
ERDÉSZETI LAPOK
A Z  O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I  E G Y E S Ü L E T  F O L Y Ó I R A T A

CXLIV. évfolyam • 2009. október

ALAPÍTVA 1862-BEN



Hajdan gyõztes csata színhelyén példa-
mutató összefogással épült meg az aradi
vértanúk tiszteletére állított emlékoszlop-
együttes. A gondolat, melyet S. Nagy Lász-
ló vetett fel, termékeny talajba hullott a Pá-
kozdi Önkormányzatnál, a Honvédség és
Társadalom Baráti Körnél és a 16 támoga-
tónál, köztük az Országos Erdészeti Egye-
sületnél, a Nyugat-magyarországi Egye-
temnél, 8 erdõgazdasági részvénytársa-
ságnál és a nemzeti értékek védelmére oly
fogékony Ravazd néhány mecénásánál. A
14 emlékoszlop faanyaga a részvénytársa-
ságok erdeibõl került ki. Csibi László fa-
mûves fejtette le a rönkökrõl a felesleget,
és Világhy Árpád szobrászmûvész öntötte
bronzba a vértanúk képmását. A teljes

pompájukban díszlõ oszlopok Batthyány
Lajos (lásd még 327. oldal), elsõ felelõs
magyar miniszterelnök és az Aradon ki-
végzett tizenhárom vértanú emlékét idé-
zik. Az oszlopokra az õsi motívumvilág-
ból faragtak ornamentikát, az oldalukra a
tábornokok utolsó mondatait vésték. Az
emlékoszlopokat a tábornokok kivégzési
sorrendjében állították fel. 

Az ünnepségen köszöntõt mondott
Takács János, Pákozd polgármestere.
Bánffy György színmûvész a testamen-
tumokként is felfogható, a siralomház-
ban írt levelekbõl olvasott fel. Katona
Tamás történész olyan részletekkel is-
mertette meg a jelenlévõket, melynek
alapján nemcsak a kor hõseinek embe-

ri nagyságát, hazaszeretetét, becsületes-
ségét idézte meg, hanem rájöhettünk a
ma emberének kisszerûségére. Avató-
beszédet mondott Szekeres Imre honvé-
delmi miniszter. 

Az emlékoszlopokat Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök szentelte
föl, valamint Lackner Pál dandártábor-
nok, evangélikus püspök és Szabó István
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke nevében Kardos Péter pákozdi
református lelkész áldotta meg.

Öröm volt látni az eseményre szép
számmal megjelent erdészeket  is, akik az
Egyesület  által adományozott Batthyány
emlékoszlop elõtt sorakoztak. 

Pápai Gábor

Mártírok emlékmûve 
Pákozd, 2009. október 6.

Fotó: Zétényi Z.
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A harmadik oldal

APákozd Mészeg-hegyi Honvédelmi Emlékhelyén 2009.
október 6-án a 13 aradi vértanú és gróf Batthyányi
Lajos miniszterelnök kivégzésének 160. évfordulóján,

14 emlékoszlop avatásával emlékeztek a vértanukra. A hely-
szín az 1848-as gyõztes csata múzeuma elõtti dombra esett,
ahol korábban egy 1986-ban elhelyezett gránitszikla-tömb
„õrizte” „a Velencei hegységben végzett 1000. hektár erdõsítés”
eredményét, az Erdészeti Egyesület „üzenetét”. 

Úgy hiszem, hogy az emlékhelyek felértékelõdése jelzés
értékû. A következõkben hangsúlyosabbá kell tudatosítani
az elõdeinkkel megtörtént sorsfordító eseményeket, úgy is,
mint a mai életünk részeit, mert feledékenyebbé váltunk. E
szükségszerûséget erõsíti többek között az, hogy a korábbi
évszázados fejlõdési szakaszok folyamatai mára szinte év-
tizedekre „zsugorodtak”. A reakció idõszak csökkenésével,
az egysíkú értékrend – a tõke – túlsúlya miatt felhalmo-
zódni látszik a megválaszolatlan kérdések sora, amelyek
kockáztatják az emberi lét, a közösségek alapvetõ anyagi,
szellemi életfeltételeit. Ha ez folytatódik, romlik a nemzet
nyelve, eltûnik a közösségek mítosza, mint a szellem kol-
lektív emlékezete, akkor következményeként roppannak
meg a társadalom tartópillérei, szerkezete és járulnak a
szaporodó válságos helyzetek kialakulásához. 

A becsület, a tisztesség, az adott szó vagy az eskü hite-
le, a szolidaritás, az önzetlenség, morál jelentik azt a bi-
zalmi tõkét, amelyek minden emberi közösség, a nemzet
vagyonának talán legfontosabb elemei. Ezek azok a látha-
tatlan szeretet-javak, amelyekrõl a legkevesebbet beszé-
lünk, de rendkívüli jelentõségû vagyonelemei a nemzet-
nek, szakmai, közösségeknek is. Amit napjainkban foko-
zottan tapasztalhatunk a közéletben, az alapvetõ kulturá-
lis értékek romlottságában. Igazoltnak látszik, hogy „az
újvilág rendezettsége erkölcs nélkül zsákutca”. 

A kultúra megnyilvánulásait, hordozóit szakunknál is
értékként illik gondozni, a hagyományok tiszteletével, pl.
az egyetemünkön a tanulás mellett, a selmeci szellem; a
tisztesség, a szolidaritás, mint a „szimbolikus javak” ápolá-
sát. Szakunk sokat tett a közjóléti feltételek létesítése terén és
élen jár az emlékmûvek állításában. Ezek azok, amelyek a
nemzet, közösség spirituális talpazatát szilárdíthatják, s
ma elsõsorban a lelkeket kell a jó útra terelni, illetve a kö-
zösségek szeretet-javait kell a mély rétegekbõl elõhívni. 

Intés az emlékezõ Katona Tamás történész kiragadt
gondolata, amely szerint „az adott szónak, az eskünek sú-
lya volt, ezt az igazságot kellene ismét megszívlelni.” Lá-
zár Vilmos vértanú „üzenete”: „Aki becsületesen és tisztán
élte életét, nyugodtan tud meghalni”, és hasonló gondola-
tok talán segítenek a kollektív emlékezet, a lelkiismeret éb-
resztésében a kötelességek felismerésére, a tanulságok levo-
nására, hogy a jövõ nemzedéke szebb jövõt építhessen. 

Dr. S Nagy László.
a Szeniorok elnöke
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1. Alapgondolatok
Az erdészeti mûszaki fejlesztések helyze-
tének értékelésekor elõször meg kell fo-
galmazni az erdészeti mûszaki tudomá-
nyok helyét az erdészeti tudományok kö-
rében. Mit tekintünk erdészeti mûszaki tu-
dománynak; mitõl válik a mûszaki fejlesz-
tés erdészeti mûszaki fejlesztéssé, majd
ezáltal erdészeti mûszaki tudománnyá; mi
indokolja, hogy erdészeti jelzõt ragasz-
szunk a mûszaki fejlesztéshez, ha az az er-
dõgazdálkodást szolgálja; ezeknek a fej-
lesztéseknek az eredményei tekinthetõk-e
tudományos eredménynek; az erdészeti
mûszaki tudomány milyen kapcsolatban
van a „törzs” tudományokkal?

A legésszerûbb felfogás szerint az er-
dészeti mûszaki tudományokat az erdé-
szeti tudományok körébe kell sorolni.
Ekkor azonban felmerül a kérdés, hogy
mi az erdészeti tudomány? Feltehetõen
ezek egyikére sem adható éles definí-
ció, ezért körülírással lehet a fogalmak
határait kijelülni. Azért, hogy az erdé-
szeti mûszaki tudomány helyzetét érté-
kelni lehessen, és a témában tovább le-
hessen lépni a körülírásokat az erdésze-
ti tudományra és az erdészeti mûszaki
tudományra egyaránt meg kell adni.

1.1. Az erdészeti tudomány
Az erdészeti tudomány meghatározá-

sára kevesen vállalkoztak, illetve a koráb-
bi meghatározások esetenként mára már
nem érvényesek (Pl: Vasziljev, P.B.: Az er-
dészeti tudomány világnézeti kérdéseirõl.
Lesznoje Hosztjajsztvo 1948. 2. sz.). Ma-
gam is csak azért vállalkozom valamilyen
körülírásra, mert erre hivatott grémiumok
legjobb ismereteim szerint még ilyen
meghatározást nem fogalmaztak meg, azt
nyilvános szakmai viták után nem rögzí-
tették. Mivel a további elemzéseket csak
ennek tükrében lehet elvégezni a körülí-
rást magam végeztem el. Eszerint:

„Az erdészeti tudomány egy olyan
interdiszciplináris tudomány, amely fel-
használva a biológiai, mûszaki és köz-
gazdasági alaptudományok eredmé-
nyeit, azokat tudományos alapokon to-
vábbfejlesztve a korszerû erdõgazdál-
kodáson keresztül megteremti az erdõ
és a társadalom közötti kapcsolatot.”

1.2. Az erdészeti mûszaki tudomány
Az erdészeti mûszaki tudomány

olyan interdiszciplináris tudomány,
amely az alaptudományok eredményei-

re támaszkodva megteremti a termé-
szetközeli, többcélú erdészeti tevé-
kenységek mûszaki alapjait a tervezés,
a kivitelezés és az ellenõrzés területén,
valamint kidolgozza azokat a mûszaki
feltételeket, amelyek az erdõnek, mint
ökológiai rendszernek a fennmaradását
támogatják.

Az erdészeti mûszaki tudomány te-
rületéhez soroljuk az

– Erdõhasználat tudományterületét,
amely közvetlenül biztosítja az erdõ ja-
vainak átadását a társadalom részére...

– Erdõfeltárást, amely a logisztikai
rendszerben az erdõ javainak áramlását
szolgáló pálya és információs rendszer
fejlesztésének tudománya...

– Erdészeti gépészetet, amely az er-
dõgazdálkodást kiszolgáló gépek fej-
lesztését végzi az ökológiai feltételek-
nek, az erdei munkások igényeinek
megfelelõen az ezeket szolgáló infor-
mációstechnika felhasználásával...

– Erdészeti geodéziát, amely az erdé-
szeti tervezés és ellenõrzés számára
szükséges térbeli információk megszer-
zésének mûszaki hátterét és az adatbá-
zis-kezelés informatikai alapjait fejleszti.

– Erdészeti vízgazdálkodást, amely a
hidrológiai folyamatok feltárásával az
ökológiai rendszer és víz kapcsolatát
kutatja, valamint fejleszti a vízkormány-
zás mûszaki berendezéseit az erdõ igé-
nyeinek megfelelõen.

