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A Faipari Mérnöki Kar Tanácsa a kar legjelentõsebb kitünte-
tésében, a Pro Facultate Ligniensis emlékéremben részesítet-
te Horváth László erdõmérnököt, a Bakonyerdõ Zrt. vezér-
igazgatóját, nagyra értékelve a gyakorlati oktatásban és a ha-
zai lombos fafajok tulajdonságainak és hasznosításának kuta-
tási témakörében nyújtott értékes együttmûködését.

A kitüntetést dr. Jereb László (balra), a Faipari Mérnöki Kar
dékánja adta át

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a 175/2008. (V.21.)
sz. határozatával – „nagyra becsülve és elismerve a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetemrõl, az Erdõmérnöki Kar oktatóiról, a sel-
meci hagyományokból gyökerezõ erdész diákéletrõl adott hiteles
és rendszeres tájékoztatását; az Egyetem ünnepeirõl, eseménye-
irõl szóló megemlékezéseit; a szakmai információk közzététele
és az Erdõmérnöki Kar által elért eredmények publikálása terén
és érdekében kifejtett maradandó tevékenységét; a „Gyökerek és
lombok” címû életrajzsorozat összeállításában végzett kiemelke-
dõen eredményes és színvonalas szerkesztõi munkáját, az Alma
Mater iránti tiszteletét” – Pápai Gábor részére

„NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT SAJTÓDÍJ”
kitüntetést adományozott.

A hetvenéves Magyarok Világszövetsége VII. Világkongresz-
szusának alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Parkba em-
lékfát ültetett azok tiszteletére, akik sokat tettek a magyar
nemzetért. Így kapott emlékfát (Tilia grandifólia) Hábel
György, aki 1941-tõl tagja Egyesületünknek. A 86 éves erdõ-
mérnöknek ezúton kívánunk további jó egészséget és ered-
ményes munkát a határon kívül élõ magyarokért.

Rimler Pál emlékérmet kapott Luzsi József

A MEGOSZ elnöksége 2004-ben
díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal, adományoz a magá-
nerdõ gazdálkodás fejlesztése te-
rén kifejtett rendkívüli érdemek
elismeréseként. A díjat Rimler Pál-
ról nevezték el, aki a magánerdõ
gazdaság korszerûsítésének nem-
csak harcosa, de egyik legnagyobb
eredményeket felmutató vezetõje
is volt. Az idén a díjat Luzsi József
a MEGOSZ elnöke nyerte el. Az
emlékérmet Gráf József miniszter
adta át a soproni MEGOSZ nagy-
rendezvény keretében. 
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A harmadik oldal

Az erdészeti képzés két évszázaddal ezelõtti indulása bekapcso-
lódott a magyar felsõoktatás fejlõdéstörténetébe, a klasszikus
egyetemi képzéseket kiegészítõ, felsõfokú egyetemi, illetõleg aka-

démiai szintû szakoktatás kezdeteit is jelentette. A gazdasági élet meg-
kívánta átalakulásokat, a felsõoktatás fejlesztését, királynõi rendeletek,
Mária Terézia döntései, alapító és adományozó levelei és rendeletei
alapozták meg a selmecbányai bányatisztképzõ intézet (1735), majd
akadémia ((1763) vagy a Pozsony megyei Szencen megalapított Collé-
gium Oeconomicum mûködését, amely intézmények a hazai mérnök-
képzés, a felsõfokú szakoktatás kezdetét jelenthették.

Mária Terézia személyéhez kötõdik az a – mai gondolkodásunkban
– természet- és környezetvédelmi dokumentumnak tekinthetõ, 1770-ben
Pozsonyban megjelent: „A fáknak és erdõknek nevelésérõl és megtartásá-
ról való rendelés”, az elsõ erdõrendtartás, amely a hazai erdészeti kultú-
ra megalapozását is jelentette. S a felvilágosult uralkodó gondolkodását
példázza az a történés, amellyel a selmeci Bányászati Akadémia alapí-
tó rendeletét Mária Terézia csupán azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá,
hogy az akadémián az „erdészeti oktatásra is fordítsanak gondot.”

(Úgy látszik akkor elegendõ volt az uralkodó figyelemhívása az Er-
dészeti Tanintézet kétszáz évvel ezelõtti megalapításához.)

A magyar felsõoktatás történetébõl, az intézményeink történetébõl
rendre kiolvashatók a társadalmi változások, Magyarország történelmének
fordulópontjai és eseményei. Ez természetes, mert az egyetemek és fõiskolák
koronként másként értelmezett, más és más tartalmú egyetemi autonómiá-
ja mellett az intézmények társadalmi kötõdése, társadalmi szerepköre min-
denkor meghatározta és meghatározza mûködésüket és életüket. 

A soproni erdészképzésnek sajátossága – és egyben egyedülálló jel-
lemzõje – hogy két, történelmi sorsforduló eredményezte exodus is
meghatározza történelmét: 

Az elsõ világháború következményeként 1919 tavaszán Selmecbá-
nyáról Sopronba költözik az Akadémia, és a háborús évek viszontagsá-
gai után 1922-ben költözhet végleges és méltó helyére a Bányamérnöki
és Erdõmérnöki Akadémia. 

S a második exodus talán történelmi közelsége miatt is szomorúbb
volt. 1956-ban 30 oktató és 200 hallgató vette vándorbotját és többsé-
güket a kanadai Vancouverben a British Columbia Egyetem fogadta
be, ott folytatták megkezdett tanulmányaikat. Az elmenekültek szim-
bolikus visszafogadásának megható ünnepe volt a forradalom 50. év-
fordulójának tisztelgõ egyetemi ünnepség. 

A hazai erdészeti képzés, a soproni egyetemrõl kikerülõ erdõmérnökök
õrizték és õrzik az Alma Mater szellemiségét és hagyományait. Ahogy az
erdészeti képzés mindenkor magában foglalta a természettudományok, a
mérnöki tudományok és gazdasági tudományok legszélesebb körét, úgy a
kikerülõ erdõmérnökök szakmai elkötelezettségét, szaktudományi felké-
szültségét a nyitottság, a kulturális értékek befogadása és megõrzése jel-
lemzi. Ezért sem meglepõ, hogy a 2000. évi millenniumi megemlékezés al-
kalmával az Erdészeti Egyesület a nemzetet összetartó anyanyelv érdeké-
ben szólalt meg. Kezdeményezésükre és támogatásukkal jelent meg Grétsy
László szerkesztésében, az az 500 oldalas kötet, amelyben 300 költõnek és
írónak vallomását gyûjtötte egybe a magyar nyelvrõl.

Az erdészeti szakma a XIX. század közepén sokat tett a magyar
erdészeti szaknyelv megteremtése érdekében. S most a XXI. század-
ban is az anyanyelvünkrõl szóló kötet kiadásával példát ad a min-
dannyiunkat éltetõ erdõ- és a természetvédõ hivatás elkötelezettsége
mellett, a nemzetet éltetõ és megtartó anyanyelv védelmére.

Manherz Károly
szakállamtitkár
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Bevezetés
A folyamatos erdõborítást biztosító er-
dõgazdálkodási módszerek bevezeté-
sének elterjedésével egyre inkább fog-
lalkoznunk kell a tölgyek hagyomá-
nyostól eltérõ kezelésének lehetõségei-
vel. Az biztosan állítható, hogy a töl-
gyek képesek voltak emberi segítség
nélkül fennmaradni a tudatos erdészeti
beavatkozások, sõt már az ember meg-
jelenése elõtt is. A kérdés az, hogy a fény-
igényes tölgyek esetében, hogyan is
folytatható a Pro Silva alapelveknek
megfelelõ természetközeli erdõgazdál-
kodás? További fontos kérdés az is,
hogy a tölgyek milyen elegyarányban,
milyen módon és mintázatban fordul-
hattak elõ a természetes erdõkben?

A tölgyeket fényigényük, fiatalkori
lassú növekedésük és vadkárral szem-
beni érzékenységük miatt nagyobb te-
rületeken, tarvágásos mesterséges felú-
jítással, vagy ernyõs, fokozatos felújító-
vágásos természetes felújítással újítot-
ták fel. Mindkét eljárás során több hek-
tárra kiterjedõ, egybefüggõ területeket
vettek munka alá. Eredményük egyko-
rú, zárt, kevésbé elegyes tölgyerdõk ki-
alakulása.

Erdõmûvelési szempontból a tölggyel
– folyamatos erdõborítás mellett – történõ
gazdálkodás az egyik legnehezebb fela-
dat. A tölgy folyamatos borítás melletti
kezelésére korábban még nem került sor
üzemszerûen, azonban jelenleg több te-
rületen folynak ígéretes próbálkozások. A
cikk ezekhez az úttörõ munkákhoz sze-
retne hozzájárulni. A gyertyános-kocsá-
nyos tölgyes vegyeskorú erdõvé történõ
átvezetésére Bodor (2001) mutatott pél-
dát a Bürüs 2A és 5A erdõrészletben.

Más fényigényes fafajokkal több te-
rületen is értékes tapasztalatokra tet-
tünk szert eddig. Például Ócsán a Rác-
kevei Erdészetnél, Rittling István erdé-
szetvezetõ és Monori Alfréd kerületve-
zetõ erdész közremûködésével magyar
kõrises láperdõben indítottunk 2-3 éve
olyan beavatkozásokat, amelyekre a 
fényigényes magyar kõris (elegyben az
éger és szürke nyár is) kedvezõen vála-
szolt (1. kép).

A Budapesti Erdészetnél Jorsits Miklós
erdész kerületében, a Hárs-hegyen ki-
alakított szálalóerdõ tömbben – a bükk
elhanyagolható elegyaránya miatt – a
kocsánytalan tölgy és az egyéb kemény

lombos fafajok folyamatos borítás mel-
letti kezelése került középpontba. Itt ta-
lálhatók olyan foltok, ahol szálalóerdõ
szerkezet már gyakorlatilag kialakult, és
melyben a kocsánytalan tölgy csoportos
elegyes megjelenése nemcsak az újulat-
ban, hanem 8-15 cm mellmagassági át-
mérõjû fiatal fák kis csoportjában is meg-
figyelhetõ (2. kép).

A Bajnai Erdészetnél Borka Viktor
mûszaki vezetõ egy erdõrészletben, kö-
zépkorú erdeifenyõ állományban az
alatta megjelenõ cser és egyéb kemény
lombos õshonos fafajok többéves újula-
tára és vegyeskorú alsószintjére alapoz-
za a lassú és fokozatos - folyamatos er-
dõborítás melletti - átalakítást.

A Pilisszentkereszti Erdészetnél 6
éve folyik a pilisvörösvári dolomit ko-

párokon lévõ feketefenyõ-állományok
szálalással történõ fokozatos átalakítása
õshonos lombos állományokra Farkas
Viktor erdészetvezetõ, Boros Attila mû-
szaki vezetõ, és Bakó Zsigmond kerü-
letvezetõ erdész irányításával.

A Valkói Erdészetnél Kókai László ke-
rületvezetõ erdész cseres erdõrészletben
folytat fokozatos csoportos-lékes termé-
szetes erdõfelújítást szélsõséges termõ-
helyi körülmények között (3. kép).

A fenti kezdeményezések közös jel-
lemzõje, hogy a fényigényes fafajok fo-
lyamatos borítás melletti kezeléséhez,
idõszakonként nagyobb rések, lékek,
nyíltabb facsoportok kialakítására van
szükség. A megfelelõ lékek kialakításá-
hoz azonban több szempontot kell fi-
gyelembe vennünk.

CSÉPÁNYI PÉTER*

* termelési és természetvédelmi fõmérnök, 
Pilisi Parkerdõ Zrt.

A tölgy és a folyamatos erdõborítás

1. kép. Csoportos szálalóvágás magyar kôri-
ses láperdôben a Ráckevei Erdészetnél

2. kép. Kocsánytalan tölgy fiatal fák kis cso-
portjában, Budapest Hárs-hegy

3. kép. Lékes felújítás cseresben, Valkói Erdészet
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A lék méretének, alakjának és
tájolásának megválasztása

A csoportos szálalást a tölgy felújulására
két fontos jellemzõ teszi alkalmassá. Az
egyik az, hogy a kialakított csoportok és
lékek lehetõvé teszik a megfelelõ fejlett-
ségû újulat közvetlen napfényhez jutá-
sát. A másik fontos jellemzõ, hogy a lé-
kek kialakítása során lehetõségünk van
a talaj vízgazdálkodásának befolyásolá-
sára, amelyre a bükkösök égtájorientált
felújítási rendszere (Török, 2006) szolgál-
tat remekül kidolgozott példát. A tölgye-
sek esetében a magtermést követõ újulat
több éven keresztül képes az anyaállo-
mány alatt megmaradni (Szappanos,
1987), viszont fejlõdésnek csak megfele-
lõ fényviszonyok esetén indul. Ezért leg-
elõször a fényviszonyok megteremtésé-
nek lehetõségeit kell elemezni.

Az 1. ábráról látható, hogy a kialakí-
tandó lék alakja és méretei a kitettségtõl
és a terep lejtésétõl függenek. Ugyano-
lyan nagyságú lék esetén a közvetlenül
megvilágított talajfelszín a déli kitettség-
ben legnagyobb, és északi kitettségben
a legkisebb. Amennyiben közvetlen
napfényt szeretnénk juttatni a lék aljára,
déli kitettség és erõs lejtés mellett ki-
sebb, síkon már nagyobb, és északi ki-
tettségben a lejtés növekedésével még
nagyobb lék kialakítása szükséges. A
lejtéstõl és kitettségtõl is függõ, a köz-
vetlen napfény bejutásához szükséges
kritikus lékméret matematikai úton tör-
ténõ meghatározásához szolgáló kiegé-
szítés a lap késõbbi számában lesz ol-
vasható. Kritikus lékátmérõnek itt a lék
észak-déli irányban mért minimális át-
mérõje értendõ, amelynél a közvetlen
napsugarak még éppen elérik a talaj fel-
színét a lék északi peremén.

A lékek kialakításának és tájolá-
sának vizsgálata nem a tölgyújulat
megjelenéséhez és néhány évig tör-
ténõ megõrzéséhez, hanem a több
éves újulat tartós magassági növeke-
dését szolgáló közvetlen fény bizto-
sításához szükséges. A növekvõ tölgy-
újulat-csoport fényigényének megfelelõ
minimális lékméretet biztosítani kell.

A tölgyek felújulásának feltételei zárt
állományviszonyok mellett is biztosítot-
tak, ha a lehulló makkot a vadállomány,
illetve más fogyasztók nem veszik fel. 
A tölgyújulat megjelenéséhez tehát álta-
lában nem szükséges léket nyitni. A
megjelent újulat több évig is képes a
zárt állományviszonyok között fenn-
maradni, és ha nem keletkezik többlet-
fény és növõtér, akkor elõbb vagy
utóbb elpusztul, esetleg akár 40 évig is
elélhet (Béky, 1989). A lék megnyitásá-

nak az újulat további fejlõdésének
szempontjából van jelentõsége.

Mint a fentiekben is látható, a lékát-
mérõ kialakítására hatást gyakorol a ki-
tettség és a lejtés. Egy adott léknél a ki-
tettség és a lejtés mellett további fontos
paramétereket a lék alakja és az adott
alak tájolása jelenti.

A kör alakú lékek elsõsorban délies
kitettségben, ott is erõsebb lejtés esetén
alkalmazhatók hatékonyan. Ebben az
esetben 1-2 törzs kivétele is elegendõ
fényt biztosíthat, és amúgy is kisebb lék-
méretre van szükség az alacsonyabb átla-
gos famagasság következtében. Egyéb-
ként síkon, illetve északias kitettségnél a
lék lehetõleg ne legyen kör alakú, mert
ezekben az esetekben, a kör alakú lék-

1. ábra. Kör és ellipszis alapú léken beesô napsugarak ábrázolása június 21-én, deleléskor
Magyarországon. A beesés szöge sík terepen 66,5°, északi kitettség 25°-os lejtés esetén 41,5°,
déli kitettség 25°-os lejtés esetén 91,5°. (pl.: H=25 m szabályos kör alakú lék 1 H átmérôvel,
T~491 m2, ellipszis alakú lék 1,5 H nagy- és 0,5 H kistengellyel, T~368 m2)

2. ábra. Különbözô lékformák és a bejutó köz-
vetlen napsugárzás ábrázolása (a sötétebb
belsô foltok a tölgyek számára kedvezôbb te-
rületeket mutatják).

3. ábra. A közvetlen napfényhez jutó tölgy-
újulat elhelyezkedése

4. kép. Szabálytalan ellipszis alakú lék



296 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 10. szám (2008. október)

ben, a megfelelõ idõtartamú közvetlen
fény biztosításához akkora lékátmérõ
szükséges, amely a lék elgazosodását, il-
letve közepén a talaj elvizesedését okoz-
hatja. Ilyenkor elõnyösebb az ellipszis
(3/b ábra), vagy inkább valamilyen ebbõl
származtatható szabálytalan alak (pl.
„nyílhegy” forma: 3/c, d, e ábra).

Az ellipszis alakú lékkel kedvezõbb
vízgazdálkodást érhetünk el középen,
mivel a lék szegélyén álló idõs fák gyö-
kerei közelebb vannak, és a megfelelõ
megvilágítást is biztosíthatjuk.

Tölgy felújulása és nevelése a
lékekben, a lékek alkalmazása

A tölgyújulat megjelenik zárt állomány-
ban is, azonban késõbbi tartós növeke-
désük biztosításához lékekre van szük-
ség. A természetes újulat felkarolása ott
válik idõszerûvé, ahol az idõsebb fák kis
csoportja megért a kitermelésre. Kezdet-
ben maximum 150-300 m2-es szabályta-
lan alakú lékek alkalmazása javasolható
a megjelent többéves természetes újulatra.
Napi kb. 3 órás közvetlen fényre van
szükség elsõsorban a déli és a kora dél-
utáni órákban. A lékek kismérvû vegetá-
ciókontrolljára is szükség lehet, azonban
kisebb lékek esetén ez is minimalizálha-
tó, vagy akár el is kerülhetõ. Amennyi-
ben az induláskor a szükségesnél na-
gyobb léket alakítunk ki, akkor a lágy-
szárúak és a szeder borítja el, késõbb pe-
dig elcserjésedik vagy az elegyfafajok
özönlik el (gyertyán, juharok, kõrisek).

A kritikus lékátmérõ figyelembevétele
segít az ellipszis alakú lék, hosszanti,
észak-déli irányban nyújtott tengelyének
meghatározásához. A léket ennek segítsé-
gével úgy alakíthatjuk ki, hogy az állo-
mány alatt korábban megjelent tölgyúju-
lat súlypontja a lék jobban megvilágított,
északra lévõ felében helyezõdjön el (3.
ábra). A lék keresztirányú, rövidebbik
tengelye legyen olyan méretû, hogy a to-
vábbi növekedéshez szükséges, napi 2-3
órás direkt napsugárzás biztosítható le-
gyen. A direkt fénnyel való megvilágítás
idõtartama szükség esetén a keresztirá-
nyú tengely hosszabbításával növelhetõ.

A tölgy természetes újulatára alapo-
zott lékek fokozatos és kismérvû tágítá-
sára csak néhány év múlva, az újulat
megerõsödését követõen kell sort kerí-
teni maximum 300-500 m2-ig. A lékek
méretének további növelését leginkább
a tölgycsemeték magassági növekedé-
sének kell alárendelni, lehetõleg elke-
rülve az egyéb fafajok és lágyszárúak
térnyerését.

Amikor a lékek közepén az újulat
eléri a derék- vagy a mellmagasságot, a

lékek további tágítására (maximum
500-700 m2-ig) vélhetõen már nem lesz
szükség. Amennyiben a magassági nö-
vekedés lassulását tapasztaljuk, akkor
finoman 50-100 m2-rel növeljük a lék
méretét. Elsõsorban a keresztirányú
tengely növelése lehet célszerû. Ez in-
kább a lék egyik szegélyébõl egy-két fa
kitermelését jelenti. Ekkorra a szeder és
lágyszárúak nem jelentenek erõs kon-
kurenciát, a cserje és elegyfafok pedig
könnyebben kontrollálhatók.

A felújulást szolgáló lékek mellett
fontos szerepet játszik az is, hogy
modellezzük az õserdõkben lezajló
erdõ fejlõdési fázisait, a kis erdõcik-
lust is. Azaz a lék közvetlen környezeté-
ben a felsõ szint legyen lazább záródású
úgy, mint egy öregedési, majd felújulási
szakaszba jutó természetes erdõmozaik

(6. kép). Ekkor a vegetációs idõben nem-
csak a lék, hanem a környezõ állomány-
ból beszûrõdõ fény is hasznosítható.
Amíg a tölgycsemeték derékmagasság
alattiak, vigyázni kell az oldalról beáram-
ló fény mennyiségére, hiszen lehetõleg
szeretnénk csökkenteni vagy elkerülni az
ápolást. Minél magasabb lesz a tölgyúju-
lat, annál érdekesebb lesz a lék környeze-
tébõl bejövõ oldalfény.

Amíg a tölgyújulat magassági növe-
kedésének elõsegítésére egy adott folt-
ban nem helyezünk hangsúlyt, az erdõ
vertikális szintezettségét érdemes meg-
tartani. Tehát, a lazán tartott uralkodó
szint alatt a második szintet, a cserje-
szintet addig nem kell eltávolítani, amíg
a felsõ szintben lévõ tölgyeket vagy
más értékfákat megtartjuk. Amikor az
értékfa kitermelése idõszerû lesz, akkor

5. kép. Lék közepén növô kocsánytalan tölgyújulat, Mexikó-puszta

6. kép. Felújulási fázisban lévô idôs kocsánytalan tölgyes folt, középen tölgyújulat-csoporttal
a kašivarovai erdôrezervátumban (Szlovákia)
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a tölgyújulatra már szükségünk van, és
ekkor kell az adott foltban a szinteket
fokozatosan eltávolítani a lék kialakítá-
sával párhuzamosan. Az állomány többi
részén azonban hagyjuk békén a szin-
teket. Mint a természetes erdõkben, tö-
rekedni kell arra, hogy mozaikos szer-
kezetû, vegyes korú, elegyes erdõt ala-
kítsunk ki.

Következtetések
A tölgy fényigénye speciális figyelmet és
kezelést követel. Bár az újulat megtele-
pedéséhez és állomány alatti kezelésé-
hez még nincs sok fényre szükség, annál
inkább szükséges a közvetlen fény a
tölgyújulat magassági fejlõdéséhez.
Adott kitettség és lejtés mellett a lékek
nagysága, alakja és tájolása fontos ténye-
zõk. Hangsúlyos kérdés az is, hogy a lé-
kekben lévõ tölgyújulat esetében, az 
1,5-2,0 m magasság eléréséig hogyan
változtatjuk a lék nagyságát és alakját, és
mennyi ápolás takarítható meg így.

További fontos tanulság, hogy a
lombos fafajok és méginkább a fényigé-
nyes lombos fafajok esetében, a folya-
matos erdõborítást eredményezõ kezelt
erdõ különbözik a jegenyefenyõ és luc-

fenyõ által dominált szálalóerdõktõl. A
lombos erdõkben a folyamatos borítást
adó szálalóerdõ, vagy örökerdõ mozai-
kosabb szerkezet kialakításával mûköd-
het, és ez annál inkább igaz, minél in-
kább fényigényes fafajról van szó.

A lékek alkalmazásával felújított lomb-
erdõkben 70-100%-os elegyarányú töl-
gyesek nagy egybefüggõ területen nem
fordulhatnak elõ, hiszen a lékek szélein,
árnyékosabb részein inkább elegyfafa-
jok növekedésére számíthatunk. Termé-
szetesen másképp kell értékelni a sík vi-
déken elõforduló kocsányos tölgyese-
ket, a hegy- és dombvidéki kocsánytalan
tölgyeseket, a csereseket, azonban ha
szakítunk a hagyományos megoldások-
kal, vélhetõen minden esetben a fõfafa-
jok kisebb arányú, kevésbé egyenletes,
fõleg csoportos jelenlétével kell számol-
nunk. Ez mindenképpen velejárója a fo-
lyamatos borításra történõ áttérésnek,
azonban más oldalról nézve, elegyes,
vegyes korú, biotikus és abiotikus káro-
sításnak ellenállóbb erdõk jönnek létre,
amely ökológiai és gazdasági értelem-
ben is elõnyösebb.

A hagyományostól különbözõ tölgy-
nevelés lényege szintén a kimagasló ér-

tékteremtés. A tölgyek kevesebb tõ-
számából fakadó viszonylagos gazdasá-
gi hátrányból elõnyt lehet kovácsolni, sõt
ezt az elõnyt akár tetemessé is lehet ten-
ni, ha megfelelõ beavatkozásokat vég-
zünk. Amennyiben hektáronként 60-80
db különbözõ korú és átmérõjû elit mi-
nõségû fával foglakozunk, a gazdálko-
dás még biztonsági tartalékkal együtt is
(120-160 db) sokkal racionálisabbá tehe-
tõ, ha az egyes fák minõsége jóval maga-
sabb az egykorú, elegyfafajokban sze-
gény, egyszintes tölgyesek egyedeinek
minõségénél. Az erdõnevelési munkákat
ezekre a törzsekre kell összpontosítani
és nem a teljes területre, amivel jelentõs
költségeket takaríthatunk meg.

A fentiek mellett természetesen az
egyik legfontosabb tényezõ a vadkár
kiküszöbölése. E nélkül minden pró-
bálkozás kudarcra van ítélve.

