatást, sőt Gömörszőlős egy másik gyűjteményét is tá
mogatta. A segítség, mint írtam, elkelne most is. A Tompa 
Mihály Emlékbizottság anyagi lehetőségei beszűkültek, tá
mogatást nem kap. Ma már a fenntartásra gondol csak, 
egyébre nem is remél pénzt. Nem szabad, hogy ez a szép 
gyűjtemény tönkremenjen, ebek harmincadjára jusson. Lá
togatók, érdeklődők vannak. Nyaranta egyre-másra érkez
nek csoportok, felnőttek és gyerekek, akik érdeklődéssel né
zik végig a múlt eszközeit. Sokan jönnek az Országos Kék 
Túra vonalán is, rendszerint ők is szakítanak időt a gyűjte
ményre, írásomat figyelemfelkeltésnek szántam, mert sok 
érték található, látható ebben a kis kiállításban. Ideje, hogy 
a szakma felfigyeljen rá és segítse a gömörszőlősi gyűjte
ményt is. 

Ráczi Győző' 



Újságíró találkozó 

Az EGERERDŐ Rt. adott otthont a 
számunkra oly fontos rendezvénynek. 
Wagner Tibor főmérnök vezetésével is
merkedtek szakmánkkal az. újságírók. 

A kétnapos találkozón részt vettek a 
napilapok, a helyi rádió, a környezet- és 
természetvédelemmel foglalkozó rova
tok képviselői, valamint Ormos Balázs 
főtitkár. 

A szikrázó napsütésben az erdő ezer
színű látványa még a hivatásos erdőjá
róknak is kivételes látványt nyújtott. 

A Bükkfennsík és az őserdő szakmai 
tanulságait Németh Károly szilvásváradi 
erdészeti igazgató és Dttska József, a 
Bükki Nemzeti Park igazgatója ismertet
te meg a jelenlévőkkel. 

Az éjszakába nyúló sajtóbeszélgetést 
Jung László vezérigazgató vezette be, 
majd másnap Galyatető térségében Tóth 
László, a parádfürdői erdészeti igazgató, 
és Rosta Gyula, a mátrafüredi (volt 
gyöngyössolymosi) erdészeti igazgató 
volt házigazdánk. 

Egyöntetű volt a vélemény, hogy az 
ún. PR tevékenység, különösen az erdész 
szakterületen, hosszú türelmet és meg

annyi ötletes fogást igényel, hogy „el 
tudjuk adni magunkat". Az összejövetel 
kapcsán született tudósítások a rádióban 
és a napilapokban láttak napvilágot. A 
hasonló összejövetelt jövőre is megren
dezzük. 

A résztvevők első sorában balról 
jobbra: Duska József, Wagner Tibor, 
Hubai Grúber Miklós, Nemecz Ferenc, 
Detrich Miklós, Regényt Huba, Németh 
Károly, Burget Lajos, felül Pápai Gábor 
és Viniczay Sándor. 
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A résztvevők első sorában balról jobbra: Duska József, Wagner Tibor, 
Hubai Grúber Miklós, Nemecz Ferenc, 

Detrich Miklós, Regényi Huba, Németh Károly, Burget Lajos 
Felül: Pápai Gábor és Viniczay Sándor 
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Dió, vadcseresznye 
és körte rönk, 

valamint fekete dió, bükk, hárs 
és olasz nyár /I.2I4/ rönk 

felvásárlása napi legmagasabb 
áron ! 

Dió és cseresznye fríz 
értékesí tése! 

Fürészüzem: 8492 KERTA, Vasútállomás 
Tel. /Fax: 06/ 88 229-179, 06/ 88 229-267 

06/ 60 362-575 

Fotópályázat 
A z O E E ismételt félhívással fordul fényképező' ol

vasói felé. A 2000. évi ünnepi Vándorgyűlés színvo
nalát emelni szeretnénk olyan fényképekkel, mely az 
erdó't, az erdőben folyó erdészeti tevékenységet ábrá
zolja, vagy e témákhoz kapcsolódik. 

Kérjük je l igésen a Sze rkesz tőséghez eljuttatni a 
megfelelő színvonalú, j ó minőségű" fekete- fehér papír, 
vagy színes dia felvételeket, melyek - elbírálás és na
gyítás után - kiállításra kerülnének. A legjobbnak ítélt 
felvételeket egyedi ju ta lmazásban részesítjük. 

Beküldési határidő: 
2000. MÁRCIUS 15. 

A beküldöt t negat ívokat , d iáka t a kiál l í tás után 
visszaküldjük az alkotóknak. 

r 

A SEFAG Rt. immár hagyományos képző
művészeti kiállítását Mester Béla kaposvári 
festőművész képeiből rendezték. 
A kiállítás címe - Természetlátás szívvel és 
ésszel - jól kifejezi azt a sokoldalúságot, 
amely Mester Béla műveiből sugárzik. 



Uj Erdei Iskola 
Újabb Erdei Iskola tervei bontakoznak 

ki a Balatonfel vidéken. A monostorapáti 
erdészet területén lévő csicsói erdész.házból 
terv szerint erdei iskola lesz. 

1. képünkön: Farkas Altűa (balról) er
dészeti igazgató és Mesterházi József terü
letvezető erdész tart eszmecserét a teen
dőkről. 2. képünkön: A monostorapáti is
kolás Sötét Lívia minden fa mellé egy em
bert állítana őrzőnek. 

MTA-MAB Erdészeti Szakbizottságának ülése 
A Miskolci Akadémiai Bizottság Erdészeti Szakbizottsága 

1999. október II-cn Egerben, a Bükki Nemzeti Park tanács
termében tartolta meg kibővített szakmai és tisztújító ülését. 

Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) 1979-ben 
alakult és Magyarország északi régiójában: Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves és Nógrád megyében fejti ki tudományos te
vékenységét. Magyarországon az MTA-nak öt területi bizott
sága van: a már említett Miskolci (MAB), Debreceni (DAB), 
Szegedi (SZAB), Pécsi (PAB) és Veszprémi (VEAB). Földrajzi 
elhelyezkedésük is jó lehetőség arra, hogy a Kárpát-medence 
magyarságával tudományos kapcsolatot tartsanak. 

A területi Akadémiai Bizottságokban az erdészeti tudo
mányos tevékenységet általában a Mezőgazdasági Szakbizott
ságon belül az Erdészeti Munkabizottságban végzik. így volt 
ez a MAB-on belül is, amikor is 1990. második felében az 
erdészeti tudományos tevékenységet elismerve a Mezőgazda
sági Szakbizottság javaslatot tett az önálló Erdészeti Szakbi
zottság megalakulására. így 2000-ben fogjuk értékelni a 10 
éves önálló Erdészeti Szakbizottságunk tudományos tevékeny
ségét. 

Nem feladatom most a közel 10 év tudományos tevékeny
ségéről beszámolni, de egy-két példával szeretném érzékeltetni 
az Erdészeti Szakbizottság eredményes munkáját: a Visontai 
lignit hőerőmű kéntelenítő berendezés megépítésének a sürge
tése. A Bükkábrányban épülő lignit hőerőműre vonatkozó dön
tés, amely kötelezővé teszi a kéntelenítő berendezés egyidejű 
megépítését. Sikerült továbbá az egri hányatott sorsú közép
szintű erdészoktatást megfelelő környezetben, Mátrafüreden, új 
beruházásként megalapozni. A tölgypusztulással kapcsolatban 
ugyancsak sok tudományos tanácskozás volt. Ezek közül külön 
ki kell emelni az Eger mellett lévő Síkfőkúti kísérleti telepet, 
amely mai napig is a DAB-hoz tartozik, de az egri erdészet 
kezelésében van. E helyen az országban elsőként műszeres mé
résekkel lehetett érzékelni a tölgypusztulás kezdetét, növeke
dését, majd csökkenését. 

A MAB területén (az északi régióban) Borsod-Abaúj-Zemp
lén megyében 26%, Heves megyében 23%, Nógrád megyében 
37% az erdősültség. Ezek a számok önmagukért beszélnek. A 
70 millió m élő' fakészlet és az évi közel 1 millió m 3 fakiter
melés mutatja, hogy a fahasznosításnak nagyobb lehetőségei 
lennének. A magyar fagazdaság jövőképében (Dauner Márton, 
Erdészeti Lapok, 1997. március) egyértelmű, hogy „jól műkö
dő fafeldolgozóipar nélkül nincs életképes erdőgazdálkodás!" 
Különösen érvényes ez a megállapítás a MAB területére az 
északi régióban. Ekkor még nem is beszéltünk a hozzáadottér-
ték, foglalkoztatottság, többletszállítási költségekről stb. Min
denesetre az alacsony értékű sarangolt választékok aránya az 
északi régióban 60% fölött van! 

A tudományos tanácskozás fő témája: a régió területén mű
ködő három erdőgazdaság és a BNP tevékenységének bemu
tatása. 

Az Északerdői Rt. erdőgazdálkodásáról Bakk Julianna osz
tályvezető, az Egererdő Rt.-től Jung László vezérigazgató, az 

Ipolysági Rt.-től Kiss László vezérigazgató tartottak magas 
színvonalú szakmai előadásokat. 

A Bükki Nemzeti Park részéről Duska József igazgató be
szélt az erdőgazdálkodás^szerepéről a természetvédő szemével. 

Az előadásokból az Északi-középhegység kedvezőtlen ter
mőhelyi adottságai és a feldolgozó faipar hiánya tükröződött 
vissza. A BNP részéről a sokszínű, magas színvonalú tevé
kenységről és szolgáltatásokról esett szó. A természetközeli er
dőgazdálkodásban az őshonos fafajok megtartását többek kö
zött a magas, 70% feletti természetes felújítás is igazolta. A 
tudományos tanácskozásban az erdőgazdálkodás és a termé
szetvédelem összhangra való törekvése, harmonizációja érzé
kelhető volt. A gondot csak az jelenti, hogy az erdőgazdálko
dást korlátozó rendelezéseket a mai napig sem rendezték a sza
bályozó rendszeren keresztül. A Bükki Nemzeti Parknak pedig 
a sokrétű tevékenységéhez nem biztosították a megfelelő pénz
ügyi hátteret. 

Ezt követően prof. dr. Kozák Imre akadémikus, a MAB el
nöke beszélt az erdészet és a tudomány kapcsolatáról. A MAB 
szakbizottságai közül az Erdészeti Szakbizottság munkáját ér
tékelte kiemelkedőnek. Az erdészhivatás, a szakmai felkészült
ség és tudományos igényű munkavégzés példaértékű a MAB-
on belül a többi szakbizottság, illetve munkabizottság számára 
is. 

A MAB ügyrendjében a szakbizottsági elnökök csak minő
sítettek lehetnek és egyben hivatalból a MAB elnökségtagjai 
is. Ezért csak az elnök személyére szükséges a titkos szavazás, 
mondotta a MAB elnöke. A titkos szavazás alapján az Erdé
szeti Szakbizottság elnöke ismét prof. dr. Kovács Jenő, az 
MTA doktora lett. 

Ezek után az Erdészeti Szakbizottság elnöke tett javaslatot 
a szakbizottság tikárára és a szakbizottság munkabizottságai
nak vezetőire. 