2. Az erdészeti mûszaki tudomá-
nyok helyzetének változása az

utolsó 20 évben
A mûszaki fejlesztések mindenkori
színvonala függ

– a szakterület társadalmi elfogadott-
ságától,

– a nemzetgazdaság helyzetétõl
– a szakterület igényétõl a fejleszté-

sek iránt,
vagyis a szakma mûszaki fejlettségé-

tõl és igényességétõl. Az erdészeti mû-
szaki fejlesztések helyzetét, a változá-
sok irányát és a mûszaki fejlesztések jö-
võbeni irányát ezek tükrében lehet csak
meghatározni.

A politikai és gazdasági átalakulás idõ-
pontja elõtt (1989 elõtt) az erdõ javai iránt
megnyilvánuló társadalmi igények között
mértékadó volt a fának, mint nyersanyag-
nak a megtermelése. Az értékmérõ a köz-
gazdasági eredmény volt, az erdõgazdál-
kodás közgazdasági sikerágazatnak szá-
mított. Az erdészeti mûszaki tudományok
közül azok fejlõdtek dinamikusan, ame-

lyek ezeket a célokat szolgálták. Kutatá-
sok folytak a fakitermelés gépei, a fa-
anyagmozgatás gépei, az erdészeti útépí-
tés fejlesztésére. Volt önálló erdészeti
gépgyártó vállalat, voltak erdészeti mély-
építõ vállalkozások, ahol megjelentek a
fejlesztési igények, illetve a fejlesztések és
tudományos eredmények érdeklõdésre
tartottak számot és beépültek a minden-
kori gyakorlatba. A mûszaki fejlettség
adott stádiumában a geodézia területéhez
tartozó feladatokat el lehetett látni a ha-
gyományos ismeretekkel, a számítástech-
nika és információs technika robbanása
még nem következett be. A vízgazdálko-
dási kutatások bár folytak, de eredményei
még nem érhettek be. A hazai viszonyok-
nak megfelelõ korszerû erdészeti vízgaz-
dálkodás alapjait az 1970-es években fo-
galmazták meg, komplex vízgyûjtõre ki-
terjedõ és csapadékeseményekhez kötött
kutatások alapjait az 1980-as években
rakták le. A pillanatnyi szakmai érdekte-
lenség miatt ezeknek a kutatásoknak a tá-
mogatottsága alacsony volt.

A politikai és gazdasági átalakulások
elsõ idõszakában a társadalom és az er-
dõ viszonya mélységesen átalakult. Már
nem az alapanyag-termelés lett fontos,
hanem megjelentek a természetvédel-
mi, közjóléti és egyéb szolgáltatások
iránti igények, amelyek új megvilágítás-
ba helyezték az erdészeti szakemberek
munkáját és ezzel kapcsolatban a mû-
szaki fejlesztések irányát. Már nem az
volt a fontos, hogy az erdészeti szakem-
berek mit tartanak jónak és azt a társa-
dalom felé közvetítik, hanem az vált
fontossá, hogy ezt miként ítéli meg a
társadalom. Talán ennél is fontosabb és
eszmeileg meghatározó változást jelen-
tett az, hogy a társadalom az erdõ java-
it nem juttatásként kívánta élvezni, ha-
nem megrendelõként lépett fel az erdõt
kezelõvel szemben. Erre az idõszakra
esik a tõkefelhalmozás ideje, amikor a
nehéz gazdasági helyzetben a nyeresé-
get növelõ tevékenységeknek volt el-
sõbbségük. Az infrastruktúra célú fej-
lesztések, továbbá általában a kutatás
és fejlesztés finanszírozása az ilyen idõ-
szakokban megtorpan, az adott idõ-
szakban meg is szûnt. Az áttérés a nye-
reségérdekeltségû gazdálkodásra azt is
jelentette, hogy az állami erdõgazdálko-
dás területén – amelynek példamutató
gazdálkodást kell folytatni - megszün-
tették a nyereséget nem hozó egysége-
ket, privatizálták azokat a tevékenysé-
geket, amelyek arra alkalmasak voltak.

KOSZTKA MIKLÓS*

Az erdészeti mûszaki tudományról

* egyetemi tanár, NyME Erdõmérnöki Kar
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A fakitermelés és a faanyagmozgatás
vállalkozók kezébe került. A nyomott
vállalkozási díjakért dolgozó kényszer-
vállalkozóknak nem volt forrása a mû-
szaki fejlesztésekre, különösen azok tá-
mogatására.

Az erdészeti útépítések az állami támo-
gatás megszûnése miatt megszûntek. A
piaci versenyben elvérzõ kis erdészeti
útépítõ vállalkozásokat az erdõgazdasági
rt.-k felszámolták, az erdészeti útügy mint
olyan, három év alatt teljesen tönkre-
ment, megszûnt. Ezáltal felszámolták az
erdészeti útépítés mûszaki hátterét, de
ami ennél sokkal kellemetlenebb, sõt tra-
gikusnak mondható, hogy leépült az a
szellemi kapacitás, amely az erdõben fo-
lyó különleges mélyépítési feladatokat az
új igényeknek megfelelõen tovább tudták
volna vinni. Ezek helyét elfoglalták a kö-
zútépítésben gyakorlatot szerzett jó szán-
dékú vállalkozók és nyereségvadász úté-
pítõ sarlatánok, ami az erdõfeltárás és az
erdészeti útépítés társadalmi megítélését
nem helyezi kedvezõ megvilágításba. Az
erdõfeltárás és erdészeti útépítés kutatás-
fejlesztési bázisa az Erdõfeltárási és Víz-
gazdálkodási Tanszék (EFELT) maradt. A
támogatás nélkül folyó kutatási-fejlesztési
munkákat a tanszék saját tervezési mun-
káiért kapott tervezési díjakból valósította
meg. A folyamatosan biztosított erdészeti
megbízások hiányában a kutatási-fejlesz-
tési témákat az erdõgazdálkodás terüle-
tén kívül is keresni kellett. A speciális, er-
dészettel összefüggõ ismeretek eróziója
ezzel megkezdõdik.

Erre az idõszakra esik az információs
technika rohamos fejlõdése is. Megszû-
nik a számítógépekre vonatkozó keres-
kedelmi korlátozás, robban a mobiltele-
fónia, megjelenik a GPS, a GIS, a lézer-
szkenner. Ennek követése a pénzügyi
háttér hiánya miatt a korábbi lemaradást
még tovább növelte. A tragikus lemara-
dást a Földmérési és Távérzékelési Tan-
szék munkatársainak önfeláldozó hiva-
tástudata mentette meg a teljes összeom-
lástól, amely mára egyes területeken
elérte a töretlen fejlõdésû társadalmi be-
rendezkedésû országok színvonalát. A
fennmaradásért folytatott küzdelem
azonban rengeteg energiát von el a ku-
tatásoktól. A tématerületen a gyakorlati
igények kielégítésére egyes igényesebb
erdõgazdálkodással foglalkozó szerve-
zetek maguk fogtak hozzá a fejlesztések-
hez, mert arra a gazdasági kényszer rá-
szorította õket. Rendkívül sajnálatos,
hogy ezek a fejlesztések részben elszige-
telten, korlátozottan folynak, illetve az
eredmények mögé nem áll fel egysége-
sen a hazai erdõgazdálkodás.

Az erdészeti gépészeti kutatások az
ERTI-ben megszûntek, az erdészeti
gépgyártók is bezárták kapuikat. A ku-
tatás-fejlesztés bázisa az Erdészeti Gép-
tani Tanszék maradt. Ennek a szellemi
kapacitásnak a bázisán csírázhat ki az
hazai erdészeti gépesítési kutatás-fej-
lesztés. Ezt biztosítja az ÁPV Rt. haté-
kony támogatásával létrejött „Dr. Káldy
József Erdészeti Gépfejlesztõ Központ”
és a hozzá csatlakozó fejlesztõ szerve-
zet. A kialakított szellemi és anyagi bá-
zis hatékonyan csak megfelelõ megren-
delések esetén lesz életképes.

Erdészeti vízgazdálkodási kutatáso-
kat folytat az ERTI és az Erdõfeltárási és
Vízgazdálkodási Tanszék (EFELT). Az
EFELT-en folyó kutatások megindításá-
nak pénzügyi alapjait az Erdõfeltárási
és Vízgazdálkodási Tanszék saját forrá-
sokból finanszírozta. A minimális forrá-
sok miatt visszaesés nem következett
be, de fejlõdni is csak nagy áldozatok
árán lehetett. Az elért eredmények túl-
mutatnak az erdészet érdeklõdési kö-
rén, ami azt eredményezte, hogy pályá-
zatokon elnyert pénzeszközökkel a ku-
tatások mára fenntarthatók. A kutatások
irányát azonban megszabja az, hogy az
elnyert pályázat milyen tevékenységet
támogat. Az ERTI kutatási témája fõként
ökológiai irányultságú. Forrásait köz-
ponti támogatásból, pályázatokból és
egyéb bevételeibõl táplálja.

3. Kutatások pénzügyi támogatása
Az elõzõekbõl látszik, hogy a kutatás-fej-
lesztés akkor folytatható, ha van megren-
delõ, illetve az eredmények eladhatók.
Rendkívül nehéz azonban a második utat
járni, mert az „árut” a kutatási eredményt
úgy kell elõállítani, hogy annak még nincs
meg a fedezete. Kérdéses az is, hogy az
eredményekre van-e piacképes kereslet,
van-e igény a korszerûbb megoldásokra?
Akkor, amikor jelentõs mûszaki területe-
ken folyó munkákat kényszervállalkozók-
kal végeztet az erdõgazdálkodó, akkor ez-
zel ezeken a területeken letette a mûszaki
fejlesztés iránti igényét is a válláról.

A kutatás pénzügyi támogatásának
vizsgálatakor fel kell tenni a következõ
kérdéseket:

– Hol van a helyünk?
– Kinek az érdeke az erdészeti mû-

szaki kutatások fenntartása?
Az erdészeti ágazaté?

Ha igen, akkor az ágazati veze-
tési struktúrában hol helyezke-
dik el az illetékes?

Más ágazat feladata?
Ha igen ott nem tekintenek
minket kuriózumnak?

– Ki finanszírozza a kutatásokat?
– Hol ered a forrás?
Az erdészeti kutatások szakági támo-

gatása jelentõsen csökkent, gyakorlatilag
megszûnt. Az ERTI kénytelen volt koráb-
ban eredményes kutatási témákat felál-
dozni azért, hogy a megváltozott társa-
dalmi körülmények között nagyobb ér-
deklõdésre számot tartó kutatásait fenn
tudja tartani. Ennek esett áldozatul a ko-
rábban magas szinten mûvelt mûszaki –
alapvetõen gépesítés irányultságú – kuta-
tási terület. Az erdészeti kutatás és mû-
szaki fejlesztés másik bázisa az Erdõmér-
nöki Kar. A Kar 1991-ben nyújtott be pá-
lyázatot az FVM Erdészeti Hivatalához,
aminek alapján a tanszékek kutatási célú
támogatást kaptak. Ez a támogatás egy-
szer, egy évben történt meg. Késõbb a
meginduló általános kutatástámogatási
rendszer keretében kellet a pályázatokat
benyújtani, ahol együtt kell versenyezni
a „törzs” tudományok pályázóival. Ez je-
lentõs hátrány, mert az erdészeti célú ku-
tatások eredményei végeredményben
csak erdészeti szakterületen, az erdõgaz-
dálkodás szempontjából érdekesek.