Az erdõkezelés nem lehet sematikus,
következésképp számtalan változatot
és specialitást tartalmazhat. Minél mé-
lyebbre hatolunk ebben a témában, an-
nál több megoldás és változat kínálko-
zik. A legfontosabb szabály, a folyama-
tos erdõborítás elve azonban sértetlen
marad.

A Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdõmérnöki Kara

költségtérítéses 
erdészeti növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzést 

indít 2009 februárjában.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintû agrár-, kertész-, erdõmérnöki végzettség.
(A képzésben a vegyészmérnöki, középiskolai kémia-biológia szakos tanári
szakképzettségûek is részt vehetnek, esetükben az Erdészeti ismeretek cí-
mû tárgyból különbözeti vizsgát kell tenni.)

A képzés ideje: 4 szemeszter, 600 kontakt óra, szemeszterenként három
konzultációs hét.

Az elsõ konzultáció várható idõpontja: 2009. február

A költségtérítés összege: 120 000 Ft / szemeszter
(A tandíj 30%-a az SZJA-ból leírható, illetve a munkáltató a szakképzési alap
terhére elszámoltathatja.)

Jelentkezési határidõ: 2008. december 20.

További információ:
Jelentkezési lap, valamint a szak tanterve és a szakra vonatkozó egyéb in-
formáció letölthetõ az http//emevi.emk.nyme.hu honlapról.

Kapcsolattartók:
Majercsákné Zelenák Andrea szakelõadó – 

NYME Erdõmérnöki Kar Dékáni Hivatal
tel.: 99/518-135     fax:  99/329-808      email: andi@emk.nyme.hu

valamint
Némethné Pogány Csilla intézeti mérnök 

NYME EMK Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet:
tel.: 99/518-230     fax: 99/518-676     email: ncsilla@emk.nyme.hu

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adó-
szám: 18104927-1-41) 2007-ben
összesen: 860 000 Ft-ot használt
fel szociális segélyek kifizetésére,
melynek pénzügyi forrásai: az
Erdészcsillag Alapítvány SZJA
1%-ból kapott 570 935 Ft, vala-
mint az Alapítvány saját tartaléka
289 065 Ft. 
19 fõ kérelme érkezett be, segély-
ben 16 fõ részesült 20 000-80 000 Ft
között.
Köszönjük támogatóink felaján-
lását.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Országos Erdészeti Egyesület
(Adószám: 19815905-2-41) 2007-ben
az SZJA 1%-ából kapott 1 240 374
Ft-ot az alábbiak szerint használta
fel:
– az Erdészcsillag Alapítvány ré-

szére 744 224 Ft-ot utalt át, 
– 496 150 Ft-ot mûködési célokra.

Köszönjük tagtársaink és támo-
gatóink felajánlását!

Dr. Pethõ József
elnök
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Az egyes okok olyan gazdasági vál-
tozásokat indukál(hat)nak, ame-
lyek egyaránt vonatkozhatnak köz-
vetlenül magára az értékelés tárgyát
képezõ ingatlanra, illetve annak
közvetlen környezetére. Az éghaj-
latváltozás lehetõsége annak a kér-
désnek a megválaszolására is felve-
ti az igényt, hogy a hosszú távú er-
dõtelepítési irányelvek milyen vál-
tozást kénytelenek elviselni. Még a
legrövidebb termesztési ciklusok
esetén is, szinte beláthatatlan az ak-
tuálisan fennálló agrárolló-nyitott-
ság, a társadalmi teherviselõ-képes-
ség (támogatások kérdése), nem be-
szélve a fafajpolitikai aktualitáso-
król (mint az elmúlt 40 év során a
fenyõ – nemesnyár – akác megítélé-
si kérdéseinek változása. Ugyan-
csak felmerülhetnek olyan faállo-
mány-egészségügyi problémák,
mint a szilfa-vész, a tölgyszáradás,
vagy mint a nyugat-magyarországi
területeket jelenleg sújtó, a szúkáro-
sítás következtében fellépõ fenyõ-
pusztulás.

Az erdõértékelési eljárások több te-
kintetben jelentõs egyszerûsítéseket
tartalmaznak, és a hazai fatermési táb-
lák növedéki adataira épülnek. 

A fatermési táblák alkalmazhatósá-
gával kapcsolatban is több (részlet)kér-
dés merül fel

– Melyiket kellene alkalmazni? ERTI
– Sopp – MGSZH-ÁEIG

– Hogyan helyettesíthetõk egyes fa-
fajok?

– Hogyan interpolálhatók a tábláza-
tok határain kívül esõ vágáskorok fa-
tömegviszonyai?

A Nemzeti Földalap és a NYME EVGI
konszenzusa alapján az értékelési mód-
szereket korfüggõen lehet csak alkal-
mazni, és a kamatlábak alkalmazási 
körülményei jelentõsen redukáltak. Az
alkalmazható kamatlábak külsõleg sza-
bályozottak, és az értékelõk számára
nyilvánosan meghirdetettek.

Lényeges, hogy a költség alapú
módszerek alkalmazása csak a befeje-
zést követõ egy évig lehetséges a gaz-
dasági erdõkben, illetve ettõl eltérõen
csak speciális örökerdõ üzemmódot je-

lentõ faállományok értékelésekor alkal-
mazható (pl. karszt-bokor erdõk, vad-
rejtõ sûrûk).

Az értékelési módszerek között jog-
szabályban rögzítetten megjelent az ún.
egyszerûsített erdõértékelés. A jogsza-
bály azonban lényeges korlátozást je-
lent, a módszer használatát csak fél mil-
lió Ft-os erdõértékig engedélyezi. A ha-
tárérték azonban számos vita forrásává
válik, és objektívan, fõként elõzetesen
nem állapítható meg.

Az erdõ termõföldkénti
értékelése

Az erdõk értékelésekor nem lehet elte-
kinteni attól, hogy a földtörvényben fel-
sorolt egyes mûvelési ágak között is
szerepel. Az erdõ is termõföldnek mi-
nõsül. Ezért számos tekintetben a ter-
mõföldek értékelési irányelvei is meg
kell jelenjenek az erdõk értékelésében.

Azt sem lehet figyelmen kívül hagy-
ni, hogy az erdõ, jellemzõen terjedõ tí-
pusú mûvelési ágat jelent, jelen érte-
lemben nem csak, és nem elsõsorban
az agrárterületek
alternatív haszno-
sítási céljai között
megjelölt Nemzeti
E r d õ p r o g r a m
miatt, de a mûve-
lésükben tartósan
felhagyott egyéb
mûvelési ágakon
(szántókon, gye-
peken, réteken
stb.) tapasztalható
ö n e r d õ s ü l é s i
(szukcessziós) fo-
lyamatok miatt. Az
üzemtervezetlen
erdõterületek ki-
alakulásának fõ te-
repét ez jelenti.

Az egyes mûve-
lési ágakra egy-
mástól eltérõ, spe-
ciális szabályok
v o n a t k o z n a k .
Azonban az erdõ-
höz képest lénye-
ges közös voná-
suk, hogy a földek
termõképességét
kapcsolatba hoz-
zák az ingatlan-

nyilvántartásban megjelölt kataszteri
tiszta jövedelemmel.

Földhasználat
Az aktuális földhasználat két tekintetben
is jelentõs kérdés az értékelésekben. Egy-
felõl magában foglalja a földhasználat
módját (intenzitás), másfelõl jellegét (jog-
viszonyok). Mindkettõ jelentõs visszaha-
tást okozhat a földértékben.

Ak-értékelés az erdõben
A kataszteri tiszta jövedelem alapján is
végezhetõ erdõtalaj-értékelés. Önma-
gában ez azonban nagyon félrevezethe-
ti az értékelõt. 

Módszertani értelemben azonban,
meghatározott esetekben egyaránt érté-
kelhetjük az erdõtalajt a környezõ gyepek
értékéhez hasonlóan, kvázi összehasonlí-
tó alapon, mint az ingatlannyilvántartás-
ban megjelölt Ak-érték alapján, búza-ter-
mõképességi egyenértékkel számítva, al-
kalmazva az 54/1997. FVM rendeletben
megjelölt képletet, hozam alapon.

NÉMETH SÁNDOR*

* erdõmérnök, birtokpolitikus

Erdõértékelési alapkérdések és
hiányterületek

TELEPÍTSE A

SALIX EXPRESS 

ENERGIAFÜZET!

Három indok, amiért érdemes a 
SALIX EXPRESS ENERGIAFÜZET telepíteni:

Külföldi, belföldi fajtákkal összehasonlítva a leg-
jobb tulajdonságokkal rendelkezik (a leggyor-
sabban nõ, a szárazabb termõhelyet is bírja).

Elsõéves hozama élõnedves állapotban 
[10 000 tõ/ha mellett] 23 tonna hektáronként.

Erdõalkotóként kiváló törzsnevelõ, ellenáll a
betegségeknek, hosszú vegetációs ideje van.

Kérjen árajánlatot az elérhetõségeken:
Hegedûs Attila, 
06-70-249-5579, 

hegedus@forcons.hu,
www.salixenergia.com
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Földjáradék és a potenciális állo-
mányok hozama

Az Ak-értékelés azonban nem alkal-
mazható „ész” nélkül. Ehhez kellõ érté-
kelõi tapasztalat szükséges, mindkét ol-
dalról, az átlagos termõföldekérõl és az
erdõérõl egyaránt. Okai nyilvánvalóak,
a célállományokban jelentkezõ eltéré-
sek. Erre vonatkozóan azonban semmi-
féle kutatás nem áll rendelkezésre

A gazdasági hatásukban jelentõsen
csökkenõ gyepek környezetbeli értékét
számos potenciális célállomány felülmúl-
ja. Ilyenkor a talaj értékeként mindig a
magasabb érték megjelölése szükséges. 

Gazdasági küszöb alatti erdõk
Azok az erdõterületek, amelyek létesí-
tési és fenntartási költségei magasab-
bak, mint az üzemhosszuk végéig meg-
termelhetõ tiszta jövedelem, gazdasági
értelemben küszöb alatti erdõnek mi-
nõsülnek.

Két lényeges elem következménye-
képpen állhatnak elõ:

A) Az erdõsítés költségei önmagukban
meghaladják a lábon álló fakészlet vég-
használati korban számított készletér-
tékét. 

Ezek fenntartása azonban a közvet-
len gazdasági érdeket felülíró társadal-
mi érdek. Jellemzõen véderdõk, védel-
mi rendeltetésû területek, amelyeken a
talaj fatermõ-képessége is igen alacsony.
A kedvezõtlen körülmények már a léte-
sítést megelõzõen is fennállnak. Szikes
területek, folyóparti fûzesek, déli lejtõk
sziklakibúvásos termõhelyei, alföldi le-
pelhomok borítású területek erdei tar-
tozhatnak ebbe a körbe.

B) Más területek a fatermesztés fo-
lyamata során, a gazdálkodótól függet-
len, lényeges természeti - gazdasági -
társadalmi körülmények változása
vagy közrehatása miatt válnak küszöb
alattivá 

A piacoktól távoli fekvés, a kiterme-
lési körülmények nehézségei, költség-
növekmények miatt, vagy pl. a falopás-
tól sújtott területeken válhatnak küszöb
alattivá.

Értékelési szempontból hasonlato-
san kezelhetjük az egyes elõhasználati
munkák jövedelmezõségi kérdését,
amikor egyes állományokban már a
tisztítási fatömeget is érdemes össze-
gyûjteni, máshol még a NFGY során ki-
kerülõ fatömeg többsége is felkészítet-
len marad. Ennek közvetlen jelentõsé-
ge is lehet egyes állományok talajérté-
kének megállapítása esetén, az ún. elõ-
használati szorzó alkalmazásakor!

Elõbbi esetben az értékelés alapját a

társadalmilag elismert és szükséges
költségek jelentik, ahol a „Co” értékhez
viszonyított, a természetes mortalitá-
son, mint örökjáradékon alapuló kor-
függõen alkalmazott állományértéket,
illetve a Co értéknek megfelelõ „ÁKÉ” -
készletértékbõl levezetett talajértéket
számíthatunk.

Ezzel szemben a második esetben a
gazdaságosság alapját elsõsorban az
üzemhossz fogja befolyásolni, és az ér-
tékbecslõ személyes intuíciójától is füg-
gõ prognosztikus lehetõségek alapján,
adott esetben szükségessé válhat az el-
térés az üzemtervektõl.

Közgazdasági értelemben szûkös-
ségnek tekinthetõ körülmények között
ezen állományok jövedelmezõ-képessé-
ge átbillen a null-hozamon, és gazdasá-
gilag pozitív érték is megállapítható vá-
lik. Az ilyen erdõterületek értékelési
kérdése hasonló ahhoz, amikor a po-
tenciális célállományok optimális vá-
gáskorának tervezése zajlik. A pénz-
ügyi vágáskor ekkor és ezért elválik a
mûszaki, illetve a biológiai vágásko-
roktól.

Ilyenkor gyakran nem maga az erdõ,
hanem a kapcsolódó kötelezettségek
miatt alakul ki küszöb alatti érték. Ér-
tékbecslõi szempontból küszöb alatti-
nak tekintendõk azok az erdõterületek
is, amelyek ugyan pozitív értéket ad-
nak, de a tartós, kockázatmentesnek
minõsíthetõ alternatív befektetések
pénzügyi hozamának biztosítására nem
képesek. Néhány speciális értékelési
körülmény fennállása esetén, ilyenkor
kerülnek alkalmazásra a minimumárak,
melyek a föld tényleges piaci ára min-
denképpen elválik a gazdaságilag szá-
mítható földértéktõl.

Az erdõértékelés tudományának
nem egzakt volta itt is kiderül, és maga
az érték az értékelõ szubjektív megíté-
lésének részévé válik. A szubjektivitá-
son alapuló értékek alkalmazásának in-
doklása ilyenkor az értékbecslések kö-
telezõ tartalmi eleme. 

Folyamatos üzemben tartott 
erdõk

Két lényeges kategóriát kell megkülön-
böztetni egymástól, melyek értékelése-
kor hasonló elvek jelentkeznek:

Egyfelõl a gazdasági értelemben fel-
táratlan erdõk, mint pl. kiemelten a kü-
lön védelem alatt nem álló õserdõk,
másfelõl szálaló üzemmódban kezelt
természetszerû erdõterületek. Ezen er-
dõterületek közös jellemzõje a folyama-
tos és többszintû erdõállomány-borí-
tás, ahol a kitermelés mindig és kizáró-

lag a felsõ koronaszint meghatározott
töredékhányadára korlátozódik. 

Az ilyen állományok értékelése csak
egyedi hozambecslésekre [kitermelhe-
tõ törzsek számának és elérhetõségük
(költség)feltételeinek prognózisára]
alapozódik, és az állományok sûrûségi
viszonyai, a növedéki táblák alkalmazá-
sa másodlagos. Az erdõértékelés olyan
terepét jelentik, amelyre vonatkozóan
szintén nem áll rendelkezésre közvet-
len tananyag. Arra vonatkozóan sem
állnak rendelkezésre értékadatok, hogy
a szálaló üzemmódban megnyitott állo-
mányok visszamaradó faegyedeinek
minõsége és ezen keresztül értéke ho-
gyan változik a megjelenõ fattyúhajtá-
sok hatására

Ugyanakkor a folyamatos üzemben
tartott erdõterületeken elõtérbe ke-
rül(het)nek olyan nem közvetlen gaz-
dasági alaphoz kötött értékek, amelyek
adott esetben lényegesen túlhaladják a
közvetlen gazdasági értéket is. 

Közvetlen gazdasági hasznosításból
kivont erdõk

Ebbe a kategóriába döntõen olyan er-
dõterületek tartoznak, amelyek eseté-
ben a fatermesztési célok döntõen az
adott erdõkhöz kapcsolható szociális
funkciók megvalósítását szolgálják. Fa-
kitermelésük mértéke minimális, jobbá-
ra csak a kiszáradó vagy veszélyessé 
váló egyedekre szorítkozik, bizonyos
területek esetén még a száradékterme-
lés is tiltott.

Az ilyen erdõk értéke gazdasági érte-
lemben nulla, miközben valós funk-
cióik alapján értékük egyaránt megtes-
tesül a fenntartási célban (mint nyújtott
szolgáltatásban) és az aktuális faállomá-
nyi fatömegben. A talaj értéke ilyen te-
rületeken sosem vezethetõ le erdõho-
zam alapon, az egyéb, a helyettesíthe-
tõség szerint figyelembe vett ingatlanok
értékébõl kerül levezetésre. Ilyen spe-
ciális területnek minõsülnek pl. a park-
erdõk, de ilyennek fogható fel az
egyébként erdõterületként megjelölt
Kékes-tetõ is, mert az ország legmaga-
sabb pontjaként egyedülálló helyzeti
jellemzõkkel rendelkezik. 

A talajérték változását jól érzékelteti
a következõ példa: nyilvánvalóan nem
tekinthetõ azonosnak fajlagos értékét
tekintve a Nemzeti Sportlétesítmények
mátraszentimrei edzõtáborának park-
erdejébõl 1 hektárnyi terület a Jeli ar-
borétum területére esõ parkéval, és
méginkább eltér az érték, ha a Városli-
getbeli egy hektárhoz hasonlítom, még
akkor is, ha egyébként az azonos korú
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és fafajszerkezetû parkerdõt feltétele-
zünk. A nemzeti parkok kiemelt vé-
dettséget élvezõ, mindennemû fater-
mesztésbõl kivont erdõterületein az ér-
tékelemek kiegészülnek biológiai
szempontokkal is, ilyenkor lényeges
értékelemmé válik a helyettesíthetet-
lenség (az unicum jelleg, illetve a ve-
szélyezettség mértéke), valamint a lá-
togatottság (nézõszám), függetlenül at-
tól, hogy a belépés lehetõsége térítés-
re kötelezett vagy sem.

A védelmi rendeltetés gazdasági
következményei

Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
természeti védettség, illetve az üzem-
tervben, fatermesztési célként megjelölt
védelmi vagy parkerdõ-gazdasági érte-
lemben vett korlátozó hatását részben
az átlagoshoz képest gyengébb válasz-
tékszerkezet, részben a magasabb vá-
gáskor, és ehhez kötött pénzügyi jelle-
gû gazdasági hozamcsökkenés fejezi ki.
A gazdasági hozam csökkenése alapve-
tõen két tényezõn alapszik. 

– Az állományok mûszaki-pénzügyi
optimumot adó vágáskora kitolódásá-
val a faanyag egészségi állapotának
romlásából ered, ami magasabb értékû
választékok degradációjával jár, hiszen
a vágáskor kitolódik a biológiai halál ál-
lapota irányába.

– Abból a pénzügyi jellegû követ-
kezménybõl fakad, mely a banki ka-
matlábak és az ettõl lényegesen alacso-
nyabb erdõállományi belsõ kamatlábak
különbözetével fejezhetõ ki, és a faállo-
mány, mint lekötött tõke, idõszakos
hozzáférhetetlenségét eredményezi

Számítás szerint a normatív vágás-
korban kinyerhetõ nettó hozam és a ki-
tolt, jövõbeni vágáskorban kinyerhetõ
hozam nettó jelenértékre diszkontált ér-
tékének különbözetébõl adódó értéket
jelent. A különbözeti érték persze lehet
pozitív elõjelû is, de csak addig, amed-
dig az erdõállomány növekvõ fatöme-
ge, és annak értéke a diszkont kamatlá-
bat meghaladó mértékben növekszik,
ám a biológiai halál közelében már a fa-
tömeg-növekmény gyakorlatilag ela-
pad, és az egészségi állapot is rohamo-
san romlik, koronavesztés, csúcs- és
gyökérszáradás lép fel, és az erdei kár-
tevõk megtelepedése is fokozott kon-
centráció mellett zajlik.

A normatív jellegû mezõgazdasági és
erdészeti támogatások az agrárgazdasá-
gi termelés olyan elemét jelentik, me-
lyeket a hozamalapú értékelésekben
nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A vágáséretlenségi veszteség
A vágáséretlenségi veszteség olyan ér-
tékelem, amely a tulajdon használatá-
val, vagyis az erdõgazdálkodással áll
összefüggésben. A gazdálkodásra jogo-
sult oldalán keletkezik annak révén,
hogy adott erdõállományok véghaszná-
latára, vagy gazdálkodói jogosultság
idõtartamához képest a gazdálkodásból
történõ kivonására a vágáskort megelõ-
zõen úgy kerül sor, hogy emiatt fatöme-
gében, illetve méreteiben az adott ál-
lomány jelenkori számítható vágásérté-
ke a várható jövõbeni érték nettó jelen-
értéke alatt marad. 

A gazdálkodót ugyanis ilyen eset-
ben a két érték különbözeteként szá-

mítható kár éri akkor is, ha a jelen ér-
tékhez hozzájut.

NPV típusú diszkont érték, melyet az
állomány értékének megállapításakor a
véghasználati állományra vonatkozó er-
dõértékelési elveknek megfelelõen kell
meghatározni, mind a jövõben várható,
mind a jelenlegi tényleges fakészlet-
adatok alapján. 

A vágáséretlenségi veszteség kiemelt
elméleti problémák forrását jelenti. A
számítás sarkalatos kérdését éppen az
alkalmazott kamatláb jelenti. 

Ugyanis alkalmatlan kamatláb alkal-
mazásakor rendszeresen elõfordul,
hogy a jövõbeni érték nettó jelenértéke
alacsonyabb, mint az azonnali leterme-
lésbõl számítható hozam. Ilyenkor még
azt is a fejünkhöz vághatnák elvileg,
hogy az erdõ helyére épített mûszaki lé-
tesítmények miatt jogtalan gazdagodást
nyerünk, vagyis még mi fizessünk.

Ám ez nyilvánvalóan téves felfogást
jelent. Vágáséretlen faállományokban a
jövõbeni várható érték nominálisan
ugyanis idõ elötti levágás esetén mindig
magasabb kell legyen, mint a jelenlegi.
Az ok nyilvánvaló, legalább az idõközi
növedék többletértéke jelentkezik, nem
számítva az állománydimenzió változá-
sához köthetõ (a választékszerkezet
módosulásából fakadó) értéknövekmé-
nyeket.

Ilyenkor a diszkont kamatláb a prog-
nosztizálható reálkamat, vagyis az állo-
mányok saját belsõ kamatlába (IRR) re-
ciprok értéke. 

Az erdõgazdálkodásban a belsõ ka-
matlábat sajátos módon is számíthatjuk.
Tekintve, hogy az ország erdõállomá-
nyainak átlagos vágáskora 56,7 év, en-
nek megfelelõen 100/56,7 = 1,764% át-
lagos belsõ kamatlábbal kalkulálha-
tunk. Ez az erdõsítések fenntartására és
hozamára fordított tõkeköltségekre ve-
tített 0,85%-os reálkamatnak felel meg.

Természetesen, egyedileg számítva,
minden állomány saját  belsõ kamatláb-
bal rendelkezik, melyben az értékalap
számításában a leglényegesebb tényezõk
a fafaj-szerkezethez, a fatömegviszo-
nyokhoz és a vágáskorhoz kötõdnek. 

A gazdasági küszöb alatti erdõkben
ez a belsõ kamatláb negatív értékû, és
rajta keresztül éppen a folyamatos (jára-
dékszerû) fenntartási költségek finan-
szírozási szükséglete számítható.

A természetvédelem alá vont terüle-
tek esetében ezzel ellentétes idõinter-
vallum felé ható értékváltozásokat szá-
mítunk, nem a jövõbõl a jelenbe, ha-
nem a jelen állapotból kiindulva a jövõ-
be tekintünk.

Csontos Péter (2007) (szerk.):
Feketefenyvesek ökológiai kuta-
tása. – Scientia Kiadó, Budapest,

120 oldal

Csontos Péter, az MTA-ELTE Elméleti
Biológiai és Ökológiai Kutatócsoportjá-
nak tagja régóta foglalkozik a hazánk-
ban ültetett feketefenyvesek vizsgálatá-
val. A kötetben öt kollégájával együtt
hét tanulmányt adnak közre, amelyben
a feketefenyvesek telepítésének törté-
netével, talajaik és a dolomitgyepek ta-
lajainak összehasonlításával, az avartö-
meg vizsgálatával, a szárazsági viszo-
nyok változásával, a tûzveszélyességi
helyzet elemzésével, magbank-kutatás-
sal, dolomitgyepek regenerálódásával

foglalkoznak. A fenti, ökológiai szem-
pontú megközelítések sok, gyakorlati
szempontból is hasznosítható eredmé-
nyeket hoztak, amelyeket nemcsak a
természetvédelmi kezeléseknél, hanem
az erdõgazdálkodásnál is lehet(ne)
hasznosítani. Fontos ez azért is, mert az
õshonosság témaköre újból és újból fel-
színre kerül, s ez a kötet tanúsága sze-
rint is szoros kapcsolatban van a termé-
szetességgel, az állományok stabilitásá-
val, ellenálló képességével. A könyv tár-
gyilagosan, tudományos megalapozott-
sággal mutatja be a feketefenyvesítés
hatásait és következményeit a Pannon-
medence egyik legértékesebb élõhely-
típusára, a dolomitgyepekre nézve.

Dr. Bartha Dénes

Könyvismertetés
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Bizonyára megbocsátja Békefi And-
rásné Moór Györgyi, a Pilisi Park-
erdõ Zrt. mogyoróhegyi Erdei Mû-
velõdés Háza (EMH) vezetõje, hogy
beszélgetésünkkor megszállottnak
tituláltam, de arra a belsõ lángolás-
ból fakadó lendületre, amivel a
gyermekek természetszeretetre va-
ló nevelésérõl beszél, nincs jobb
jelzõ.