A nyflt szavazás eredménye: az Erdészeti Szakbizottság 
titkára Duska József, a BNP igazgatója. Az Erdőgazdálkodási 
Munkabizottság elnöke Jung László (EGERERDŐ Rt.), alel
nöke Pallagi László (EGERERDŐ Rt.), titkára Kelemen Zoltán 
(ÉSZAKERDŐ Rt.). Az Oktatási Munkabizottság elnöke Kiss 
László (Ipolysági Erdő Rt.), titkára Simon László (Mátrafüredi 
Erdészeti Szakközép- és Szakmunkásképző iskola. A Termé
szetvédelmi Munkabizottság elnöke Varga Ferenc (BNP), tit
kára Dudás György (BNP). Az, Erdészeti Területfejlesztési 
Munkabizottság elnöke Cserép János (ÉSZAKERDŐ Rt.), al
elnöke Gál Sándor (Egri ÁESZ), alelnöke dr. Steiner József 
(Miskolci ÁESZ), titkára Kliegl Béla (EGERERDŐ Rt.). 

Befejezésül prof. dr. Kozák Imre akadémikus, a MAB el
nöke megköszönte a nagy érdeklődéssel kísért tudományos 
előadásokat, és az újonnan választott Erdészeti Szakbizottság
nak további eredményes munkát kívánt. 

Prof. dr. Kovács Jenő, 
a MAB Erdészeti Szakbizottság elnöke 



Régen történt, több mint negyven 
éve, hogy először jártam Sopron

ban, és sétáltam a Löwerekben. 
Sopron e nehéz, időkben is sok újat 

adott, nyújtott: a belváros patinás épü
letei még romos állapotban is regéltek 
a város múltjáról, a múzeumok értékes emléktárgyaikkal, drága 
kincseikkel - de ezeken felül is többet jelentett nekem a soproni 
emberek meglepő udvariassága, kedvessége. 

A háború borzalmai, az azt követő élet nyomora, nehézségei 
és kilátástalansága bizony nem kedvezett a kedves szónak, az egy
mással való törődésnek, az udvariasságnak, a mosolynak és a sze
retetnek. 

Pedig tudat alatt az emberiség már régóta erre volt kiéhezve, 
és erre vágyott. 

A háborúban annyi rossz történt, majd a vesztett háború utáni 
időszakban annyi butasággal, az előítéletek más irányú, újbóli, 
rosszindulatú megmerevedésével találkoztunk, hogy nem éreztünk 
már kiutat, nem hittünk, nem hihettünk abban, hogy végre meg
tisztul a világ, hogy valóban szebb, tisztább, erkölcsösebb, azaz 
emberibb lesz a jövő. 

Úgyszólván minden családnak volt áldozata, és a várva-várt 
béke első korszakában - rövid fellendülés után - ismét a növekvő 
létbizonytalanság, a gyűlölködés, a rettegés jelei mutatkoztak 
meg. 

így nem csoda, ha a soproni emberek szíves érdeklődése, ked
ves mosolya, udvarias útbaigazítása gyógyírként hatott az emberre, 
s a nehéz életviszonyokat is enyhítette az itteni emberek magatar
tása. 

A Löwerekben - Sopron hegyvidéki jellegű kertvárosában - a 
nap ragyogóan sütött, s bár hűvös volt még, a fakadó rügyek, a 
csattanó színek, a madarak füttye jókedvre hangolták a sétálót. 

Az általános tisztaság és az utcák rendje feltűnt nekem. Nem
csak a kertek voltak jól ápoltak és rendezettek: az utcákban sem 
dobtak el annyi szemetet, s nem volt ott annyi törmelék akkor 
már, mint más magyar városokban. 

Ami kis rendetlenség akadt - mert azért valami mindig akad -
azt az akkor már újból alkalmazott utcaseprők rendszeresen és 
gyorsan eltávolították. így nekem is feltűnt egy utcaseprő, amint 
kis, két bicikli-kerekű szemetesládikáját könnyedén tolva, rendkí
vül éberen és szorgalmasan gyűjtögette az itt-ott található hulla
dékot és hullatékokat. 

„Főnöke" nem volt a közelében -
még egy soproni „ó'slakó" sem -, a fe
hér hajú, szemüveges kisöreg mégis fá
radhatatlanul, dolgozva haladt előre. 

Egyszercsak egyetemisták víg cso
portja jelent meg: három vidám, fiatal 

lány társaságában vagy egy tucat fiatalember. Semmivel és senki
vel nem törődve, az ifjúság gondtalanságával, jókedvvel és gur
gulázó nevetéssel fordultak be az utcára, kicsit hangosabban, mint 
ahogy ez Sopronban szokás. 

Önkéntelenül is rájuk figyeltem, annál is inkább, mert ők nem 
vettek tudomást rólam - észre sem vettek engem -, és ez nem 
hogy sértő lett volna, inkább még jól is esett. 

Az egyik feltűnően szép, magas fekete leány azonban - észre
véve a jelentéktelennek tűnő, mindig az út burkolatát figyelő, a 
kis kocsija mögött szinte megbújó, fehér hajú emberkét - egy pil
lanatra megállt, s az örömtől piruló arccal odafutott hozzá, s né
hány kedves szó után (amire csak mozgásából, mimikájából kö
vetkeztettem) megcsókolta az utcaseprőt. Majd kedvesen elbúcsú
zott. Ekkorra már a fiatalok csoportja is odaért, és mindnyájan 
kedves hangoskodással vették körül a kisöreget, s fogtak vele 
egyenként kezet. 

Nem tudtam megállni, hogy a bájos, de kissé szokatlan jelenet 
után ne évődjek egy kicsit. 

- Tessék mondani, itt minden utcaseprőt így köszöntenek a 
helyes lányok? Mert akkor én is jelentkezem e hivatásra! 

- Igen, uram, ha ön is arra kényszerül, hogy eltartsa három 
tanuló gyermekét, s ha nyugdíj nélkül nyugdíjazzák 30 éves be
csületes munka után. Jóllehet semmi bűnöm nem volt, s közmeg
elégedéssel végeztem a feladatom, még sertésgondozó sem marad
hattam, mert azt mondták, hogy a régi rendszer postaigazgatója 
ne vegye el egy demokratikus származású dolgozó kenyerét. Ki
fúrtak onnan is, az erdőgazdasági kapás munkából is: innen még 
nem. Talán már nem is fognak. Ezt a munkát senki sem irigyli, 
és én megbecsülöm, mert szükséges és a munkám során szebb, 
jobb lesz az élet városunkban. 

Es a legszebb az volt, hogy mindezt szerényen, halkan - s nem 
elkeseredetten, hanem lágy, kedves mosollyal mondta. 

Nem lehet őt, és ezt a csodálatosan kedves, szép jelenetet el
felejteni. 

Hajdú István 

Csók az utcaseprőnek 
Karácsonyi gondolatok, 1999 

Kivel és mivel kereskedünk? Magyarország liberalizált, 
nyílt külkereskedelmet folytató ország: a világ számos orszá
gával kereskedik. A rendszerváltással együtt járó gazdasági 
hatások persze jócskán átrajzolták a külkereskedelmi orien
táció térképét és nagyságrendjeit; gazdasági szervezeteink ér
deklődése vásárlóként is, eladóként is elsősorban Nyugat-Eu
rópa, az OECD, illetve az Európai Unió tagországai felé for
dult. A nyitottság mellett is kialakul a legfontosabb partne
reknek egy viszonylag szűkebb köre, s a kereskedés java há
nyada ezekkel bonyolódik le. Behozatalunk 73 százaléka 
származik mindössze tíz országból, kivitelünk 78 százalékát 
szállítjuk tíz országba. Ezek közül kilenc ország azonos a két 
toplistán, és közülük hét az Európai Unió tagja. Rajtuk kívül 
mindkét listán szerepel az Amerikai Egyesült Államok és 
Oroszország, végül a tizedik a behozatalt tekintve Japán, a 
kivitelben pedig Románia. Legnagyobb kereskedelmi partne
rünk Németország, ahonnan behozatalunk 28 százaléka szár
mazik, és ahová kivitelünknek csaknem 37 százaléka irányul. 
Mindkét irányban a második és harmadik helyen Ausztria és 
Olaszország áll. A behozatali oldalon nagyon jelentős kőolaj-
és földgázimportunk Oroszországot teszi a negyedik helyre 
(6,5 százalékos részaránnyal), majd csökkenő sorrendben 
Franciaország, az Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia, 
Hollandia és Belgium alkotja a sort. A kivitel sorrendjében 
a negyedik helyen Hollandia áll, Oroszország csak a nyolca
dik, és itt zárja a sort Románia. Ha nem is szerepelnek az 
első tízben, számottevőnek mondható külkereskedelmet foly

tatunk néhány volt szocialista országgal; közülük Csehország
ban és Szlovákiában többet vásároltunk az elmúlt évben, mint 
amekkora az odairányuló exportunk volt. Lengyelországgal 
szemben 15, Romániával szemben 300 százalék a kiviteli 
többletünk. 
A külkereskedelem áruszerkezete a behozatalt és a kivitelt 
illetően jókora eltérést mutat. Az élelmiszerek, italok, dohány 
árufőcsoportba a behozott termékek 3,7 százaléka tartozik, 
exportunkban azonban ezek aránya több mint 10 százalék. 
Élő állatból 6,2-szer, húsból és húskészítményből 8,8-szer, 
gabonából és gabonakészítményekből 9,3-szer, zöldségből és 
gyümölcsből 3,6-szer, italfélékből 6,3-szer többet exportál 
Magyarország, mint amennyit vásárol. Geológiai, termé
szetföldrajzi adottságaink következtében nyersanyagokból 13 
százalékkal nagyobb a behozatal a kivitelnél; az energiahor
dozók esetében ez a különbség megközelíti a négyszerest. A 
feldolgozott termékek árufőcsoportban importtöbbletünk 
majdnem 40 százalékos, de ezen belül néhány termékcsoport
ban exporttöbblet tapasztalható, ez műanyag alapanyagban 
1,1-szeres, bútorban és bútorelemben 2,1-szeres, ruházati cik
kekben közel 2,9-szeres, a lábbelik esetében pedig 1,9-szeres. 
A gépek és szállítóeszközök főcsoportjában a behozatal és a 
kivitel összértéke azonos volt 1998-ban, ezen belül export
többletjelentkezett az energiafejlesztő gépek és berendezések 
(1,7), az irodagép, a gépi adatfeldolgozó berendezések (1,6) 
és a hangrögzítő és -lejátszó berendezések (1,1) esetében. 

Kovács Tibor (Élet és Tudomány) 



Erdő - víz. Szemelvények erdészeti 
kutatási és gyakorlati munkákból 

(Szerkesztette: Gácsi Zsolt. Kecskemét, 1999.) 

Elődeink régtől fogva tudták, hogy a hazai erdők sorsa termő
helyük vízellátottságának függvénye. Ezt hangsúlyozta Róth Gyula 
Erdőmuveléstan c. monográfiájában. Ennek szellemében kezdte 
vizsgálni az erdő és víz kapcsolatát a Selmecről Sopronba települt 
tanintézmény professzora, Bencze Gergely. Ez vezette a két háború 
között Ijjász Ervin erdőmérnököt arra, hogy hazánkban elsőként 
talajvízkutak észlelésével tájékozódjék az alföldi talajvizekről. Kö
vetőik közül Babos Imre Kecskemét környékén több tucat helyen 
mérette a talajvíz mélységi elhelyezkedését, Szőnyi László a Mát
rában elfolyás- és hordalékméréseket kezdeményezett, Gödöllőn 
és Sopronban Járó Z.oltán és Führer Ernő a csapadék erdőn belüli 
sorsát kutatta. 