A korábban feltett kérdésekre a vá-
lasz csak az lehet, hogy az erdészeti ku-
tatásoknak azt a részét, amely a társtu-
dományok eredményeit fejleszti tovább
és teszi erdészeti körülmények között
használhatóvá, központilag – a magyar
erdõk tulajdonosának – kell finanszíroz-
ni. A kutatások másik részét, az eredmé-
nyeket közvetlenül hasznosító erdõgaz-
dálkodóknak kell támogatni, akik a ma-
gyar erdõk vagyonkezelését végzik. A
támogatást ezért az MNV Zrt. Erdészeti
Portfóliójának kellene biztosítani. Erre
jó példa volt a reorganizációs hiteltámo-
gatás, amivel a vagyonkezelõ a rt.-okat
támogatta és annak jelentõs részét erdõ-
feltárásra fordították. A hirtelen megnö-
vekedett beruházási hajlam és lehetõség
olyan igényeket támasztott, amelyeket
csak jelentõs fejlesztésekkel lehetett kö-
vetni. Ezeket a lehetõségeket meg lehe-
tett ragadni és áttételesen fejlesztési
pénzeszközökhöz lehetett jutni. Ez a le-
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hetõség csak ideiglenesen mûködött és
a kutatók-fejlesztõk szó szerinti szellemi
és fizikai kizsákmányolásával járt.

A kutatások támogatásának egy új
rendszere alakult ki 2005-ben. Ennek
lényege, hogy a kutatási eredménye-
ket felhasználó gyakorlat és a költség-
vetés közösen támogatnak egy-egy na-
gyobb, átfogó kutatási programot.
Ezekre a kutatási programokra külön
szervezetek alakultak, a Regionális
Egyetemi Tudásközpontok. Az erdõ-
gazdálkodás és a faipar különbözõ ku-
tatási részprogramjait fogja össze az
Erdõ- és Fahasznosítási Regionális
Egyetemi Tudásközpont (ERFARET),
amelynek szervezetén belül van lehe-
tõség a mûszaki fejlesztések témájának
támogatására, vagy a Környezeti erõ-
forrás-gazdálkodási és -védelmi Koo-
perációs Kutatási Központ (KKK Sop-
ron), amely a környezeti kutatásokat
támogatja, mint amilyen a vízgazdálko-
dás témája. Az elképzelések szerint a
kutatási-fejlesztési eredményekre éhes
gyakorlatnak kellene a kutatóhelyeket
igényeikkel megtámadni. A gyakorlat
azonban az, hogy a kutató-fejlesztõ
szervezetek próbálják rávenni a gya-
korlatot az együttmûködésre. Az erdé-
szeti kutatás-fejlesztés területén nem
jelent elõnyt a regionalitás, célszerûbb
lenne, ha az erdõgazdaságok az ország
teljes területérõl részt vehetnének a
programban.

4. Kitekintés
Az erdészeti mûszaki kutatás-fejlesztés
helyzetét a világban úgy ismerhetjük
meg, ha tanulmányozzuk a külföldi szak-
irodalmat és vizsgáljuk a külföldi konfe-
renciákon megvitatott témákat. A vizs-
gálat idõpontjának a 2002. évet válasz-
tottam, mert ez volt a nagy társadalmi
átalakítási kísérleteket megelõzõ utolsó
nyugodalmas év, ami után a kialakuló-
ban lévõ oktatási-kutatási struktúra ro-
hamos átalakítása megkezdõdött, to-
vábbá ebben az évben tartotta ülését
Magyarországon a Német Erdészeti Ku-
tatóintézetek Szövetségének Erdészet-
technikai Szekciója és így közvetlen in-
formációt és betekintést kaphattam
munkájukról. 

Részletes elemzést lehetett készíteni
a „AFZ-Der Wald” címû folyóirat 2001.
évi tartalomjegyzéke alapján, amely a
cikkeket a német erdészeti tudomány-
területi felosztás szerint mutatja be. A 9
fõ tématerületet összesen 397 cikkben
jelenítik meg. A vizsgálatunkat képezõ
mûszaki témákkal 101 cikk foglalkozik.
A cikkek altémák szerinti megoszlását

az 1. táblázat mu-
tatja be.

Az „AFZ-Der
Wald” címû folyói-
rat 2002-2003. év-
folyamainak ilyen
mélységû elemzé-
sére nem volt lehe-
tõségünk, mert hiá-
nyoztak az egysé-
ges beosztást tar-
talmazó tartalom-
jegyzékek. A tár-
gyalt mûszaki té-
mák megoszlását a
2. táblázat foglalja
össze.

A „FORSTzei-
tung” alapján készí-
tett elemzést a 3.
táblázatban mutat-
juk be. Itt sem lehe-
tett a német beosz-
tást megtalálni a ko-
rábbiakhoz hasonló
okok miatt. A saját
csoportosítás azért
is vitatható, mert a
besorolás mindig
szubjektív. (Pl.: A
logisztika és a klí-
maváltozás címû cikk hova sorolható?)

Nagyon érdekes a cikkek tartalma. A
legújabb informatikai fejlesztések erdé-
szeti használatának vizsgálata mellett
foglalkoznak a különféle károsítások
mérséklésével. A kutatásokban hangsú-
lyosan jelenik meg a talajkárok elkerü-
lésének lehetõsége. Ehhez vizsgálják a
talaj tömörödésének folyamatát, ennek
hatását a növényzetre, a megelõzést kü-
lönféle járószerkezetek használatával és
a feltárás és útépítés szerepével. A kuta-
tásokban felhasználják a CT, GPS, GIS
segítségét.

Megjelenik a legkorszerûbb távérzé-
kelési módszer, a lézerszkenner hasz-
nálatának vizsgálata erdészeti körülmé-
nyek között, erdészeti feladatok végre-
hajtására.

Különösen fontosak azok a kutatá-
sok, amelyek a baleset-elhárítással, az

ergonómiával foglalkoznak. Nagyon je-
lentõs fejlesztések és kutatások folynak
az erdészeti munkák könnyítésére és a
munkások védelmére.

A Német Erdészeti Kutatóintézetek
Szövetsége Erdészettechnika Szekciójá-
nak soproni ülésén elhangzott elõadá-
sokat áttekintve a következõ eredmé-
nyeket kapjuk:

– erdõfeltárás 3 elõadás (1 hazai
szerzõ)

– munkatudomány 5 elõadás 
– erdészeti gépesítés 5 elõadás (3 ha-

zai szerzõ)
– fakitermelés 5 elõadás
– környezettechnika 5 elõadás (1 ha-

zai szerzõ)
– termõhely 5 db elõadás
A bemutatott kutatási témákat átte-

kintve megállapíthatjuk, hogy a német
kutatók az emberi tényezõket, az öko-

1. táblázat

2. táblázat

3. táblázat
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lógiai problémákat, az informatika
technológia alkalmazásának lehetõsé-
gét vizsgálják.

Tanulságos a Baden – Württembergi
Erdészeti Kutatóintézet 2002. évi kuta-
tási tervének tanulmányozása is. Ebbõl
kitûnik, hogy az intézetben 23 kutatási
téma fut, amelyeknek idõtartama 2-5 év
között változik, biztosítva ezzel a kuta-
tások pénzügyi hátterét és a kutatók eg-
zisztenciális biztonságát.

5. Az erdészeti mûszaki tudomá-
nyokkal szemben támasztott kö-
vetelmények, azok változása, jö-

võbeni szerepe, igények
Az erdészeti mûszaki tudományokkal
szemben támasztott követelményeket
úgy lehet megfogalmazni, hogy a társ-
tudomány eredményeit az erdészet ré-
szére tegye felhasználhatóvá. Ez nem
egyszerû adaptálás, hanem esetenként
konkrét alaptudományi kutatásokat
igénylõ feladat.

A változások irányát nehéz kijelölni.
Ennek oka az, hogy a magyar erdõgaz-
dálkodás alapvetõ változás elõtt áll. Az
alapanyag-termelés elsõdlegességét fel
kell váltani a valóban természetközeli,
többcélú erdõgazdálkodásnak, figye-
lembe véve a tulajdonosi szerkezetvál-
tást is. Ez a folyamat korábban lejátszó-
dott a nyugat-európai erdõgazdálkodás-
ban, aminek eredményeként kialakult a
megfelelõ erdészeti politika is. Ez az át-
alakulás azonban ott olyan idõszakban
történt meg, amikor az erdõgazdálkodás
infrastruktúrája már kialakult.

A kérdés az, hogy az erdõgazdálkodás
társadalmi megítélése, a jelenlegi erdésze-
ti politika meddig fogadja el jelenlegi er-
dõgazdálkodási szemléletünket. Ameny-
nyiben az erdõgazdálkodás tevékenysé-
gét továbbra is az árbevételtõl függõ alap-
anyag-termelés határozza meg, akkor a
mûszaki fejlesztéseknek ezt az irányt kell
kiszolgálni. Amennyiben az erdõtõl, mint
korlátozott tulajdontól a társadalom a ter-
mészetközeli, többcélú erdõgazdálkodást
kéri számon – tudomásul véve, hogy ága-
zatunk közvetlen részesedése a GDP
megtermelésében elenyészõvé válik –,
akkor a belterjes erõgazdálkodás mûszaki
feltételeinek megfelelõ mûszaki fejleszté-
seket kell végrehajtani.

Mindkét esetben a piaci versenyké-
pesség fenntartása érdekében a tágab-
ban értelmezett logisztikához tartozó
fejlesztéseket kell komolyan szorgal-
mazni. Amennyiben a logisztika az in-
formáció és anyag- (ember-) áramlás,
akkor ennek feltételeit kell biztosítani
az informatikai berendezések és eljárá-

sok, az anyag-ember alrendszer áramlá-
sát biztosító berendezésekkel és pá-
lyákkal. Ebben az esetben súlypontelto-
lódások is bekövetkeznek, amelyek az
embert és a környezetet helyezik a kö-
zéppontba a közgazdasági szabályozók
helyett. Az erdõtelepítés, az erdõfelújí-
tás, az erdõnevelés folyamatában bekö-
vetkezõ változások szintén maguk után
vonják és meghatározzák a mûszaki fej-
lesztés irányát. Az informatikai fejlesz-
téseknek jelentõs szerepe lesz az erdõ-
nek, mint életközösségnek a megisme-
résében és a lejátszódó folyamatok mo-
dellezésében. Az adatgyûjtés, adat-
áramlás korszerû berendezéseit ezeken
a területeken is fel kell használni. 