Munkahelyén faggattam – azaz
dehogy –, mert nem kellett kétszer
biztatni, csak úgy ömlött belõle a
szó, amikor munkájáról kérdeztem.

– Húsz éve kerültem a Parkerdõhöz,
ekkor Szentendrey Géza volt az Erdei
Mûvelõdés Háza vezetõje. Ebben az év-
ben adták át az EMH-t is, ahol a hajdani
Jurta-tábori programokat szolgáltattuk
fõként felsõ tagozatos gyermekeknek.
1990-ben nyílt meg a Természet- és Er-
dõvédelmi Tábor, ahol nyolcszemélyes
katonai sátrakban heti 100 fõt fogad-
tunk a nyári szünidõben. Ez a megnö-
vekedett látogatói létszám követelte,
hogy a régi hagyományokra építve egy
átfogó környezeti nevelési programot
állítsunk össze. A nagy témákat szétta-
golva lehetõvé vált, hogy elmélyülteb-
ben foglalkozhassunk az erdõ élõvilá-
gával, a gyógynövényekkel, a gombák-
kal, a vad- és madárvilággal.

– Volt mindezen témákhoz szakem-
ber…

– Elvégeztem a gombavizsgáló szak-
ellenõri tanfolyamot, majd a Gyógynö-
vénykutató Intézetben a gyógynövé-
nyek rejtett, és egyben csodálatos vilá-
gába is belekukkantottam.

Megszállott „botanász” vagyok, így a
növényekkel kapcsolatos programjaink
is egyre bõvültek. Ma már a növények-
kel való festés, vagy az erdei konyha is
szerves részét képezi programjainknak.
20 éve még fõként a madárvédelem kö-
ré épültek a foglalkozások, de termé-
szetesen ezt a vonalat is tovább fejlesz-
tettük. A madárodú-készítés, a kihelye-
zett odúkban fészkelõ madarak megfi-
gyelése, a madárgyûrûzés ma is ugyan-
olyan élményt nyújt a gyerekeknek,
mint évtizedekkel ezelõtt. Idõközben
táborunk is megújult, sátrainkat kom-
fortos faházakra cseréltük, s  egész év-
ben 120 férõhellyel várjuk az érdeklõ-
dõket.

– Íjakat láttam befelé jövet a fal mellett.
– Igen. Sportfoglalkozás nélkül nem

létezhet egy ilyen tábor. Nálunk már 30
éve folyik íjászoktatás, ami nemcsak
céllövészetet takar, hanem ezzel
egyidejûleg történelmi ismereteket, ha-
gyományõrzést is plántálunk az ifjúság-
ba. Mondanom sem kell, hogy ez az
egyik legkedveltebb foglalkozás.

– Az erdészek szakmai munkája is
érintett a terepi foglalkozásokon.

– Természetesen, hiszen az erdõ ele-
meinek megismerésén túl az ott folyó
gazdálkodás szükségszerûségével is
meg kell ismertetni a gyermekeket és a
pedagógusokat is egyaránt, mert bi-
zony sokszor elég sajátos elképzelésük
van minderrõl. Ezt a feladatot erdõmér-
nök és kerületvezetõ erdész kollégák
bevonásával végezzük, hisz hitelesen
õk tudnak mesélni az erdõmûvelésrõl,
fahasználatról, sõt még az erdõrende-
zésrõl is. El kell mondjam, hogy igen 
fogékonyak erre a nebulók. Ebben a
korban mindenre nyitottak, csak érteni
kell hozzá, hogyan tudjuk érdeklõdésü-
ket a legjobban felkelteni.

– Itt jön a képbe a Visegrád 4F erdõ-
részlet?

– Igen. Ugyanis 1996-ban az erdé-
szek szerint is olyan makktermés volt,
ami jó, ha évszázadonként adódik.
Mondanom sem kell, hogy a következõ
évben már kefesûrû újulat borította a ta-
lajt. Két évre rá bontó vágással serken-
tették a kis csemetéket gyorsabb növe-
kedésre. Nos, mi ezt az erdõrészletet
választottuk bemutatóhelynek, ahol a
makkok és a vágásérett fák is jelen vol-
tak. Most 12 éves a felújult erdõ, és
nagyszerû terep ahhoz, hogy bemutas-
suk az erdõ növekedésének természe-
tes folyamatát. Ma már önálló ismerete-
ket is szerezhet az erdõgazdálkodásról
itt a látogató, hiszen a nagyvillámi er-
dészeti tanösvényünk 10 állomáspont-
ján információs táblák segítenek eliga-
zodni az erdõben folyó természetes fo-
lyamatok és az erdészek sokrétû mun-
kájának szövevényében. Nagy népsze-
rûségnek örvend az az erdészjátékunk
is, melyben a gyermekek néhány perc
leforgása alatt termésbõl fákká, majd fa-
termékekké változnak. A játék során,
végigélve a fák küzdelmes életét, vá-
laszt tudnak adni arra a kérdésre, mely
a foglalkozás neve is egyben: Hogyan
lesz a makkból bútor?

– Milyen korosztályú tanulók jönnek
ide?

20 éves a mogyoróhegyi erdei iskola
Beszélgetés egy elhivatott iskolavezetõvel
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– 6–10 évesek leginkább. Ebben a
korban megkezdett környezeti nevelés
a leghatékonyabb annak a célnak eléré-
séhez, hogy a jövõ felnõtt nemzedéke
egy valóban környezettudatos generá-
cióvá váljék. De nem fordulunk el a 
12-14 éves korosztálytól sem. Való igaz,
a kamaszok érdeklõdését nehezebb fel-
kelteni a természet iránt, de megfelelõ
módszerekkel õket is meg lehet nyerni.
Emlékszem, mikor egy esõs délután
nyolcadikosok jöttek hozzám követség-
be, hogy a kicsikkel játszott erdészjáté-
kot velük is játsszam el, ha máskor
nem, hát vacsora után… De öröm volt
látni azt is, ahogy szarvasbõgés idején
nyomoztak a hatodikos „rettenetesek” a
bika nyomát követve, sõt a vadles szín-
helyét is beosztották egymás közt…

1993 óta szervezzük óvodások tábo-
roztatását is. Megható és egyben fel-
emelõ érzés, mikor huszonéves fiatalok
kopogtatnak be hozzánk mostanában,
kik egykor kis óvodásként szerezték itt
az elsõ élményeket a természetrõl.

Évente hatezren látogatnak hozzánk,
egy részük egynapos foglalkozást, na-
gyobb részük többnapos erdei iskolá-
inkat vagy egyhetes nyári táborainkat
igénybe véve. Egy éve felnõtteket is fo-
gadunk. Érdekes, hogy az õsi városla-
kóknak ugyanolyan újdonságot jelent
sokszor az erdõ, mint az iskolásoknak.
Egész évben nyitva vagyunk, hiszen va-
lamennyi évszakban van látni- és tanul-
nivaló.

– Erre való az „erdei ünnepek” prog-
ramsorozat.

– Igen. Októberben az Õsz-köszön-
tõvel kezdjük, ezt követi az Erdei kará-
csony, az Erdei farsang, s lezárásként az
Erdei húsvét. Ezekben a programokban
valósul meg az a komplex célkitûzé-
sünk, ami a magyar hagyományok, ün-
nepi szokások átadását, a természet-
ben, a természettel való együttélés él-
ményét foglalja össze. Nagyon sikeres
ez a programunk is.

– És a kollégák?
– Schaub Gáborné Kata már nyolca-

dik éve virágoztatja fel az Erdei Mûvelõ-
dés Házát a szó szoros és átvitt értelmé-
ben egyaránt. Keze nyomán ember- és
gyermekközelivé vált az a sok kis sa-
rok, mely régebben legfeljebb raktár-
ként funkcionált. Bergmann Pál a legré-
gibb parkerdõs köztünk. Õ már itt volt
a jurtás korszakban is, feladata ezeknek
a régi, hagyományos foglalkozásoknak
továbbvitele, mint például az íjászat, a
madárvédelem. A fõ szezonban termé-
szetesen több szakvezetõ dolgozik ná-
lunk, ki a víz élõvilágát, Visegrád törté-
nelmét, ki a madárgyûrûzés rejtelmeit
osztja meg a nebulókkal. 

Úgy érzem, e lelkes kis csapat mun-
kájának eredménye, hogy az Erdei Mû-
velõdés Háza most, húsz év után is a
hazai környezeti nevelés fellegvárának
tekinthetõ.

A Föld Napja alkalmából Békefi
Andrásné miniszteri elismerésben ré-
szesült.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Balsay Endre: 
Fejezetek a Kapuvár környéki 

erdõk történetébõl
(Gyõr, Kisalföldi Erdõgazdaság

ZRT 2008. 1-343.o.)

Pompás könyvet kézbesített ma a pos-
tás. A jelzõ nemcsak a kiállításnak szól,
még inkább az a tartalma miatt is. Hogy
miért e dicséret? Íme néhány indok:

– A Szerzõnek volt türelme a százéves
erdészeti és vadászati lapokat végig-
böngészni, hogy a tárgyalt erdõkrõl
(Hanság és Cser erdei) adatokat találjon.

– A Szerzõ minden olyan fontos kö-
rülményt bemutat, ami erdeinek faji
összetételét stb. meghatározta.

– Nagyszerû leírásokat készített a
hansági erdõk fájának kihozataláról a
vízi szállítástól a repülõvágányokig és
az ökröktõl a traktorokig.

– Tanulhatunk a hansági nemesnyá-
rasítás történetébõl, és abból az úttörõ
munkából, amit pályatársaink kitaláltak
a siker érdekében.

– Részletesen szól a hansági tõzegki-
termelésrõl és ennek erdészeti követ-
kezményeirõl.

A könyvet olvasva úgy érezhetjük
magunkat, mint amikor csendes nyári
estén az apa maga mellé ülteti fiát és
megosztja vele mindazt, ami az évtize-
dek során felhalmozódott benne.

Horatiustól vett hasonlattal „ércnél
maradandóbb” emléket állít erdõmér-
nököknek, erdészeknek, hanyõröknek
életútjuk, fényképük leírásával. Megis-
merhetjük pályakezdõ ifjúkorunk bál-
ványait, mert azzá tette õket szaktudá-
suk, becsületes emberségük.

Ez a könyv akár tankönyv, de lega-
lább kötelezõ olvasmány is lehetne az
erdészeti szakoktatás diákjainak. Bi-
zonyságot nyújt arról, hogy sikeres er-
dõgazdálkodást csak a biológiai és mû-

szaki, valamint közgazdasági ismeretek
birtokában lehet folytatni. Különösen
az ilyen, elemek sújtotta, szélsõséges
területen.

Mint botanikával foglalkozó embert,
meggyõzött arról, hogy erdõtörténeti
tanulmányok nélkül nincs a mai vegetá-
cióról hiteles kép.

Köszönjük a Szerzõnek alapos és le-
letmentõ munkáját. Jó szolgálatot tett
szakmánknak is, hazánknak is!

Ism.: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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A történet a nyíregyházi Tárbály István
Timpex ménesébõl indul. Pista bácsi több
évtizedes tenyésztõi munkával igen tehet-
séges, jó képességû lovakat nevel. Ezek
közül választottam ki a Timpex Libbenõ
nevû kancát, mely kiváló ugróképességé-
vel hívta fel magára a figyelmet. Néhány
országos díjugrató versenyt követõen kap-
tam a hírt, miszerint, a szlovák paralimpiai
csapat egyetlen lovasa Katarina Jobba-
gyova, lehetõséget kapott a versenyen va-
ló részvételre, de ló hiányában valószínû-
leg le kell mondania a megmérettetésrõl.

Négy éve foglalkozom lovas terápiával.
Ma csemetekertünkben átlagosan havon-
ta 250-280 beteg gyermek keresi a gyó-
gyulás, vagy néha csak a kikapcsolódás
lehetõségét a lovakkal való közös munká-
ban. Dr. Wágner Kinga állatorvosnak kö-
szönhetõen kaptam a hírt, és felajánlottam
3 arra alkalmas lovat kipróbálásra. A lovas
nem sokáig váratott magára. Néhány nap
múlva eljött csemetekertünkbe Katka, és a
második ló próbálását követõen bólintott.
Õ az. Aki lovakkal foglalkozik, az tudja,
ilyen nincs. Egy egészséges versenyzõ né-
ha évekig válogat, néha évtizedekig, mire
összeakad igazi párjával. Ez egy központi
idegrendszerében sérült 28 éves lány ese-
tében, aki mozgásához erõsen igényli a
kerekes szék használatát, egyszerûen ki-
zárt. Hát vannak csodák. Ismertem Libbe-
nõ finomságát, érzékenységét, jóindulatát,
de ismertem azt a hihetetlen kirobbanó,
gyors erõt, amely 650 kilóját 2 m magasra
repíti. Edzõmnek nem tetszett az ötlet. Ja-
vasolta, ha tanácsa ellenére felrakjuk a
mind a négy végtagjában erõsen mozgás-
korlátozott kislányt Libbenõre, akkor egy
vadászfegyvert tartsunk készenlétben,
amely majd megállítja az elszabadult pá-
rost. A bemelegítést követõen magunk lát-
hattuk a kis csodát, ahogy az elsõ negyed-
óra eltelte után a ló feszült figyelemmel és
a legteljesebb alázattal engedelmeskedett
új lovasának.

Elutazás elõtt még egy utolsó próba:
valódi versenyszituációban megmérette-
tés a Kaposvári Pannon Lovas Akadémia
díjlovas versenyén. Elismerõ pillantások,
meghatódott tekintet: a bíró 63,5%-kal
jutalmazta a produkciót (ez hasonló
esetben éremközeli pontszám az olimpi-
án). Kiemelték Libbenõ képességét és a
szépen összeszokott párost.

2008. augusztus 15., indulás az Aa-
chenben kezdõdõ karantén színhelyé-
re. 10 nap állandó orvosi felügyelet alatt
(napi 2 ellenõrzés), de Európa egyik
legszínvonalasabb lovas létesítményé-
ben, napi edzések a leghíresebb és leg-
jobb európai pályákon. A ló egészsége-
sen, megnyugodva, a legjobb állapot-
ban szállt be Amszterdamban a Du-
bai–Hongkong vonalon közlekedõ
Martinair BOING 747-es gépébe. A 15
óra repülés néhány lónak komoly pro-
blémát okozott. Futkosás, a vészhely-
zetbõl ismert zsongás a több 100 ezer
euro értékû lovak körül, de az infúziók
és a gyors orvosi ellátás mindnek segí-
tett. Libbenõ fáradtan, de teljesen
egészségesen vetette magát új bokszá-
nak friss szalmaágyába. Légkondicio-
nált, túlnyomásos csodaistálló, még a
légy sem tud berepülni, nekünk kétszer
kell alkoholos krémmel kezet mosni,
mire a bokszhoz érünk. Elképzelni sem
lehet modernebbet, de ami a legfonto-
sabb, kényelmesebbet egy ló számára. 

A profi versenyszervezõk napokkal
ezelõtt kirakták az istállók és pályák kö-
zé a másodperc kijelzésû, összehangolt
órákat. Itt mindennek nagyon precízen
kell mûködnie. Nekünk is. Minden

mozdulat fontos, mert az õrjítõ meleg-
ben csak annyit tölthet a ló, amennyit
feltétlen muszáj, utána közel egyórás
hûtés, és vissza a 18 fokos istállóba. Fel-
adatom a ló bemelegítése, elengedteté-
se, és olyan állapotba hozása, amellyel
Katka már könnyen boldogul. 10 perc
séta, 20 perc futószár, de maximum 10
perc lovaglás. Ennyit engednek a szigo-
rú ellenõrök, a stewardok, majd 20 perc
lovaglás Katkának, és ismét az elõkészí-
tõben vagyunk, megszólal a hangos:
Katka Jobbagyova – Timpex Libbenõ. 6
perc lélegzet-visszafojtott várakozás,
4000 nézõ, majd megjelenik a kivetítõn:
61,3% 7. helyezett. Óriási örömmel és
meghatottan kísérem lovamat a dop-
pingvizsgálatra. Mindenki nagyon örül,
ez a legjobb eredmény, amit itt Hong-
kongban a szlovák–magyar csapat elért
a 2008-as Paralimpián. Jó szájízzel bú-
csúztunk Hongkongtól, hiszen megér-
demelt eredménnyel vagy talán még
egy kicsit a megérdemeltnél is jobbal
térünk haza. A felkészülést látva a dísz-
letek mögötti beszélgetésekbõl, a bírók
és a versenytársak véleménye nagyon
bíztató, hiszen õk komoly versenytárs-
sal, talán még éremesélyes versenyzõ-
párossal számolnak a 2009-es, Norvé-
giában megrendezésre kerülõ világbaj-
nokságon. Ha lesz még ilyen páros: Ka-
tarina Jobbagyova és Timpex Libbenõ.
Mi egyelõre visszatérünk a csemetekert
õszi szezonjához, és a kiemelõeke zaja
hosszú idõre eltereli a kellemes emlé-
kekrõl a figyelmet. Most a munka kö-
vetkezik.

Marosi András

Egy erdész a pekingi olimpián
Bólyi Csemetekert Kft. – Csemete Lovas Iskolája

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.allamerdo.hu

www.erdo.hu
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A Kemence-patak völgyében mûködõ
„lóré”, a mai Pálháza–Kõkapu közötti
erdei kisvasút építését 1886-ban hatá-
rozta el a Károlyi uradalom tulajdonosa
és fõ stratégája: gróf Károlyi László.

Az elképzelést alaposan megfontol-
ták és kielemezték annak gazdaságossá-
gát, szinte krajcáros pontossággal elõre
kalkulálták. Ezt a nyilvánosság elé is tár-
ták az Erdészeti Lapok 1889-ben megje-
lent 28. évf. 8–9. számú füzetében.

A tervezést jól elõkészített, céltuda-
tos építés követte. Ennek köszönhetõ-
en 1886-ban már mûködött a 700 mm
nyomtávú lóvontatású faanyagszállító
kisvasút.

A pálya fektetése Kõkaputól lefelé
5–21°/°° lejtéssel történt. Ez tette lehetõvé
a gravitáció vonóerõként való hasznosí-
tását. A lovak által felhúzott üres „truck”-
ok alkotta szerelvényt megrakottan a
nehézségi erõ hozta lefelé az ipartelepi
rakodóra, csupán fékezni kellett.

Ez a technológia abszolút környezetkí-
mélõnek és takarékosnak bizonyult.
1902-ben alkalmaztak elõször vonóerõ-
ként gõzmozdonyt. Sajnos a szikrafogás
nem volt megfelelõ, így a vasút közeli er-
dõkben több esetben keletkezett erdõtûz.
1906-ban visszatértek a lóvontatásra.

Közben a vasút megbízható teljesít-
ménye – nem függött az idõjárás vi-
szontagságaitól – alapján tovább épült.
1903-ban alagúttal áttörték a 37 m
hosszú sziklatömböt. A végállomás 3,5
km-rel följebb került az erdõben. A vég-
állomás a Susulya lett. Az 1920-as évek-
re megoldották a szikrafogást és újra
gõzmozdonyok vontatták a szerelvé-
nyeket.

1924-ben megépült 760 mm-es
nyomtávval a Sátoraljaújhely – Füzér-
komlós kisvasúti vasútvonal. Ez közvet-
len átrakási lehetõséget biztosított az
erdei vasútnak, de csatlakozási lehetõ-

séget a nyomtávok különbsége miatt
nem. A 30-as években egy új gõzmoz-
dony került a vonalra, melyet Bimbó-
nak neveztek el. A név ezután ráragadt
az egész vonalra és sokan még ma is így
emlegetik az erdei kisvasutat.

1947-ben az erdei vasút a környezõ
nagybirtokkal együtt államosításra ke-
rült. Tulajdonosa a magyar állam, keze-
lõje a Zemplén-hegységi Állami Erdõ-
gazdaság lett. Az erdõkben fokozták a
fakitermelést, hiszen az ország újjáépí-
tése és a lakosság fûtési igénye egy-
aránt ezt követelte meg. A kisvasutat
ekkor építették át 760 mm-es nyomtá-
vúra. Ezáltal a Zemplénagárd – Füzér-
komlós MÁV keskeny nyomközû vasút
közvetlenül bekapcsolódott a faanyag-
szállításba. A MÁV kocsikat az erdei va-
sút vonalán annak mozdonya fel tudta
vontatni a  kiépített kisvasúti rakodókra
(Három-forrás, kavicsváltó, Komlósi –
és Határ-völgy). És a szállítmány közvet-
lenül a felhasználóhoz jutott. Például a
tûzifa a Bodrogközbe és Sátoraljaúj-
helybe, vagy Sárospatak MÁV átrakóján
került be az országos vasúthálózatba.

A kisvasúttal történõ faanyagszállítás
sikeres voltát mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a Kemence-pataki fõ-
völgybõl kiágazó mellékvölgyekbe is
leágazásokat építettek: a Komlósi-, Ha-
tár-, Káváskút-, Rostalló-  és az Ördög-
völgybe.

A Pálháza Ipartelep – Susulya közöt-
ti erdei vasút teljes vágányhossza fény-
korában elérte a 17 km-t. 

Az ötvenes évek elejétõl kezdõdõen
fölmerült, majd egyre komolyabb
igényként jelentkezett a személyszállí-
tás kialakítása. Az erdei munkások és a
kisvasút dolgozói eddig is a kisvasúttal
jártak dolgozni. Volt olyan úgynevezett
szerkocsi, amelyben 12–14 fõ, ha szû-
kösen is – de elfért. A  II. világháborút

követõen ugrásszerûen megnõtt a vo-
nal mentén lakó helységek (Kishuta,
Nagyhuta, Kemencepatak, Ipartelep)
lakóinak közlekedési igénye.

A személyszállítás a vonalon 1957-ben
indult meg hivatalosan és menetrendsze-
rûen napi két vonatpárral. A személyszál-
lításhoz 3 db GANZ MÁVAG által gyártott
szabványos vasúti kocsit kapott az erdei
vasút. A személy- és teherszállítás folya-
matosan ment egész évben.1964-ben ke-
rültek üzembe állításra a C-50-es típusú
dízelmozdonyok, melyek a mai napig 
is hûen szolgálják a vasútvonalat, illetve
annak utazóközönségét.

Az 1960-as években megjelenõ nagy-
kapacitású és nemegyszer daruval felsze-
relt gépkocsik azonban kezdettõl ko-
moly konkurenciát jelentettek az erdei
kisvasút számára. Sajnos egy másik, még
nagyobb veszély is fenyegette a vasútvo-
nalat, a csatlakozási lehetõséget biztosító
MÁV-vonal megszüntetésének szándéka.
A hetvenes években ez többször is fel-
merült, és 1980. november 30-án a kör-
nyékbeli lakosság tiltakozása ellenére
tragikus valósággá vált ez a (bal)lépés.

Ekkor 1980. december 31-vel a Borso-
di Erdõ-és Fafeldolgozó Gazdaság kény-
telen volt leállítani az erdei vasút mûkö-
dését olyan formában, hogy üzemszü-
netet rendelt el. Senki nem tudta, hogy
ez az üzemszünet végleges vagy idõ-
szakos lesz-e.

Közben a Sátoraljaújhely- Fûzérkomlós
MÁV-vonal megszüntetése további hullá-
mokat és indulatokat kavart, amit egy idõ
után már csillapítani akartak a diktatórikus
megszüntetés vezetõ emberei is. Az erdõ-
gazdaság vezetõi felismerték ezt a halvány
esélyt és tudatosan kezdtek fölkészülni a
leállított kemencepataki erdei vasút újra-
indítására. A könnyes, gyertyafényes vo-
natbúcsúztatás után most már látszott egy
halvány fény az alagút végén.

A „BIMBÓ” 120 éves születésnapjára
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Megvették a 4 km hosszú Hejce –
Vilmány állomások között felbontott 23
kg/ fm-es sínállományt. Nyári diáktábor
szervezésével tisztították ki a benõtt ûr-
szelvényt. Végre 1987 nyarán megkap-
ták a szükséges pénzeszközt a pálya 
felújítására. A munka még 1987 õszén
megindult a mûtárgyak, hidak, átere-
szek felújításával és a kõágyazat depó-
niára való kiszállításával.

1988-ban csak az Ipartelep – Kõkapu
7 km-es szakasz felújítását lehetett terv-
be venni. Az alagút egyik része romos
volt, helyreállításához nem rendelkez-
tek már elég pénzeszközzel.

Köszönetet kell mondani mindazok-
nak, akik segítettek a kisvasút feltámasz-
tásában: A Földmûvelésügyi Minisztérium-
ból Bogár István és Barátossy Gábor, az
erdõgazdaságnál dr. Kotter Pál, Korek
Károly és mindenek elõtt Cserép János
vezérigazgató. Köszönetet érdemelnek
a helyiek, a Hegyközi Erdészeti Igazga-
tóság vezetõi és dolgozói, akik nem
várták sehonnan a sült galambot, ha-
nem összefogással és nagy aktivitással
végezték munkájukat.

A sátoraljaújhelyi gyárak, üzemek
dolgozói a jármûállomány felújítását vé-
gezték el önzetlenül. Anyagi ellenszol-
gáltatás nélkül. Nekik is hála és köszö-
net a segítségért.

Ilyen társadalmi összefogással és
szeretettel készült el 100 éves születés-
napjára 1988. augusztus 20-ra  az elsõ
szerelvény a felújított pályán. A  zsúfolt
kocsikat megtöltötték az építõk , az ün-
neplõbe öltözött helyiek és vendégek.