Az újabb mérések közül a soproni Erdőmémöki Kar két tan
székének összefogásával komplex vizsgálatsorozat indult erdei 
vízgyűjtők vízháztartásának megismerésére (Gribovszki Zoltán -
Kucsara Milxály - Víg Péter munkája). Hasonló vizsgálatot végez 
Sitkey Judit a mátrai csórréti víztározó körzetében. Babos Imre 

homoki munkáját Járó Zoltán és Sitkey Judit a lajosmizsei kísérleti 
nyálasban egészíti ki. A felsoroltak tapasztalataira is építve széles 
körű vízháztartási mérések kezdődtek megint csak Kecskemét kör
nyékén a KEFAG Rt. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Köz
pont szervezésében. A munka irányítója Gácsi Zsolt, aki egyben 
a soproni Termőhelyismerettani Tanszék doktorandusza is. Egyedi 
és nagyon Ígéretes munkát indított Puskás Lajos a békési tölgye
sekben vízügyi szakemberek segítségével. A vízhiány miatt síny
lődő, Gyula környéki tölgyesek értékeinek megmentésére vízpót
lást szolgáló munkát szerveztek, ezzel hozzájárultak ezen erdők 
természeti értékeinek megőrzéséhez is. 

Ezekről az újabb munkákról kapunk áttekintést a nagyon szép 
kiállítású, gondosan szerkesztett füzetből. A dolog jellegéből adó
dik, hogy végleges megállapításokat még korai lenne tenni, ám a 
kezdeti eredményekről Ígéretes szemelvényeket közölnek. 

Tanulságként megállapíthatjuk, hogy eredményes munkát csak 
összefogással, más szakmájúak bevonásától sem visszariadva lehet 
elérni. A kiadványhoz gazdálkodó és irányító szervek egyaránt se
gítséget nyújtottak. A kutatókkal együtt jó munkát végeztek, az 
erdészet büszke lehet rájuk! 

(Ref.: Dr. dr. hc. Szodj'ridt István) 

Magyarország védett növényei 
Szerk. Farkas Sándor 

Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 416. Ara: 6850 Ft. 
A veszélyeztetett társulásokat bemutató, tavasszal megjelent vörös könyv után páratlan 

kiadvánnyal gazdagodott ismét a hazai természetvédelem. Nyolc évi szerkesztői és szerzői 
munka után Farkas Sándor kezdeményezésére megjeleni a Magyarország védett növényei 
című kiadvány. A nagy alakú, 416 oldal terjedelmű kötet valamennyi védett növényünk 
színes fotóját és tömör jellemzését tartalmazza. Ma a hazai 2400 edényes növényfajból 496 
védett, amihez jön még a szintén törvényes védelmet élvező 20 tőzegmohafaj is. 

A nagyon aprólékosan feldolgozott általános részből megtudjuk azt, hogy miért van szük
ség a magyar növényvilág védelmére, milyen mértékben és miért veszélyeztetett a hazai 
flóra, illetve mit tettünk eddig a növények védelméért. Ebben a részben részletes növény
földrajzi, növényrendszertani, nevezéktani alapismeretekre is rálelhetünk, s az általános is
meretekhez tartozik a kötet végén elhelyeztt, a spőratartó- és terméstípusokat bemutató fe
jezet is. A fajok ismertetése oldalpárokon történik. Bal oldalon 4-4 faj kimunkált, sokszor 
művészi színvonalú színes fotóját találjuk, míg a jobb oldalon a képekhez tartozó 4-4 szö
veges fajismertetést. Itt egy-egy fajnál a tudományos és magyar néven kívül a szinonim és 
társnevek is szerepelnek, továbbá a családbesorolás. A tömör jellemzést követően a virág-
zási/termésérési idő következik, majd egy rövid ökológiai igényre való utalás után az élő
helyek felsorolása. A hazai előfordulás szövegesen és térképen megjelenítve is tanul
mányozható, eltérő tipográfiával, illetve jelekkel érzékeltetik a szerzők a korábbi, a nem 
megerősített vagy kipusztult, illetve a meglévő lelőhelyeket. A megjegyzés rovatban a ro
konfajokkal való összetéveszthetőség és az elkülönítéshez szükséges differenciális bélyege
ket találjuk. Végül az adott faj világállományának, majd a hazai állományának veszélyez
tetettségéről találunk utalásokat, ami az adott esetben kiegészül a Nemzetközi Termé
szetvédelmi Unió vörös lista kategóriájával, illetve a különböző nemzetközi (berni, washing
toni) egyezményekben való szerepeltetésével. Természetesen itt szerepel a hazai védettségre, 
természetvédelmi értékre történő utalás is. 

A könyv végén megtaláljuk annak a 22 fajnak a jellemzését és ábráját is. melyek jelenleg 
nem védettek, de ritkaságuk, veszélyeztetettségük miatt feltéllen védelmet érdemelnek. S itt 
szerepel 228 olyan növénynek a listája, melyek a továbbiakban kiemelt figyelmet érdemel
nek, ugyanis kicsiny vagy sorvadó állományaik vannak .hazánkban. Figyelemre méltó a tel
jességre törekvő irodalomjegyzék is, ahol tárgykörök szerint csoportosítva, csaknem 30 ol
dalon sorakoznak az addigi tudományos és ismeretterjesztő munkák jelzetei. 

Ez a rendkívüli vállalkozás Farkas Sándor kitartó szerkesztői és további 25 szerző alapos 
munkájának köszönhető. A szerzők között négy erdőmérnök végzettségűt (Bartha Dénes, 
Bölöni János, Kézdy Pál, Király Gergely) is találunk, akik a fajleírások csaknem egyötödét 
készítették. Több mint kétszázra tehető azon amatőr és hivatásos botanikusok száma (közülük 
23 erdész végzettségű), akik florisz.tikai adataikkal, észrevételeikkel tették még teljesebbé a 
bemutatott remekművet. 

Nagyon sok munkával, sok várakozással telt el az a nyolc év, ami most meghozta gyü
mölcsét. A Mezőgazda Kiadó gondozásában olyan könyvet vehetünk a kezünkbe, amely 
felejthetetlen élményt és hasznos információkat nyújt a természetet kedvelők számára. így 
ajánlható e könyv mindazoknak, akik nem pusztítani, hanem óvni szeretnék féltett növény
kincseinket. 

Dr. Bartha Dénes 

Winkler András: 
Az égi sörmezőkön jártam 

Sopron 1999. 
Hillebrand Nyomda Kft. 

Mészáros György tollrajzaival 
Versekbe forgácsolt életút az ifjúkor

ból, érett férfikorból és a tapasztalt tanár 
korszakából. Letűnt hangulatok, sejté
sek, megérzések. Boszorkányos ügyes
ségű rímes furcsa játék, szomorúságok 
egy kis huncut mosollyal szelídítve. Ha-
miskás kacsintás az aranykeretű szemü
veg mögül és boldog öröm, ha sikerült 
egy újszerű szócsavarra lelni. Ez keve
redik szürrealista látomásokkal. Fába 
ágyazott pajzánság, múló hangulatok, az 
ifjúkor egy-egy elsuhanó pillanata. Né
hol ironikus fintor a nagyképű, semmit
mondó, fennkölt hanghordozással hirde
tett tanoknak. És fírnejszes böfögés, vas
kos kifejezések intarziája nemes veretű 
mondatokban. Kesernyés mosoly letűnt 
éveknek, sírversek elhunyt és még élő 
pályatársaknak. Ez is, az is, mint akit 
kuglifejű kutyák apróra forgácsoltak és 
most a szertehulló darabokból kell az 
egészet megformálnunk. Illés szekeréről 
Adynk nemesveretű pátosza jut eszünk
be, de itt - minő ellentét - Kovács Illés 
bátyánk szekerezik. Egy-egy találóan 
odavetett jelző, ügyes szóficam, ami 
mégis él, éltet, mert felszabadult örömet 
lehel és ez is az emberi élet tartozéka. 

Vagyis röviden: egy életpálya ver
sekben, nótákban; sajátköltésűekben és 
mások zenéjére komponált szöveggel. 
Szakestélyi hangulatok, sörmezők, krig-
lik és poharak világa komolyságba ágya
zottan. Egyszóval: Winkler András. Az 
építőművész apa tudós fiának humán 
töltésű, humorra is fogékony mérnöki 
szigora. Amilyen majd az égi sörmező
kön toppan elénk. Érdemes megismer
kednünk vele! 

(Ismertette: 
Dr. dr. hc. Szodfridt István) 



ROVATVEZETŐ: ORMOS BALÁZS 
_ ^ Főtitkári beszámoló 

(1999. október 25. -
november 21.) 

Október 25-én, Mészáros Gyu
la, a VERGA Rt. erdőgazdálkodási 
igazgatója meghívására főtitká
runk erdészeti erdei iskola létesíté
se ügyében járt a Kab-hegy nyu
gati részén található erdőterületen. 
Áz Ajkától néhány kilométene ta

lálható csodálatos környezetben megvalósításra került a Sár-
csikúti tanösvény, az országban egyedüli módon, kimondottan 
az erdőgazdálkodást bemulató létesítmény. 

Október 27-28-án Pápai Gábor főszerkesztő szervezésé
ben, az Egererdő Rt. rendezésében a Bükkfennsíkon és a Mát
rában került megtartásra a szokásos újságírói találkozó, a 
„Meghívó az őszi erdőbe" céllal. A csodálatos őszi időben ki
váló szervezéssel megtartott rendezvényen főtitkárunk is részt 
vett, építve a jövő évi egyik legfontosabb feladatunkat, a kö
zönségkapcsolati tevékenységet. 

November 2-án az Egererdő Rt. vendégeként került meg
rendezésre a térség erdésztechnikusai részvételével a régióér
tekezlet. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Jung László 
vezérigazgató, Schmotzer András, a H.Cs. elnöke, részt vett 
Káldy József elnök, Ormos Balázs főtitkár és Pápai Gábor fő
szerkesztő. A megbeszélést Répászky Miklós alelnök vezette le 
(részletes beszámoló készül). 

November 3-án tartotta soros ülését a Parlament Mezőgaz
dasági Bizottsága, mely napirendjének fő témája a 2000. évi 
költségvetés módosítása volt. Az ülésen Egyesületünket főtit
kárunk képviselte. Az OEE közreműködésével benyújtott mó
dosító indítványokat a Kormány „nem"-e ellenére a Bizottság 
megszavazta, így a parlamenti végszavazáson kerül sor a dön
tésre. A Kormány állal benyújtott és a módosító indítványban 
szereplő tételek a következők szerint alakultak: 

Megnevezés Tervezett 
Módosításra 

javasolt 

Erdőtelepítés, 
erdőszerk..., fásítás 

2 645 E Ft 
3 600 E Ft 
+955 E Ft 

Erdészeti közcélú 
feladatok 

476 E Ft 
1 000 E Ft 
+524 E Ft 

Jóléti és parkerdő 
fenntartás 

105 E Ft 
205 E Ft 

+ 100 E Ft 

Célunk, hogy a Kormány „nem" véleményét megváltoztas
suk, vagy a parlamenti szavazáskor az „igen" szavazatok ke
rüljenek túlsúlyba. 

November 4-én az Országgyűlési Irodaházban került sor a 
vadászati törvény módosítása ügyében összehívott szakértői 
megbeszélésre, melyen főtitkárunk veit részt. Az Egyesületünk 
véleménye nem változott, mivel a tagságunk szakértőitől más 
felhatalmazásunk nem volt. A tárgyaláson kompromisszum
készség volt tapasztalható, szakmai alapokra helyezett és po
litikailag is kezelhető megoldás megkeresése a cél. 