A magyar erdõgazdálkodás és a mû-
szaki fejlesztések irányának kijelölése-
kor figyelembe kell venni az EU-ban lé-
võ erdõgazdálkodók eredményeit és tö-
rekvéseit. Fõként a folyamatokat kell ta-
nulmányozni, mert a mûszaki megoldá-
sokat csak erõs kritika után lehet és sza-
bad átvenni. A mozaikos termõhely, a
geológiai viszonyok, a lombos állomá-
nyok részaránya mind olyan feltétel-
rendszer, amely megnehezíti a mûszaki
megoldások átvételét. A fejlesztések
irányát azonban figyelembe kell venni.
Különösen fontos lenne átvenni azokat
az etikai elveket, amelyek az EU-ban
természetesek és minden tevékenysé-
get áthatnak:

– folyamatos törekvés a káros kör-
nyezeti hatások csökkentésére,

– távlati, átfogó ökológikus és öko-
nómikus gondolkozás,

– a saját szakterület példamutató ke-
zelése.

A közeli jövõt szemlélve tudatosodni
kell annak, hogy a kutatások, fejleszté-
sek eredményeit az EU-normák szerint
fogják vizsgálni. Mûszaki szempontból
ez azt jelenti, hogy a vizsgálatokat akk-
reditált laboratóriumokban kell elvé-
gezni, hiteles eredményeket csak kor-
szerû informatikai eszközökkel begyûj-
tött és feldolgozott adatokra támasz-
kodva lehet elérni, önálló, alkotó gon-
dolatoknak kell megszületni. 

Az erdõgazdálkodásban meghatáro-
zó lesz a TTT (Természetközeli, Több-
célú, Többtulajdonosú) gazdálkodás. A
tanúsítások ki fognak térni a természet-
és környezetvédelmi kérdésekre. Az er-
dõgazdálkodás széleskörûen értelme-
zett termékeit csak akkor fogja a társa-
dalom átvenni és annak értékét megfi-
zetni, ha ezeknek az elveknek megfe-
lelnek. Lehet, hogy egy-egy termék ára
közgazdaságilag elõnyös lesz, de
amennyiben az nem felel meg a kör-

nyezetvédelmi tanúsításoknak, akkor
azt nem lehet értékesíteni. Ezeket a fel-
tételeket csak mûszaki fejlesztéssel le-
het megvalósítani.

Fontos feltétel, hogy a mûszaki fej-
lesztés – kutatás az élenjáró hazai gya-
korlatot megelõzze. Amennyiben a hazai
erdészeti mûszaki fejlesztések a gyakor-
latban folynak, azok elaprózódnak, nem
válnak általánossá, végül elsikkadnak.

Igényes erdõgazdálkodás, igény a
mûszaki fejlesztések iránt, igényes (fej-
lõdési irányokat ismerõ, a külföldi szak-
irodalmat tanulmányozó) kutatók-fej-
lesztõk megfelelõ egzisztenciális háttér-
rel, a gyakorlatban közvetve és közvet-
lenül felhasználható eredményeket adó
igényes kutatási feladatokkal fogják je-
lenteni a mûszaki fejlesztés teljes rend-
szerét. Amíg ebben a láncban szakadás
lesz, addig a hazai mûszaki kutatás-fej-
lesztés nem lesz sem belföldön, sem
külföldön sikeres.

6. Erõforrások az erdészeti mû-
szaki kutatásokra

A korábbi elemzésekbõl látható, hogy
az erdészeti mûszaki kutatások erõfor-
rásai hogyan alakulnak. Az erõforráso-
kat két szempont szerint kell vizsgálni:

– anyagi erõforrások,
– kutatási kapacitások (szervezetek,

személyek).
Az anyagi erõforrások helyzetének

bemutatása megtörtént.
A kutatási kapacitásokat áttekintve

megállapítható, hogy a fõ erdészeti mû-
szaki területen az a következõképpen
alakul:

– Erdõhasználat tudományterületét
Magyarországon egyetlen helyen, a
NyME EMK Erdõhasználati Tanszékén 4
fõ mûveli.

– Erdõfeltárási kutatásokat 3 fõ okta-
tó és 2 fõ doktoráns folytat. Ezt támo-
gatja az Úttechnikai Labor, ahol talajme-
chanikai és útpályaszerkezet vizsgálato-
kat lehet elvégezni. A feltáróhálózat ter-
vezésével összefüggõ fejlesztések az er-
dészeti ágazaton belül hasznosulnak;
az útépítés, útfenntartás területén elért
eredmények a társtudományok érdek-
lõdését is felkeltette.

– Erdészeti gépészeti kutatásokra ren-
delkezésre áll 3 fõoktató 1 fõ tanszéki
mechanikus, 2 fõ technikai szakoktató. A
kutatásokat a „Dr. Káldy József Erdészeti
Gépfejlesztõ Központ” és a hozzá csatla-
kozó fejlesztõ szervezet támogatja.

– Erdészeti geodéziai kutatások a
NyME EMK Földmérési és Távérzékelési
Tanszéken folynak (4 fõ oktató). A geo-
informatikai szoftver-fejlesztésben jelen-
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tõs eredményeket ért el a DIGITERRA
BT., amely fejlesztéseit piaci körülmé-
nyek között értékesíti sikeresen. Kisebb
alkalmazott kutatásokat folytat egy-egy
olyan erdõgazdaság, amely nem kíván
lemaradni a mûszaki fejlesztésekben.
Ezek a fejlesztések, kutatások fõként a
geoinformatika és távérzékelés témáit
ölelik fel.

– Erdészeti vízgazdálkodási kutatá-
sok folynak a NyME EMK Erdõfeltárási
és Vízgazdálkodási Tanszékén 3 fõ ok-
tatóval, valamint 2 fõ doktoránssal.
(Utóbbiak tevõlegesen bekapcsolód-
nak az erdészeti vízgazdálkodási kuta-
tásokba.) A kutatás hátterét a Hidegvíz-
völgyi kutatóbázis képezi. Vízgazdálko-
dási kutatások folynak az ERTI-ben (2
fõ kutató), ahol fõként az ökológiai
összefüggéseket vizsgálják. A két kuta-
tóhely kutatási témái még nem fedik
egymást, eredményeik a szorosabb
együttmûködés kialakulása esetén egy-
mást kiegészíthetik. A Hidegvíz-völgyi
kutatóbázison az erdõ vízháztartásának
megismerését és modellezését célzó
kutatások eredményei kivívták a „törzs”
tudományok elismerését.

A kutatási erõforrások helyzetét a
fentiek alapján nem kell különösebben
elemezni. A viszonylag nehéz körülmé-
nyek ellenére elért eredmények a meg-
lévõ emberi erõforrások erejét jelzik.

7. Az erdészeti mûszaki kutatók-
fejlesztõk egzisztenciális fejlõdé-

sének lehetõsége
Az elemzésbõl látható, hogy a kutatáso-
kat fõként egyetemi oktatók végzik,
akik az egyre növekvõ oktatási felada-
tok mellett és az egyre jobban ellehetet-
lenülõ mûködési feltételek között egyre
kevésbé tudnak hatékonyan kutatni és
egyre kevesebb idejük marad a publi-
kációk elkészítésére. Pedig az egyetemi
oktatók elõmenetele és egzisztenciális
biztonságuk is a fajsúlyos publikációk
számától függ.

Milyen lehetõségei vannak az erdé-
szeti mûszaki szakterületen dolgozó fej-
lesztõnek, kutatónak, hogy eredménye-
it publikálja és publikációinak mekkora
súlya lesz?

A hazai erdészeti szakirodalom sze-
rénynek mondható. Az Erdészeti Lapok
nehéz feladatot vállal azzal, hogy az
OEE lapjaként szeretné kiszolgálni az
egyesületi lapból származó széles igé-
nyeket és megjelentet új kutatási ered-
ményeket bemutató cikkeket is. Ez mél-
tányolandó törekvés, de a megjelenõ
cikkek témakörét a szerkesztõbizottság
határozza meg, amelyik a nagyobb ér-

deklõdésre számot tartó cikkek megje-
lenését szorgalmazza, a néha kissé szá-
razabb mûszaki tartalmú cikkek helyett.

Az Erdõmérnöki Kar most megindu-
ló angol nyelvû tudományos folyóirata
az Acta Sylvatica et Lignaria Hungarica
csak olyan erdészeti tudományos ered-
ményeket közöl, melyek nemzetközi
tekintetben is figyelemre méltók. Ennek
megítélése szintén a szerkesztõbizott-
ság hatásköre.

A környezõ országok szaklapjaiban
a publikálás szintén nehézkes. A magas
hegyvidéken folyó erdõgazdálkodással
összefüggõ mûszaki problémák nagyon
eltérnek a sík-, domb-, és középhegysé-
gi viszonyok között megoldandó mû-
szaki problémáktól, de utalhatnék itt is-
mét a fafaj-összetételre, a mozaikos ter-
mõhelyre, a erdõgazdaságok mûszaki
fejlettségére stb. A nagyon eltérõ körül-
mények miatt a hazai fejlesztések a ha-
zai problémákat hivatottak megoldani,
ezért azok akár hungarikumnak is te-
kinthetõk. A hazai eredményeket itthon
kell elismerni és azt súlyának megfele-
lõen értékelni. 

Az erdészeti mûszaki fejlesztések
eredményei elhelyezhetõk a „törzs” tu-
dományok szaklapjaiban is, amennyi-
ben azt, mint a mûszaki tudomány egy
hajtásának tekintik. Sajnos ezeknek a
lapoknak a súlya is nulla a tudományos
értékelés szempontjából, ezért ezekben
a lapokban szintén csak erkölcsi dicsõ-
ség a megjelenés.

A lehetõségek sorát még tovább le-
hetne elemezni, de teljesen felesleges,
mert egyelõre a felsorolt lehetõségek
mind nulla súllyal rendelkeznek. Meg-
jelenhetnek a cikkek, az elszámoláskor
azonban a publikációs tevékenység ér-
téke nulla lesz. 

A mûszaki fejlesztõ-kutató maga sem
egyszerû eset, mert a mûszaki problé-
ma megoldásával befejezettnek tekinti

munkáját, ezután még elkészíti az ered-
ményeket bemutató cikket, de arra ese-
tenként már nincs türelme, hogy a fõ-
szerkesztõt folyamatosan ostromolja a
megjelentetésre. Különösen kedvét sze-
gik, amikor a cikket egy kevésbé kom-
petens személynek adják ki bírálatra,
aki elidõzik a cikken és annak megjele-
nése húzódik. Amikor pedig kiderül,
hogy munkájának értéke nulla lesz, a
publikációs tevékenységet más, általa
értékesebbnek tartott tevékenységgel
váltja fel.