Az építés 1989-ben tovább folytató-
dott a Kõkapu–Rostalló szakaszon az
alagút helyreállításával. Az üzemelés
módja nagymértékben eltért a koráb-
biaktól. Nem volt többé faanyagszállítás,
kizárólag személyszállítás április köze-

pétõl október közepéig. A 3 menetrend
szerinti vonatpárral közlekedõ Bimbó
utazóközönségének száma meghaladta
a várakozásokat. Már az elsõ évben a
tervezett 18–20 ezer utas helyett 25 ezer
utasa volt a kisvasútnak. Ez a szám évrõl
évre növekedett, míg 2003-ban meg-
haladta a 53 ezer fõt. Igaz, ezért sokat
kellett tenni a vasút üzemeltetõinek is. A
nyári szezonra a régi zárt személykocsik
teljesen alkalmatlanok voltak Át kellett
venni a többi erdei vasút példáját és úgy-
nevezett „ kilátó”, panorámás kocsikat
kezdtek készíteni. Így kerültek forga-
lomba a régi faanyagszállító kocsikból
kialakított kilátó kocsik elõször tetõzet
nélkül, majd poliészter tetõvel ellátva. Öt
éven keresztül, minden évben készült
egy ilyen kocsi, hogy az utazóközönség
igényeit ki tudják elégíteni.

1996-ban a kisvasút nyújtózkodott
egyet és Pálháza Iparteleptõl Pálháza
községbe ( ma már város! ) került a vég-
állomás. Újabb 1,3 km vágányhossz ke-
rült megépítésre. Ezzel az erdei vasút
hossza 9,163 km lett.

Köszönet a Magyar Közlekedési
Közmûvelõdésért Alapítványnak és
Gáspár János ügyvezetõ igazgatónak
azért a mérhetetlen erkölcsi támogatá-
sért, amit az ország összes kisvasútjá-
nak, így a Pálházi Erdei Vasútnak is fo-
lyamatosan nyújtanak.

Az egykori Bimbó útvonala keresett
úti célja a Zemplénbe látogató kirándu-
lóknak, turistáknak , felnõtt és diákcso-
portoknak. Amellett, hogy kiemelt tu-
risztikai feladatot lát el, a kirándulók
tömegeit viszi be a vadregényes erdõ-
be, ahol az utasok karnyújtásnyira
megközelítik a természet igazi arcula-
tát. Fontos természetvédelmi missziót
is teljesít. Milyen más közlekedési esz-
közzel lehetne évente 50 ezer kirándu-
lót végigvinni és hozni e fokozottan vé-
dett, természeti értékekben gazdag tá-
jon úgy, hogy ne maradjon utánuk
semmilyen civilizációs ártalom : ben-
zingõz, letépett, védett növények, elta-
posott rovarok, bevésett fák, eldobált
mûanyag flakonok stb. Ezért is megbe-
csülést érdemel a kisvasút annak üze-
meltetõivel együtt.

Jöjjenek el a Zemplénbe, utazzanak
vele, nem fogják megbánni!

dr. Lenár György
egykori vasútüzem-vezetõ

Fotó: archív, 
Frankné Bartha Adrienn

Védetté nyilvánítanak Kanada északi,
boreális vidékén egy Magyarország te-
rületénél két és félszer nagyobb dara-
bot, hogy ezzel is a klímaváltozás ellen
harcoljanak - közölte Dalton McGuinty,
Ontario kormányfõje a napokban. Az
Új-Fundland és a Yukon folyó között
ezer kilométer hosszan elnyúló, fõként
erdõ borította térség az utolsó jégkor-
szak vége, tízezer év óta csaknem érin-
tetlen. A fenyvesek évente 12,5 millió
tonna szén-dioxidot kötnek meg a lég-
körbõl, azonban Kanada egyre na-
gyobb energiaigénye veszélyezteti az
erdõket. Ehhez a mind gyakoribb tüzek
és a – klíma melegedésének köszönhe-
tõ – rovarfertõzések is hozzájárulnak,

ezért döntöttek a hatóságok a terület
védelmérõl – magyarázta a döntést az
AFP hírügynökség. Az új rendelkezés
alapján Kanada boreális erdeinek közel
fele kap védettséget, a területen tilos
lesz a fakitermelés, a bányászat és min-
den egyéb ipari tevékenység is. Csak az
ökoturizmussal foglalkozó vállalkozá-
sok, valamint a vadászok, horgászok és
a kirándulók maradhatnak.

A kanadai erdészeti hatóság kimuta-
tásai szerint az országban jelenleg zajló
fakitermelések kétharmada a boreális
erdõk délkeleti peremvidékén zajlik. A
térség az utolsó természetes vadon
Amerika északi felében.

(Élet és Tudomány)

Két magyarországnyi park
Kanadában
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Az ünnepi ülést megelõzõ napon hõsi
halottaink emléktábláját koszorúzták
meg a világ minden tájáról összesereg-
lett erdõmérnökök. Náhlik András dé-
kán rövid, méltóságteljes beszédében
nemcsak a múltról, hanem arról is be-
szélt, hogy nem szabad felejtenünk.
Hõseinket, szakmai múltunkat õrizzük
emlékezetünkben, és ne hagyjuk ma-
gunkat gyengíteni, szétforgácsolni. 

Délután az ünnepi megnyitón Koch
Róbertné narrátor köszöntötte a Kari
Tanács nyilvános tanévnyitó ülésén
megjelenteket: „az Erdõmérnöki Kar
Tanácsának tagjait, a szakmai szerveze-
tek vezetõit és képviselõit, karunk, va-
lamint a társkarok megjelent tiszteletbe-
li doktorait, emirátus professzorait, ok-
tatóit, dolgozóit, hallgatóit, és nem utol-
sósorban a tiszteletdiploma átvételére
jelen lévõ okleveles erdõmérnök urakat
és hölgyeket, kedves családtagjaikat, il-

letve az Erdõmérnöki Kar egyetemi pol-
gárává fogadásra megjelent elsõ évfo-
lyamos hallgatókat.”

A hagyományos kitüntetések átadása
után került sor a vas, gyémánt és arany
diplomában részesülõ erdõmérnökök
okleveleinek átadására, melyen szép
számmal voltak jelen a kanadai divízió
erdõmérnökei is.

Az elsõ évesek eskütétele után Biczó
Balázs erdõmérnök-hallgató rendhagyó
módon énekelve (közismert dallamra) kö-
szöntötte a balekokat. (Ez bizony új szín-
folt volt a hagyományos ünnepségen.)

A 200 éves jubileumi díszünnepség
Az ünnepélyes zászlós bevonulás után
a narrátor köszöntötte a megjelenteket,
a hazai egyetemi és kívülálló notabilitá-
sokat és a külföldi egyetemek (21) ve-
zetõit. Dr. Náhlik András dékán be-
szédébõl idézünk:

„Rendkívül megtisztelõ számomra,
hogy egy kétszáz éves intézmény veze-
tõjeként e felemelõ pillanatban itt állha-
tok Önök elõtt. Rendkívül megtisztelõ
az intézmény, az Erdõmérnöki Kar
számára, hogy Önök személyes jelenlé-
tükkel adtak súlyt e jeles eseménynek.
Az eseménynek, mely két évszázad ha-
zai erdészeti felsõoktatását hivatott mél-
tatni, annak emléket állítani, azt a kö-
vetkezõ erdõmérnök-generációk elé
példaképként állítani. Az erdészeti fel-
sõoktatás két évszázad történelmi viha-
rai között állt helyt, õrizte meg integritá-
sát a szó minden értelmében: ép és
egész maradt, tisztességben és feddhe-
tetlenül érte meg napjainkat.

E jeles évfordulón tisztelgek tudós
tanáraink emléke elõtt. Tisztemnek tar-
tom néhányuk munkásságát méltatni,
de szeretném leszögezni: választásom
nyilvánvalóan szubjektív és igazságta-
lan. Nem említem közelmúltban el-
hunyt tudósainkat, életmûvüket az utó-
kor sokkal objektívebben lesz képes
megítélni, mint magam, aki ismertem
Õket. Másrészt, távol álljon tõlem, hogy
egyeseket kisajátítsak az erdészeti fel-
sõoktatás múltjának fényesítésére, hi-
szen tudjuk, hogy az alap- és mûszaki
tudományokat mûvelõk közül sokan az
akadémián bányászoktatók voltak. És
itt hadd ragadjam meg az alkalmat,
hogy arról szóljak: az erdõmérnökkép-
zés kiváló mûszaki színvonalát alapozta
meg a bányászok és erdészek párhuza-
mos, sokszor együttképzése.

Itt említem meg Illés Nándort, Boleman
Gézát, Krippel Móricot, Gyõrfi Jánost,
Fehér Dánielt, Haracsi Lajost és mind-

Az Erdõmérnöki Kar 200 éves jubileumi
díszünnepsége

(kivonatos közlés)
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azokat, akik a magyar erdészettudo-
mányt az európai tudományosság fõ-
sodrában tartották, kiváló, távlatosan
gondolkodó elmék, és nem utolsó sor-
ban az erdészeti felsõoktatás meghatá-
rozó alakjai, nagyhírû tanárai voltak.

Másodikként a hazafiságról, hazafiúi
magatartásról szólok.

Köztudott, hogy bár Magyarország
területén volt, a Tanintézet, majd Aka-
démia a bécsi udvari kamara irányítása
alatt mûködött, és mint ilyen, német
tannyelvû, soknemzetiségû intézmény
volt. Az 1848-as pest-budai márciusi
forradalom hatására a selmeci magyar
diákok és a magyar, vagy magyar érzel-
mû lakosok is csatlakoztak a szabadsá-
gért vívott mozgalomhoz. A diákság jó
része hazafias érzülettõl fûtve honvéd-
nak állt és fõként mûszaki és tüzérségi
beosztásban harcolt a szabadságharc
végéig, a világosi fegyverletételig.

Az 1949-es szabadságharc utáni
megtorlás és abszolutizmus légkörében
meglepõ volt, hogy 1851-ben a Magyar-
országon élõ erdészeti szakemberek
megalapították az Ungarischer Forstve-
reint, azaz a Magyar Erdõszegyletet,
igaz, hogy a szervezet 1852-ben a biro-
dalmi erdészeti egyesülethez csatlako-
zott. Ebbõl alakult ki 1866-ban az Or-
szágos Erdészeti Egyesület, amely azóta
is ezen a néven mûködik.

A hazafiúi érzés vezérelte az akadé-
mia hallgatóit akkor is, amikor az 1918-
as budapesti polgári forradalom hírére
a fõiskola hallgatósága hûséget eskü-
dött a Nemzeti Tanácsnak és polgárõr-
séget szervezett.

November 10-én az ifjúság elhatározta,
hogy 10 tagú katonai tanácsot választ, s ar-
ra ruházza az intézkedések minden jogát.
November 2-tõl december 14-ig tehát a
felfegyverzett hallgatóság gyakorolta a ha-
talmat Selmecbányán. Nagy szerepe volt
az oktatóknak, hallgatóknak egyaránt a
selmeci oktatási berendezések, eszközök
Budapestre, Sopronba menekítésében.

Itt kell megemlékeznünk azon fõis-
kolásokról, akik 1921-ben részt vettek a
gyõztes ágfalvi csatában, mely gyõze-
lem végül is a Sopron hovatartozásáról
szóló népszavazás kiírásához vezetett.

És mi volt, ha nem hazafiúi cseleke-
dett a hallgatók 1956-os szerepvállalá-
sa, amikor bátran kiálltak a forradalom
oldalán, átvették a város irányítását,
anélkül, hogy vér folyt volna Sopron ut-
cáin, és tették mindezt úgy, hogy vállal-
ták ezzel a késõbbi hátrányos megkü-
lönböztetést sõt, az emigrációt.

Hogy törekvéseink sikeresek legye-
nek, szakmánk elvárásainak megfelel-
hessünk, a közeljövõben mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy
visszaállítsuk az osztatlan ötéves képzést.

Ez, és csak ez lehet biztosítéka annak,
hogy végzettjeink meg tudnak felelni
mindazon kihívásoknak, amelyeket a tár-
sadalom támaszt velük szemben. Hogy
ökológiai szemlélettel kezeljék hazánk
erdeit, hogy megfelelõ mûszaki felké-
szültséggel legyenek képesek erdei mû-
tárgyakat tervezni és kiviteleztetni, és,
hogy emellett magas szintû ökonómiai
felkészültséggel tudják teljesíteni a társa-
dalmilag elvárt gazdálkodási feladatokat.

Az erdészszakma, és ebbõl következõ-
en az erdészeti felsõoktatás mai legfonto-
sabb kérése, mi több, igénye a hatalom, a
döntéshozók felé a prioritások, az elvárá-
sok nyílt és egyértelmû megfogalmazása.
És az, hogy ha ezen elvárásoknak a szak-
ma megfelel, ne neki kelljen a konfliktu-
sokat felvállalni a hivatalos (felkiáltó jel-
lel) és civil természetvédelemmel vagy
zöld szervezetekkel szemben.

Legfontosabb törekvéseinkrõl szól-
tam, engedjék meg végezetül, hogy né-
hány kívánságot is megemlítsek. Az el-
sõ kívánság, hogy 200 év múlva méltó-
képpen ünnepelje 400 éves fennállását
az Erdõmérnöki Kar.

Ezzel összefüggésben másodikként
azt kívánom, hogy túlélje a felsõoktatás
évek óta tartó átalakításának folyama-
tát, hogy megmaradjon a selmeci ha-
gyományok alapján, egyetlen erdészeti
felsõoktatási intézményként hazánk-
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Az ünnep alkalmából adományozott
zászlót a karnak az Országos Erdészeti
Egyesület és az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület. 

A zászlóanya szerepét Szili Katalin ház-
elnök asszony vállalta, akinek megbízottja,
Ottó István személyi titkára jelenlétében
dr. Náhlik András dékán vette át a zászlót
dr. Pethõ József OEE és dr. Tolnay Lajos
OMBKE elnököktõl. Az érintettek emlék-
szalagot kötöttek a díszes zászlóra.

A zászló leírása:
I. oldalon: 200 ÉVES AZ ERDÉSZETI

FELSÕOKTATÁS, OMBKE logó és OEE
logó, AZ ERDÕMÉRNÖKI KARNAK,
NYME EMK logó

II. oldalon: Selmec város régi címere
és Sopron város új címere

A zászló mérete: 90x150 cm fehér
alapon arany hímzés, körbe nemzeti
párta, arany rojt, kétrészes zöld zászló-
rúd, réz díszcsúccsal.

ban, úgy, ahogy ez 200 éves történelme
során mindig is volt. Hogy az erdészeti
felsõoktatás ne devalválódjon más in-
tézmények belépésével az oktatásba,
ahogy ezt más agrárszakjaink esetében
tapasztaltuk.

Végül harmadikként azt kívánnám,
hogy végzett erdõmérnökeink megta-
lálják helyüket a hatalmi és társadalmi
elvárások néha kaotikus rendszerében,
hogy felkészültségüknek és az általuk
kezelt vagyonnak, termõterületnek
megfelelõ súllyal szerepelhessenek ha-
zánk közéletében, döntéshozatali rend-
szerében. Ez nem csak az erdészeti fel-
sõoktatás és a szakma, hanem egyben a
társadalom egészének érdeke is.”

Ezután Dr. Faragó Sándor rektor
köszöntötte az ünnepséget:

„Wilckens Henrik Dávid – elsõ er-
dészprofesszorunk – profetikus szavai
beteljesültek. A 200 éve talajba hullott
makk terebélyes és tekintélyes tölggyé
fejlõdött az évek során, s ma büszkén
tekinthet rá a Nyugat-magyarországi
Egyetem, Sopron városa, az erdészszak
egésze és nemzetünk minden polgára.

Mert Széchenyi Istvánnal mi is valljuk: 

„nincs annyi
gondom tudni,
„valaha mik vol-
tunk”, de inkább
átnézni – „idõvel
mik lehetünk, s
mik leendünk”. A
Múlt elesett hatal-
munkbul, a Jöven-
dõnek urai va-
gyunk.” 

Ahogy az erdõ-
ket is gondos er-
dészkezek formál-
ják, ápolják, mûve-
lik, védik, hasonmód telt el a felsõfokú
erdészképzés történelmi folyamában a
kétszáz esztendõ. Kiváló professzorok,
tudós, távlatosan gondolkodó elmék, el-
kötelezett tanári kar, magasan képzett
szak- és segédszemélyzet biztosította
mindenkor az európai szintû oktató-ku-
tató tevékenységet, formálta önmagát és
a szakmai közösséget. 

Az erdõmérnöki szak évszázadai so-
rán – ahogy az erdõ védelmében a sok-
színû aljnövényzet, köztük a magoncok-
ból álló újulat – a gazdag televényben,
életre keltek az újabbnál újabb szakok,
majd karok. A 150 éves jubileumkor még
egykarú Erdõmérnöki Fõiskola sokszínû-
en gazdag és erõs szellemi bázisán jött
létre a faiparimérnök-képzés, majd a Fai-
pari Mérnöki Kar, késõbb a geodétakép-
zés, azaz a korábbi Földmérõ és Földren-
dezõ, ma Geoinformatikai Kar, végül a
közgazdasági képzés és a Közgazdaság-
tudományi Kar. Az „újulat” mára ugyan-
csak terebélyes fákként égre törõ tagjai,

büszkék az Erdõmérnöki Karra, amely
valódi Alma Materként, tápláló anyaként,
óvva kísérte elsõ lépteiket, miközben szi-
lárdan megalapozta jövõjüket, s büszkén
engedte el felnõtté váló gyermekei kezét.  

Az a hagyományainkban testet öltõ
erkölcsiség, amit mi – mindannyian, akik
kötõdünk ehhez az intézményhez – sel-
meci-soproni szellemnek nevezünk. Je-
lenti ez a barátságon alapuló egymás
iránti felelõsségérzetet, az Alma Mater
iránti elkötelezettséget, továbbá a haza
és a nemzet iránti feltétlen ragaszkodást. 

A wilckensi terebélyes tölgyek,
ugyanis ezer évet is megérhetnek, s
közben makkok milliárdjait hullajtják a
talajra. Magasztos juss és áldásos sors ez
az utóbbi, hiszen a tanítványokban fel-
csillantja a végtelen jövõ, a halhatatlan-
ság iránti gyarló vágy beteljesülésének
lehetõségét. Nekünk, s a mindenkori ta-
nári karnak ez a lehetõség, ez a szolgá-
lat a legnagyobb ajándék.”

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Az Erdômérnöki Kar 200 éves évfordulójára 3 kötetben jelent meg a
kar története Selmecbányától napjainkig. 

Fotó: Ormos Balázs



A 2007-es ún. wolfenbütteli Leibniz év-
ben, Wilckens szülõvárosában egy elõ-
adás keretében emlékeztek meg életé-
rõl és munkásságáról.

„Wolfenbüttel. Giacomo Casanova
1764-ben a Kommiss utcai ’Spanyol Koro-
nához’ címzett vendégfogadóban szállt
meg” – áll a homlokzaton elhelyezett em-
léktáblán. Azt, hogy egy évvel azelõtt eb-
ben az épületben egy nagy wolfenbütteli
született, azt nem jelzi emléktábla.

Az egykori erdészeti igazgató, Hart-
mut Kleinschmit (aki az elõadást tartot-
ta) úgy véli, hogy a legkevesebb, ami-
vel a város az egyetemes tudósnak tar-
tozik, az egy emléktábla elhelyezése a
szülõházán. A történelmi tanácsterem-
ben Kleinschmit annak a férfinek az
élettörténetét adta elõ, aki többek kö-
zött Göttingenben tanult, és az akkori
magyar selmecbányai Bányászati és Er-
dészeti Akadémián tanított.

Az erdészeti tudományok magyar-
országi megalapozójának mindkét vá-
ros maradandó emléket állított. Mi-
chael Jakob Wilckens, udvari pince-
mester fia, 1782-ben érettségizett a
hercegi gimnáziumban, de már 15
évesen az Auguszta Könyvtárban ta-
nulmányokat folytatott. Kleinschmit
kiemelte, hogy tudományos érdeklõ-
dése egyetemes volt. Braunschweig-
ben természettudományi és nyelvi,
majd Helmstedtben orvosi tanulmá-
nyokat folytatott, ahol 1878-ben eb-
ben a szakban doktorált. Azután a
göttingeni egyetemen általános tanul-
mányokat hallgat.

1791-1808-ig – 2 év megszakítással –
mint magántudós Wolfenbüttelben dol-
gozott, ahol ezalatt az idõ alatt majd-
nem valamennyi tudományterületen
számos értekezést tett közzé.

Ref.: Leipold Árpád
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II. Vilmos német és Ferenc József oszt-
rák-magyar császár és király is koptatta
azokat a padlólapokat, melyek megszé-
pülve, megújulva a karapancsai kastély
és major épületegyüttesében ma is fel-
lelhetõk.  A Gemenci Erdõ- és Vadgaz-
daság befejezte azt a több éves pro-
gramját, melynek alapján felújította a
gazdálkodása alá tartozó mûemlék épü-
leteket. Átadták a „Karapancsa Kas-
tély és Major” öko- és lovasturisztikai
centrumot, melynek nyereséges mû-
ködtetése egyben új irányt is szabhat az
állami társaság gazdálkodásának. „A
vállalt új irány az ökoturizmus, melynek
segítségével az élõ természet értékeit
nemcsak bemutathatjuk, hanem foko-

zottan védhetjük is gazdálkodásunk so-
rán” – emelte ki az átadóünnepségen
Csonka Tibor vezérigazgató.

Az épített örökség védelmében az
erdészet megújította a területén fellel-
hetõ fontos mûemlék jellegû épülete-
ket és a vadászházakat. A munkálatok
során többek között teljesen helyreállí-
tották a Frigyes fõherceg által a XX.
század elsõ éveiben emelt, ma Béda
Vadászházként elnevezett épületet.
Megújították a „Báta”, a „Gemenc”, a
„Hajószentgyörgyi,” a „Pandúri”, és a
„Pörbölyi” Vadászházat, a mûemlék
jellegû bátaszéki erdõgondnoksági
épületet, létrehozták az üveghutai tör-
ténelmi emlékhelyet. Mindezeket a

beruházásokat a Gemenc Zrt. tudatos,
sikeres és eredményes gazdálkodása
tette lehetõvé. 

A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság
számára lényeges természetvédelmi és
egyben gazdasági cél is, hogy eredmé-
nyes mûködése során egyre karaktere-
sebben jelenjen meg az ökoturizmus. A
társaság cégfilozófiája, hogy a gemenci
ártéri táj jellegzetes arculatát, különle-
ges ökoszisztémáját, erdõtársulásait, vé-
dett növény- és állatfajait fenntartsa, és
megõrizze a következõ generációk
számára úgy, hogy mindez az eredmé-
nyes gazdálkodás mellett a nemzet ja-
vát szolgálja.

Kép és szöveg: Baricz Árpád

Heinrich David Wilckens (1763–1832)

A kép jobb oldalán látható Heinrich David
Wilckens szülôháza a „Spanyol Koronához”
címzett vendégfogadó. A kép eredetije mint
akvarell a wolfenbütteli Városi Múzeumban
látható. 

Ökoturisztikai központ Karapancsán
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Sopronban, az NYME új, Erzsébet kerti
nagy elõadójában tartotta éves nagy-
rendezvényét a MEGOSZ, ezzel tiszte-
legve a 200 éves erdõmérnök-oktatás
elõtt. Az eseményen részt vett Gráf Jó-
zsef FVM Miniszter és Christer Segersté-
en CEPF elnök is. A miniszter az új Er-
dõtörvény és támogatások bemutatása
mellett röviden említést tett az erdésze-
ti hatóság helyérõl és egyes erdõterüle-
ti törekvésekrõl.

A Rimler Pál díjat a MEGOSZ idén
Luzsi Józsefnek adományozta. 

A rendezvényt Luzsi József, a MEG-
OSZ elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a
szervezet tagjaiból és a vendégekbõl ál-
ló mintegy 150 fõs hallgatóságot a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem új, Erzsébet
kerti épületének nagy elõadótermében.
Külön köszöntötte az Egyetem Erdõmér-
nöki Karát, annak 200. éves jubileuma
kapcsán, még akkor is, ha úgy látja,
hogy kezd az erdõmérnökképzés hát-
térbe szorulni. Úgy vélte: látszatra úgy
tûnik, hogy sosem volt gond a magáner-
dõgazdálkodással. Azonban más ismerni

az utat és más járni rajta, sõt más azt hin-
ni, ismerjük az utat és más járni rajta.

Házigazdaként Prof. dr. Faragó Sán-
dor, a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektora köszöntötte a megjelenteket a
magyar erdészet egyik fellegvárában. 
A magánerdõgazdálkodókat külön is
örömmel látja itt és invitálta õket, jöjje-
nek máskor is, az Egyetem mindig szí-
vesen látja õket. Cáfolta azt a tévhitet,
hogy az erdõmérnökképzés háttérbe
szorulna itt, sõt az Erdõmérnöki Kar
meghatározó része az Egyetemnek. Kü-
lön köszöntötte az Erdõvagyon-gazdál-
kodási Intézetet, mely a nap során be-
mutatja az NKTH finanszírozásában ké-
szült kutatásai eredményét az erdõgaz-
dálkodói rendezetlenségrõl és az erdõ-
telepítésekrõl. Ennek zárójelentését
minden résztvevõ megkapta.