November 5-én az MTA székházának dísztermében az 
MTA Agrártudományok Osztály Erdészeti Bizottsága és az 
OEE „Emlékülést" tartott Bedő Albert akadémikus, az OEE 
egyik alapítója születésének 160. évfordulója tiszteletére. Eb
ből az alkalomból kerültek először összehívásra a Bedő díja
sok. A rendezvényen előadások hangzottak el Bedő Albert 
munkásságáról, Sólymos Rezsó'akadémikus, dr. Király Pál volt 

főtitkár és Káldy József OEE elnök részéről (részletes beszá
moló készül). 

November 9. Megkezdődött az. OEE továbbképzési hónapja 
és e napon került sor az. első rendezvényre: Burget Lajos új-
ságíró-stiliszta előadásában „A közönségkapcsolat elmélete és 
erdészeti gyakorlata" címmel. 

November 10-én a FATE szervezésében került értékelésre 
a WOOD TECH és kerültek meghatározásra a jövő évi ren
dezvény főbb célkitűzései. A programon az. OEE-t dr. Horváth 
Béla, a Gépesítési Szakosztály elnöke képviselte. 

November 10-én Visegrádon a Pilisi Parkerdő Rt. vendé
geként került megrendezésre a térség erdésztechnikusai számá
ra a régióértekezlet. Az elnökség tagjai közül megjelent Káldy 
József elnök, Répászky Miklós alelnök. Balogh László régió
képviselő, valamint Ormos Balázs főtitkár, Pápai Gábor fő
szerkesztő, a házigazda feladatait Kertész József H.Cs. titkár 
látta el. A jó hangulatú, érdemi megbeszélést eredményező 
összejövetelről külön beszámoló készül. 

November 10-én a Magyar Természetvédők Szövetségéhez 
látogatott elnökünk és főtitkárunk. Az Egyesületünk által kez
deményezett találkozó folytatása volt az előző elnökség által 
kiépített kapcsolatnak. Az egyesületi vezetőket fogadta dr. 
Schmuck Erzsébet elnök és dr. Gyulai Iván, az Ökológiai In
tézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója. A célra 
törő megbeszélésen szóba került az erdő biodiverzitás program 
decemberi tárgyalása, egy februári közös megbeszélés meg
szervezése, az erdészeti politika, stratégia és a termé
szetvédelmi törvény végrehajtási rendeleteinek minél hamarab
bi megalkotása. Fontos feladat, hogy a most készülő regionális 
tervekben az erdő is szerepeljen (SAPARD program). 

November 11-én az ÁPV Rt.-ben fogadta Gémesi József 
ügyvezető igazgató-helyettes az Egyesület elnökét és főtitkárát. 
Az Egyesület kezdeményezte találkozón átadásra került az 
ügyvezető igazgató-helyettes által kért és Gépesítési Szakosz
tály által kidolgozott személygépkocsi és mezőgazdasági erő
gép-típusok kiválasztási javaslata. A megbeszélésen szó esett 
a jövő évi együttműködés kereteiről, a pr. feladatokról, a ke
rületvezető erdészek által a régióértekezleteken felvetett gon
dolatokról (kerületek nagysága, vagyonvédelem, munkavégzés 
és összeférhetetlenségi szabályok stb.), magánerdő támogatása, 
jövő évi franciaországi tanulmányút előkészítése. 

November 11-én tartolta Egyesületünk az új alapszabály 
szerinti titkár és szakosztályvezetői bizottsági ülését a Fő ut
cában. Az ülésen Káldy elnök úr tartott beszámolót az elmúlt 
időszak egyesületi tevékenységéről, valamint megvitatásra ke
rült a 2000. évi költségvetés és a tervezett egyesületi rendez
vények köre (bővebb beszámoló készül). 

November 11-12-én került megrendezésre az Alföldi Erdő
kért Egyesület Kutatói Napja Sopronban, a Soproni Egyete
men, melyen az OEE-t a főtitkár képviselte. A tudományos 
tanácskozás színvonalas előadásait az ország számos részéből 
érkezett kollégák hallgatták végig. Az első este a nagyszámú 
hallgatóság részvételével megrendezett szakest emlékeztette a 
résztvevőket ifjúságukra. Az Alföldi Erdőkért Egyesület tevé
kenysége példamutató, jó volna elgondolkodni azon, nem kel
lene-e a Dunántúlon és az Északi-hegyvidéken is hasonló szer
vezetet létrehozni a régió azonos érdekeinek képviseletére. 

November 16. A Vértesi Erdőgazdasági Rt. vezér
igazgatójának szervezésében bajor küldöttség járt területükön. 
A találkozóra meghívást kapott egyesületünk főtitkára is. A 
terepi bejárással egybekötött eszmecserén szóba kerültek a ma
gánerdő-gazdálkodás bajor tapasztalatai, pénzügyi támogatási 
rendszerük, a vadgazdálkodás és fafeldolgozás kereskedelmi 
lehetőségei. Egyesületünk kifejezte együttműködési szándékát, 
mely elsősorban a részükre történő hazai tanulmányutak szer
vezését, a magán- és az állami erdőgazdálkodás kapcsolatrend
szerét érintené. 



November 17. Egyesületünk e napon tartotta Küldöttköz
gyűlését a Fő utcában. A Küldöttközgyűlésről részletes beszá
moló készül. 

November 18. Egyesületünk főtitkára folytatta tárgyalásait 
az FVM Költségvetési Főosztályán az erdészeti ágazat 2000. 
évi költségvetési támogatásának tárgyában. 

November 18. Holdampf Gyula, az FVM Erdészeti Hiva
talának elnökhelyettese fogadta Egyesületünk főtitkárát. Az el
nökhelyettes kérte az Egyesületet, hogy támogassa a magáner
dő-gazdálkodási, segítse egyesületi tagfelvételüket, legyen az 
Egyesület a szakmai támogatója a magánerdő-tulajdonosoknak. 
Fontosnak tartotta a természetvédelemmel való párbeszéd fenn
tartását. A vadászati törvény módosítását időszerűnek tartja. 
Az Egyesület támogatja az erdészeti politika és stratégia ki
dolgozását, a természetvédelmi elmaradt végrehajtási rendele
tekkel együtt, azokkal összhangban. Az erdészetnek figyelni 
kell a közelgő EU csatlakozás által nálunk is megvalósítandó 
feladatokra. Az erdőtelepítés kiemelt téma lesz, azonban nem 
szabad elfelejtkezni meglévő erdeink fenntartásáról és finan
szírozási hátteréről sem. Az Erdészeti Lapok folyamatos meg
újítása során továbbra is legyen figyelemmel az Egyesület a 
magánerdő-tulajdonsokat érintő információk közlésére is. 

November 18. Az OEE továbbképzési programjának kere
tében dr. Péti Miklós ÁESZ Veszprémi Igazgatóságáról tartott 
előadást „A magánerdő-gazdálkodás erdőrendezési problémái" 
címmel. Az érdemi vita után a megjelentek úgy döntöttek, 
hogy a felmerült kérdéseket és javaslatokat az érintett FVM 
Erdészeti Hivatalnak is megküldik. 

November 18-19. A FATE és az OEE évi szokásos közös 
összejövetelét Nagykanizsán tartotta. A szép számmal megje
lent egyesületi tagok előadásokkal és egyéni megbeszélésekkel, 
tartalmasán töltötték el az együttlét óráit (külön beszámoló ké
szül). 

• 
Az OEE 1999. november 11-én délelőtt 10 órai kezdettel 

tartotta titkári szakosztályvezetői bizottsági ülését a MTESz 
Székház 700. termében. 

Az értekezlet előzetesen kiadott napirendje szerint Káldy Jó
zsef elnök tájékoztatta a megjelenteket az OEE ez évi tevé
kenységéről, különös tekintettel az 1998-2002. évi programban 
megfogalmazott feladatokra. Ezt követően Ormos Balázs főtit
kár előterjesztésében a jelenlévők megvitatták a 2000. évi költ
ségvetést és a jövő évre tervezett rendezvényeket. Felvetődött 
az, hogy milyen gyakorisággal tartsuk meg a továbbiakban az 
Erdész Nők Országos Találkozóját. Voltak, akik a 2-3 évenként 
történő megrendezést javasolták, de elhangzottak ellenvélemé
nyek is. Az OEE elnöksége az ezzel kapcsolatos végleges ál
lásfoglalás kialakítása érdekében kéri és várja a tagok vélemé
nyét! 

Dr. Péti Miklós alelnök a jövő évi monori Magánerdő és 
Vállalkozás rendezvénnyel kapcsolatban kérte, hogy a helyi 
csoportok minél több magánerdő gazdálkodót vigyenek ma
gukkal Monorra, és ezzel is erősítsük azt a véleményt és célt, 
hogy, mint egykoron, az OEE most is a magánerdő-gazdálko
dás szilárd szakmai támasza és partnere legyen. 

• 
Egyesületünk 1999. november 17-én délelőtt 10 órai kez

dettel tartotta meg Küldöttközgyűlését a MTESz Székház 700. 
termében. 

A megválasztott 71 küldöttből 38 fő jelent meg, így a köz
gyűlés határozatképes volt. A jelenlévő küldöttek kézhez kap
ták névre szóló, sorszámmal ellátott küldött-igazolványukat, 
amely a ciklus végéig, tehát 2002-ig érvényes. A többi igazol
ványt postán juttatjuk el a küldöttekhez. 

Napirend: 

1. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém régiókép-
viselójének kooptálása. 

2. Beszámoló az Egyesület tevékenységéről. 
3. Pro Silva Európa tagság. 
4. 2000. évi tagdíj és Erdészeti Lapok árának meghatározá

sa. 
5. 1998. évi személyi jövedelemadóból származó bevétel 

(1%) felosztása. 
6. Dr. Marjai Zoltánné volt ügyvezető titkár köszöntése. 
Az első napirendi pont keretében Ormos Balázs, mivel ko

rábban lemondott régióképviselői posztjáról, a Választási Sza
bályzat 16. § 2. pontjára való hivatkozással dr. Markovics Ti
bor kooplálását jelentette be a megüresedett Győr-Moson-Sop
ron, Vas, Veszprém és Zala megyei régióképviselői helyre, aki 
korábban írásban jelezte, hogy a tisztséget elfogadja. Ormos 
Balázs köszöntötte dr. Markovics Tibort, a Fertő-Hanság Nem
zeti Park igazgatóhelyettesét az elnökség körében, külön is ki
emelve: nagy öröm számunkra, hogy az Egyesület elnökségé
ben a természetvédelem elhivatott szakemberét üdvözölhetjük. 

Káldy József elnök az alábbiak szerint tájékoztatta a kül
döttközgyűlést egyesületi életünk fontosabb eseményeiről: 

- A Fővárosi Bíróság határozatával, 1998. január 1-i, 
visszamenőleges hatállyal 385. sorszám alatt közhasznú szer
vezetté minősítette az Országos Erdészeti Egyesületet. 

- Megkezdődött az OEE 4 évre szóló programjának meg
valósítása. Ennek keretében kiemelt fontosságú a költségvetési 
támogatások rendszerében ágazatunk részesedésének növelése. 
Az előzetes tárgyalások és egyeztetések eredményeként a jövő 
évben 1,5 milliárd forint többlet támogatást szeretnénk elérni. 

- Pozitív visszajelzéseket kapott az OEE vezetésének rész
vétele a régióértekezleteken, ahol a tagságunk rendkívül érté
kes részét alkotó erdésztechnikusi körrel volt és még lesz is 
alkalma találkozni az Egyesület elnökségének tagjaival. Az ed
digi tapasztalatokról már tájékoztatást kapott az ÁPV Rt. ille
tékes vezetője. 