Az egész eszmefuttatást aprópénzre
váltva tehát: a fiatal kutató addig, amíg
meg nem szerzi a PhD fokozatot, hajtva
és sarkallva van arra, hogy tûzön-vízen
keresztül megjelentesse értékes gondo-
latait. Ezután habilitálni kellene, végül a
versenyben legjobbnak egyetemi tanári
címet kellene elérni. Amennyiben
azonban a tudománymérés általános
szabályait fogjuk alkalmazni, akkor az
erdészeti tudomány egy-egy szeletében
nem fogunk tudni professzort kinevel-
ni. Ez a tudományterület elsorvadásá-
hoz vezethet, ami hosszú távon az er-
dõmérnöki hivatás leépülését fogja
eredményezni.

Nagyon célszerû lenne elfogadni azt
az álláspontot, hogy az erdészeti tudo-
mány az erdészeti biológiai, erdészeti
mûszaki és erdészeti közgazdasági tu-
dományok azonos súlyú összessége,
amelynek különlegessége miatt az álta-
lános tudományértékelési rendszereket
nem célszerû alkalmazni. Mivel az erdé-
szeti tudományterület nagysága miatt át-
tekinthetõ, egy-egy személy tudomá-
nyos és iskolateremtõ munkáját a téma-
körben jártas, vagy ahhoz közelálló, ob-
jektív tudományos bizottságnak kellene
megmérni. Ebben nagy szerepe lehet az
önállóan írt cikkek és egyéb publikáci-
ók számának, függetlenül attól, hogy az
milyen súlyú lapban jelent meg.

Eladó erdészeti csemete:
· Magyar kõris 1/0 40/80 cm  (származás: Duna-Tisza köze: Dabas) 60 e db
· Akác 1/0 50/100 cm  (származás: Pusztavacs )                 30 e db

Eladó díszfa:
Oszlopos tölgy   konténeres 100/200 cm  (emlékfásításhoz, parkosításhoz) 1 e db
Egyéb díszfák, díszcserjék nagy választékban eladók: 

Czeróczki Díszfaiskola és Erdészeti Csemetekert
2373 Dabas Peszéri u.7.

Fax: 06 29 367-710 • Tel.: 06 9-838-545
E-mail: czeroczki@dabasnet.hu • czeroczkiandras@gmail.com

www: czeroczki.gportal.hu



Magyarországon a folyamatos erdõ-
borítást biztosító természetközeli
erdõgazdálkodási módszerek iránt
növekvõ társadalmi igény tovább
ösztönzi a nem vágásos erdõkezelé-
si üzemmódok térhódítását. Ezek
közül jelentõs szerep jut az erdésze-
ti igazgatás által kiemelten támoga-
tott – az erdei ökoszisztémában le-
játszódó önszabályozó természeti
folyamatokra alapozó – szálaló és
átalakító üzemmódoknak, mivel az
így kezelt erdõk védelmi és közjólé-
ti funkcióik mindegyikét magas
szinten képesek a gazdálkodás mel-
lett is betölteni. 

Az elmúlt években a szálaló – a
rendszeres, és az erdõ folyónövedéké-
hez igazodó mértékû fahasználatokkal
(szálalás) történõ erdõkezelés, amely-
nek során az erdõnevelési és a vég-
használati/erdõfelújítási idõszakok
nem különülnek el egymástól –, és az
átalakító üzemmódban – melynek el-
sõdleges szakmai célja a vágásos
üzemmódról a szálaló üzemmódra va-
ló áttérés – kezelt erdõterületek aránya
a vágásoshoz viszonyítva tovább növe-
kedett. Korlátozó tényezõként szerepel
az a tény, miszerint a folyamatos erdõ-
borítást biztosító üzemmódok csak ab-
ban az esetben alkalmazhatók, ha a ter-
mõhelyi és erdõállomány-viszonyok
azt lehetõvé teszik. 

Az Országos Erdõállomány Adattár
adatai alapján 2004-tõl mintegy 8350 ha
szálaló, 2005-tõl pedig 12 150 ha átala-
kító üzemmód került bevezetésre a kör-
zeti erdõtervezés során. Jelenleg a fo-
lyamatos erdõborítást biztosító erdõke-
zelési üzemmódok összterülete eléri a
20 500 ha-t. 

Az alábbiakban az adatok további
feldolgozása során szerzett tapasztala-
tokat és értékeléseket szeretnénk köz-
readni és megosztani.

Az 1. ábrán a szálaló és átalakító
üzemmódok összterületét tüntettük fel
évenkénti bontásban. A kimutatás sze-
rint az évenként tervezett szálaló üzem-
mód minden egyes évben meghaladta
az 1700 ha-t. Az átalakító üzemmódban
tervezett területek összege  stabilan

4000 ha körüli értéket mutatott az egyes
tervezési években.

Fontos kiemelni, hogy a nem vágá-
sos üzemmódba tervezett területek
nem oszlanak el egyenletesen vala-
mennyi megyei erdészeti igazgatóság
között (ez érthetõ is a különbözõ adott-
ságok – klíma, termõhely, faállománytí-
pus – miatt).

Éppen ezért az egyes igazgatóságok
ezen két üzemmódba tervezett területe-
inek összesített adatai meglehetõsen
változatos képet mutatnak. A 2. ábra
igazgatóságonként és évenként mutatja

be a folyamatos erdõborítást biztosító
üzemmódokban tervezett területeket. A
sávozott oszlopok minden esetben a
szálaló, míg a sötét oszlopok az átalakí-
tó üzemmódok területi értékeit szemlél-
tetik. Három igazgatóság esetében (So-
mogy, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar me-
gyei MgSZH EI) ezen üzemmódok egyi-
kébe sem történt besorolás a vizsgált
idõszak alatt.

Tovább vizsgálva és az igazgatósá-
gok erdõtervezési részlegeinek tervezé-
si adatait összesítve a különbségek job-
ban szemléltethetõk (3. ábra). Azoknál

Egyre nagyobb teret nyer hazánkban a
folyamatos erdõborítású erdõkezelés

1. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódba tervezett területek (ha) évenkénti és összesen bontásban

2. ábra. A megyei MGSZH Igazgatóságok által tervezett szálaló és átalakító üzemmódok adatai az
Országos Erdôállomány Adattár alapján

* MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság Re-
gionális és Zöldövezeti Tervezõ Osztály
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az erdõtervezési részlegeknél, ame-
lyeknél kis területen volt igény ezen
üzemmódok tervezésére (többnyire az
50 ha alatti tömböket alkotó erdõrészle-
tek esetében) inkább a szálaló üzem-
módot preferálták. Ennek fõ oka lehet a
szálalást lehetõvé tevõ megfelelõ faállo-
mány és korosztályviszonyt mutató te-
rületek országos szintû aprózódása,

mozaikossága. Az egri, és váci erdõter-
vezési részleg esetében elsõsorban
nagy területû, összefüggõ területi egy-
ségek kialakítása történt.

Az 1. táblázatban azoknak a körze-
teknek és erdészeteknek a felsorolását
tettük meg, amelyeknek a 2004-2007.
közötti tervezési idõszakban a szálaló
és/vagy átalakító üzemmódban terve-

zett területe meghaladta (nem egybe-
függõen) az 500 ha-t. Ezekre a Fõvárosi
és Pest megyei, a Veszprém, Vas, Zala
és Heves megyei MgSZH Erdészeti
Igazgatóságán került sor.

Az Országos Erdõállomány Adattárból
származtatott, a szálaló üzemmódba ter-
vezett erdõterületek faállománytípusaira
vonatkozó adatok szerint megállapítha-
tó, hogy a szálaló üzemmódban az árny-
tûrõ fafajok alkotta állományok bírnak a
jelentõsebb területtel, így a bükkösök, a
bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgye-
sek, valamint a gyertyános-bükkösök. Az
átalakítással érintett erdõterületek faállo-
mányát zömében cseresek és kocsányta-
lan tölgyesek (kocsánytalan tölgyes-cse-
res, cseres-gyertyános-kocsánytalan töl-
gyes, cseres-kocsánytalan tölgyes) alkot-
ják. A 2. táblázatban  a szálaló és átalakí-
tó üzemmód alapján folytatott erdõkeze-
lési módszerrel érintett tizenöt legna-
gyobb területtel bíró faállománytípust
mutatjuk be. Az Országos Erdõállomány
Adattár (2008. november 14-ei állapot)
adatai szerint a mintegy 8350 ha szálaló
üzemmódból mindössze 1347 ha (16%)
található magántulajdonban, a 12 150 ha
átalakító esetében pedig ez az arány 7 %,
ami csupán 820 ha-t jelent. A 4. ábra a
magántulajdonú erdõkre tervezett nem
vágásos üzemmódok megyénkénti elosz-
lását szemlélteti, rendre szálaló és átala-
kító üzemmód sorrendben.

Az átalakító és a szálaló üzemmódok
tervezésében a gazdálkodói akarat játsz-
sza a fõszerepet, mivel enélkül eredmé-
nyes és szakszerû munka a folyamatos
erdõborítással kezelt erdõkben nem
várható el.

3. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódok összesített területei (ha) a Megyei MGSZH Erdészeti
Igazgatóságok erdôtervezési részlegeinél

1. táblázat. Tervezési egységek 500 ha-t meghaladó szálaló 
és/vagy átalakító üzemmódba tervezett területtel

2. táblázat. A szálaló és átalakító üzemmód 15 legnagyobb területtel bíró faállomány típusa
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A 2004-2007 közötti erdõtervezési
évek adataiból kimutatható,  hogy a
szálalás 74 %-a, míg az átalakító üzem-
mód 89 %-a védett természeti területen

lévõ erdõkben került tervezésre. A nem
védett területeken történõ elõírásokra a
közjóléti funkciót is ellátó üdülõterüle-
teken, parkerdõkben, valamint víztáro-

zók környezetében került sor. Ugyan-
akkor, mind gyakrabban fordul elõ az
az eset, hogy a viszonylag kis területtel
bíró magángazdálkodó maga kéri az er-
dõterületére az üzemmód-váltást, fa-
használati elõírásként pedig a szálalást.
Ezeknek az eseteknek a gyarapodása
két okra vezethetõ vissza. Az egyik az
ún. „háztáji-gazdálkodás” gyakorlásá-
nak kívánalma, ami köztudottan azt je-
lenti, hogy az erdõgazda csak saját fel-
használásra szeretne termelni, általában
csak annyit, amennyit az adott évben
saját céljaira felhasznál. A másik ok,
hogy a szakszerû szálalás folytatása so-
rán nem keletkezik felújítandó üres vá-
gásterület, így a hagyományos vágásos
üzemmóddal szemben jelentõs felújítá-
si és ápolási költség takarítható meg. 

Megítélésünk szerint a nem vágásos
üzemmódok arányának növekedése vi-
tathatatlan jele a természeti folyamatok-
ra alapozott erdõgazdálkodás térnyeré-
sének, mely tendencia a jövõben várha-
tóan tovább erõsödik.