Prof. dr. Náhlik András, az Erdõmér-
nöki Kar dékánja felidézte az erdõmér-
nökképzés múltját, illetve beszámolt az
egy nappal korábbi Selmecen tartott
fáklyás felvonulásról. Az erdõmérnök-

képzés 60 éve lett 5 éves, majd az újabb
idõkben elindult a kredit rendszer, a
szakosodás (immár 5 szak van), legu-
tóbb pedig bevezették az ún. osztott
képzést: 3,5 év alatt Bsc és további 2 év
alatt Msc végzettséget lehet kapni. Ez
azonban sem az oktatók, sem a szakma,
sem a munkaerõpiac tetszését nem
nyerte el. Különösen a Bsc végzettség-
gel sok a gond, törekvésük a korábbi 5
éves, egységes rendszer visszaállítása.

Örömmel látja, hogy a várható új Erdõ-
törvény jó alapot teremt majd az erdõ-
mérnökök szervezett továbbképzésé-
nek. Azt javasolja, hogy erdõben geo-
déziai, úttervezési, vízrendezési mun-
kákhoz az erdõmérnökök kapjanak ki-
zárólagos tervezõi jogosultságot.

A nyugat-magyarországi integráto-
rok nevében Szabó Vendel integrátor,
vállalkozó erdész köszöntötte a megje-
lenteket. Felhívta a figyelmet, hogy az
oktatásban a mennyiség mellett a minõ-
ségre is fontos odafigyelni. Jelezte,
hogy a térségben a közeljövõben 3-4 új
integrátor is szervezõdik, így egy helyi
magánerdõ iroda létrehozása is hama-
rosan reális cél lesz.

Eztán Gráf József, az FVM minisztere
tisztelettel köszöntötte a 200 éves Erdõ-
mérnöki Kart, a magánerdõk tulajdono-
sait, gazdálkodóit és szervezetüket, a
MEGOSZ-t. Többen is féltették a ma-
gántulajdonosoktól és gazdálkodóktól
az erdõt, ugyanakkor az idõ megmutat-
ta, hogy nagy felelõsséggel végzik
munkájukat.

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

MAGÁNERDÔ-TULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

MEGOSZ nagyrendezvény Sopronban
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Elõadásában az erdõgazdálkodást
hamarosan a legnagyobb mértékben be-
folyásoló várható új Erdõtörvényt, vala-
mint a már élõ és hamarosan megjelenõ
rendeletek szerinti EU társfinanszírozott
és nemzeti támogatásokat mutatta be.
Az Erdõtörvény változtatása elõször
módosításnak indult, azonban látva a
mintegy 2/3 részt érintõ módosításokat,
végül új Erdõtörvény van születõben,
melyet az FVM-nek erõs szándéka még
az õsszel a Parlament elé terjeszteni. Az
Erdõtörvénnyel és a támogatásokkal
kapcsolatos miniszteri elõadást hama-
rosan külön cikkben részletezzük.
Ugyanakkor említést érdemel a minisz-
ter azon két kijelentése, melyek szerint:

„Az erdészeti hatóság az FVM-hez
tartozik. Szívesen mûködünk együtt
másokkal, de a szakmai jogosítványok-
ból nem kívánunk átadni.”

„A 150-350 ezer hektárnyi erdõterü-
letekkel kapcsolatos ismert kezdemé-
nyezések minden szakmai alapot nél-
külöznek, ilyen változtatásokra az FVM
nem készül.”

Az eseményen jelen volt CEPF, az
Európai Erdõtulajdonosok Szövetségé-
nek elnöke, Christer Segerstéen is, aki
áttekintést adott az európai magán er-
dõgazdálkodók néhány fontos lehetõ-
ségérõl és problémájáról.

A fakitermelési lehetõségeknek mint-
egy 60%-át használja ki e tulajdonosi kör.
Mivel az EU meghirdette azt a progra-

mot, hogy 2020-ra az energiafelhasználás
20% megújulókból származzon a mai
8,5%-kal szemben, ez az erdõgazdálko-
dónak jelentõs piacot teremt. Becslése
szerint a kitermelt fa fele energiaterme-
lést, a másik fele pedig különbözõ fater-
mékekben a szénlekötést fogja szolgálni.
Az említett EU cél eléréséhez bizonyosan
nõni fog a fakitermelés, illetve ahogy õ
mondta, a fa mobilizálása. Ennek érték,
azaz bevétel által mozgatott folyamatnak
kell lennie, a piaci igényekre kell támasz-
kodnia, a tulajdonosi jogok és érdekek fi-
gyelembevétele mellett.

Másik témaként bemutatta a Natura
2000 erdõterületekkel kapcsolatos svéd és
finn modellt, melyeknek közös tulajdon-

sága, hogy a gazdálkodói és tulajdonosi
érdek nem sérülhet, illetve a termelésbõl
kivonáshoz megfelelõ ellentételezésnek
kell társulnia. Több évre szóló szerzõdé-
sek keretében fizetik ki a tulajdonosoknak
az N2K korlátozásokkal kapcsolatos ki-
adásokat és kieséseket, piaci alapon.

Véleménye szerint a jövõben a bio-
masszatermelés is természeti cél lesz,
hiszen különben hogyan lehet az ener-
gia 20%-os arányát biomasszából elérni?
Részesei vagyunk e célok elérésének.

Luzsi József elnöki elõadásában re-
ményét fejezte ki, hogy mindaz megva-
lósul, amit a miniszter itt elmondott. A
magánerdõk tulajdonosai és gazdálko-
dói az utóbbi 15 évben 100 ezer hektár
erdõt telepítettek. Ugyanakkor tudni
kell, hogy a kárpótlások és nevesítések
során fõleg fiatal és gyengébb erdõk
kerültek magántulajdonba, továbbá a
magán erdõgazdálkodás feltõkésítése
sosem történt meg, valamint a támoga-
tás kevés. Számos elõírást kell betartani,
amelyekhez jönnek még az EU elvárá-
sok. A MEGOSZ azon dolgozik, hogy a
szigorítások miatt a gazdálkodás ne le-
hetetlenüljön el.

Az Erdõtörvénnyel kapcsolatban tö-
rekvésük, hogy egyszerû, egyértelmû
törvény szülessen. Számos egyeztetés
volt már e téren, amiket követõen van
még mit csiszolni a tervezeten.

– Durvának tartja a kötelezõ állapot-
fenntartást, illetve, hogy az ettõl való el-
térés büntethetõ.

– Miért szükséges az akácot üldözni,
miközben a felhasználásban az egzótá-
kat helyettesíti?

– Az önerdõsülést is szabadrendel-
kezésûvé kell tenni.

– Mindenütt javítani kell a tervezetet,
ahol a törvény a tulajdonost és a gazdál-
kodót sújtaná, és nem az elkövetõt.

– A 19 bírságtételbõl 7 új a jelenlegi
erdõtörvényhez képest.  Ezek számát és
mértékét javasolja csökkenteni.

– Bármely gazdálkodást korlátozó
elõírással szemben legyen kompenzáció.

A fentiek érvényesülése esetén tud-
ják támogatni a törvénytervezetet.

Az EU társfinanszírozott támogatá-
sok 120 Md Ft-ja az UMVP-ben sosem
látott nagy összeg, azonban a néhány,
már elindult pályázati lehetõség mellett
a többségük lassan kerül kiírásra. Két-
szer ad, aki gyorsan ad. Ugyanakkor
vannak élõ pályázatok alapján elfoga-
dott, elvileg elszámolt ügyek, melyekre
a pénzt már régen meg kellett volna
kapni, azonban a kifizetés senki sem
tudja mikor történik meg.

Erõsen kifogásolta, hogy a ‘96. évi

Természetvédelmi törvényhez nagy so-
kára - 8 évvel késõbb - született végre-
hajtási rendeletet sikerült úgy elkészíte-
ni, hogy az elõírások miatti többletkölt-
ségeket a magánosoknak maguknak
kell állniuk. 200 ezer ha magánerdõ ke-
rült N2K körbe úgy, hogy a tulajdono-
sokat senki meg nem kérdezte, lega-
lább felük valószínûleg ma sem tud er-
dejének ilyen besorolásáról. A várható
40 Euro/ha/év (kb 10 ezer Ft) támoga-
tás semmire sem elég. Ismeretei szerint
az EU-ban Magyarországon a legmaga-
sabb az erdõterületen belül a védett te-
rületek aránya. Magyarország lesz az er-
dõk terén az EU ingyenes nemzeti park-
ja? A korlátozásokkal párhuzamosan
elegendõ kompenzáció szükséges. Ma-
guk részérõl értelmes konszenzust sze-
retnének elérni a zöldekkel.

A MEGOSZ évente Rimler Pálról el-
nevezett díjat adományoz a magán er-
dõgazdálkodás terén kiemelkedõ ered-
ményeket elért személynek. Idén a
Rimler Pál díjat Luzsi József, a MEGOSZ
elnöke kapta, akinek ez nagy meglepe-
tés volt: a szervezet titkárságának, tag-
jainak, de még családjának is sikerült a
díj átadása pillanatáig ezt elõtte titok-
ban tartani. Az emlékérmet kiérdemelte
az Ártéri Ebt keretében folytatott erdõ-
gazdálkodásával, integrátori tevékeny-
sége szakirányításával, a MEGOSZ el-
nökeként kifejtett tevékenységével. A
díjat Gráf József miniszter adta át.

Ezt követõen a GAK2005-ERDÕTE-
LE kutatási projekt zárókonferenciájára,
majd ebéd után szomszédolás kereté-
ben burgenlandi magánerdõ tulajdono-
soknál tett látogatásra került sor, ahol a
résztvevõk tájékoztatást kaptak arról,
hogy ott hogyan “kezelik” a természet-
védelmi korlátozásokat. Ezekrõl a prog-
rampontokról a következõ lapszámban
közlünk részletes tudósítást.

Az egész napos rendezvényt támo-
gatta az Andreas STIHL Kft., mely cég
soproni képviseletének, a Márk Team
standján az innoLignum területén erdé-
szeti munkavédelemmel kapcsolatos
termékeket mutattak be.

Kép és szöveg: Mõcsényi Miklós 
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Egy amatõr csapat elhatározta, hogy új
rendezvénysorozatot és szakvásárt szer-
vez Sopronban innoLignum SOPRON
Erdészeti és Faipari Szakvásár és Ren-
dezvénysorozat néven. A csapat tagjai
együttmûködési megállapodásban rög-
zítették feladataikat és hozzáláttak azok
megvalósításához. Mindenki másban
volt „erõs” és így egy valódi együttmû-
ködés révén született meg a „termék”.
Rendszeresen számoltunk be a munka
elõrehaladásáról és az elõkészületekrõl
folyamatosan adtunk információkat. A
rendezvénysorozat 2008. szeptember
11-13. között volt látható Sopronban az
MKB ARÉNA területén.

A szervezõk a közeljövõben hivata-
losan is értékelik a rendezvényt.

Nagy örömünkre a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-hez tartozó erdõgaz-
dasági társaságok közös standon jelen-
tek meg. Fõ üzenetük a társaságok köz-
jóléti, ökoturisztikai tevékenységének
bemutatása volt. A standot meglátogat-
ta Benedek Fülöp, az MNV Zrt. vezéri-
gazgató-helyettese, aki itt fogadta dr.
Fodor Tamást, Sopron polgármesterét.
A társaságok vezérigazgatói, felsõ veze-
tõi és munkatársaik is örömmel foglal-
tak helyet a tárgyalóasztaloknál. 

Az igen tetszetõs, tartalmában gazdag
erdészeti kiállítási stand méltó módon
kapott Vásári-közönségdíjat, melyet a
záróeseményen jelentettek be a látoga-
tók által leadott írásos szavaztok alapján.  

A Mecseki Erdészeti Zrt. kiállított 
almaléterméke Vásár-díjban részesült.
Öröm volt látni, hogy milyen sokan ér-
deklõdtek a természetes ital után, kós-
tolták és vették. Bizonyára többünkben
is felvetõdött, hogy van értelme az erdei
(mellék)termékekkel foglalkozni, hi-
szen nem csak munkahelyeket lehet te-
remteni, de az egyik legjobb közönség-
kapcsolati lehetõség is.

A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. fa-
házaival aratott sikert. A korszerû ter-
méknek egyre bõvül a piaca és a tevé-
kenység eredményébõl a közcélú tevé-
kenység, kiemelten a tanulmányi fela-
datok elvégzése finanszírozható. A Díj
Bizottság a Lignova faház termékcsalá-
dot, korszerû és elõremutató szerkezeti,
környezetbarát megoldásai miatt Vásár-
díjban részesítette.

A korábbi évekhez viszonyítva is
több erdészeti gép és eszköz került ki-
állításra, köztük a Stihl Kft. termékei.  

Az ARÉNA kis termében a Nyugat-
magyarországi Egyetem karai, intézetei,
tanszékei, az Erdészeti Tudományos In-
tézet mutatták be kutatási és oktatási
eredményeiket. Az Erdõvagyon Gaz-
dálkodási Intézet Vásári-közönségdíjat
vehetett át a vásár zárásakor. 

Egyesületünk az ARÉNA folyosóján,
központi helyen mutatkozott be. Kiállí-
tásra kerültek kiemelkedõ értékeink. Ki-
nagyított archív fényképekrõl került be-
mutatásra az Egyesület megjelenése
1900-ban, Párizsban a világkiállításon. A
képeken csodálatos seregszemléje látha-
tó a fa felhasználásának, az erdészet
fatermékeinek. További színes képeken
mutattuk be Székházunkat, a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat, az Er-
dészeti Lapokat és honlapját, az OEE
honlapját, a Tagsági okiratot. Meglepõen
sokan jelezték vissza, hogy elismerik az
Egyesület értékeit, tetszik a stand egy-
szerû, de tartalmas kialakítása. A gyere-
kek körében sikert aratott a bajor
C.A.R.M.E.N szervezettõl hozott termé-
szetes, lebomló anyagokból készült tol-
lak, poharak, tálcák, sõt igazi lufik kiállí-
tása is. 

Köszönet minden közremûködõnek.
Bízunk abban, hogy ez a megjelenés is
hozzájárult és bizonyította, hogy az er-
dészek vezetése, közössége, összetar-
tással, együttmûködéssel olyan erõt és
értékeket képvisel, melyet a nemzet
nem nélkülözhet és az erdészeti ágazat
minden területének további támogatása
és fejlesztése a társadalom érdekében –
Sopronban bizonyítottan tapasztalt igé-
nye miatt is – elismerésre, megerõsítés-
re és fejlesztésre érdemes. 

Egyik korábban érdekelt vásárszer-
vezõ a mostani rendezvénysorozatról
csak annyit mondott „Emberi volt” 

Kép és szöveg: 
Ormos Balázs

innoLignum, Sopron, 2008
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Történelmi és kulturális
kapcsolatok

Selmecbányát 1918. december közepén
elhagyni kényszerülõ Akadémia hábo-
rúból visszatért mintegy háromszáz fõ-
nyi hallgatósága – a tanulmányok foly-
tatásához szükséges anyagok egy részét
és könyvtárát szekereken, majd vonaton
szállítva – Budapestre érkezett. Az Aka-
démia elhelyezésének három hónapig
tartó vitája után döntés született, melyet
Thurner Mihály polgármester 1919.
március 11-én jelentett be a város lakos-
ságának: „A magyar kormány Selmec-
bánya megszállása által hontalanná vált
Bányászati és Erdészeti Fõiskolát Sop-
ronba helyezi át.” A két õsi város szel-
lemi és személyi összefonódásának
kezdõ dátumát tehát 1919. március 11-
ben jelölhetjük meg. 1919. április 28-án
326 hallgató beiratkozásával megkez-
dõdtek az elõadások. A fõiskola, ké-
sõbb egyetem professzorai és hallgatói
a következõ évtizedekben megtartották
és ápolták a selmeci tanulmányi rendet,
diákszokásokat és hagyományokat.

Selmecbányán szinte teljesen felszá-
molódott az ezüst és arany bányászata
és a csehszlovák állam a megszûnt aka-
démiai oktatást Brünnbe és Kassára te-
lepítette át. A város évszázados megha-
tározó épületei kulturális mûemlékké
váltak, mint pl. az Óvár, az udvari ka-
mara, a bányabíróság, a Leányvár, a
klopacska és a volt akadémia palotái,
építményei. A sokáig üresen álló, alig
fenntartott létesítmények nagy részét az
utolsó évtizedekben alapos mûemléki
rekonstrukcióval az eredeti formában
építették újjá.

A kapcsolatok felvétele szempontjá-
ból a múzeumi és levéltári intézmények
fennmaradása nagyon fontos volt.

A Szlovák Bányászati Múzeum az
egykori városi múzeum és az 1927-ben
megnyílt Dionys Stur bányászati múze-
um 1964. évi összevonásából keletke-
zett. Kiállításai a 120 ezret meghaladó
tárgy õrizetével a több évszázados bá-
nyatechnikán túlmenõen régészeti, nép-
rajzi, kulturális és mûvészeti alkotáso-
kat is bemutatnak a felsorolt épületek-
ben. A felhagyott bányák bejáratait sza-
badtéri mûhelyeit és földalatti vágatait
is egyre növekvõ mértékben a látoga-
tók elé tárják.

Szlovákia Központi Bányászati Le-
véltára 1950-ben jött létre. A bányászati,
kohászati, erdészeti, geológiai és jogi
dokumentumok több kilométer hossz-

ban, a 15. századtól kezdve birtokolnak
okleveleket, iratokat, térképeket – mind-
ezek alapját fõkamaragrófi hivatal gaz-
dag állománya képezi.

Csaknem egy évtizedig kellett várni
a két város elsõ kapcsolatára. Selmec-
bánya 1927-ben átengedte Sopronnak a
fõiskola öt híres professzora: Péch Antal,
Zsigmondy Vilmos, Kerpely Antal, 
Litschauer Lajos, Cséti Ottó mellszobrát,
melyeket a bányatörvényszék épületé-
ben õriztek. A szobrokat ünnepélyes
keretek között a soproni fõiskola elõtti
parkban helyezték el.

Az elsõ világháború után az õsi város
története és kultúrájának összefoglalása
elõször a „Selmeczbányaiak Évkönyve”
címû, Budapesten 1936-ban kiadott, dí-
szes külsejû könyvben jelent meg. A kö-
tet nemcsak a mindent megalapozó bá-
nyászat és erdészet múltjával foglalko-
zik, hanem bemutatja a 16. században
alapított katolikus fõgimnázium és evan-
gélikus líceum történetét, a polgárság zö-
mét jelentõ kereskedõk, iparosok tevé-
kenységét, a környék túristaéletét, a vá-
rosról szóló költeményeket, novellákat,
végül 232 selmeci, illetve a városban vég-
zett személyiség fényképes életrajzát.

Selmec és Sopron összefûzõdését
kutatva feltétlenül meg kell emlékezni 
a Faller-családról. A 17. század végén
Bajorországból érkezett, az akkor alsó-
magyarországinak nevezett terület bá-
nyáinál letelepedett család elsõ tagja
1795-ben iratkozott be az Akadémiára,
ahol összesen tizenkét Faller végzett
125 év alatt, bányász, kohász és erdész
szakokon. Faller Gusztáv bányataná-
csos, akadémiai tanár megírta az akadé-
mia évszázados fennállásának emlék-
könyvét (1770 – 1870), a mû 5373 hall-
gató nevét, hazáját és utolsó hivatali be-
osztását is feltüntette. A mû nélkülözhe-
tetlen az Akadémia történetének megis-
meréséhez.

A két város összefonódásának legne-
vesebb építõje a Selmecen született Fal-
ler Jenõ (1894 – 1966) bányamérnök,
aki 1950-tõl Sopronban az egyetem do-
censeként dolgozott. Édesapja a selme-
ci bányakerület fõorvosaként bejáratos
volt a város otthonaiba is. Faller Jenõ
tökéletes német és szlovák nyelvtudá-
sával gyakori látogatója volt a selmeci
múzeumi és levéltári egységeknek. A
szlovák intézmények nagy tisztelettel
fogadták, felismerve, hogy a város bá-
nyászatának, épületeinek, kultúrájának
részletekig menõ legjobb ismerõje.

Faller Jenõ irodalmi tevékenysége a
bibliográfiája szerint 340 könyv, könyv-
részlet és folyóírat-cikk. Soproni tartóz-
kodása alatt 71 technikatörténeti cikket
irt, közülük 40 tanulmány Selmechez
kapcsolódik. Bányabeli fúrásról, rob-
bantásról, szállításról, világításról, bá-
nyagépekrõl, úgyszólván a bányászat
valamennyi munkafázisáról szóló tanul-
mányain túlmenõen visszaidézi a sel-
meci Akadémiát a diákszokások, dalos-
könyvek, helytörténeti sajátosságok be-
mutatásával. A bányászat és a kultúra
nagy személyiségei közül a Hell testvé-
rek, Mikoviny Sámuel, Faller Gusztáv
és Péch Antal életútját ismertette.

Faller Jenõ 1957. október 13-án meg-
nyitotta az Esterházy palotában a Köz-
ponti Bányászati Múzeumot, 10 éven át
selmeci múzeológusokat, levéltároso-
kat vendégként fogadhatott.

A város szlovák vezetõi nagysikerû
nemzetközi rendezvénnyel fordultak az
Akadémia múltja felé. Selmecbánya
1964 augusztusában ötnapos konferen-
ciával ünnepelte meg a Bányászati Aka-
démia alapításának 200. évfordulóját.
Számos külföldi egyetem küldöttei elis-
meréssel szóltak az Akadémiáról, mely

Sopron és Selmecbánya testvérvárosok

Kétszáz éves Fõiskola

Köszöntünk kétszáz éves iskola, 
generációkat nevelõk otthona.
Utódaid emlékeznek most rád,
Kik tõled nyertek értékes szakmát.

Ódon kapuk öreg tanárai,
kívánunk sok-sok további
múló dicsõséges századokat,
téged megkímélõ viharokat.

Selmec! Létedet háború tépte szét,
Sopronban bomba térdelt kapud elé
Te ércnél marandóbban állsz,
generációkat küldesz és vársz

Várod fiaidat, õrzöd múltadat,
volt tanítványokat, önmagad.
Azokat, akiket harcba küldtél,
erdõkért, családért, nemes célért.

Selmec-Sopron történelem töredéke, 
Mária Terézia hûséges gyermeke,
Háborúk örökbefogadott árvája
magyar táj értékes hagyománya.

Légy büszke, légy áldott
mindnyájunk édesanyja,
kétszáz éves Fõiskola!

Szilágyi József 
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éveken át sugározta a bányászati tudo-
mányokat nem csak Európának, de a
tengerentúli világrészeknek is. Nagy
látványosságot nyújtott a „Szalaman-
der”, melyet mintegy száz fõnyi, 50 év-
vel korábban, 1913. év elõtt végzett fõ-
iskolai hallgatók ballagása vezetett be.
Ez volt az elsõ alkalom nagy tömegû
volt akadémikus újbóli selmeci megje-
lenésének. Selmec bebizonyította hatal-
mas nemzetközi értékét.

A Faller Jenõ által beindított selmeci –
soproni együttmûködést a Bányászati
Múzeum, majd az 1983. évben alapított
Erdészeti Múzeum tovább folytatni és
ápolni kívánta. A múzeumok vezetõi és
munkatársai több alkalommal utaztak
Selmecbányára a város megismerése cél-
jából, majd alkalmat találtak a selmeci
múzeum és levéltár vezetõivel kölcsönö-
sen kiállítások rendezésére. A selmeciek
1994-ben az Akadémia fejlõdéstörténe-
tét, majd „Selmecbánya az UNESCO világ-
örökség része” címû kiállításokat mutat-
ták be az Erdészeti Múzeumban.

A bányászati és erdészeti múzeumok
közös rendezésben „Sopron, mûemléki
aranyéremmel kitüntetett város” cím-
mel tárlatot nyitottak Lobenwein Tamás
fotómûvész színes képeibõl 1995 szep-
temberében a Szlovák Bányászati Mú-
zeum Galériájában, a város középpont-
jában. A bemutató idõpontjában Selme-
cen ülésezett az Európa Tanács Koordi-
nációs Csoportja, megünnepelve a
Nemzetközi Európai Kultúra és Világö-
rökség Napját. A nemzetközi kutatógár-
da kitûnõnek ítélte a soproni bemuta-
tót, melyrõl a szlovák televízió 18 per-
ces mûsort is adott. A két városban rej-
lõ adottságok között itt került szóba a
testvérvárosi lehetõség.

Az újjáéledõ selmeci–soproni vi-
szonynak jelentõs szervezõje volt a köz-
gazdasági végzettségû és a Kassai Egye-
tem Bányamérnöki Karán docensi címet
elnyert Marian Lichner (1949 -2007) pol-
gármester, könyvei is megjelentek több
ezer fotóval Selmecbányáról és környéké-
rõl. A sors úgy hozta, hogy a baleset kö-
vetkeztében elhunyt polgármester és 
Kosáry Domokos egész oldalas nekrológjai
a Bányászati Lapok 2008. évi elsõ számá-
ban egymás mellett jelentek meg. A Selmec-
bányán 1913-ban született tudósnak a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1990 – 1996.
évek közötti elnökének családi és tudo-
mányos kapcsolatai a fõiskolával közis-
mertek. Nagyapja a Sopronba áttelepült
Réz Géza, az Akadémia utolsó selmeci
rektora, nagyanyja Péch Antal leánya volt.

A Selmec-Sopron kapcsolatot koráb-
ban Molnár László az 1975–1999. évek

között a Bányászati és Ráczné Schnei-
der Ildikó az 1987–2004. évek között az
Erdészeti Múzeum igazgatói szorgal-
mazták. Nyugdíjba vonulásuk után Bir-
cher Erzsébet a bányászati és Varga Ta-
más erdészeti múzeumigazgatók szá-
mos kiállítás és tartalmas elõadás szer-
vezésével tartották a két város kölcsö-
nösségét, elválaszthatatlanságát.