- A szakmai munka színvonalának emelésével kapcsolatban 
nagyon fontos szerepet kap a magánerdő-gazdálkodás, és ezzel 
összefüggésben a következő évi monori MEV rendezvényen 
az OEE még hangsúlyosabb megjelenése. 

- Az OEE idei novemberi továbbképzési programjával kap
csolatban kérték a megjelentek segítségét, hogy tagtársaink és 
a téma iránt érdeklődő nem egyesületi tagok is minél szélesebb 
körben megismerhessék a programot és azon minél nagyobb 
számban vegyenek részt. 

- Erőteljes nyitást tervezünk a kommunikáció terén, szak
mánk legfontosabb kérdéseinek közvetítésére a nagyközönség 
és a többi érdekelt csoport felé. 

- Szó esett a jövő évi WOOD TECH rendezvényről és az 
ehhez kapcsolódó szakszervezeti sportnapokról, amitől a részt
vevők számának növekedését várjuk, és kiszélesedett baráti, 
szakmai találkozót. 

- Az Erdészcsillag Alapítvány előkészületi munkái megfe
lelően haladnak. 

- Az 1999. évi költségvetésünk bevételi oldala jelen pilla
natban mintegy 8 millió Ft-tal marad el az 55 millió Ft-os 
tervtől, ugyanakkor kiadási oldalon 11 millió Ft-tal költöttünk 
eddig kevesebbet a tervezett 54 millió Ft-nál. A kintlevőségek
kel kapcsolatban Káldy József elmondta, hogy a kimutatások 
szerint 1,1 millió Ft tagdíj hátralékunk van. Ezzel kapcsolatban 
kérte a késedelmes befizetők megkeresését és a befizetések sür
getését az érintett helyi csoportoknál. 

- Az Erdészeti Lapok szerkesztésében szeretnénk messze
menőkig figyelembe venni a tagság által megfogalmazott vé
leményeket, észrevételeket és a ciklus végére színessé, színvo
nalasabbá tenni a lapot. 

- A 2000. évi, Székesfehérváron megrendezésre kerülő 
Vándorgyűléssel kapcsolatban egy oldottabb hangulatú, keve-



sebb kötelező jellegű' adminisztrációs programmal terhelt, új 
szemléletű rendezvényt szeretnénk megvalósítani. 

A hatékony és eredményes munkát végző Küldöttközgyűlés 
a következő határozatokat hozta: 

1/1999. (nov.17.) sz.: A Küldöttközgyűlés Győr-Moson-
Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyék régióképviselójének 
dr. Markovics Tibor erdó'mérnököt kooptálta. 

2/1999. (nov.17.) sz.: Az Országos Erdészeti Egyesület 
1999. november 17. napjától a PRO SILVA EURÓPA tagsági 
jogát átadja a PRO SILVA HUNGÁRIA közhasznú szervezet 
részére. Jelen volt: 38 fő, igen: 27 fő, nem: 8 fő, tartózkodott: 
3 fő. 

3/1999. (nov. 17.) sz.: A Küldöttközgyűlés az egyéni tagdí
jakat és az Erdészeti Lapok előfizetési díját 2000. évre vonat
kozóan változatlanul hagyja. Jelen volt: 38 fő, igen: 38 fő, 
nem: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 

4/1999. (nov.17.) sz: A Küldöttközgyűlés az Szja 1%-ból 
befolyt 1,6 millió forint felhasználását az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
1. Szociális segélyre 600 000 Ft 
2. Bedő szobor másolat készítése 400 000 Ft 
3. Erdészeti Emlékhelyek c. kiadványra 600 000 Ft 

A fenti célokra fel nem használt összeg működési célokra 
fordítható. 

Jelen volt: 38 fő, igen: 38 fő, nem: 0 fő, tartózkodott: 0 fő. 

• 
A Kecskeméti Helyi Csoport 1999. szeptember 30-án tar

totta az új Alapszabályunknak megfelelően küldött választó 
közgyűlését Kecskeméten a Junipems Parkerdészet Központ
jában. 

A meghívásra Bács-Kiskun-Szolnok megyéből közel 70 tag
társunk vett részt a közgyűlésen. 

Bognár Gábor H.Cs. titkár köszöntése után a Választási Bi
zottság elnöke, dr. Almási János elmondta, az új alapszabály 
szerint miért van szükség időközi választások megtartására. Is
mertette a szavazás lefolyásának módját. 

A három tagú Választási Bizottság előzetes felmérésének 
eredményeként javaslatot tett a megválasztandó közgyűlési ta
gok személyére. Külön kitért arra, hogy helyi csoportunk lét
számának örvendetes emelkedése miatt nem kettő, hanem há
rom fő küldött választására van lehetőség. 

A lebonyolított választás eredményeként tagjaink bizalmát 
Bognár Gábor, dr. Göbölös Antal és Szabó Tibor nyerték el. 
Ok képviselik a helyi csoportot a Választmány szerepét átvevő 
Küldöttközgyűlésen. 

A megválasztottak nevében Bognár Gábor helyi csoport tit
kár mondott köszönetet. 

Ezután ismertette a csoport 1999. évi munkáját, tájékoztatót 
adott az eddigi rendezvényekről, melyek közül kiemelte a ha
gyományos nyugdíjastalálkozót, a Sopron-Burgenlandi négy 
napos kedvezményes nyugdíjas szakmai kirándulást, valamint 
a havi rendszerességgel működő kecskeméti erdészklubot. Kü
lön köszönetet mondott a KEFAG Rt. támogatásáért, amely 
nélkül a helyi csoport működésképtelen lenne, illetve tervezett 
programjait nem tudná lebonyolítani. 

Ezután a szép számú résztvevő rendkívül nívós, színvonalas 
előadásokat hallgatott meg az alábbiak szerint: 

Koltay András: Az erdei és feketefenyő tűvörösödést és haj
táspusztulást okozó újabb gombabetegségei. 

Dr. Csóka György: Érdekességek, újdonságok az erdészeti 
rovartanban. 

Dr. Tóth József: Szlovénia egy erdész szemével, vetített ké
pes útibeszámoló. 

A résztevők nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták 
a rendkívül élvezetes, sok új információt nyújtó, gyönyörű dia
képekkel illusztrált előadásokat. 

Ezúton mondunk köszönetet az ERTI munkatársainak, akik 
vállalták az előadások megtartását, hozzájárulva ezzel a helyi 
csoport rendezvényének sikeréhez. 

• 
Helyi csoportunk az éves tervnek megfelelően a Mecseki 

Erdészeti Rt. területére szervezte hagyományos 2 napos szak
mai kirándulását. 

Ennek az útnak a gondolata a néhány évvel ezelőtti mecseki 
vándorgyűlés után merült fel tagjaik körében, ebben az évben 
a Mecseki Rt. segítőkész közreműködésével lehetővé vált meg
valósítása is. 

Október 8-án, pénteken indultunk Kecskemétről 46 fővel, 
mivel ennyien nem fértünk az autóbuszba, kísérő gépkocsira 
is szükség volt. 

Pécsváradon vártak vendéglátó kollégáink, Szó'nyi János, a 
helyi csoport elnöke, valamint Ripszám István, a helyi csoport 
titkára, akik vállalták a program szervezését és az igen magas 
szakmai szinten történő vezetést. 

Az üdvözlés és az ismerkedés elősegítését szolgáló sör el
fogyasztása után megnéztük a helyi MÁV rakodót, ahol meg
láthattuk, hogyan is néz ki egy 120-130 éves korában véghasz
nált állományból termelt bükk rönk. A kívülről teljesen egész
ségesnek tűnő anyag szinte minden darabja álgesztes volt. 

Ezután megnéztük a nagyon szépen helyreállított és gondo
zott pécsváradi várat. A csoport tagjai érdeklődéssel hallgatták 
az idegenvezető régmúltat idéző előadását. 

A vár megtekintése után utunk a Mecsekbe vezetett. Szak
mailag kitűnően kiválasztott helyről, egy körültekintéssel lát
hattuk a bükk véghasználatának és felújításának összes állo
mását, a zárt állománytól a bontás különböző fázisain keresztül 
az újulat megjelenéséig, végül a befejezett felújításig. Felejt
hetetlen és tanulságos kép volt. 

Az 1995. évi vándorgyűlés helyszínén a verőfényes őszi 
napsütésben szabadtéren felszolgált ízletes vadpörkölt elfo
gyasztása után egy hosszabb gyalogséta keretében mutatta be 
Szőnyi János erdészeti igazgató a különböző korú tölgy és ve
gyes állományokban folyó szakmai munkát. Rövid pillantást 
vethettünk a vándorgyűlés tiszteletére felújított, illetve felépí
tett erdei üveghutára, mely a vándorgyűlés tiszteletére műkö
dött is! 

Este csoportunkat megtisztelte jelenlétével Káldy József Ve
zérigazgató is. Meleg hangú, közvetlen tájékoztatójában ismer
tette a részvénytársaság gazdálkodásának főbb adatait, beszélt 
gondjaikról, sikereikről. Mint az OEE elöke elmondta, mit tett 
az elnökség az elmúlt másfél év alatt, és milyen terveik vannak 
a jövőben. Ezután néhány kollégánknak lehetősége nyílt, hogy 
személyes, közvetlen beszélgetést folytasson elnök úrral, sőt 
egy rögtönzött „kiscsoportos" évfolyamtalálkozóra is sor ke
rült. 

A sikondai „Zöld Béka" panzió hangulatos szobáiban eltöl
tött éjszaka, gyors reggeli után indultunk a Dráva vidékére, 
ahol vendéglátóink drávai hajóutat szerveztek számunkra. A 
kis motorost csapatunk teljesen megtöltötte, és mivel az idő
járás kiváló volt, a nyílt fedélzeten lehetett élvezni a háborí
tatlan táj szépségét. A kitűnő hangulatot még fokozta a hajós
kapitányunk által felszolgált vörösbor, üdítő és pogácsa. Vala
mennyiünket megkapott az érintetlen drávai táj képe, az a kü
lönleges ősi hangulat, amely egyik magyar folyóhoz sem ha
sonlítható. Sehol nem láttunk vikendházakat, hétvégi házakat, 
horgászkunyhókat, csak magát a galériaerdőkkel szegélyezett 
természetes folyópartot. Felejthetetlen látvány volt! 

A Harkányban elfogyasztott ízletes ebéd után hazafelé in
dultunk. Útközben néhány pillantást vetettünk a híres Szársom
lyóra, a nagyharsányi szoborparkra, majd utunk utolsó állomá
sára, Villánykövesdre érkeztünk. Itt búcsúztunk el Szó'nyi Já
nos kollégánktól, aki a két napot velünk töltötte és vezetett 



bennünket ezen a rendkívüli szakmai igényességgel megszer
vezett Úton. Köszönjük! 

Utolsó programpontunk a különleges hangulatú villánykö-
vesdi pincesor megtekintése volt. és ennek keretében egy han
gulatos borkóstoló Caschta Adóm nyugalmazott erdész kollé
gánk pincéjében. 

Nekünk, alföldi, sík vidéken dolgozó erdészeknek mindig 
különleges élményt nyújt, ha hegyvidéki erdész barátainkhoz 
látogathatunk. így történt ez most is. Köszönet mindenkinek, 
aki az út megszervezését lehetővé tette. 

Bognár Gábor 

• 
A GEMENC R t gépesítési helyzete a 

Gépesítési Szakosztály ülésének tükrében 

A Gépesítési Szakosztály 1999. október 21-én Pörbölyön, 
a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. területén tartott ülést. 