4. ábra. A szálaló és átalakító üzemmódba tervezett magántulajdonban lévô erdôk eloszlása
megyénként

Tisztelt Erdõmérnökök, Kedves Kollégák!

A Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány támogatásáért fordulok hozzátok!
Lassan két éve már, hogy egy egyetemi rendezvényen megszületett bennem a gondolat: végzett erdõmérnökként

nekem is kötelességem tenni valamit nagyhírû Alma Materünkért, s különösen a tehetséges és rászoruló erdõmérnök-
hallgatók támogatásáért. Abból indultam ki, ha sikerül egy olyan alapítványt létrehozni, ahová minden végzett erdõ-
mérnök életében egyszer, önkéntesen, legfeljebb félhavi-havi fizetését felajánlja, hamar összejön egy olyan alaptõke,
melynek elsõsorban a kamataiból, egy-két arra érdemes hallgatónak már tisztes ösztöndíjat lehetne folyósítani. Az
alaptõke elõteremtése után az alapítvány már önfenntartó, hiszen minden évben végeznek új erdõmérnökök, a támo-
gatók köre bõvül. 5 millió Ft-os minimális alaptõkét és 25 eFt-os egyszeri támogatást feltételezve, ez 200 erdõmérnök
támogatását jelenti, ami ha belegondolunk, igazán nem olyan sok, nem lehetetlen. Ha pedig szakmánkhoz kötõdõ cé-
gek is nyújtanának támogatást, a tõkésítés hamar megoldható.

Mivel a nemrég elhunyt prof. dr. Mészáros Károly az egyik olyan kiemelkedõ személyisége volt az Erdõmérnö-
ki Karnak, aki különösen sokat tett a hallgatóságért, kézenfekvõ volt az alapítványt róla elnevezni.

Az ötlet kedvezõ fogadtatásra talált a kari vezetõségnél. Az alapítványi cél kibõvült dr. Mészáros Károly emlé-
kének megõrzésével, majd dr. Varga Szabolccsal és dr. Lett Bélával közösen, megalapítottuk a Mészáros Károly Er-
dészeti Felsõoktatási Emlékalapítványt. Az alapítvány közhasznú, adatai a www.emk.nyme.hu honlapon elérhetõk.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Náhlik András dékán, tagjai dr. Mészáros Bence Balázs és Horgosi Zsolt
László. A felügyelõ bizottságot Nagy Imre igazgató vezeti, társai Román József és dr. Jáger László Tamás. Az alapítvány
adatai:

Adószám: 18987650-1-08
Bankszámlaszám: Sopron Bank Zrt.

Forint folyószámla száma: 17600011-00249205-00200004
IBAN szám: HU41 1760 0011 0024 9205 0020 0004 

Tisztelt Kollégák!
A mai nehéz gazdasági körülmények között megnõtt a tehetséges és rászoruló hallgatók, az erdõmérnöki oktatás

támogatásának jelentõsége. Kérlek benneteket, ha anyagi lehetõségeitek engedik, és fontosnak tartjátok az erdõmér-
nök-képzés fenntartását, támogassátok az alapítványt!

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Dr. Páll Miklós



A vízfolyások és lápos élõhelyeink
egyik meghatározó fafaja a mézgás
éger. Fontos szerepe van a nedves, vi-
zes termõhelyek természetes szuk-
cessziójában, mivel a hegy- és dombvi-
dékek kimosott patakmedreinek mine-
rális talajai kiváló termõhelyi feltétele-
ket jelentenek természetes felújulására,
növekedésére, fejlõdésére.

A mézgás éger – hazai termõhelyi vi-
szonyaink között – viszonylag rövid
életû (60-100 év), gyors növekedésû fa-
faj. Hajtásképzése folyamatos, amelyet
a termõhely nedvessége erõsen befo-
lyásol. A természetes vetényülésbõl
származó magoncok az elsõ évben 20-
35 cm-es magasságot érnek el, míg a
második év vegetációs idõszakának vé-
gére már 1-1,5 m-t, a harmadikra akár a
3 m-t is. A mintegy 20-25 éves koráig
megmaradó igen intenzív magassági
növekedésének következtében évi 1-2
m-t is nõ. Vastagsági növekedése 15-20
éves koráig erõteljes (3-4 mm/év),
amely azonban 50 éves kora után jelen-
tõsen csökken.

Gyökérzete vertikális jellegû mélyre
hatoló szívgyökér-rendszer, amelynek
fõbb jellemzõi, hogy más hasonló fafa-
joktól eltérõen nem található erõs fõ-
gyökér, valamint vastag, hosszú oldal-
gyökér sem. A gyökérzet vastagságának

átlagos átmérõje:
0,5-3 cm. (Csak
közvetlenül a tõ-
rész alatt lehet vas-
tagabb gyökereket
találni.) Gyökérze-
tének 70-90%-a
vertikális gyökér.
Idõsebb korában
törzsének tövébõl
vékonyabb légzõ-
gyökereket és vas-
tag támasztógyö-
kereket fejleszt
(Köstler-Brückner-
Bibelriether, 1968).

Szabad állásban
15-20 éves, zárt állományban 30-35
éves kortól kezd teremni. Bõséges ter-
mést általában 2-3 évente hoz, melynek
feltétele a virágzási idõszak, valamint az
azt megelõzõ év kedvezõ idõjárása. A
virágrügyek már a vegetációs idõszak-
ban fejlõdésnek indulnak, s annak vé-
gére teljesen kialakulnak, azonban vi-
rágzásra és termésérésre csak a követ-
kezõ évben kerül sor. A virágok egyla-
kiak; virágzási idejük hazánkban febru-
ár-március. Terméságazatai októberben
érnek, de csak január-február hónapok-
ban, a nagyobb fagyok hatására nyílnak
fel az áltobozok és hullanak belõle ki a
magok. A termésterjesztés módja ane-
mochor (szél általi) és hydrochor (víz
általi). A mézgás éger magjának ezer-
magtömege hazai termõhelyi viszonya-
ink között 0,1-2,5 g (Marjai, 1965) kö-
zött változik, míg az európai szakiroda-
lomban 0,7-1,5 g értékekkel lehet talál-
kozni.

Az áltobozok gyûjtésének ideje az
idõjárás függvényében december-janu-
ár. Mivel az áltobozok nedvességtartal-
ma magas, a gyûjtés után jól szellõzött
helyiségben kell azokat szétteríteni.
(Mintegy 15-20 kg termésbõl lehet 1 kg
magot kinyerni.) A szétterített áltobozo-
kat vagy hagyjuk maguktól kinyílni –
ami 2-4 hétig is eltarthat –, vagy fenyõ-
magpergetõbe helyezzük, és 27-40 °C-
on szárítjuk. A hõmérséklettõl függõen
ez eltarthat 1-2 naptól 15-25 napig. Az
áltobozokban maradt magvakat rostán
(lyukátmérõ 1-3 mm) való rázatással,
úsztatással, szeleléssel lehet kinyerni. A

kipergetett magvak nedvességtartalma
általában 8-9%, mely csak egy-két évig
teszi lehetõvé pincében való tárolásu-
kat. (Bár a mag csírázóképességét ez a-
latt az idõ alatt szinte teljes mértékben
megõrzi, csírázási erélye azonban már
ezen rövid idõ alatt is csökken.) Hosz-
szabb idejû tároláshoz a nedvességtar-
talom 5-7%-ra való csökkentése szüksé-
ges. Ezt 30 °C-on történõ 48 órás szárí-
tással lehet elérni. Az alacsony nedves-
ségtartalmú magvak vetése elõtt 2-5 °C-
on történõ 180 napos homokban való
rétegelés szükséges. (Normális nedves-
ségtartalmú magvakat is ajánlatos egy-

Az év fája

A mézgás éger (Alnus glutinosa)
erdõmûvelési tulajdonságai
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két hónapig rétegelni, azonban érde-
mes azt is figyelembe venni, hogy mi-
nél magasabb a mag nedvességtartal-
ma, annál kisebb a fagytûrõ-képessége,
és a hideggel szembeni ellenállósága.)

Sajnos a mézgás éger magjának csí-
rázóképessége alacsony (20-40%), ezért
a csemetetermesztés során ügyelni kell
arra, hogy a kelésig a talajfelszín mindig
csillogó nedves állapotban legyen. A
rendszeres öntözés azonban erõsen
igénybe veszi a talajszerkezetet, így
csak a megfelelõen laza és szerves
anyagban gazdag talaj alkalmas vetésre.
Általában a vetés utáni 12-16. nap kör-
nyékén kel. Vetésre az április eleji idõ-
szak az optimális, de április 15-20-ig
mindenképpen földbe kell kerülnie a
magnak. A hazai és a külföldi tapaszta-
latok alapján az 1 m2-en megnevelhetõ
csemeteszám: 120-350(!) db. Ha túl sû-
rû a vetés, és rosszak a fényviszonyok,
a csemeték fejlõdése nem kielégítõ (10-
30 cm), így ezeket vissza kell iskolázni.
Számos esetben érdemes 2/0-s cseme-
tét nevelni, amelynek minimális magas-
sága néhány európai ország csemeteke-
reskedelmében használatos szokvá-
nyok szerint 1 m. Ebben az esetben 40-
80 db/m2 csemetekihozatallal lehet szá-

molni. Csemetenevelés során az ágyá-
sok gyommentesen való tartása fontos,
illetve célszerû 4-6 leveles kortól ezeket
lombtrágyázni. Csemetekorban a rend-
szeres öntözés és a talajlakó gombák
következtében csemetedõlés léphet fel,
ami ellen megfelelõ vegyszerekkel kell
védekezni.

A mézgás éger erdõnevelési szem-
pontból fontosabb tulajdonságai: (i) fény-
igényes és fiatalon gyorsan nõ; (ii) tör-
zse egyenes, hengeres; (iii) hajlamos a
fattyúhajtásodásra (sok alvórügye van,
ezért gyakoriak a vízhajtásos egyedek);
(iv) kiváló a visszaszerzõ képessége
(Koloszár, 2002). Ezen tulajdonságaiból
következik, hogy állományai inkább
fiatal korban igényelnek erõteljesebb
erdõnevelési beavatkozást. A mézgás
éger faállományokban – termõhelytõl
függõen – egy-két tisztítás elvégzése
szükséges, melynek során az alászo-
rult és a vékonyabb egyedeket kell ki-
szelektálni. A törzskiválasztó gyéríté-
seket 18-25 éves korban szükséges
elvégezni, úgy, hogy a javafákat a ki-
magasló és uralkodó szintbõl kell kivá-
lasztani. A növedékfokozó gyérítés
végrehajtása – szintén termõhelytõl
függõen – közepes erélyû és pozitív
jellegû szelekció. 