Az elsõ testvérvárosi szerzõdés terve
1999-ben készült el hét oldalon, magyar
és szlovák nyelven. A tervezet a jól mû-
ködõ bányászati – erdészeti, múzeumi –
levéltári és egyetemi együttmûködést
kívánta növelni városépítészeti, város-
gazdálkodási, mûemlékvédelmi, kultu-
rális és sporttevékenységek összehan-
golásával. Marian Lichner és Gimesi
Szabolcs polgármesterek tudomásával
készült szerzõdés személyi és egészség-
ügyi problémák miatt csak terv maradt.

A két város múzeumainak kölcsönös
együttmûködése tovább folytatódott. A
városi vezetõk személyes találkozására
2006. március 7-én Sopronban került
sor. Marian Lichner és Walter Dezsõ
polgármesterek úgynevezett partnervá-
rosi megállapodást írtak alá.

A tanulmány elsõ részének befejezé-
seként felsoroljuk azokat a professzoro-
kat, akik már Selmecen is oktattak,
1919-ben áttelepültek, a fõiskolán is ta-
nítottak és Sopron városában vannak
eltemetve: Balázs István,  Boleman Gé-

za,  Fekete Zoltán,  Finkey József,  Ká-
polnai Pauer Viktor,  Kövesi Antal,
Krippel Móric,  Mihalovits János,  Roth
Gyula,  Sébor János,  Sobó Jenõ,  Solt
Béla,  Stasney Albert,  Széki János,
Szentistványi Gyula,  Tomasovszky Im-
re,  Tomasovszky Lajos,  Walek Károly,
Wodicska István  és  Zügn Nándor.

Áttelepültek és oktattak, de nem Sop-
ronban nyugosznak: Fodor László,
Jankó Sándor,  Papp Simon,  Réz Géza,
Schleicher Aladár,  Tettamanti Jenõ  és
Vitális István.

Szellemi produktumaik a két város ösz-
szefonódásának örökkévaló hagyatékai.

A szerzõdés megkötése
A két város lehetõsége 2008. évben tért
vissza a testvérvárosi kapcsolat létesíté-
sére. Új személyiségek kerültek a pol-
gármesteri székekbe.

Dr. Fodor Tamás Sopronban szüle-
tett, 56 éves, okl. faipari mérnökségét
1980-ban, okl. mérnök-matematikus
szakmérnök képzettségét 1992-ben sze-
rezte. Egyetemi docensként tartós szer-
kezetek tantárgyat heti gyakorisággal je-
lenleg is oktat. Német középfokú, orosz
alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, de
angolul is tárgyalóképes, hónapokat töl-
tött amerikai tanulmányúton. Édesapja
nyolc éven át a bányászati múzeum
nyugdíjas foglalkoztatottja volt.

Mgr. Pavol Balzanka Selmecbányán

Az õsz-eleji nyár letûnt, az ég felhõssé
vált, a szitáló esõ igazi õszt sejtet. Ez
már az elmúlás kikerülhetetlen üzene-
te, kiváló háttér Winkler András újabb,
immár hetedik verseskötetéhez.

A halálról, öregedésrõl, testi gyengü-
lésrõl szól itt az ének, néha komolyan,
mint az infarktus címû négysorosban:

Ereimben lerakódott
egy életnyi izgalom.
Egyikük ma elzáródott,
betemet majd a sírhalom.
Máskor csak a halálvárás, szorongás

uralja a verseit. A Tõle megszokott szójá-
ték is az elmúlásra utal. Ilyen a „Sirály”.

Gyerekkoromban
Azt gondoltam,
A sírásó madara
A sirály:
A megásott sírra
Sírni száll?
Aztán ismét a
Folyóra repül
Könnyet gyûjteni
S megint a
Sírra ül.

Csupa szomorúság, csupa bánat,
csupa elmúlás. A versek formája rövid
pár sor, tartja magát saját tanácsához:

Hogy gyorsan
mennybe jussatok,
Rövid verseket
Írjatok!
De a Winkler Andrástól megszo-

kott humoros kacsintás sem marad
el, íme:

Hirdetmény az Akadémián.

A székfoglaló
Székrekedés miatt
elmarad.
Befejezésül csak egy kérdés: Az el-

múlás szomorúságát elfújja majd a ki-
kelet, ez a mostani verseskötet pedig
marad csak „Umleitung” (kerülõút)
úgy, ahogy német nyelvû másik köte-
ted sugallja, ugye András?

Köszönöm a köteteket. Kívánom,
hogy más is olyan örömet leljen ben-
nük, mint e sorok írója, akit a Szerzõ
mûveivel megajándékozott.

Ism.: Dr. Szodfridt István

Winkler András: „Vázlatok”
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született, 32 éves, egyetemi pszicholó-
gus végzettségû, a zólyomi erdészeti
szakiskolában is oktatott. A selmeci
munkaerõ-gazdálkodási  hivatal élérõl
választották polgármesterré. Angolul jól
beszél. Édesapja kohómérnökként a
helyi akkumulátorgyárnál dolgozik.

A legfontosabb tárgyalásra 2008. fe-
bruár 28-án került sor Sopronban. A
Nyugat-magyarországi  Egyetem az Er-
dészeti Tanintézet alapításának 200. év-
fordulóján „Alma Mater” kiállítást ren-
dezett az Erdészeti Múzeumban. A sel-
meci Bányászati Akadémián 1763-óta,
tehát kezdettõl fogva oktatták a bánya-
mûvelés során biztosítóanyagként, a víz-
emelõ és ércelõkészítõ gépek hajtásá-
hoz nélkülözhetetlen fa-ellátás szaksze-
rû termelését, de önálló intézményként
I. Ferenc király 1807. december 17-én
alapította az erdészeti intézetet, Henrik
David Wilckens kinevezésével.

A két város közös múltjában gyökere-
zõ kapcsolattartás szentesítésére, a test-
vérvárosi szerzõdés ünnepélyes aláírásá-
ra 2008. június 28-án, a Városháza nagy-
termében került sor, a selmeci delegáció,
a soproni országgyûlési és képviselõ-
testület tagjai, az egyetem vezetõsége és
a város története iránt érdeklõdõk elõtt.

A himnuszok elhangzása után Fodor
Tamás polgármester köszöntõjét mond-
ta el, lényegét a következõkben foglal-
juk össze.

A város életében mindig nagy ese-
mény a testvérvárosi szerzõdés, melynek
fõ célja a városok polgárai között terem-
tendõ belsõ kapcsolat. 10 testvérváros
közül kettõnek van történelmi gyökerû
kötõdése Sopronhoz: Bad Wimpfennek,
ahol az 1946-ban kitelepítettek találtak új
otthont és Selmecbányának.

Selmec és Sopron történelmi fejlõdésé-
ben sok a hasonlóság. Selmec 1245-ben
kapott városi rangot, Sopron 1277-ben lett
szabad királyi város. Az 1763-ban alapított
Bányászati Akadémia 1919-ben Sopronba
került, a mai Nyugat-magyorországi Egye-
tem jogelõdjének tekintendõ. Thurner Mi-
hály, a nagyhírû polgármester történelmi
helyzetfelismerése és kitûnõ szervezése
adott új otthont a helyét keresõ õsi iskolá-
nak. Az akadémia elõdjét jelentõ bányais-
kola hírneves tanára, Mikoviny Sámuel ne-
vét 1947-óta szép utca viseli a Lõvérek al-
ján. A kapcsolat akkor lesz igazán gyümöl-
csözõ, ha a múzeumi-levéltári, továbbá az
egyetemi eddig is jól mûködõ tevékenység
kibõvül a városok polgárai közötti kötõ-
déssé. A kulturális együttmûködés, az ün-
nepi hetek kiaknázható lehetõségeket je-
lentenek. Mindkét város szép környezet-
ben fekszik, így az idegenforgalom is na-
gyobb távlati esélyt kaphat. Végül megkö-
szönte azok tevékenységét, akik eddig is
együttmûködtek a két város közelítésében.

Pavol Balzanka beszédében hangoz-
tatta, hogy a szerzõdéssel új idõszak

kezdõdik a két város történelmi kap-
csolatainak ápolásában és az eddig
elért eredmények növelésében.

Fodor Tamás felolvasta a hét pontból
álló szerzõdés szövegét, melyet a megje-
lentek további terjesztés céljából, magyar
és szlovák nyelven leírva kézhez kaptak.

A szerzõdés azon a meggyõzõdésen
alapul, hogy a két város lakosai és in-
tézményei közötti kapcsolatok elõsegí-
tik a határon átnyúló társadalmi és gaz-
dasági együttmûködést. Hozzájárul az
1763-ban Selmecbányán alapított Aka-
démia hátrahagyott öröksége – az úgy-
nevezett selmeci szellem – megõrzésé-
hez. Elõsegíti az oktatási, kulturális és
közmûvelõdési intézmények közös te-
vékenységét. Támogatja az együttmû-
ködést a mûvészeteket, a sportot és az
ifjúságot érintõ kérdésekben. Megszer-
vezi az idegenforgalmi események is-
mertetésében a médiafelületeken egy-
más rendezvényeinek népszerûsítését.
Lehetõvé teszi utaztatások révén is,
hogy a városok lakói egymást szemé-
lyesen is megismerhessék.

A rendezvény az egyetemi ifjúság
selmeci eredetû dalainak éneklésével
és a bányászhimnusszal ért véget.

A következõ idõszakban a városaink
polgárain múlik, hogyan használják ki a
testvérvárosság nyújtotta lehetõségeket
a jövõben. 

Molnár László

Tapasztalatcsere, valamint együttmûkö-
dési megállapodás elõkészítése a ro-
mán és a magyar erdészek között –
ezek voltak a legfontosabb elemei an-
nak a szakmai útnak, amelyre a ROM-
SILVA erdészeti közhasznú társaság
meghívására utaztak a szomszédos or-
szágba a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt., valamint a Szombathelyi Erdészeti
Zrt., munkatársai. Az egyeztetésen a
ROMSILVA-t Apostol Cristian, kereske-
delmi igazgató, valamint Petre Garga-
rea, a vadászattal és vízkultúrával fog-
lalkozó fõosztály vezetõje képviselte. A
NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. ré-
szérõl Kaknics Lajos vezérigazgató, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. képvisele-
tében pedig Kronekker József vezéri-
gazgató vett részt a tárgyaláson. 

Memorandumban rögzítették a részt-
vevõk, hogy a két fél együttmûködik ha-
tárokon átnyúló, európai uniós progra-
mok kidolgozásában és megvalósításá-
ban, illetve kezdetét veszi közös álláspont

kidolgozása a távlati erdõgazdálkodási
menedzsment területén. Tapasztalatcseré-
re az erdõvédelem, a faanyag-forgalmazás
és marketing, valamint a természetközeli
vadgazdálkodás és a vadvédelem terén
nyílik elsõsorban lehetõség. Közös vad-
gazdálkodási és vadvédelmi programok
megvalósítása, mûszaki és tudományos
információcserék, erdõ- és vadgazdálko-
dási szakemberek tanácskozásai mellett
konferenciák, szimpóziumok, workshopok
szervezésére is lesz majd mód.    

A szakmai úton alkalom nyílt a 3,4
millió hektár állami tulajdonú erdõt ke-
zelõ, jelenleg 22 ezer embert foglalkoz-
tató ROMSILVA erdélyi és moldovai
munkájának megismerésére is. A ma-
gyar szakemberek tanulmányozták a
margineai Codrul Voivodesei vadasker-
tet, amely 2004 óta 420 hektáron mûkö-
dik. (A hazai delegáció tagja volt az ilyen
kerteknél használatos kerítések építésé-
nél nemzetközi tapasztalatokkal rendel-
kezõ Cont-Eco Kft. ügyvezetõ igazgató-

ja, dr. Vargyas Csaba is.) A Vanatori-Ne-
amt természeti park után a Dragos Voda
bölényrezervátum következett, ahol je-
lenleg 24 bölény él. A tervek szerint két
éven belül megkezdõdhet a korábban
erre õshonos állatok visszatelepítése a
természetbe. Itt természetesen szóba ke-
rült a NYÍRERDÕ Zrt.-nél hasonló céllal
zajló nyírfajd program is. 

Két méntelep (Dubrava és Radauti)
és a targu neamti fafeldolgozó üzem
meglátogatása mellett a Slatioara évszá-
zados erdõ tanulmányozására is mód
nyílt. Az 1066 hektáros területet a ro-
mán erdészek próbálják megõrizni ter-
mészetes valójában: itt nem folyik sem-
milyen erdõkezelési vagy kitermelési
tevékenység. A fõként fenyõfélékkel,
bükkösökkel és tiszafákkal borított te-
rületen nem ritkák az 50-60 méteres tör-
zsek sem. Az élõvilágot medvék, szar-
vasok, farkasok, fajdkakasok, és ba-
goly- valamint hollófélék színesítik. 

Vereb István

Magyar–román együttmûködés
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A kétszáz éves erdészeti felsõokta-
tás apropóján elõvettem a lecke-
könyvemet, és annak okán néhány
gondolat futott át az agyamon. Eze-
ket szeretném megosztani olvasó-
immal. 

Az 1962. évben iratkozott évfolyam-
ról van szó, akik – általánosságban –
1967. évben valétáltak. Abban az idõ-
ben ismeretlen fogalom volt a kredit,
pláne a bolognai folyamat, vagy a felsõ-
oktatási integráció egyaránt. Emiatt –
késõbb született, szerencsésebb olvasó-
im tájékoztatására – röviden bemutat-
nám a korszakot, amelyik alatt az Alma
Matert koptattuk.

Jellegzetességek az Egyetemen
– 1962-ben nyilvánította (újra) egyetemi
rangú intézménnyé az Alma Matert az
Elnöki Tanács, így a mi évfolyamunk
volt az elsõ, aki végig „egyetemre járt”.

– A mi évfolyamunkat oktatta olyan
tanár, aki még Selmecbányán kezdte a
tanári pályafutását, például minket okí-
tott utoljára ábrázoló geometriára Stas-
ney Albert, akit a késõbbi korok már
csak a két kutyája kapcsán ismerhettek…
Nekünk már nem adott elõ – sajnos –
Sébor professzor, de õt kísértük utolsó
útjára – régi selmeci szokás szerint –
szalamanderrel az „új” egyetem elsõ
díszdoktoraként.

– Ekkor lehetett az intézmény a tör-
ténete során az egyik legkisebb. A két
kar összesített hallgatói létszáma – a le-
velezõ „testvérekkel” együtt – nem volt
több hatszáznál.

– Ez idõ szerint volt OB I.-es a
SMAFC kosárlabdacsapata, két váloga-
tott – egyetemista – játékossal.

– Az egyik balekbálon fellépett az Il-
lés együttes Elõd-zenekarával a frissen
érettségizett Koncz Zsuzsa, és néhány
évvel késõbb koncertezett az egyetemi
KISZ-házban az Omega együttes is.

Tanrend
Akkor még „kötelezõ” volt az órákra jár-
ni, mert néha „katalógus” volt, ahol bi-
zony kiderült, ami kiderülhetett. Kötele-
zõ volt a tanrend is, azaz nem lehetett
választani, a félév elsõ napján kihirdet-
ték a felveendõ tárgyakat és a hozzá tar-
tozó óraszámokat, amit megfelelõ for-
májú vizsgával kellett a félév végén ab-
szolválni, utolsó lehetõségként a piros

(harmadik) utóvizsgával. Aki ezt sem
teljesítette, azt évismétlésre „visszaírták”.

Tankönyv nem volt (az azóta klasszi-
kussá vált Pankotai–Herpay Erdészeti
szállítástana 1965-ben jelent meg). Jegy-
zet is csak ritkán akadt, így arra szorít-
koztunk, amit az elõadáson lejegyez-
tünk – már ha sikerült. (Másodévben
valami pihent elme a dékániból például
délután kettõtõl négyig osztotta be a fi-
zika elõadást, amit nem lehetett alvás
nélkül kibírni. Abból a jegyzetelésbõl
tanulni! Na, ezért nem lettem egy Szi-
lárd Leó.)

Felszerelés
Még tanultunk róla, és használtuk – a

logarlécet. A geodéziai számításokhoz a
tanszék rendelkezett néhány tekerõs,
mechanikus számológéppel (Brunswi-
ga), csak késõbb kapott az intézmény
egy magyar fejlesztésû, Hunor márkájú
elektronikus számológépet, ez volt a
technika csúcsa. Végzésünk után két év-
vel a Holdon járt Neil Armstrong. Való-
színûsítem, hogy útjának pályaelemeit
nem Brunswigával számolták. Viszont
az akkori egyetemi technika nem volt
rosszabb, mint a magyar átlag, emiatt
nem éreztük magunkat alacsonyabb
rendûnek.

Emlék ebbõl a korból: hátrametszés-
számításához szükségem volt egy
Brunswigára. A tanszék egyik helyisé-
gében az ott tartózkodó oktató rámuta-
tott egy ajtóra, ott vannak a gépek. Mi-
elõtt benyitottam volna, hátranyaltam a
frizurámat, megigazítottam a derékszí-
jamat és illendõen kopogtam. Mivel
nem kaptam választ, ezért bátortalanul
benyitottam. Az ajtólap mögött polcsort
találtam a számológépekkel, ugyanis az
ajtó vakajtó volt. Szabó adjunktus úr tán
még most is röhög rajtam.

A földméréstan oktatásához rendelke-
zésre álló mûszerek elég újak voltak – ki-
véve a busszolákat –, mert azokat akkor
már nem gyártották. (Magasságos GPS!
Van-e valaki, aki tudja még, hogy mire jó
a busszola?) Arra is emlékszem, hogy Csa-
nády Etele adjunktus kémiagyakorlatain a
reakcióegyenletek kellõ demonstrálására
– sajnos – mindig volt elég vegyszer.

Az Egyetemnek volt két – eléggé le-
harcolt – Ikarus (31-es) busza, ezzel jár-
tunk a Szárhalomnál messzebb lévõ
gyakorlatokra. (A Lövérekbe mindig
gyalog mentünk.)

Tantárgyak
Utólagosan – és önkényesen – csopor-
tosítottam az öt év során hallgatott tan-
tárgyainkat az alábbi felosztás szerint:

Erdészeti jellegû alaptárgyak
Geológia, Erdészeti kémia, Növénytan,
Éghajlattan, Állattan.

Erdészeti szaktárgyak
Talajtan, Növényrendszertan, Talaj-mik-
robiológia, Erdõbecsléstan, Erdõmûve-
léstan, Állattan (rovartan), Erdészeti
géptan, Erdõtelepítés-tan, Növénykór-
tan, Erdõhasználat-tan, Erdõrendezés-
tan, Vad- és halgazdálkodás, Fatechno-
lógia, Erdészeti üzemtan, Mezõ- és  le-
gelõgazdálkodás.

Mûszaki jellegû alaptárgyak
Matematika, Ábrázoló geometria, Fizi-
ka, Mûszaki rajz, Mechanika, Elektro-
technika, Géptan (általános.)

Mûszaki jellegû szaktárgyak
Erdészeti földméréstan, Fotogrammetria,
Erdészeti magasépítéstan, Erdészeti szál-
lítástan, Hidrotechnika – meliorizáció.

Nem szakmai tárgyak
Filozófia, Politikai gazdaságtan, Tudo-
mányos szocializmus, Orosz nyelv, Né-
met nyelv, Erdészeti (?) jog, Könyvvitel,
Testnevelés.

Öt év a kétszázból
(Barangolás egy leckekönyvben)
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A fenti tárgyak szemeszterenkénti
megoszlása

Talán a bolognai folyamat szempontjá-
ból érdekes, hogy az egyes tárgyakat
milyen összetételben és mikor tanultuk.
Erre táblázatot szerkesztettem, ami a
heti óraszámokkal ábrázolja a féléven-
kénti megoszlást. 

A táblázatból elõször az derül ki,
hogy – oh! Irgalom atyja, ne hagyj el –
többnyire heti 36 óránk volt, és még tán
szombaton is volt elõadás.

Az összesítésbõl továbbá az is kiraj-
zolódik, hogy az alapképzés – mindkét
ágon összesen – a teljes idõ 31,6%-át
tette ki, a szakképzés pedig – megint
összeadva – az összes idõ 55,9%-a, míg
a nem szakmai képzés aránya alig ha-
ladta meg az idõ tizedét (12,6%.)

Nem a fenti táblázatból derül ki – kü-
lön kiszámoltam –, hogy az elõadások
(elmélet) óraszáma és a gyakorlatok
(benne a szemináriumok is) aránya

45,5–54,5%, azaz közel 10%-kal volt
több a gyakorlati órák száma, mint az
elõadásoké. 

Piacképesség
Ez mai fogalom, akkor – még – nem af-
fektáltunk ennyire. Mindemellett cél-
szerû megvizsgálni, hogy milyen volt a
többnyire mûszaki – többnyire erdésze-
ti – tárgyak hányada. Az alap- és szak-
tárgyak összesített aránya szerint (szin-
tén a táblázatból) 48,4% az inkább erdé-
szeti, mellette 39,1% az inkább mûszaki
jellegû tárgyak aránya. Ebbõl követke-
zõen azt lehet mondani, hogy belõlünk
szó szerint erdõmérnököket képeztek,
amiben fontos az erdõ-, de igen kiemelt
szempont volt a -mérnök is.

Saját pályámból adódóan – erdészeti
körben soha nem dolgoztam – a fentiek
hatását a saját bõrömön éreztem. Hét évig
a vízügyi szolgálat adott feladatot, utána –
posztgraduális képzés mellett – az építés-

ügyben ragadtam meg. Klasszikus pá-
lyaelhagyóként mégis azt mondhatom,
hogy soha nem bántam meg azt, hogy er-
dõmérnökként végeztem, és – ha egyálta-
lán ez jelent valamit – igyekeztem büszke
is lenni erre. Rövid vizsgálatot végeztem
évfolyamtársaim sorsát elemezve, és
megállapítottam, hogy a 65 valétálóból 
legalább 10 fõ aktív korában – hozzám
hasonlóan – teljes pályaelhagyó volt, nem
beszélve azokról, akik rövidebb-hosszabb
ideig szintén azok voltak. 

Természetesen felvetõdhet, hogy a
belénk fektetett buzgalom egy része
elveszett, ha nem erdészként dolgoz-
tunk. Szerintem más a kép: a pályaelha-
gyókat foglalkoztató területek nyertek
vele például komplex szemléletet – biz-
tosan konkrét ismereteket is –, emiatt
veszteség senkit nem ért.

Lejegyezte: Kádár Zoltán, 
született Kádár Pál, alias Gólyatöcs,

aki 1967-ben valétált 

Másodfokon elutasította a bíróság a
NIMFEA Természetvédelmi Egyesület
keresetét, amelyben közérdekû adatok
kiadásának megtagadása miatt indított
pert a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti
Igazgatósága ellen, mert a felperes nem
határozta meg a kért adatok pontos kö-
rét. 

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság indok-
lása szerint az erdõgazdálkodási sza-
bályok megsértése mindig konkrét ma-
gatartással vagy annak elmulasztásával
valósul meg, és a felperes részérõl 
konkrét adatszolgáltatásra vonatkozó,
egyértelmû kérelem sem az alpereshez
írt levelében, sem a keresetében
nem volt.

A másodfokú bíróság az indokok
alapján az elsõ fokú határozatot meg-
változtatta, és az egyesület kérelmét tel-
jes egészében elutasította. A bíróság
ugyanakkor az alperes jogi képviselõjé-
nek keresetét is elutasította, melyben
üzleti titokra hivatkozással kérte a kere-
set elutasítását. A NIMFEA Természet-
védelmi Egyesület 2008. februárban in-
dított pert a Bács-Kiskun Megyei
MGSZH Erdészeti Igazgatósága ellen,
közérdekû adatok kiadása miatt. A ha-
tóság ugyanis kérésük ellenére nem
adott tájékoztatást az állami tulajdonú
DALERD Zrt.-rõl, az ellenük az erdõ-
gazdálkodási elõírások megsértése
miatt, 2002 óta indult eljárásokról. 

A felperes képviseletét a Védegylet
jogsegélyszolgálata látta el. Sallai R. Be-
nedek, a NIMFEA Természetvédelmi
Egyesület ügyvezetõje az ítélethirdetés
után az MTI-nek elmondta: a civil szer-
vezet az erdõk védelmével foglalkozó
tevékenysége során kíváncsi arra, hogy
az állami erdõgazdálkodók miként ve-
szik figyelembe az erdészeti és termé-
szetvédelmi elõírásokat. Az ügyvezetõ

szerint az elsõ fokú döntés adatvéde-
lemmel kapcsolatos döntés, amit a má-
sodfok is helyben hagyott, tehát az
adatvédelmi törvény alapján kötelezõ
kiadni minden erdõgazdálkodással
kapcsolatos adatot.

Sallai R. Benedek kiemelte: az ítélet
szerint a kérelmet pontosan kell megfo-
galmazni, és pontosan kell az adatfajtá-
kat megkérni. Hozzátette: megvizsgál-
ják, hogy a Legfelsõbb Bírósághoz for-
dulnak-e.

(MTI) 

Elutasította a bíróság...

Az európai erdõk szénmegkötõ képes-
sége hetven százalékkal nõtt a legu-
tóbbi 60 évben a kedvezõ éghajlati vi-
szonyoknak, a levegõ megemelkedett
szén-dioxid- és csökkenõ nitrogéntar-
talmának köszönhetõen. 