Az ülés elején dr. Horváth Béla szakosztályelnök a szak
osztály egész tagsága nevében köszöntölte dr. Balogh Feren
cet, aki a közelmúltban aranyoklevelet kapott a Soproni Egye
tem Erdőmémöki Karán, és Remenyik Imrét, aki pedig a VAL-
MET cég által alapított „Az erdőgazdasági technológiák fej
lesztéséért" emlékérmet kapta. 

Ezt követően Rádli József vezérigazgató-helyettes köszön
tötte a jelenlévőket, és adott rövid tájékoztatást a GEMENC 
Rt.-röl. Elmondta, hogy az rt.-nél már a privatizáció kezdeti 
szakaszában a gépek többségét átadták a volt dolgozóiknak, 
akik így azokkal vállalkozókká vállak. E gépek azonban már 
átadáskor sem voltak a legjobb műszaki állapotban, napjainkra 
pedig teljesen elhasználódtak. Pótlásukról ezért gondoskodni 
kell, amire a legtöbb vállalkozó önerőből nem képes. A vi
szonylag kevés gép mellett a hajó- és az erdei vasútüzemük 
rt.-tulajdonban maradt és máig is így működik. Hasonlóképpen 
az elsődleges faiparuk bázisa a Pörbölyi Fűrészüzem. 

Következőként Ormos Balázs, az OEE főtitkára (aki a Gé
pesítési Szakosztály tagja is) adott tájékoztatást az egyesületi 
élet aktuális kérdéseiről. Hangsúlyozta a kommunikáció fon
tosságát, felhívta a figyelmet az OEE programját tartalmazó 
zöld füzetre és kiemelte, hogy az egyesület vezetése a szak
osztályokat tekinti a szakmai tevékenység alapjának. Megkö
szönte azt az együttműködést, amit a Gépesítési Szakosztálytól 
kaptak az 1999. évi WOOD TECH eredményes megrendezé
séhez. 

A következő előadó Nagy András, a GEMENC Rt. műszaki 
osztályvezetője volt, aki az rt. gépesítési helyzetének közel
múltjáról és jelenéről szólt, az alábbiakat elmondva: 

A GEMENC Rt. alaptevékenységének folytatásához szük
séges gépüzemi teljesítményeket szolgáltató gép- és eszköz
park tervszerű kialakításánál döntő szerepe volt a földrajzi el
helyezkedéséből adódó jellegzetességnek. Hagyományosan ki
alakult a Duna és mellékágai, holtágai adta vízi út kihaszná
lására - faanyagmozgatás terén - a hajóüzem, a hullámtéri er
dőségek fő feltáró hálózataként kiépült az erdei kisvasút. A 
gépüzem fő ágazatát a hajóüzem és önálló egységként az Erdei 
Vasútüzem képezte, melyet a magánosítás nem érintett. Mind 
a Hajóüzemnek, mind a Vasútüzemnek jelenlegi szerepe meg
határozott, faanyagmozgatásban vállalt részesedésük döntő az 
értékesítés időbeni ütemezésénél. A privatizáció a gépüzem ré
szét képező gépjármű- és erőgépállományt érintette, főként a 
volt gépkezelőknek történő vállalkozásba adással, tulajdon vál
tással. Ennek mértékére jellemző, hogy az 1989. év végén még 
254 db géppel (gépjármű, erőgép, speciális erdészeti gép) ren
delkeztek, melyek száma napjainkra 25-re csökkent. A különb
séget privatizálták. A megtett intézkedések hatására a gépüzem 
éves költségei jelentősen csökkentek. A GEMENC Rt. tehát a 

többcélú erdő- és vadgazdálkodási tevékenységét biztosító 
műszaki háttérágazatát - jellemzően 1997. évtől kezdődően -
egységes koncepció alapján privatizálta. A tevékenység foly
tatásához szükséges gépüzemi kapacitások biztosítása: 

- csökkent mértékben saját segédüzemágak (gépüzem, fo
gatüzem, vasútüzem, műhelyek); 

- növekvő mértékben vállalkozói szolgáltatások igénybevé
telével történik. 

A megváltozott közgazdasági környezetben a saját műszaki 
háttérágazatok szerepét újra kell fogalmazni, meghatározva a 
fejlesztés lehetőségét, a privatizált gépek és eszközök pótlásá
nak mértékét. Fejlesztésre - a kialakult technológiai színvonal 
megtartása mellett, beleértve a privatizált eszközök kiváltását 
- két úton nyílt, illetve nyílik lehetőség, nevezetesen: 

- a saját eszközpark (korlátozott mértékű) korszerűsítésével, 
illetve 

- a saját (GEMENC Rt. által kialakított) vállalkozói réteg 
működőképességének javításával, műszaki fejlesztésükhöz tá
mogatás nyújtásával (cél a kölcsönös együttműködésben rejlő 
előnyök kihasználása). 

Barabás Tibor üzemvezető a GEMENC Rt. Hajó- és Erdei 
Vasút Üzeméről, annak jelenlegi és jövőbeni szerepéről szólt. 
Az üzem erdőterületeket nem kezel, kiszolgálja a társ erdésze
teket. Ehhez az alapot a mintegy 100 km-es vízi út (a Dunán 
és az időszakosan hajózható mellékfolyókon), valamint 30 km 
hosszú kisvasúti pálya biztosítja. A kisvasúti forgalomhoz 4 
db C-50-es dízelmozdonnyal, 4 db rönkszállító szerelvénnyel 
és személygépkocsi-parkkal rendelkeznek. A kisvasúti teher
forgalmuk 10 ezer m /év körüli, és növekvő tendenciájú a sze
mélyforgalmuk, mely idén várhatóan meghaladja a 60 ezer főt. 
Mind a hajó-, mind a vasútüzem kiszolgálásához (ráközelítés 
a felrakó oldalon, elszállítás az ellenkezőn) vállalkozókat is 
alkalmaznak. A vasútüzem fejlesztési tervei között új mozdo
nyok és speciális rönkszállító kocsik beszerzése szerepel (ez 
Erdélyből lenne lehetséges, ahol leépítik a kisvasutakat). E fej
lesztéssel a jelenlegi 40 m 3-es vonatok helyett akár 100 ür
esek is összeállíthatók lennének. A személyszállítás színesíté
sére gőzmozdony beszerzését tervezik. 

Erdélyi Gábor üzemvezető a Pörbölyi Fűrészüzemről adott 
tájékoztatást. Az 1969-ben létesült üzem - mely azóta a har
madik rekonstrukción esett, illetve esik át - jelenleg 20 ezer 
m3/év kapacitású. A most befejeződő rekonstrukció az rt. leg
jelentősebb fejlesztése. Ennek eredményeként az üzem az rt. 
húzó ágává válhat. 

A fenti napirendi pontok után Fekecs Lajos (Somogyi Er
dészeti- és Faipari Rt.), Rákosi József (Kiskunsági Erdészeti-
és Faipari Rt.) és Majtényi László (Kisalföldi Erdőgazdasági 
Rt., illetve ezen belül Somorja Erdő Kft.) felkért hozzászóló
ként adott tájékoztatást arról, hogy alakult, illetve alakul a gé
pesítési terület privatizációja és üzemeltetése az erdőgazdasá
guknál. A vitához még hozzászólt, illetve kérdéseket tett fel: 
dr. Mátrabérczi Sándor, Markó Gyula, Gál Imre, Remenyik 
Imre, Kupás Deák Zoltán, dr. Tóth József Ormos Balázs, Sza
mosi Ferenc, dr. Horváth Béla, Nagy András. 

Az elhangzottak alapján összegezhető, hogy a gépek tulaj
don- és üzemeltetési viszonyait tekintve a három alapforma: 

- rt. tulajdonú és üzemeltetésű gépek, 
- rt. tulajdonú és vállalkozói üzemeltetésű gépek, 
- vállalkozói tulajdonú és üzemeltetésű gépek 

az erdőgazdaságoknál számos változatban van jelen, mely for
mák, illetve változatok rugalmasan módosulva igyekszenek 
mindig az adott körülményekhez illeszkedni. Mindenképp 
megoldandó kérdés azonban a vállalkozói tulajdonú gépek biz
tonságos utánpótlása. Itt valószínűleg a bankok nagyobb sze
repvállalására lenne szükség. 

A nap folyamán a jelenlévők (35 fő) megtekintették a Pör
bölyi Fűrészüzemet és rövid utazást is tettek az erdei vasúttal. 



A Gépesítési Szakosztály az ..Egyebek" közölt még tipizá
lási javaslatokról tárgyalt. Megerősítette, hogy helyes az az el
képzelés, mely szerint az univerzális traklorpark a VALMET 
és az MTZ család megfelelő típusaira épüljön. A személygép
kocsi-parkhoz kapcsolódóan négy nagyobb kategóriái: 

- vezérigazgatói jármú", 
- központi futókocsi, 
- erdészelvezetői jármű és 
- erdészeti futókocsi 

állított fel. Megfogalmazta az egyes kategóriák legfontosabb 
ismereteit, elvárásait, és hozzárendelt 2-3 (esetleg 4) kiemelt 
típust az egyes kategóriákhoz. 

Az ülés végén köszöntötte a jelenlévőket Csonka Tibor is, 
a GEMENC Rt. vezérigazgatója. 

A Gépesítési Szakosztály tartalmas, jól sikerült rendezvényt 
bonyolított a GEMENC Rt. területén. Mindezért köszönet illeti 
a házigazdákat, akik jól előkészített tájékoztatókkal és tartal
mas bemutatókkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 

Dr. Hon'áth Béla 
szakosztály-elnök 

• 
Az OEE Erdó'feltárási Szakosztálya és Erdei Vasút Szak

osztálya 1999. október 5-én és 6-án tartolta együttes rendez
vényét. A kétnapos tanulmányút első napján az EGERERDO 
Rt. Szilvásváradi Erdészeténél tettek látogatást a résztvevők. 

Németh Károly erdészetvezető, majd Molnár László vasúti 
szakfelügyelő és Szabó Imre üzemvezető kalauzolásával a je
lenlévők megismerkedhettek a pár nappal előtte üzembe he
lyezett nosztalgiavonattal, amely korszerűen felújított gőzmoz
donyból és egyelőre egy személykocsiból áll. 

Ma már történelmi emléknek számít az a kötélpálya, amely 
Jéthn Ferenc tervei alapján épült 1959-ben. A pálya a Szalaj-
ka-völgyi kisvasút végállomását kötötte össze az Istállóskő kö
zelében lévő Ispán-nyakkal mintegy 1400 m hosszúságban. 
Építéséről, üzemeléséről Wagner Tibor főmérnök tartott ismer
tetőt a régi dokumentumok és a szemtanúk elmondása alapján. 

Ma már csak a kifeszített tartókötél tanúskodik az akkoriban 
úttörőnek számított berendezésről. 

Ezután az EGERERDO Rt. erdőfeltárásának bemutatása kö
vetkezett. Wagner Tibor tájékoztatója szerint az rt. a 19 fm/ha 
útsűrűségével majdnem teljesen feltártnak tekinthető, hosszabb 
távon 1-2 fm-es hektáronkénti növekedéssel lehet számolni. 

Az új utak építéséről átkerült a hangsúly a felújítási-fenn
tartási munkákra, valamint a földutak burkolattal való ellátá
sára. Ezek közül Fónagypál Géza építési üzemvezető mutatta 
be a Szilvásvárad-Jávorkúti út harmadik éve folyó felújítását. 

Elmondása szerint az itt alkalmazott kátyúzás és bitumen
emulziós eljárás a legcélszerűbb és a legköltségtakarékosabb 
megoldás. Aszlaltszőnyeges felújítást csak egy rövid szakaszon 
alkalmaztak, ahol az erősen leromlott útállapot kívánta meg a 
megerősítést. 