A mézgás égeresek természetes er-
dõfelújítását elsõsorban az alábbi tulaj-
donságai segítik: (i) magzókorát korán
éri el, és rendszeresen terem; (ii), az
újulat növekedése gyors; (iii) sarjadzó
és visszaszerzõ képessége kiváló; (iv)
károsítókkal szemben viszonylag jó el-
lenálló képességgel rendelkezik. A ter-
mészetes erdõfelújítás során azonban
csak akkor tudunk sikerrel járni, ha az
áltobozokból kipergõ magvak nedves
és gyommentes talajra hullanak, így a
csírázás, és az újulat-megmaradás felté-
telei adottak. Ellenkezõ esetben sajnos
a gyorsan csíraképességét elvesztõ
mag teljesen kiszárad, vagy a kicsírá-
zott magvak az erõs árnyalás következ-

tében nem fejlõdnek megfelelõen és
elpusztulnak. Számos szerzõ szerint je-
lentõsebb vízszabályozás nélkül az
égeresek természetes erdõfelújítása
igen nehézkes, így csak a sarjaztatás jö-
het szóba, ami a fafaj kiváló visszaszer-
zõ képessége következtében könnyen
kivitelezhetõ (Kremser, 1957; Dengler,
1972).

A mézgás éger poliploid fafaj, 2n=28
kromoszómaszámmal. Mérsékelten po-
limorf, a hamvas égerrel alkotott hibrid-
je: Alnus x hybrida. A környezeti hatá-
sokra a mézgás éger, mint általában az
égernemzetség fafajai, gyorsan reagál,
ami a populációk nagy fenológiai plasz-
ticitása miatt lehetséges (Pliura, 2004).
Az állományok igen eltérõ genetikai
különbségeit a helyi populációkat ért
különbözõ szelekciós hatások, és a kis
populációkban bekövetkezett jelentõs
mértékû rokonpárosodás okozzák.

A mézgás éger nemcsak a hagyomá-
nyos erdõtelepítések és erdõfelújítások
fafaja, hanem egyrészt a vizes, nedves
élõhelyek meliorációjában, tájrehabili-
tációjában tölthet be fontos szerepet,
másrészt erdõsávokban – különösen a
nedves termõhelyek szélfogó erdõsáv-
jaiban – lehet nélkülözhetetlen.
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Nemrégiben ellátogattam a sarkvidék-
re, ahol egy – néhány éve még hatalmas
jégtömeget képezõ – gleccser maradvá-
nyait láttam. Összeomlott. Nem elol-
vadt, összeomlott. Kilenc órát utaztam
hajóval a világ legészakibb településé-
re, hogy elérjem a sarkkört. Néhány év
múlva ugyanez a hajó talán már aka-
dálytalanul hajózhat egészen az Északi-
sarkig. A sarkvidék 2030-ra gyakorlati-
lag elvesztheti teljes jégtakaróját. A tu-
dósok figyelmeztettek, hogy a sarkvidé-
ken nagyon gyors változások zajlanak.
Ami még ennél is rosszabb, ezek a vál-
tozások az általános felmelegedést is
gyorsítják. Az olvadó fagyott réteg egy
olyan üvegházhatású gázt, a metánt en-
gedi szabadjára, ami hússzor súlyosabb
hatást vált ki, mint a szén-dioxid. A
Grönlandon olvadó jég pedig a tenger-
szint emelkedésének rémével fenyeget.

Ugyanakkor az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mértéke egyre növek-
szik. Ezért szeptember 22-re, az ENSZ
keretén belül összehívtam egy különle-
ges, a klímaváltozással foglalkozó csú-
csot a világ mintegy száz vezetõjének.
Ez a történelem valaha volt legnagyobb
ilyen jellegû, államfõket és kormányfõ-
ket is érintõ találkozója volt. Az elõttünk
álló feladat az, hogy a klímaváltozás vál-
ságát egy biztonságosabb, tisztább,
fenntartható zöld növekedéssé változ-
tassuk mindnyájunk érdekében. A kulcs
Koppenhága, ahol decemberben a kor-
mányok azért fognak összegyûlni, hogy
megtárgyaljanak egy új, globális klímae-
gyezményt. Tisztességes, hatásos és
nagyra törõ egyezmény kell Koppenhá-
gában. Ha ez nem jön össze, a jövõ
nemzedékei fizetik meg az árát.

A klímaváltozás korunk legjelentõ-
sebb geopolitikai problémája. Fenyege-
ti egyaránt a piacokat, a gazdaságokat
és a fejlõdésben elért eredményeket.
Kimerítheti az élelmiszer- és víztartalé-
kokat. Konfliktusokat és migrációt idéz-
het elõ. Destabilizálhatja az így is inga-
tag társadalmakat, sõt: kormányzatok
összeomlását is elõidézheti. Egy szakér-
tõi anyag szerint a gázkibocsátásnak vi-
lágszerte maximum tíz éven belül el
kell érnie csúcspontját, ha el akarjuk
kerülni, hogy a ma a kezünk közül las-
san kicsúszó természeti erõk elszaba-

duljanak. Tíz év pont annyi, mint amen-
nyi sok résztvevõnek a politikai pálya-
futásából hátravan. A klímaváltozási
válság éppen az utolsó pillanatig áll õrt
fölöttünk.

Van más lehetõség is: a környezetba-
rát technológián és a mai intenzív szén-
használattal ellentétben az alacsony ki-
bocsátásokat engedélyezõ irányelve-
ken alapuló fenntarható növekedés.
Számos nemzeti ösztönzõ csomag,
amely a globális gazdasági válság ide-
jén látott napvilágot, tartalmaz környe-
zetbarát irányvonalat, ami munkahelye-
ket teremt, és az egyes országokat
olyan helyzetbe hozza, hogy a XXI. szá-
zad tiszta energiájú gazdaságában majd
kiemelkedhetnek.

A kulcs egy globális klímaegyez-
mény, ami visszafogja az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátást, és a Föld átlaghõ-
mérsékletét megtartja egy tudományos
szempontból biztonságos szinten. Egy
egyezmény, ami katalizátorként hathat
a tiszta energiát használó növekedésre.
Mindennél fontosabb azonban, hogy az
egyezmény megvédje és segítse azokat,
akiket a klímaváltozás hatásai a legin-
kább veszélyeztetnek. Amire szükség
van, az politikai akarat, méghozzá a
legmagasabb szinten: elnökök és mi-
niszterelnökök részérõl.

Azt várom el a vezetõktõl, hogy min-
den erejüket latba vetve próbálják meg
megoldani azokat a fontos politikai kér-
déseket, amelyek a tárgyalásokat oly
sokáig gleccserekre jellemzõ lassúságra
kárhoztatták. Ez a kifejezés ironikus

módon – egészen a legutóbbi idõkig –
azt jelentette: lassú. De a gleccserek
gyorsabban olvadnak, mint ahogy a
megõrzésükre irányuló emberi törekvé-
sek haladnak. Koppenhágában nem
kell minden apró részletet tisztázni. De
egy sikeres, a Föld egészét magában
foglaló klímaegyezményhez szükség
van minden ország bevonására. Szá-
momra ezek a siker mérõszámai.

Elõször is minden országnak meg
kell tennie, amit csak megtehet, hogy a
kibocsátás összes jelentõs forrását kor-
látozza. Az iparosodott országoknak to-
vább kell szigorítaniuk csökkentési cél-
kitûzéseiket, amelyek jelenleg távolról
sem közelítik a szükségesnek mondott
értékeket. Másodszor: egy sikeres meg-
állapodásnak segítséget kell nyújtania
ahhoz, hogy a leginkább veszélyezte-
tettek alkalmazkodni tudjanak a klíma-
változás elkerülhetetlen hatásaihoz.
Harmadszor: a fejlõdõ országoknak tõ-
kére és technológiára van szüksége ah-
hoz, hogy gyorsabban tudjanak tovább-
lépni az alacsony kibocsátással együtt
járó fejlõdés irányába. Az egyezmény-
nek ugyanakkor fel kell oldania a ma-
gánbefektetések uralmát a szénpiacon.
Negyedszer: az erõforrásokkal úgy kell
igazságosan gazdálkodni, hogy min-
denki szóhoz jusson.

Az idén Koppenhágában kiváló le-
hetõség áll elõttünk. Nemcsak arra van
lehetõség, hogy elkerüljük a katasztró-
fát, hanem arra is, hogy alapvetõ válto-
zást indítsunk a világgazdaságban.

(Magyar Nemzet nyomán)

BAN KI MUN*

Klímaegyezménnyel a gleccserek
olvadása ellen

* ENSZ fõtitkár

A júl-aug. EL 240. oldalán megjelent
Katona-Szemethy-Csépányi cikk össze-
foglalójába hiba csúszott.

„A szálaló erdõszerkezet kialakításá-
nak elõrehaladtával, az újulati szintbõl
kinövõ faegyedek és facsoportok
csökkentik ezt a kínálatot, jóllehet a vágá-
sos erdõ minden helyzetben több
lehetõséget ad a táplálkozásra. Az a szin-
tû vadállomány jelenthet minden esetben
megoldást, amely mellett a fõfafaj és a ter-
mõhelynek megfelelõ elegyfafajok
megfelelõ arányban és minõségben
történõ folyamatos megjelenése és

fejlõdése biztosítható. Természetesen ez
idõrõl idõre állandóan változik és az
erdõkezelõ állandó figyelme, a folyama-
tok dinamikus követése, értelmezése, a
szükséges beavatkozások megtétele új
kihívást jelent az ilyen típusú erdõk
kezelõi számára.”

Az elsõ mondat helyesen: 
„A szálaló erdõ szerkezet kiala-

kításának elõrehaladtával, az úju-
lati szintbõl kinövõ faegyedek és
facsoportok csökkentik ezt a kíná-
latot, jóllehet a szálaló erdõ a vá-
gásos erdõnél minden helyzetben
több lehetõséget ad a táplálkozás-
ra.”

Helyreigazítás
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A királyi palota lovagtermében tartottak a
házigazdák nagyszabású konferenciát az
évfordulók alkalmából. Közel tucatnyian
tartottak rövidebb-hosszabb elõadást. 

Hadházy Sándor, Visegrád polgár-
mestere hangsúlyosan beszélt arról,
hogy bár a település dinamikusan „fej-
lõdhetne”, a korlátozásokkal tudatosan
fékezik a hegyoldalak beépítését, a bel-
terület nagyságát érintetlenül hagyták,
hogy még sokáig élhetõ legyen a város. 

Szabó Péter történész a középkor er-
dõgazdálkodásáról tartott elõadást. Meg-
tudhattuk, hogy akkortájt 25-30 százalék
volt a Kárpát-medence erdõterülete. Hogy
a legértékesebb erdõket bárdos vagy silva
dalabrosának, a legelõ vagy makkos er-
dõket silva glandionosának, a közerdõt
silva communisnak, a sarj- vagy eresztvé-
nyerdõket silva permissionalisnak hívták.
A Pilis királyi erdõbirtok volt. A vadászato-
kat szolgálók családjai a környéken tele-
pedtek le, mely települések – Solymár,
Peszér, Kovácsi – a nevüket viselik. 