Ám ez a tendencia megfordulhat a
„bioenergia-lobbi” miatt. Tudjuk: az
Európai Unió célul tûzte ki, hogy
2020-ig energiaigényének legalább 20
százalékát megújuló forrásból szerzi
be, s a közlekedésben használt üzem-
anyag 10 százalékának bioüzema-
nyagnak kell lennie. Csakhogy szén-
megkötés szempontjából az energiaer-
dõk telepítése nem lesz olyan haté-
kony, mint az öreg erdõké, hiszen az
utóbbiak hektáronként 100-240 tonna
szén megkötésére képesek; míg az új
faállományok mintegy 40 tonna szenet
képesek elnyelni az újabb vizsgálatok

szerint. Az éghajlatváltozásból adódó
aszályok, szélviharok és a kártevõk tá-
madása ráadásul egyaránt lassítja a ter-
mészetes és az energiaerdõ növekedé-
sét, s így mindegyiknek csökkenti a
szénmegkötõ képességét is.

(Élet és Tudomány)

Meddig „nyelnek” még...

Október

Napsugárban úszik a táj vidáman
Melegem van az októberi nyárban
Azért a levelek csak-csak lejönnek
Tarka hírnökeként a jövendõnek

Alattuk megbújva mégis mi csücsül
Ínyes konyha amit annyit becsül
Tehénszájú, vetõ és cigány fajta
Bújócskát játszik velem a vargánya.

Feket István
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Az elsõ három hónap összesítése azt
mutatja, hogy az elõre tervezettnél na-
gyobb ütemben zajlik a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. közmunkaprog-
ramja, amelynek során 400 állástalan-
nak ad munkát hét hónapon keresztül

az erdõgazdaság –
mondta Kaknics
Lajos vezérigazga-
tó. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar me-
gyék 60 ezer hek-
tár állami tulajdo-
nú erdeit kezelõ
NYÍRERDÕ Zrt.
minden erdészete
alkalmaz közmun-
kásokat.

Az általános er-
dõmûvelési mun-
kával eltöltött idõ
már megközelíti a

90 ezer órát, a csemetetermesztésben pe-
dig 21 ezer órát dolgoztak a közmunká-
sok. 110 hektáron végezték el az akáco-
sok és nyárasok nyesését, és kétszer ek-
kora területen a vágástakarítást. Három
hónap alatt sok illegális szemétlerakó he-

lyet is felszámoltak a két megyében, az
általuk összegyûjtött szemét mennyisége
meghaladja a 875 köbmétert – ismertette
az adatokat Kaknics Lajos.

A közmunkások több mint 50 ezer
folyóméter erdei utat és útpadkát tisztí-
tottak meg, emellett pedig 5600 órát töl-
töttek el közjóléti eszközök (a többi kö-
zött padok, erdei játékok) javításával. Az
elvégzett munka eredményét az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület debreceni Ván-
dorgyûlésének résztvevõi is láthatták,
akik a megyeszékhely környékén meg-
valósult közjóléti fejlesztéseket tanulmá-
nyozták július közepén. 

A programhoz tartozó oktatások
õsszel kezdõdnek el: a NYÍRERDÕ
közmunkásai közül 60-an vehetnek
részt erdõmûvelõ-, motorfûrész-kezelõ
vagy kisgépszerelõ képzéseken, ame-
lyeken az erdõgazdálkodásban hasz-
nosítható végzettséget és ismereteket
szerezhetnek.

Jól halad az erdei közmunka

Horvátországban komoly lehetõségeket
látnak az akácgazdálkodásban, és több
helyen elkezdõdött a dám tenyésztése is.
Dr. Miroslav Benko, a horvátországi Erdé-
szeti Intézet vezetõje és dr. Littvay Tibor, a
nemesítési osztály vezetõje a NYÍRERDÕ
Zrt. Gúthi Erdészetében a magyar tapasz-
talatokról tájékozódott.

Miroslav Benko szerint Horvátország
erdei különböznek a magyar állomá-
nyoktól, de egyes helyeken jelen van az
akác, és hasonló a helyzet a dámmal is.
Náluk komoly fejlõdésnek indult a ma-
gánerdõ-gazdálkodás, ennek nyomán
sok erdõtulajdonos kezdett foglalkozni
a dámmal. Az intézet ezt a munkát sze-
retné segíteni, ehhez viszont gyakorlati
tapasztalatokra van szükség, éppen
ezért választották tanulmányútjuk hely-
színéül a Gúthi Erdészetet.

Mint köztudott, Európa egyik legjobb
dámpopulációja él az erdészet terüle-
tén: a jelenlegi és a korábbi világrekord
dámbika is itt esett el. Gúth arról is ne-
vezetes, hogy ez az egyetlen vadászte-
rület a világon, amely már kétszer érde-
melte ki a CIC, a Nemzetközi Vadvédel-
mi Tanács Edmond Blanc-díját – emlé-
keztetett Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ
Zrt. vezérigazgatója.    

A kutatókat elkísérte a magyar Er-
dészeti Tudományos Intézet fõigazga-

tója is. Dr. Führer Ernõ elmondta: a
két ország kutatói öt évvel ezelõtt ala-
kítottak ki szakmai kapcsolatot egy-
mással. Összeköti õket, hogy évtize-
dekkel korábban a magyar erdészeti

kultúra terjedt el a térségben. Elsõsor-
ban a klímaváltozás, és az emiatt meg-
jelenõ új kártevõk elleni küzdelem te-
rületén van együttmûködés a szakem-
berek között.

Horvát erdészeti kutatók Gúthon

Az ország két legtávolabbi erdészeté-
nek, a Fehérgyarmati és a Szentgotthár-
di egységek munkatársainak is volt le-
hetõsége szakmai tapasztalatcserére,
amikor a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti
Zrt. küldöttsége látogatott az ország leg-
nyugatabbi részére, a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt.-hez. A nyírségiek bepillan-
tást nyertek az egyes erdészeti igazga-
tóságok munkájába – az alföldi szem-
nek megdöbbentõ és lenyûgözõ állo-
mányviszonyokkal szembesülve. Az er-
dei és lucfenyvesek, gyertyános tölgye-
sek és bükkösök láttán nyilvánvaló volt,
hogy Magyarország egyik legjobb erdõ-
állományát kezelik a Vas megyei kollé-
gák. A szombathelyi program során
pásztás lucfenyõ természetes felújításá-
nak tanulmányozása mellett jutott idõ a
Stájer-házi Erdei iskola és Múzeum be-
járására is. A második nap délelõttje a
Vasvári Igazgatóság, délutánja a Sárvári

Igazgatóság megismerésével telt. Elláto-
gatott a csoport a híres Jeli arborétum-
ba, majd a Farkaserdõbe is, ahol a gyer-
tyános tölgyesek nevelése és természe-
tes felújítása folyik. 

Az erdõgazdaság négy egysége kö-
zül a Szentgotthárdi Igazgatóság ma-
radt a program végére. Rábagyarmaton
a lucfenyõnél elõforduló szúkárosítást
és a felszámolást mutatták meg a ven-
dégeknek, majd Csörötnek-Csikólege-
lõ térségében a Pro Silva elveken ala-
puló erdõkezelés, Õriszentpéternél pe-
dig az erdeifenyõ természetes felújítási
kísérletének tapasztalatairól követke-
zett beszámoló. 

A gondos és szívélyes házigazdák-
nak köszönhetõen alkalom nyílt a kü-
lönbözõ emlékhelyek és látnivalók fel-
keresésére is.  

A NYÍRERDÕ tudósítója:
Vereb István

Erdészek vasi látogatása
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Az új erdõtörvény-tervezet szakmai
és társadalmi egyeztetése

Az 1996. évi Erdõtörvény helyett gya-
korlatilag új szövegû jogszabály készült
az FVM szakmai mûhelyében. A 2005
óta folyó munka most jutott el abba a
szakaszba, hogy lezárult a szakmai és a
társadalmi vita. 

Az erdõtörvény módosítása jelenleg
az Országgyûlés 2008. II. félévi munka-
tervében szerepel. Az FVM Természeti
Erõforrások Fõosztálya a terveknek
megfelelõen elkészítette a törvény és a
végrehajtási rendelet tervezetét, amelyet
augusztus 25. és szeptember 1. között
szakmai egyeztetésre bocsátott a gazdál-
kodói és a civil szervezetek részére. Öt
vidéki helyszínen tartottak fórumot, je-
lentõs érdeklõdés mellett. A folyamat
utolsó állomása az FVM Székházának
színházterme volt, ahol szeptember 1-
jén tartották a fõvárosi egyeztetést. 

A záró vitán megjelent, illetve elõadást
tartott Gõgös Zoltán államtitkár, Kiss Já-
nos, az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztály vezetõje, Lapos Tamás fõosztály-
vezetõ-helyettes, Nagy Dániel fõtaná-
csos, valamint Bónis Krisztina és Ripka
János, a földügyi nyilvántartás szakértõi.

Az írásbeli vélemények mellett több
érdemi észrevétel fogalmazódott meg
élõszóban. A javaslatok feldolgozása
folyamatban van.

(ForestPress)

Ismét elkezdõdtek a falopások 
Megjelentek az erdõkben a fatolvajok; a
gázár további emelkedése miatt a tulaj-
donosok, kezelõk a korábbiaknál is sú-
lyosabb károkra számítanak. 

A fatolvajok csak Borsodban évente
százmilliós kárt okoznak. Csomós Já-
nos, a megyei MGSZH erdészeti igazga-
tóságának vezetõje arra számít, hogy a
gázár emelkedésével tovább nõ a bírsá-
golások, szabálysértések száma. A tol-
vajokra többnyire csak helyszíni bírsá-
got rónak ki, vagy szabálysértési eljárás
indul ellenük. Borsodban tavaly tízezer
köbméter fát hordtak el apránként.  A
helyzet az elsõ hidegek megérkezésé-
vel súlyosbodik.  Az erdõtörvény tavaly
õsszel életbe lépett módosítása már na-
gyobb teret ad a hatósági intézkedésre.
Megfelelõ papírok hiányában az elkö-
vetõt erdõgazdálkodási bírsággal sújt-
hatják, illetve erdõvédelmi bírságot ró-
hatnak ki a tetten ért elkövetõkre.

A tolvajok évente legkevesebb tíz-
millió forint nagyságrendû kárt okoz-

nak az erdõgazdaságnak, tavaly több
mint 370 feljelentést tettek – mondta
Pallagi László, az Egererdõ Zrt. vezéri-
gazgatója.

Szeptembertõl két erdésszel egy rend-
õr is járõrözik majd a hozzá tartozó te-
rületen. A Heves Megyei Rendõr-fõka-
pitányság szabadidõs járõreit osztja be
erre a feladatra, óradíjukat az Egererdõ
Zrt. fizeti. A helyzet indokolttá tenné azt
is, hogy a rendõrségen külön egységet
hozzanak létre a természeti környezet
védelmében. Az új erdõtörvény terve-
zetében erdõvédelmi szolgálat beveze-
tése is szerepel – erdészeti igazgatósá-
gonként 2-4, a természetvédelmi õröké-
hez hasonló jogkörrel rendelkezõ mun-
katárs dolgozna. Pallagi László nem-
csak a védett növények, hanem a fák
eszmei értékét is meghatározná, példá-
ul a koruk függvényében.

(Magyar Nemzet)

Konferencia a vaddisznókról 
Háromnapos nemzetközi vadbiológiai
konferencia kezdõdött augusztus 30-
án, a NYME szervezésében Sopronban. 

A fõszervezõ dr. Náhlik András, az
erdõmérnöki kar dékánja elmondta: a
világ 26 országa - az európaiak mellett Ma-
lajzia, India, Japán, Ausztrália, Egyesült
Államok - 136 szakemberének részvéte-
lével a vaddisznók világszerte tapasztal-
ható, egyidejû túlzott elszaporodását
veszik górcsõ alá. A túlszaporodás je-
lentõs károkat okoz a mezõ- és erdõ-
gazdálkodásban. Az okok között a glo-
bális felmelegedés is szerepel: az eny-
hébb tél kedvez a malacok túlélésének.
Megoldást a kilövési kvóták növelése
jelentene. Hazánkban az elmúlt évek-
hez viszonyítva 10-20 százalékkal meg-
emelték az elejthetõ vaddisznók
számát, amely idén országosan eléri a
64 ezret. A világ nemzeti parkjaiban –
ahol nem lõhetnek ki vadat – az anya-
kocák sterilizálása hozhat eredményt.

(Kisalföld)

Miként vélekednek az európaiak
a faanyagról?

Megjelent „Az európaiak és a faanyag –
Miként vélekednek a fáról és használa-
táról?” címû kutatási jelentés.

A jelentés szerint az európaiak általá-
ban egyértelmûen pozitívan viszonyul-
nak a fához. A többség Európa-szerte
természetes, kellemes, meleg, egészsé-
ges, tetszetõs, könnyen használható,
környezetbarát anyagnak tartja. Az em-

bereknek jó a közérzetük, ha fából ké-
szült környezetben tartózkodnak, s így
a fa használatát elsõsorban belsõ terek-
kel és bútorokkal hozzák összefüggés-
be. Úgy tûnik, a faanyag kapcsolatot je-
lent számukra a természettel. 

Az európai felhasználók a minõséget, a
termék élettartamát, idõállóságát, tartóssá-
gát, a tetszetõs, kellemes formát és anya-
got, valamint a gazdaságos árfekvést te-
kintik a legjelentõsebb fatermék-meghatá-
rozó sajátságnak. A környezeti szempon-
tok, mint a termék természetes anyaga,
környezeti kompatibilitása viszonylag há-
tulra kerültek a rangsorolásban, ami egye-
zik a mai átlagos vásárlói magatartással.

(ForestPress)

Jogszerûen lõtte agyon a fatolvajt
a természetvédelmi õr 

Két figyelmeztetõlövést, majd szóbeli fi-
gyelmeztetést követõen lõtte le a társára
baltával támadó fatolvajt tavaly október-
ben egy természetvédelmi õr, állapította
meg a Legfõbb Ügyészség. Jogerõsen, im-
már a Legfõbb Ügyészség döntése szerint
is megszüntették az eljárást azzal a termé-
szetvédelmi õrrel szemben, aki még ta-
valy októberben lõtt le egy fatolvajt a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Fonyban. Az
ügyészség szóvivõje szerint 2007. október
20-án az õr jogos önvédelembõl lõtt.

Az õr és társa két illegális favágót ért tet-
ten aznap az erdõben. Az egyik õr felszó-
lította a két férfit, hogy mutassák az enge-
délyüket, és hagyják abba a favágást, de
ennek nem tettek eleget, fenyegetõztek.

Az idõsebb férfi kezében a fejszével, a
fia pedig a fûrésszel indult az egyik õr fe-
lé, aki lefújta õket gázspray-vel, de ez sem
állította meg a támadókat. Az õr ezért két
figyelmeztetõ lövést adott le a föld felé,
ekkor letették a favágásnál használt esz-
közöket. A fiatal férfi azonban felkapta
apja fejszéjét, és a másik természetvédel-
mi õrre támadt. Ekkor a szolgálatban lévõ
õr már közölte, hogy fegyverhasználat
következik. Célzott lövést adott le, ebbõl
az egyik halálos volt. A nyomozást - a ter-
mészetvédelmi õr ellen - emberölés bûn-
tette miatt rendelték el. A Borsod megyei
ügyészség elsõ körben megszüntette az
eljárást, mivel a jogtalan támadást és az
élet kioltására irányuló fenyegetést bizo-
nyítottnak és valósnak találta, tehát a tör-
ténteket jogos önvédelemként értékelte.
A férfi apja fellebbezett a döntés ellen, a
Legfõbb Ügyészség azonban szintén az
eljárás megszüntetése mellett döntött.

(MTI)

Híroldal • Híroldal • Híroldal • Híroldal
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Halász László
1923–2008

2008. július 8-án
megint egy régi jó ba-
ráttól kellett elbúcsúz-
nunk a mányi refor-
mátus temetõben. Jú-
nius 29-én, életének
85. évében Halász
László erdõmérnök
kollégánk, régi jó ba-
rátunk, eltávozott kö-

zülünk. 59 éves igazi, jó barátság ért ezzel
véget.

1923-ban Tanakajdon született. Erdõmér-
nöki oklevelét 1948-ban szerezte meg. Az
oklevél birtokában a MÁLLERD Erdõrende-
zési Fõosztályán kapott beosztást. Kezdet-
ben a Vértes hegység üzemtervkészítési
munkáiban, majd az üzemtervek központi
ellenõrzésében vett részt. 1949-ben az Or-
szágos Tervhivatal Mezõgazdasági Fõosz-
tályára helyezték át. Ott az erdõgazdaságok,
elsõsorban az erdõtelepítés ötéves tervfela-
datainak kimunkálásán dolgozott.

Az egyetemi évek után ott találkoztunk,
amikor én is a Tervhivatalba kerültem. Igaz,
jó barátságunk akkor kezdõdött, és majd-
nem 60 éven át tartott. Mindig tudtunk egy-
másról, mindenben segítettük egymást,
ahogy lehetett. 1956 végéig a Tervhivatalban
együtt harcoltunk a Pénzügyminisztérium-
mal az erdõgazdasági fejlesztések, az erdõsí-
tés, az erdészeti lakásépítés és az erdõfeltá-
rás költségfedezetének biztosításáért. Én
1957 januárjában az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatósághoz kerültem, õ továbbra is az
Országos Tervhivatalban dolgozott.

1960-ban az Országos Erdészeti Fõigaz-
gatóság vezetõje az ERDÉRT Termelõeszköz
Kereskedelmi Vállalat mûszaki fõmérnöké-
vé, majd a vállalat vezérigazgató-helyettesé-
vé nevezte ki. Kezdettõl fogva a vállalat mû-
szaki fejlesztési terveinek kidolgozásával és
a kivitelezési munkák irányításával foglalko-
zott. A milliós nagyságrendet meghaladó fa-
tömeg fogadásához, készletezéséhez, fel-
dolgozásához és értékesítéséhez szükséges
mûszaki feltételeket neki és a hozzárendelt
fejlesztési szervezet munkatársainak kellett
biztosítania. 

Elsõsorban négy nagy volumenû, súlyos
feladatkomplexummal kellett megbirkóznia:

– A záhonyi átrakókapacitás növelése ér-
dekében Tuzséron nagy fogadókapacitást
kellett létesíteni.

– A vállalat minden telepén kézi erõvel
végzett, rendkívül megerõltetõ, balesetve-
szélyes rakodást és pályakocsis anyagmoz-
gatást haladéktalanul gépesíteni kellett.

– A távolsági szállítási költségek csök-
kentése és a jövedelmezõség növelése érde-
kében a hengeres faanyag hosztolására kor-
látozott feldolgozást fûrészüzemek létesíté-
sével fejleszteni kellett.

– A súlyos problémákkal küzdõ vásáros-
naményi forgácslapgyárat mûködöképessé
kellett tenni.

Még el sem foglalta székét az ERDÉRT-
nél, amikor Tuzséron már folyamatban volt
a szovjet fenyõ hengeres fa és fûrészárú fo-
gadására, osztályozására és a felhasználók

részére történõ továbbítására alkalmas,
mintegy 57 hektár kiterjedésû fogadótelep
tereprendezése. Az 5 km hosszú széles
nyomtávú és 7 km hosszú normál nyomtávú
vágányhálózat kiépítése, s a telepnek az
anyag mozgatására képes darukkal való fel-
szerelése, és az anyagmozgatás rendszeré-
nek kidolgozása is még jelentõs szerkesztõ
és szervezõ munkát igényelt. Az 1960-as
évek közepére a vágányhálózat megépült,
megtörtént a telepnek Panther-tipusú autó-
és OBV-típusú híddarukkal való felszerelé-
se, az anyagmozgatás rendszerét is kidol-
gozták, így 1965-ben a tuzséri telepen már
mintegy 150-200 ezer m3 fenyõ fûrészárút és
450-500 ezer m3 hengeres fát tudtak fogad-
ni. A telepnek a 60-as évek második felében
a 7 hektár kiterjedésû Tuzsér II.-vel történt
bõvítése révén az összes fogadó kapacitás
fenyõ fûrészáruban már elérte a 300 000 m3-
t, hengeres fában pedig a 700 000 m3-t.

A tuzséri telep létesítésével párhuzamo-
san megindult a vállalat telepein a rakodás
és az anyagmozgatás gépesítése is. Már az
1960-as évek elsõ felében is 7 db oldalvillás,
18 db homlokvillás targonca, 33 db rönkra-
kodó daru és 80 db motoros láncfûrész be-
szerzésével, s a fenyõ fûrészárú szalagmág-
lyázási technológiájának bevezetésével je-
lentõs fejlõdést értek el. A 60-as évek máso-
dik felében és a 70-es években még 40 db
KKSz darut,10 db autódarut és közel 100 db
homlokvillás és oldalvillás targoncát szerez-
tek be, s ezzel forradalmi változás követke-
zett be minden telepen a nehéz fizikai mun-
kák gépesítése terén.

A 60-as évek elsõ felében a fenyõ henge-
res fa feldolgozása még a tuzséri telepen is
csak a manipulációra, vagyis a hosztolatlan
hengeres fának rönkre, bányafára, rúdfára,
papírfára történõ darabolására korlátozó-
dott, érdemi feldolgozás nem történt. A mé-
retes rönkanyagot 150-200 km távolságra le-
võ fûrészüzemekbe szállították, a fûrészelé-
si hulladékkal együtt. Már a 60-as évek má-
sodik felében tervbe vették a tuzséri telep
bõvítését, és ezen a területen egy nagy ka-
pacitású fürészüzem létesítését, összesen
257 millió Ft ráfordítással. Az Országos Terv-
hivatal létesítményjegyzékében azonban
sem a tuzséri telep bõvítése, sem a tuzséri
fûrészüzem létesítése nem serepelt, bár ezek
jeletõségét mindenki elismerte. Sokoldalú,
hosszadalmas egyeztetõ tárgyalások eredmé-
nyeként a 60-as évek második felében a te-
lepbõvítés, vagyis a Tuzsér II. telep és rajta a
nagy kapacitású fûrészüzem létesítése még-
is megvalósult. A 70-es években további ke-
retfûrészek és gépsorok beállításával az
1980-as évek elején a tuzséri telepen már öt
és egy rövidfás gépsoron összesen 243 ezer
m3 rönköt dolgoztak fel. Ezenkívül a Sza-
bolcs Megyei Tanácstól átvett mátészalkai te-
lepet is, melynek fûrészüzeme 1965-ben
még csak 46 700 m3 rönköt tudott feldolgoz-
ni, a 70-es évek elején újabb keretfûrészek
beállításával tovább bõvítették, s a 80-as
évek elején már itt is 95 300 m3 rönköt dol-
goztak fel.

A vásárosnaményi forgácslapgyár erede-
tileg a Szovjetunióba irányuló almaexport
vékony forgácslapokból gyártandó göngyö-
leg-szükségletének biztosítása céljából az

1960-as évek végén a Felsõtiszai Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdaság kezelésében épült. A
finn berendezéssel létesült üzem azonban
vékony forgácslapot és abból almaládát nem
volt képes gyártani. 1972-ben az ERDÉRT át-
vette az üzemet, azzal az elgondolással,
hogy mûszaki részlegével átállítják butorlap-
gyártásra. Rengeteg próbálkozás és állandó-
an fellépõ mûszaki problémák miatt azon-
ban 1975 végén az üzemet le kellett állítani.
A berendezést szállító finn cég ellen nemzet-
közi pert indítottak. Azt megnyerték, majd
1976-ban a bíróság által megitélt kártérítés-
bõl az üzemben német cég által szállított be-
rendezéssel teljes rekonstrukciót hajtottak
végre, s annak eredményeként 1977 köze-
pén megkezdték a termelést, és 1979-ben
már 60 800 m3, 1983-ban 87 700 m3 forgács-
butorlapot gyártottak.

A nagyszerû munkateljesítményekkel
Halász László - munkatársainak írása szerint
- örökre beírta nevét az ERDÉRT történelem-
könyvébe. - Ezek után nézzük magát az em-
bert. Nyugdíjba menetelekor saját magáról
így nyilatkozott: vezetõ beosztású emberrel
szemben elsõ és legfontosabb követelmény,
hogy semmilyen körülmények között ne sza-
kadjon el munkatársaitól, a gyakorlati élet
problémáitól, és ne bújjon az íróasztala mö-
gé. Döntésnél mindig vegye figyelembe a
szakmai körök, a közvetlen kollégák, és ter-
mészetesen a gép mellett álló, a rakodó, s a
szerelõ munkások véleményét is. Halála
után közvetlen munkatársai így vélekedtek
róla: Halász László õszinte, tisztességes, be-
csületes ember volt. Megadta a tiszteletet
partnereinek, munkatársainak és az egysze-
rû munkásembereknek is. Kiváló emberi tu-
lajdonságainak is köszönhetõ, hogy közel
negyedszázadon át az ERDÉRT vállalat sike-
res vezérigazgató-helyettese tudott lenni.
Emlékét a szakma, s az ERDÉRT nagy csa-
ládja, és – a közel 60 éves barátság jegyében
– mi, a barátai is megõrizzük.

Halász Aladár

Beiwinkler Gyõzõ
(1913–2008) 

Újfutakon, Bács–Bod-
rog vármegyében –
ma Futog Szerbiában –
született.A Duna mel-
lett nõtt fel.Az újvidéki
gimnáziumban érett-
ségizett,majd a Belgrá-
di Egyetem Erdészeti
fakultásán erdõmér-
nöki oklevelet szer-

zett.Ezt két év katonai szolgálat követte a
szerb királyság hadseregében.