Ezek után a Sikló-felső gépháznál Zilahy Aladár, a Szilvás
váradi Erdészeti Múzeum vezetője tartott egy kis előadást az 
1966-ig üzemelő siklóvasút működéséről. A gondos mérnöki 
munkával létrehozott műszaki alkotás építményeivel, gépészeti 
berendezéseivel ma is csodálattal tölti el a látogatót. 

A tanulmányút ezt követően az ÉSZAKERDŐ területén 
folytatódott. 

Az ÉSZAKERDŐ Rt. területén Nagymező-Kecskeláb-Kur-
tabérc útvonalon a kurtabérci Erdész Emlékműhöz mentünk, 
ahol alkonyati fények mellett megkoszorúztuk az emlékművet. 

Jávorkúton az esti baráti beszélgetés keretében Wagner Ti
bor diaképek segítségével bemutatta az EGERERDŐ területén 
működő erdészeti kötélpályákat a háború előtti időktől napja
inkig. A kérdés azért vált időszerűvé, mert manapság egyre 
nagyobb az igény a kíméletes közelítés iránt. 

Az Erdőfeltárási Szakosztály felmérést kíván készíteni az 
országban működő kötélpályákról és a részvénytársaságok ez 
irányú szándékairól. 

Az est kedves színfoltja volt, amikor Zilahy Aladár múze
umvezető elszavalta Király Ilona (Király Lajos hajdani erdő-
mester lánya) Erdőtűz és Szülőföldem című verseit. 

Másnap reggel az ÉSZAKERDŐ Rt. feltárásának bemuta
tásával folytatódott a program. A Nagy- és Kisfennsík feltárá
sát Bak Julianna osztályvezető-helyettes ismertette. 

A Bükkfennsík feltárását szolgáló utak az 1950-60-as évek
ben készültek. Jávorkúttól a Nagymezői út Bánkúiig az erdő
feltáró utak a közforgalom elől el vannak zárva, mind termé
szetvédelmi, mind erdőgazdálkodási okok miatt. 

Bánkút és a Garadna völgy között a meglévő erdőfeltáró 
utak átépítésével 1986-88. között épült ki a két forgalmi sávos 
közút, főként a sísport élénkítése miatt. Ehhez az úthoz kap
csolódik az EGERERDŐ Rt. és az ÉSZAKERDŐ Rt. főbb fel
táró útja is. A Bükkben épült utak megfelelő színvonalúak és 
a köves, sziklás altalaj miatt stabilak, teherbíróak. 

Ebben a térségben a fellártság is megfelelő: fő feladat a 
meglévő utak rendszeres karbantartása. A Kisfennsíkon keresz
tül az ún. Tekergősi úton mentünk le a Garadna patak völgyé
be, ahol elértük a LÁEV kisvasútat. 

Garadna végállomásra érkezve Korek Károly vasúti szak
felügyelő az Erdészettörténeti Gyűjteményt mutatta be a részt
vevőknek, melynek alapja a LÁEV üzem 75 éves évfordulójára 
összegyűjtött anyag volt, melyet a Kelet-Bükk erdészeti emlé
keivel egészítettek ki. 

A gyűjtemény megtekintése után a LÁEV különvonattal 
utaztunk Diósgyőr-Majláth állomásra. Útközben megtekintet
ték a lillafüredi állomásépület felújítási munkáit, és megkoszo
rúztuk Modrovich Ferenc emléktábláját. 

A Hámori tó felett a vonat rövid időre megállt, ahol Beély 
Miklós nyugdíjas erdőmérnök a Hámori-tó feletti (Szent István 
tető) ötvenes évek végén általa üzemeltetett kötélpályát ismer
tette. Különlegessége volt ennek a pályának, hogy a Hámori-tó 
felett, annak túlsó pontjára történt a közelítés. 

Majláth állomáson a két szakosztály közösen megkoszorúz
ta Fülöpp Zoltán emléktábláját és megtekintette a felújítás vége 
felé közeledő gőzmozdonyt befűtött, mozgásképes állapotában. 

Innen az ÉSZAKERDŐ Rt. székházába tartott a csoport, 
ahol a felújított székházat tekintettük meg, majd az ebéd elfo
gyasztása után hazaindultunk. 

Sajnos az időjárás nem volt kedvező, így csak a szakmai 
program sikerült, a Bükk hegység csodálatos panorámájában 
csak korlátozott mértékben gyönyörködhettünk. 

Búcsúzásnál megállapodtunk, hogy hasznos a két szakosz
tály közös rendezvénye, melyet két év múlva megismétlünk. 
Viszontlátásra a jövő évezredben, a munkatervben meghatáro
zott helyszínen. 

Wagner Tibor Korek Károly 
Erdó'feltárási Szo. titkár Erdei Vasút Szo. elnök 

a 
A Csongrád megyei Helyi Csoport a Szombathelyi Erdé

szeti Rt. területén és vendégeként tanulmányúton vett részt. 
Utazás küzben az Alsótekeresi Faiskolát Barabits Elemér 

mutatta be. 
Vas megyébe érve a részvénytársaság dolgozói dr. Pethő 

József vezérigazgató vezetésével bemutatták a sárvári Farkas
erdőt, a Kőszegi-hegység erdeit, benne az Óhati kilátóval, Hét
forrással, a Stájer házaknál berendezett múzeummal. 

Utunk során természetesen szakmai, gazdálkodási módsze
reikkel is megismertettek bennünket. 

Szombati hazautazásunk során a herendi Porcelán Múzeu
mot és a Solti Csemetekertet néztük meg. Az utóbbinál Szűcs 
Imre csemetekert-vezető vendégszeretetét élvezhettük. 



Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Szombathelyi Erdé
szeti Rt. vezetőinek a baráti fogadtatásért és vendégszeretetü
kért. 

Nyugdíjasaink szeptember 22-én a DALERD Rt. Kisteleki 
Erdészetének vendégeként kellemes kirándulást tehettek az er
dészet területén. 

Pusztaszer (nem Ópusztaszer) község szélén megcsodáltuk 
a „vetélytárs" Millenniumi emlékművet, melyet a környék leg
nagyobb dombjára építettek. A turulmadár nyugatra néz, a mű 
1896-ban kezdett épülni, de csak 1900-ban adták át. 

A Zichy Galéria alkotóházában nézelődtünk. Igazi szakmai 
élményt jelentett az éppen 25 éves községi arborétumi séta. 

A parkot a Szegedi Erdőfelügyelőség kezdeményezésére 
1974-ben telepítette az akkori termelőszövetkezet. Ennek egy 
része a privatizáció áldozata lett, de nagyobbik része a községé 
maradt. A létesítő, telepítő erdész Csorba Feri bácsi nagy-nagy 
szeretettel gondozza ma is a növényeket. Szinte együtt él a 
parkkal. 

Sokak számára újdonság volt a büdös-széki termé
szetvédelmi terület, a madármegfigyelő állomás megismerése. 
Ifj. Tajti László igen udvariasan és igazi barátsággal fogadta -
az esős évnek köszönhetően - a sok-sok madárban gyönyör
ködő erdészkollégákat. 

Végezetül vendéglátónk a sövényházi erdészházban (melyet 
nemrég újítottak fel) igen finom ebéddel kedveskedett a kissé 
elfáradt kirándulóknak. 

Sere Ferenc 
helyi csoport titkár 

• 
A Táj- és Környezetfejlesztési Szakosztály az 1999. ok

tóber 7-én tartott ülésén meghallgatta és megvitatta Mészáros 
Milán akadémikus „A dinamikus és organikus fejlődés össze
függései a táj- és környezetfejlesztéssel" c. előadásában elhang
zottakat. A résztvevők kérdésfelvetéseik és hozzászólásaik 
alapján a témát sajátos megközelítésűnek, ágazatközi kitekin-
tésűnek és igen hasznosnak minősítették, véleményt nyilvání
tottak: dr. Nagy József, Tarjáid Antal, Mohácsi Dániel, dr. Or-
bai Péter, dr. Sípos Árpád. 

Az ülésen elhangzottakból a következő főbb gondolattöre
dékek kívánkoznak közlésre, információközvetítés céljából is: 

A környezetvédelem és a környezeti problémák kezelése te
rén igen sok kellően nem tisztázott, eltérően értelmezett foga
lom került az e tevékenységgel foglalkozók kifejezésrendsze
rébe. Ennek következtében zűrzavaros helyzetek és számottevő 
„pótcselekvések" alakultak ki. A fenntartható fejlődés kigon-
dolói sem tudtak a környezetvédelem alapkérdéseiben haté
kony cselekvési irányt és eszközrendszert közreadni, mert a 
gazdaság résztvevői és a társadalom tagjai között az érdekek 
ellentétesekké váltak. A helyi, regionális és még inkább a nem
zeti ügyek megoldására(ban) nincs egyetértés. A technológia
cserék költségesek, a forráshiányok pedig az ellentmondásokat 
erősítik, miközben a globális problémák szaporodnak, amit a 
népesedés felgyorsulása fokoz. Ilyen viszonyok között nem
csak az EU-hoz való felzárkózás fellételeit kellene a környe
zetgazdálkodás során megalapozni, de a globális problémákat 
is figyelembe kellene venni ahhoz, hogy a gazdaság a megfe
lelő fejlődési irányba elmozdulhasson. 

A megoldás, a kiút megtalálásához az olyan analízis vezet
het, amelynek során a tiszta egyszerű fogalmakat, lehetősége
ket új módon rakjuk össze, keresve azt is, hogy a hátrányos 
helyzetet miként lehet előnyössé formálva „ledolgozni". Va
gyis a gazdaság, illetve környezetgazdaság tekintetében hogy 
lehet a kiadás/Aö/fjeg oldalról a bevétel/forras oldalú megoldás 
irányba fordulni innovációval, új szolgáltatással stb. Tehát 
olyan folyamatokat preferálni, amelyek természetszerűek, tár
sadalmi igényt fokozottabban szolgálnak és a gazdaságba for

rást juttatva dinamizálják azt, így elősegítik a szervesült fejlő
dést, a körfolyamatok kialakulását. A tájegységi (vidékfejlesz
tési) téren e vonatkozásban nyílik számos lehetőség a megúju
lásra. 

A körfolyamatok sajátosságai az emberi tudatból - az em
beri szervek működési összefüggéseiből - kerülhetnek át a kör
nyezetben alkalmazandó rendszerekbe. Vagyis nemcsak az ed
dig kialakult és gyors fejlődésű termelői és fogyasztói struktú
rák formái (módozatai) kapnak prioritást és tevődnek át a tár
sadalmi tevékenységbe, természethasználatba, hanem szükség
szerűen következnek a máj és vese analóg funkciók, lebontó 
és visszaforgató technikák megjelenítése, megkeresése is a zárt 
és „dinamikus" egyensúly kialakításához. 

A környezetgazdálkodásban, -fejlesztésben a termelés és a 
fogyasztás egyensúlyozásához a természet-analóg technikákat 
kell segítségül hívni úgy, hogy a technológiai folyamatokban 
(a rendszerben) hulladék v. szemét, azaz káros hatás ne kelet
kezzen, illetve a lebontás vagy újrahasznosítás is a technoló
giák részévé váljon. Az ilyen jellegű gondolkodásforma a ter
mészetben, annak elemeivel foglalkozók számára alapvető kö
telesség. 