Az immáron katonaviselt, tehetséges fiatal-
ember a djakovói (Diakóvár, Verõcze vme-
gye) püspökség Levanjska Varos nevû erdõ-
hivatalának lett a vezetõje. A nyestek földjén
felejthetetlen éveket töltött.A Dráva és a Száva
folyók között fekvõ vadregényes Szlavónia cí-
merébe  egykoron okkal került a futó nyest.
Az országrész legbecsesebb kincse évszáza-
dokon keresztül a nyestbõr volt. Érintetlen er-
dõségek, csodálatos természeti szépségek.

Szalonkatömegek! Tömegek! – ahogy
sokszor elmesélte. Erdõrengeteg, hihetetlen
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tölgyfaóriásokkal. A ledöntött faóriások
hosztolását személyesen õ, a hivatalvezetõ
végezte.

A gyakran több vasútikocsinyi hosszban
hagyott nagy értékü fának ez a figyelem ki-
járt.1940-1943 között szolgált Szlavóniában.
A második világháború utolérte. Már 1941-
ben elszakadt otthonról. A délvidék újra ma-
gyar lett, Õ meg feleségével együtt, aki falu-
bélije volt, az önállósult Horvátországban
rekedt.

Menekült, mert menekülnie kellett. Is-
merték szellemét és törekvését. A családi
múltból merítõ öntudat, a bölcs ember óva-
tossága  a bûntõl a bûnös ídõkben is távol-
tartotta. Szülõfalujából is kiközösítették. Az
elitalakulat egyenruháját nem vállalta, Õ az
erdész-zöldnél kötelezte el magát. Képes
volt ellenállni,nem vállalni a cinkosságot. Az
elerõtlenedõ állam, a mindenkit fenyegetõ
nyers erõszak, a fekete és vörös lobogók
alatt világhódító ordas eszmék szülte  sze-
rencsétlenségbõl a m. kir. áll. erdészeti kine-
vezés akkor a biztonságot jelentette. Rahóra,
a Máramarosi-havasokba került. Még barát-
kozott a hegyvidékkel, amikor az oroszok
elõl menekülniük kellett.

Kiûrítés. A befõttekkel teli kamra, meg a
régi zongora emlékképe, ami a gondokkal
terhes, de boldog idõszakból megmaradt.
1944. okt. 14. Esztergom. Egy nappal Horthy
Miklós kormányzó kiugrási kisérlete, két nap-
pal Szálasi Ferenc hatalomátvétele elõtt a né-
metek megszállta országban. A menekülteket
Gyõrbe írányítják.Több száz embert nyomorú-
ságosan õsszezsúfolva egy dunai uszályon
szállásolnak el. Éheznek, fáznak, nyomorog-
nak, csak sóból nincs hiány, mivel  azzal van
tele az uszály minden eresztéke. Aztán egyik
reggelen Ausztriában ébrednek. A visszavo-
nuló németek az uszályt is menekítették.
Amerikai hadifogság, kényszermunka.

1945 õszén szabadulnak. Hová menje-
nek? A család átjárhatatlan államhatárokkal
szétszakítva megközelíthetetlen. Német ajkú
szüleit  már Németországba telepítették.

Feleségének – a három szolgálattevõ
mayerlingi erdész egyikének leszármazottja
– szülei az új államalakulatban, Jugoszláviá-
ban maradtak. A Dombóváron megejtett
igazolást követõen a Pécsi Erdõigazgatóság-
hoz került. Bejárta aztán Tolnát, Baranyát.

Erdõgondnok Koppányszántón (Tolna
megye), ahonnét két év múlva a baranyai
Izabellaföldre (most Erdõfû), aztán Árpádte-
tõre kerül. 1950 augusztusában már a Báta-
széki Erdõgazdaság a kenyéradója. Két hó-
nap múlva a Tolna megyei Erdõgazdasági
Egyesülés tervelõadó csoportvezetõje. Át-
szervezések, áthelyezések, összevonások.
Megszületett az azóta is Baján müködõ, ak-
kor Dunaártéri néven nevezett erdõgazda-
ság. Mûszakiosztály-vezetõként müködik,
majd 1960-tól az Alsódunavölgyi Vízügyi
Igazgatóságnál dolgozik nyugdíjazását kö-
vetõen is.

Sok különbözõ szolgálati hely, eltérõ
szakmai, emberi kapcsolatok, kihívások, a
megélt politikai fordulatok, terhelve a kül-
politikai széljárás változékonyságával. ATito
ellenesség vagy barátság akkortájt napjaink-
ra felfoghatatlan súlyos következményekkel
járhatott.

Örömök, sikerek, fájdalmak, félelmek,
megannyi helytállás. Nehéz évek, rengeteg
utazás, küzdelem, kalandfilmekbe illõ élet-
helyzetek.

Az utólsó szalonkázásnál a puska már
csak díszlet volt. Megmerítkeztünk a tavaszi
erdõben, a látványában, a hangjaiban, az il-
latában.

2008 májusában húnyt el. Baján, a feren-
cesek templomában búcsúztak tõle szeret-
tei, kollégái, erdész- és vízügyes barátai, va-
dásztársai.

Nyugodjál békében!
N y ú l  Bertalan

Drávecz Andor
(1930–2008)

Életének 78. évében,
hosszú szenvedés után
elhunyt Drávecz An-
dor erdésztechnikus. 

1930. június 20-án
született Somogyud-
varhelyen. Erdészcsa-
ládból származott –
édesapja, nagyapja,
nagybátyja erdészek

voltak. Édesapja a hatvanas években a Ber-
zencei Erdészet mûszaki vezetõje volt.

Elemi iskoláit a szülõfalujában, a polgári
iskolát Nagyatádon, a középiskolai tanulmá-
nyait Nagykanizsán, a Városi Kereskedelmi
Középiskolában végezte. Érettségi elõtt
azonban – saját elhatározásából – elhagyta
az intézetet. Ekkor – rövid ideig – a Zsitfa-
pusztai erdõgondnoksághoz tartozó, nagy-
forgalmú vízvári MÁV-rakodón, mint kisegí-
tõ teljesített szolgálatot.

Annak ellenére, hogy erdészcsaládból
származott, a katonai pályát választotta. A
tiszti iskola elvégzése után karrierje gyorsan
emelkedett, az ’56-os eseményeket követõ-
en azonban, 1957 januárjában politikai
okokból kérte a leszerelését. Ezt követõen
családjával felesége szüleihez, Dombóvárra
költözött, és apósa mûhelyében segédmun-
kásként dolgozott.

1958-ban felvették a Kaposvári Erdészet-
hez MÁV-rakodókezelõnek a batéi állomásra.  

Munka mellett tanulva megszerezte Sop-
ronban az erdésztechnikusi végzettséget.
Tehetsége, szorgalma révén hamarosan be-
helyezték Kaposvárra, a Délsomogyi Állami
Erdõgazdaság központjába. Elsõ beosztásá-
ban statisztikus volt, majd 1962-tõl már fa-
használati elõadóként dolgozott.   

A munka mellett folyamatosan képezte
magát, rendszeresen részt vett szakmai tan-
folyamokon, elmélyülten foglalkozott a
gépesítés által megkövetelt fakitermelési
munkamódszerekkel. Ezek megismertetésé-
re maga is szervezett bemutatókat, elemezte
a brigádok munkáját és javaslatokat tett a
megfelelõ változtatásokra. Tevékenyen részt
vett a fakitermelõ versenyek szervezésében
és lebonyolításában. Meggyõzõdéssel vallot-
ta, hogy megszûnt a fakitermelési munka ré-
gi értelemben vett „favágó” jellege – ennek a
társadalom felé történõ megismertetésében
a versenyek nagy szerepet játszottak. 

A hetvenes évek közepén a gazdaság Fej-
lesztési és Szervezési osztályára került, ahol

szintén a fahasználattal kapcsolatos tevé-
kenység volt a feladata. 

1979-ben megbízták a Kaposvári Erdé-
szet vezetésével, majd a 80-as évek közepén
ismét visszatért a fahasználathoz – kinevez-
ték osztályvezetõ-helyettesnek. 

Bandi erõs akaratú, határozott egyéniség
volt. A rendet, fegyelmet megtartotta és
megkövetelte beosztottaitól is. Döntéseiben
igazságos volt, minden körülmények között
súlyt helyezett a szakszerû, pontos munka-
végzésre. Igyekezett mindenkin segíteni,
különös figyelemmel pártfogolta fiatal, kez-
dõ munkatársait. Fogékony volt minden új-
ra, munkáját nagy szakértelemmel, lelkiis-
meretesen, gyorsan és pontosan végezte,
amiért több kitüntetésben is részesült.

Ha lehetõsége volt rá, szívesen vadászott,
értékes trófeagyûjteményt hagyott hátra. Va-
dászélményei mesélése közben amikor a
„zergekampó”-hoz ért, hangja ellágyult, je-
lezve, hogy ez a legkedvesebb. 

Végakaratának megfelelõen szerettei
szûk családi körben búcsúztak tõle a dom-
bóvári köztemetõben.

Emlékedet örökké megõrizzük! Isten ve-
led Bandi! Nyugodj békében!

Schvarcz Dezsõ

Gyurkó Pál
(1924-2008)

Az 1940-es év végén iratkozott erdõmérnök-
hallgatók jól emlékeznek rá. A Növénytani
Tanszék oktatói közé tartozott. Akkortájt
másodéven tanultuk az erdészeti növény-
tant. A tavaszi félévben a tanrend hetenként
egésznapos terepgyakorlatot írt elõ a hallga-
tóknak. Hol a Szárhalomban, hol a Várhely
környékén, hol pedig a hidegvízvölgyi va-
dászháznál volt az indulás. Autóbusz akkor
még nem létezett, ki-ki maga talpalt a meg-
adott találkozási helyre. Professzorunk, Fe-
hér Dani bácsi vezette a menetet kis barna
tacskójával, Hanzival. Az útközben meglá-
tott növényeket kívánták oktatóink velünk
megismertetni. Köztük volt egy korban ná-
lunk nem sokkal idõsebb tanársegéd, Gyur-
kó Pál, akit ezért magunk közül valónak tart-
hattunk. Pali jól ismerte a lágyszárúakat is,
bátran kérdezhettük, mindig türelemmel és
mosolygós segítõkészséggel válaszolt. Ezért
is szerettük.

A Jászságban, Jászapátiban született 1924.
február 17-én. Az ottani gimnáziumi érettségi
után iratkozott az Erdõmérnöki Karra, diplo-
máját 1950-ben kapta. Fehér Dániel mellett
kiváló mikrobiológussá vált, ez magyarázza,
hogy késõbb az MTA által támogatott mikro-
biológiai kutatócsoport tagja lett. Ez a csoport
Fehér Dániel távozása után a Termõhelyis-
merettani Tanszék élére kinevezett Pántos
György irányításával dolgozott.

Gyurkó Pali fõ kutatási területe a laska-
gomba nemesítése volt. Ez a gomba korha-
dó fákon, tuskókon jelenik meg, szürkétõl
barnásig terjedõ színváltozatával és konzo-
los megjelenésével különül el más gombák-
tól. Kiváló ehetõ faj, termõteste kirántva
akár az õzlábéval is vetekszik. Érdekes saját-
sága, hogy a termõtest kihozatalához rövi-
debb külsõ lehûlést kíván, hazai viszonyok
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között ez mindig megvolt. Pali különféle ke-
resztezésekkel olyan laskafajtákat tudott
elõállítani, amelyek ezt a lehûlést nem igé-
nyelték, ezért szokásos szezonjánál már ko-
rábban is fogyasztható eredményt adott.
Ezenkívül a különben elégetett mezõgazda-
sági hulladékokon is tudott laskát elõállítani.
Eredményeit a soroksári Duna Tsz nagyüze-
mileg is hasznosította. Késõbb, a Tsz meg-
szûnte után új szponzor jelentkezett.

Felesége halála után egészsége megrok-
kant, gyermekei Budapestre vitték gyógyke-
zelésre, de beteg szíve elvitte közülünk.

Temetése a soproni Szent Mihály-temetõ-
ben volt ez év augusztus 27-én.

Szorgalma, tehetsége, segítõkészsége
példamutató volt. Egykori tanítványai nevé-
ben is most fájdalommal búcsúzunk Tõle, és
nevét szívünkbe vésve õrizzük utódaink
számára.

Dr. Szodfridt István

Dr. Hajdú Gábor
(1937–2008)

Megrázó hírként érte-
sültünk nagyra be-
csült, ereje teljében lé-
võ szeretett kollégánk
halálhírérõl. 

Hajdú Gábor nyu-
galmazott tudomá-
nyos fõmunkatársként
és állomásigazgató-
ként vonult nyugdíjba.

Szinte egész életútját meghatározta az, hogy
rövid idõ kivételével az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet meghatározó kutatója volt. 

Egyetemi tanulmányai befejezését köve-
tõen erdõtervezõként, majd a Ladi Erdészet-
nél mûszaki vezetõként dolgozott. Tanul-
mánytervet készített a túlkoros és ritka lege-
lõerdõk rekonstrukciójára. 1965-ben került
az ERTI Erdõmûvelési és Faterméstani Osz-
tályára, a Nagyatádi Kísérleti Állomásra,
mint tudományos munkatárs. A Kaposvári

Kísérleti Állomás megalapítását követõen
1996-ig vezette az ERTI-nek ezt a fontos dél-
dunántúli kutatóhelyét a gyakorlati erdõgaz-
dálkodókkal szoros együttmûködésben. 

Kutatási területe elsõsorban a cser és a
mézgás éger fatermésének és nevelésének
vizsgálata volt. Késõbb a somogyi ezüsthár-
sasok fatermésének, nevelésének kutatásá-
val is foglalkozott, de közremûködött az ele-
gyes faállományok vizsgálatában is. Hazai
viszonylatban elsõként végzett kéreg-morfo-
lógiai vizsgálatokat, elsõsorban cseresek-
ben. Részt vett nagy területû erdõtelepítési,
zöldövezeti és védõfásítási tervek készítésé-
ben. Elemezte a vadkárosítástól védett terü-
leteken a fiatalosok növekedését és a bio-
massza hasznosításának lehetõségét farm-
szarvasok takarmányozásában. Kiterjedt
szakmai látókörét igazolja a Dél-Dunántúlon
végzett sokoldalú oktatói és szakértõi tevé-
kenysége. Tagja volt a Pécsi Akadémiai Bi-
zottságnak, a Nemzetközi Génbank Alnus
szekciójának. 

Erdészszakmánk számára nagy ûrt ha-
gyott maga után. 

Emlékedet megõrizzük. Nyugodj békében.
Dr. Führer Ernõ

Hermann Rezsõ 
(1942-2008)

1942. szeptember 25.-
én született a Gyõr-
Sopron megyei Soko-
rópátkán. 

Elemi iskoláit szü-
lõfalujában, gimnáziu-
mi tanulmányait a
gyõri Révai Miklós
Gimnáziumban végez-
te. Az érettségi meg-

szerzése után a Kisalföldi Erdõgazdaság Ra-
vazdi Erdészeténél kezdett dolgozni kisegítõ
erdész munkakörben. Feladata volt a kerü-
letvezetõk helyettesítése és fakitermelések-
nél a választékolás szakszerû elvégzése.

1962-ben iratkozott be a soproni Róth
Gyula Erdészeti Technikum levelezõ tagoza-
tára. 1962 novemberétõl 1965 februárjáig
tartó katonai szolgálata miatt az erdésztech-
nikusi szakképesítést csak 1968 áprilisában
tudta megszerezni. 1966. január 1-tõl szaki-
rányító kerületvezetõnek nevezték ki, és ezt
a beosztást 1974-ig látta el. Ebben a munka-
körben irányította és szervezte a sokorópát-
kai, kajárpéci, felpéci, tényõi, ravazdi, pan-
nonhalmi és écsi termelõszövetkezetek ke-
zelésében lévõ erdõkben az erdõgazdálko-
dási feladatokat. Ez a sokrétû szerteágazó
munkakör nagyon tartalmas gyakorlati is-
meretekkel ruházta fel. Feladatai közé tarto-
zott a tsz-ek fatermelési, erdõtelepítési és
felújítási terveinek elkészítése, a munkák
operatív irányítása és ellenõrzése. 1975-tõl a
Kisalföldi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
Ravazdi Erdészetének kajári kerületében ka-
pott kerületvezetõi kinevezést. 

Pályafutása megkoronázásaként az er-
dészkerületéhez csatolt, a tényõi tsz-tõl át-
vett területeken 84 ha erdõtelepítést végzett.
Errõl szakszerûen kivitelezett 63 ha kocsá-
nyos tölgyes és 21 ha akácerdõ tanúskodik.
Nagy elkötelezettséggel végezte ezt a mun-
kát, hisz ezekrõl a területekrõl nagyapjától
tudta, hogy több évtizeddel ezelõtt milyen
fafajú erdõterületek voltak.

Jelen sorok írója, aki akkor közvetlen fõ-
nöke volt és tervezte, valamint irányította az
erdõtelepítési munkákat, nagyon sok hasz-
nos információt kapott tõle, melyek segítet-
ték a termõhely-feltárási munkákat. Büszke
volt az elért eredményekre, és emlékét a
nyírestetõi erdõk évszázados idõtávlatban
meg fogják õrizni. 

Türelemmel viselt súlyos betegségben
2008. június 26-án érte a halál. A sokorópát-
kai temetõben helyeztük örök nyugalomra
július 3-án.

Kedves Rezsõ barátunk, kollégánk Isten
veled, nyugodj békében!

Kocsis Mihály

A fák tekintélye, méltósága, természe-
tes bölcsessége engem is mélységes hó-
dolatra késztet. Képes vagyok megállni,
meghajolni, sõt letérdelni elõttük, simo-
gatóan érintve meg törzsük ezerárnya-
latú kéregmozaikjait. S hol egy fává,
mint emlékké dicsõült, elvarázsolt, kö-
zépkori harcos lovagot; hol egy várako-
zó királyfit; hol egy villám-sárkánnyal
hadakozó szentet; hol egy misére tárt
karokkal terelõ apátot látok bennük a
természet örök templomában. Olyany-
nyira szeretem õket, hogy szólnom kell
hozzájuk, susogva, ölelve. S õk úgy fo-
gadják érzéseimet, ahogyan tisztán csak
a bölcs - már csak szeretetük ereje-teljé-
ben kitárulkozó -, sokat megélt matu-

zsálemek. S látom: e tiszteletteli rajon-
gással övezetett fák hány és hány em-
bernek dobogtatták meg a szívét.

Például Szekszárdon, a híres szilfa alatt
fogták el a Rákóczi-szabadságharc hadve-
zérét, Béri Balogh Ádámot 1711 októberé-
ben. Zágonban állnak úgy 300 éve Mikes
Kelemen fái. Széphalmon Kazinczy 200
évesnél is éltesebb akáca. Niklán Berzse-
nyi szellemének hû õrei. Sopronhorpá-
cson a nemzet múzeumának emlékfája,
amely gróf Széchenyi Ferenc emlékét élte-
ti. Koltón 1997-ben döntötte ki a vihar Pe-
tõfi kedves somfáját, amely alatt oly sokat
merengett a táj szépségén a lánglelkû köl-
tõ. S áll még Isaszegen, a Péceli út bal ol-
dalán, a vasúti átjáró elõtt a kis híján 3 mé-

ter törzskerületû és vagy 18 méter magas -
bokrétafaként is emlegetett - vadgeszte-
nye az utolsó ház kertjében, amely párbaj-
faként nevezetes, mivel itt vívtak Baradlay
Richárd és Palvicz Ottó, - Jókai: „A kõszí-
vû ember fiai” címû regényének hõsei, ki-
ket 1849. április 6-án hantoltak el. S végül,
de nem utolsó sorban kedvenc királyunk,
Mátyás krónikásai nyomán tudva lévõ,
hogy hazánkban, Visegrádon épp õ tele-
pítette az elsõ fasort hársakból.

Áldassék minden faültetõ és õrzõ ke-
ze, neve, lelke!

Közreadja
Dobay Pál

Új belépõk

Egri HCs: Jung Annamária tanuló,
Bp. FVM HCs: Körmendi Csilla egyéb
felsõfok

A fák méltósága
Ahogy Erdélyi Lili – Pilisben élõ – író látja
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Szabó Imre környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter, valamint Füri András, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatója,
továbbá Nagykõrös város önkormány-
zata és a WWF Magyarország adta át a
Nagykõrös melletti Pálfája erdõben ki-
alakított oktatóközpontot és a hozzá
tartozó tanösvényt. Az esemény része
annak az átfogó természetvédelmi prog-
ramnak, amely az Európai Unió LIFE
Természet Alapjának támogatásával
2006–2011 között valósul meg a terüle-
ten. A támogatást fõpályázóként a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a
városi önkormányzattal és a WWF-fel
közösen nyerte el. 

A nagykõrösi pusztai tölgyesek LIFE-
program teljes költségvetése 1 863 236
euró, melynek 75%-a EU-s támogatás,
25%-a pedig a partnerek önrészébõl és
a KVVM társfinanszírozásából áll. Az

avatási ceremónián énekmondó emlé-
kezett arra a 25 jelfára, amibõl mára
mindössze 7 maradt fenn. A helybéliek
ezek nevét is õrzik, úgy mint Basafa,
Mátyás király fája, Kisgatyás, Kincses
Makkfa és a Rákóczi-fa. Az oktatóköz-
pont és az újonnan létesült tanösvény a
látogatók környezettudatosságát erõsíti
majd. A 10 állomásból álló, 1800 m
hosszú tanösvény a területen folyó ter-
mészetvédelmi munkát mutatja be,
megismertet a homoki tölgyesek élõvi-
lágával, a létüket veszélyeztetõ ténye-
zõkkel, megõrzésük lehetõségeivel.

A programból idézünk néhány fela-
datot:

– õshonos fafajok telepítésével
összefüggõ erdõterület létrehozása;

– idegenhonos invazív fafajok 405
ha-ról való eltávolítása;

– vadkizáró kerítésekkel létrehozott
mintaterületek kialakítása (a talajvíz-
szint-csökkenés vagy a folyamatos vad-
károsítás oka-e a felújulás sikertelensé-
gének);

– 90 évre megszüntetik az erdõgaz-
dálkodási tevékenységet 175 ha terüle-
ten, hogy a természetvédelmi szempon-
tú kezelések és a természetes folyama-
tok egyaránt érvényesülhessenek.

A tulajdonosokat kártalanították.
Kép és szöveg: Pápai Gábor 

Oktatóközpont és tanösvény
a Pálfája erdõben

§§
Dr. Varga László

okleveles erdõmérnök és ügyvéd 
vezetésével mûködõ
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A Duna-Tisza közének egyik legszebb
homokpusztai tölgyes ligeterdejében ad-
ták át 2003-ban a Vackor vár Erdei Isko-
lát. A KEFAG Zrt. beruházásával épült,
minden igényt kielégítõ, impozáns, az
organikus építészet stílusjegyeit hordozó
épületegyüttes 46 fõs, kétcsillagos szállo-
dájában 9 db négyágyas és 4 db kétá-
gyas, fürdõszobával ellátott szobák vár-
ják az idelátogatókat. Az épületeken kí-
vül játékvár, erdei tornapálya, kézi-, fut-
ball- és kosárlabdapálya is található. Az
ötéves évforduló alkalmából szép szám-
ban összegyûlt vendégeket Kiss Béla ve-
zérigazgató köszöntötte. Ezután Kiss Já-
nos, az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztályának vezetõje méltatta azt a folya-
matot, melyet az erdészek az ország
egész területére kiterjedõen a hasonló
célt szolgáló beruházásokkal folytatnak.
Madácsi Sándor, az Észak-Kiskunsági Er-

dészet vezetõje az iskola létrehozásának
körülményeirõl beszélt. Ormos Balázs,
az OEE fõtitkára az Egyesület erdészeti
erdei iskolák Szakosztályának tevékeny-
ségén keresztül méltatta a létesítmények-
ben kifejtett szakmai munkát. Reményé-
nek adott hangot, hogy az állam részérõl
nem szûnik meg a közjóléti beruházások
forrása. Vajda Rudolf, a Vackor vár igaz-
gatója a gyerekek rajongásáról, a termé-
szet iránti fogékonyságáról és néhány ka-
land felidézésével a hétköznapokról be-

szélt. Hajdu Balázs, az egyik legtöbbet itt
táborozó gyermek olvasta fel gondola-
tait: „tanultunk kenyeret sütni. Agyagoz-
tunk, tarsolyt készítettünk, kunyhót épí-
tettünk, íjászkodtunk, lovagoltunk, ko-
csikáztunk, meglestük az állatokat, bá-
multuk éjszaka a csillagokat, hallgattuk a
hozzá tartozó mesét.” Még leírni is sok,
hát még mindezt átélni.

Kiss Béla vezérigazgató és Szabó
Tibor termelési vezérigazgató-helyettes
ismertette az ünnepségre kiírt pályáza-
tok eredményét és átadta a díjakat.

Makra Zsuzsannának, az iskola gaz-
dasági vezetõjének gondolatai zárták a
hivatalos ünnepséget. Ezután Vajda
Rudolf a terepen mutatta meg az egyes
létesítményeket, majd dr. Bondor Antal,
a KEFAG Zrt. igazgatóságának elnöke
pohárköszöntõjével kívánt további
eredményes munkát.

Ötéves a Vackor vár a nyíri erdõben



Kép és szöveg: Pápai Gábor
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