5. Nagy László 

• 
IN MEMÓRIÁM 

Kómár József oki. erdőmérnök 
(1939-1999) 

Megrendülten állunk ravatalodnál - szeretteid, barátaid, kol
légáid, volt munkatársaid, ismerőseid, tisztelőid - a meghatott
ságtól gyorsabban dobogó szívvel, elszorult torokkal, könnyes 
szemekkel, hogy végső búcsút vegyünk Tőled, a körünkből 
örökre eltávozottól, s meghajtott fővel hangtalanul tisztelegve 
adjuk meg a végtisztességet Neked, elismerve ugyanakkor a 
nagy természet örök törvényét, ami nyersen tárja elénk a va
lóságot, mely Tamási Aron író szavait idézve, így hangzik: 

„Te ember: nyomoriiságnak példaképe. 
Te ember: síró játéka, az örök Erőnek. 
Te ember: pusztul/is az ékességed. " 

1939. január 8-án, Szentesen született, de gyermekkorát 
Kunszentmártonban élte le. Ott végezte általános iskolai és 
gimnáziumi tanulmányait, végig kiváló eredménnyel. A termé
szet iránti érdeklődése, vonzódása nyomán döntött úgy, hogy 
életcélul az erdészeti pályát választja. 

Erdőmérnöki oklevelét 1962-ben szerezte meg. Erdészeti 
szakmai pályafutását, avagy erdészeti szolgálatát ugyanabban 
az évben, a Szolnok megyei Állami Erdőgazdaság központjá
ban kezdte meg fásítási előadói munkakörben. Az ezt követő 
néhány évben nagy országfásítási program megvalósítási mun
kái folytak, melynek részeként nagy feladatok hárultak a me
gyében tevékenykedő erdész-szakemberekre. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, állami gazdaságok 
erdőtelepítési, valamint az út-, vasút, dűlőút és vízügyi terüle
tek fásításának csúcsidőszakában, ennek a munkának megyei 
szintű szervezésében, irányításában, az ehhez tartozó távlati és 
konkrét kivitelezési tervek elkészítésében vett részt, mint fiatal 
szakember. Rövid idő alatt kitűnt szilárd jelleme, szerénysége, 
józan emberi magatartása, fegyelmezettsége, fogékonysága a 
jóra, s mindenekelőtt: a sokoldalú szakmai tudása. Ezek figye
lembevételével nevezték ki-a Szolnoki Erdészet élére 1968-
ban. Időközben családot alapított, két leányuk született, akik
nek nevelésében példamutatóan jeleskedett egész életében. 

Erdészetvezetőként a rá jellemző pontossággal végezte mind 
szakmai, mind társadalmi munkáját. A munka mellett vállal
kozott második, az erdészeti növényvédelmi szakmérnöki dip-



lomája megszerzésére. Tanulási vágya szinte csillapíthatatlan 
volt. 

Bízott az emberekben, önállóságot biztosított a nehéz és 
gyakran a szükséges végrehajtási feltételek hiányával küszködő 
-Tisza hullámtéri, jászsági homoki területeken erdészeti mun
kákat végző - beosztottainak. Szerény, önzetlen magatartásáért 
a környezetében mindenki kedvelte, ,jó és becsületes ember
nek" minősítette. 

1970-ben, az állami erdőgazdaságok és faipari vállalatok or
szágos átszervezésének eredményeként megalakult Nagykun
sági EFAG központjába helyezték fásítási szakmai irányítási 
csoportvezetői beosztásba, majd - ugyanott - erdőművelési 
előadóként tevékenykedett 1975. év elejéig. 

Nem kevés munkával járt ez az életszakasza sem, hiszen az 
átszervezés útján megnövekedett erdőgazdasági terület megis
merése mellett, egységes termelésirányítási szemlélet és mód
szerek kialakítása vált szükségessé. E nagyléptékű munkában 
derekasan helytállt, jelentős mértékben közreműködött a fater
mesztési technológiák kidolgozásában, a szakszemélyzet szak
mai oktatásában, a korszerű fatermesztési módszerek gyakor
lati bevezetésében. 

1975. év elejétől, mintegy két évig, a Középtiszai VIZIG-nél 
erdőmémöki beosztásban dolgozott, az adott erdészeti felada
tok végrehajtása céljából, majd a NEFAG erdészeti üzemigaz
gatóságainak felállításakor felkérték a szolnoki erdészeti üzem
igazgatóság főmérnöki teendőinek ellátására. 

A sokrétű, a hagyományos erdőgazdálkodási feladatokon túl 
gép-üzem ággal, faipari termeléssel, áruforgalmazással megnö
velt tevékenységi kör nagy kihívást jelentett számára. Igyeke
zett ennek a kihívásnak megfelelni alapos és rendszeresen fej
lesztett szaktudása, gyakorlati tapasztalatainak felhasználásá
val. Mi - akik hosszú ideje ismertük személyét, jellemét, mun
káját - kimondhatjuk bátran és nyugodt lélekkel, hogy min
denkor tisztelettel emlékezünk vissza kedves, megnyerő, 
ugyanakkor határozott modorára, bölcs és elgondolkoztató 
szakmai érvelésére, hozzászólásaira. Alaposan felkészült szak
ember volt, mindig elmélyedt a rábízott szakkérdésekben. 
Munkáját mindenkor a szilárd erkölcsi alapok, a kitűnő szak
mai felkészültség, a lelkiismeretesség, pontosság és szorgalom 
jellemezték, egyszóval: igényes volt a munkájára. Emberi ma
gatartását a szerénység, csendesség: mint halkszavúság, az 
ezek mögött meghúzódó önzetlen segítőkészség és az emberek 
iránti szeretet jellemezte. 

A NEFAG részvénytársasággá alakulása adott számára, is
mét a központban, új feladatot 1993. évtől kezdődően. Az er
dőművelési ágazat vezetőjeként tevékenykedett, az 1997. év
ben bekövetkezett nyugállományba helyezéséig. 

Pályafutása alatt - munkája elismeréseként - több esetben 
részesült vállalati kitüntetésben, jutalomban, s 1975-ben „Az 
alföldi erdőkért" c. emlékplakettet adományozta részére az er
dészeti főhatóság. 

Néhány éve önmaga, szeretett családja és szakmai környe
zete mély megdöbbenéssel értesült súlyos betegségéről. Az 
ajánlott műtéti beavatkozás sikerességében reménykedhettünk, 
hiszen ezt követően egészsége, munkaképessége csaknem hely
reállt. Ő, nagy emberi tartással, a fájdalmat magába zárva - rá 
jellemzően - , szinte szótlanul viselte a gyógyító szándékú, is
mételt orvosi kezeléseket, türelemmel viselte félelmetes beteg
ségét, ugyanakkor bizakodott is felépülésében. Úgy hittük ak
kor, hogy ez az állapot jóra fordul, de sajnos - csalatkoztunk 
hitünkben! Nehezen fogjuk fel, hogy az alattomos betegség 
győzött, miáltal elvesztettük Őt, mint ahogyan Ő a közelmúlt
ban - a tragédia kiteljesedéseképpen - elvesztette hűséges élet
párját, gyermekeinek anyját! 

Kómár József - sokunknak: örökre „Jóska" - most családod, 
munkatársaid, az OEE helyi csoportja és tisztelőid nevében el
búcsúzok Tőled azzal, hogy kedves lényed, komoly arcod 

mindannyiunknak hiányozni fog, örök űr marad utánad szí
vünkben, s ez Téged nem enged elfelejteni! 

Emléked megőrizzük, csakúgy, mint a közreműködéseddel 
létesült fásítások, zöldövezetek, tölgyesek, fenyvesek, nyára
sok, akácosok! 

Tisztelgünk az EMBER-nek. ki 60 évet kitevő életpályádon 
az emberi nyomorúság elleni harcot becsülettel végigküzdöt-
ted, bőven kivetted részed a szenvedésekből. 

Nyugodj békében. 
Bugyik Endre 

,, Bükkfák smaragdja sápadoz, halk őszi lombokon 
Ha ballag már a ven idő, az ősi dombokon 
Eltávozóban int felém: munkám és életem 
Örökre nyugalmat ád: az erdő én-nekem " 

1999. február 26-án helyezték örök nyugalomra Szolnokon. 

• 
Pál János 

főerdész életútja 

Pál János Budapesten született, 1920. 
május 31-én. Édesanyja cseléd volt, édes
apja kerékgyártó mester. Fiatal gyermek
ként árván maradt, 4 éves, amikor édesap
ja, 11 éves, amikor édesanyja meghalt. 
Nagyszülőknél, rokonoknál hányódott, ve
tődött Tiszanánán, Kömló'n, Tiszafüreden, 
így teltek gyermekévei, 3 évvel fiatalabb 
húgával együtt. Majd 16 évesen a tiszaná-
nai gyógyszertárban volt kifutófiú. Ké
sőbb jött a katonaság, utána a hadifogság. 

1944-49-ig hadifogoly, majd szabadulása után 1949-ben 
megnősült. 1950-ben megszületett első gyermeke, János, 1953-
ban Károly, 1956-ban Sándor, 1958-ban a negyedik fiú, Zoltán. 

Az erdészetnél dolgozott mint kétkezi munkás, majd szak
munkásvizsgát tett. 1954-ben kinevezték kerületvezető erdész
nek, ekkor költözött a kerületében lévő erdészházba, Telekhát
ra, a Bérébe. Ezért is nevezték „Berekirály"-nak. Itt élt 1964-ig. 

Az 1964-es tiszai árvíz elöntötte a lakást és ekkor költözött 
Abádszalókra. 1954-től kerületében új telepítéseket, ápolásokat 
és véghasználatokat végeztetett munkacsapataival. 

1968-ban az új gazdasági mechanizmus bevezetése az er
dészeteket sem kímélte, azok is szakosodtak, és ő lett a vég
használatot, azaz a fakitermelést vezető főerdész. 

Nem volt híve a szakosodásnak, mert ő azt vallotta, hogy 
az erdész a telepítéstől a véghasználatig csinálja végig a mun
kafolyamatokat. Akkor látványos és eredményes az erdész 
munkája. 

1971-ben megüresedett az Abádszalók, Erzsébet-ligeti er
dészház és kiköltözött oda családjával együtt. Onnan irányítot
ta a kiskörei Tisza-II híd erőmű építése miatt szükségessé vált 
bérei erdőrész fakitermelését, amit nagy szívfájdalommal vé
geztetett, mivel abban élt és dolgozott évtizedekig. 

Lelkiismeretes munkája elismeréseként több kormány- és 
miniszteri kitüntetést kapott. Az erőmű átadásakor Tisza-II 
Erőműért emlékplakettel jutalmazták, majd 1980-ban mint fő
erdész vonult nyugdíjba. Azonban ezután sem tétlenkedett, az 
abádszalóki Lenin Tsz-ben és vadásztársaságnál végeztetett te
lepítéseket, ápolásokat és véghasználatokat, egészsége meg
romlásáig. 

Két évi súlyos betegség után 1999. augusztus 7-én vissza
adta lelkét teremtőjének. 



Pilisi Parkerdő RT. Fafeldolgozó Erdészet Szolgáltató Üzeme 
a N I S S A N A B B Kft. s z e r z ő d é s e s p a r t n e r e 
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B Í Z Z O N B E N N Ü N K ! M l E R D É S Z E K I G A Z Á N T U D J U K , H O G Y 
M I L Y E N J Á R M Ű R E V A N S Z Ü K S É G Ü N K, H A T E R E P R ŐL V AN S Z Ó ! 

Cégünk a NISSAN gépjárművek teljes választékát kínálja szállítási és közlekedési problémáinak 
megoldásához! 

Üzemünk ezenkívül a teljeskörű szervíz és alkatrész ellátást is biztosítja. 

NISSAN. Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni! 