Magyar Eszter történész a XVIII. szá-
zadnak arról az idõszakáról beszélt, ami-
kor az eredõhasználatról áttértünk az er-
dõgazdálkodásra. Erdélyben a székely-
ség erdõhasználatát a teljes ökológiai fe-
lelõsség jellemezte. Európában csak a
svájci szabad paraszti erdõkre volt ez jel-
lemzõ, és a szászok gazdálkodása volt
ilyen. Az erdõõr védte az erdõt az idege-
nektõl. Végig a Duna-parton farakatok
jelezték a városok faéhségét. 

Oroszi Sándor muzeológus a legú-
jabb történelmi idõk erdõgazdálkodását
jellemezte. Trianon után a Kaán Károly
vezényletével megszületõ ’35-ös erdõ-
törvény szemléletbeli változást hozott.
A természetvédelem létjogosultsága
megkérdõjelezhetetlen, még akkor is,
ha a végrehajtási utasítás csak három év
múlva jelent meg. 1946-ban erdõleltár
készült. Az 1950-ben kitûzött 20,3 szá-

zalékos erdõsültséget csak az utóbbi
években sikerült elérni. Fénykorát élte
az erdõn kívüli fásítás. Gyorsan nõtt a
termelõszövetkezetekben, állami gaz-
daságokban telepített erdõk területe.

Barátossy Gábor, az EH nyugalma-
zott elnöke az új gazdasági mechaniz-
mussal már napjaink erdõvel kapcsolatos
intézkedéseit elemezte. Cél volt a fakiter-
melés, emellett az élõfakészlet növelése,
a települések körüli környezetvédelmi er-
dõsítések fokozása, valamint az erdõgaz-
daságok mûszaki fejlesztése. Az ágazat
jövedelmezõsége volt a fõ cél. 1988-ban a
reformokkal kezdtek lazulni az elõírások.
Figyelmeztetett a globalizáció veszélyei-
re, melynek következménye az erdészeti
igazgatás degradálódása. 

Bidló András professzor az erdé-
szeti oktatás múltját, jelenét vázolta, ki-
emelve a NYME helyzetét a térségben,
és a bolognai rendszer bevezetésének
káros voltát, egyben reményét fejezte
ki, hogy a helyzet csak átmeneti. 

Apatóczky István a Parkerdõ negy-
venéves múltjáról adott tájékoztatást. A

Parkerdõ megalakulásával elkészült a
közjóléti és tájvédelmi program. Ezt a
célt kiemelt 9000 ha szolgálta. Az UNE-
SCO bioszféra-rezervátummá minõsí-
tette a területet. Felépült az azóta gyer-
mekek ezreit fogadó mogyoróhegyi Er-
dei Mûvelõdési Ház. 

Csépányi Péter fõmérnök a jelenrõl
szólt. Megtudhattuk, hogy a 65 ezer
hektár 69 százaléka természetvédelmi
oltalom alatt áll. 42 067 hektár Natúra
2000 minõsítésü. 71 ezer hektáron ter-
mészetes felújítást alkalmaznak, és
hogy 78 000 hektár üzemi vadászterüle-
tet is kezel. A Parkerdõ kezeli a visegrá-
di fellegvárat is.

Zambó Péter vezérigazgató zársza-
vában arra utalt, hogy aki Visegrádra
gondol, az elsõsorban a történelmi ese-
ményekre asszociál. Eddigi tevékenysé-
günk minden alapot megad arra, hogy
ez a nézet megváltozzon, és ha lassan
is, de a Parkerdõ szakembereinek mun-
kája is felhorgadjon a Visegrádra gon-
dolók emlékeiben. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor

1000 éves Visegrád, 40 éves Parkerdõ
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14. alkalommal került sor az Alföldi
Faiskolai Napok megrendezésére a
KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdésze-
ténél. Házigazdaként Szûcs Dezsõ er-
dészetvezetõ üdvözölte a megjelen-
teket, majd Lévai Péter, a Kecskemé-
ti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kará-
nak dékánja nyitotta meg a Napokat. 

Híd és kapocs a keleti és nyugati
országrész faiskolai egyesületei

között
Szabó Tibor, a KEFAG Zrt. termelési
vezérigazgató-helyettese:

Itt, ahol a mezõgazdaságnak, szõlé-
szet-borászatnak, gyümölcstermesztés-
nek nagy hagyománya van, várható
volt, hogy az urbanizáció hatására a vá-
rosi környezet alakításának, szépítésé-
nek igénye erõsödik. Az eltelt másfél
évtized igazolta, hogy piaca és jövõje
van a Juniperus Parkerdészet által ter-
mesztett dísznövényeknek. 

Fontos szerepe a rendezvénynek az
is, hogy híd és kapocs legyen a keleti és
nyugati országrész faiskolai egyesületei
között. 

Az új növények széles körû beveze-
tése, a folyamatos megújulás a feltéte-
le annak, hogy a piac idõvel ne szûkül-
jön. A szakmai összefogás, az, hogy a
faiskolai szövetség tagegye-
sületei egységes szakmai
szervezetként kezdeményez-
zék ezt az igényüket a ható-
ságok felé. 

Az érdeklõdés már régen
túllépte az ország 

határait
Szûcs Dezsõ, a Juniperus
Parkerdészet vezetõje:

A kilencvenes évek elején
kezdeményezett növénybe-
mutató beváltotta a hozzá fû-

zött reményeket, sõt túlszárnyalta azt.
Korábban érzékelhetõ különbség volt a
Nyugat-Dunántúlon, és az Alföldön be-
mutatott növények, illetve a szakmai
rendezvény színvonala között. Ez ma
már nem mondható el. A kiállítóink év-
rõl évre egyre igényesebb növényanya-
got hoznak. Az érdeklõdés pedig már
régen túllépte az ország határait. Fõ-
ként román, szerb és szlovák vásárló-
kör látogatja rendszeresen ezt a vásárt.

Bevezetett szakmai rendezvényrõl van
tehát szó. 

Lényeges, hogy a kertészeti háttéri-
par a kertészettel egyidejûleg jelen le-
gyen, hiszen a faiskoláknak szüksége
van jó minõségû földre, mûtrágyára,
cserepekre, szerszámokra, s más segéd-
anyagokra. Másik fontos szempont,
hogy egy szépen megépített kertnek ré-
sze, hogy az öntözõberendezés is beke-
rüljön a föld alá, kerítés és megfelelõ

támrendszerek, egyéb kellé-
kek, mûvelési lehetõségek le-
gyenek kialakítva. Mindezek-
nek köszönhetõen az ideláto-
gató kertépítõ vagy növény-
kedvelõ magánember nem-
csak új növényekkel térhet
haza, hanem a növénygon-
dozás egyéb kellékeit is be-
szerezheti a vásár kínálatá-
ból, s mindeközben még
szakmai eligazításhoz, új in-
formációkhoz is hozzájuthat. 

Kép és szöveg: Béta Press

Alföldi Faiskolai Napok
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Sokan vagyunk, akik bárhol is utaz-
nak a világon, mindig érdeklõdéssel
szemlélik az utak mellett álló feszü-
leteket. Bennünket, erdészeket in-
kább az erdei feszületek, és azok
története érdekelhet.

Az idén felújított, a kunbajai erdõ-
ben álló I. világháborús családi emlék-
kereszt pusztán azzal is felhívja magá-
ra a figyelmet, hogy a német nyelvû,
gót betûkkel vésett feliratával, egy fo-
lyamatosan változó és feszültségekkel
terhes történelmi helyszínen, a ma-
gyar-jugoszláv államhatár mellett fenn-
maradt, csodálkozásra késztetve ezzel,
a felépítése után 85 évvel késõbb arra
járó hívõt és nem hívõt egyaránt.

Hosszú évekkel ezelõtt, pályakez-
dõként a kunbajai erdõtömbben jár-
tam és itt egy idõs néni megállított. A
romos állapotú feszületre mutatott, a
szemembe nézett és azt mondta: mér-
nök úr ne hagyják ezt a feszületet
tönkre menni. Aki ma erre jár, az lát-
hatja, hogy nem hagytuk…

A feszületet a kunbajai német ajkú
Pentz család állíttatta 1924-ben, az I.
világháborúban elesett fiaik emléké-
re. A családnak nagy szõlõbirtoka volt a
Kunbaját Csikériával összekötõ földút
mellett, így az egyik szõlõparcellájuk vé-
gébe állíttatták a feszületet. Ezen a földú-
ton ma már átmenõ forgalom nincs, egy
erdészeti belsõ nyiladékként funkcionál.

A feszületet – a Kalocsai Fõegyházme-
gyei Levéltártól megkapott – alapító- (ala-
pítványi) levél szerint, a kunbajai plébáni-
án 1924. június 21-én 52.500 korona érték-
ben jegyeztette be özv. Pentz Valentinné.
(A férje id. Pentz Valentin 1922-ben halt
meg.) A keresztet alapító levelet Kalocsán
Kirschbaum Lajos prépost, kanonok, álta-
lános helynök iktatta és hagyta jóvá.

A feszületen található márványtáb-
lán, aranyszínû gót betûkkel az alábbi
vésett német felirat olvasható:

„Gestiftet von
Valentin Pentz und seine Gattin

Katharina Sasur
samt dessen Söhne

Johann und Valentin
welche im Kriege gefallen sind.

1924” 
„Állíttatta

Valentin Pentz és hitvese
Katharina Sasur
valamint fiaik

Johann és Valentin,
akik a világháborúban elestek.

1924” 

A kõtáblán szereplõ fiúk közül Jo-
hann 34 évesen, Valentin pedig 23
évesen halt meg. Az anyakönyvi ada-
tokból kiderül, hogy a háborúban ele-
sett két fiú több testvére, egészen kis-
gyermekként halt meg. Édesanyjuk,
Katharina Sasur 1930-ban 70 évesen
hunyt el.

Amilyen szívszorítóan drámai a
Pentz család élettörténete, olyan hatvá-
nyozott erejû csapásokat mért az
egyébként is viharos XX. századi ma-
gyar történelem, hazánknak erre a tér-
ségére. Ebbõl a szemszögbõl nézve va-
lóságos csoda, hogy a feszületet nem
semmisítette meg semmi és senki.

Kunbaján több idõs ember elmond-
ta azt a feszülettel kapcsolatos esetet,
miszerint az 1940-es években egy kun-
bajai, 22 éves nõ (kegyeleti okokból
sem a nevet, sem a pontos évszámot
nem közlöm), alkoholos állapotban a
kereszt mellett vezetõ úton haladt ha-
zafelé. Megállva, hangos szavakkal
szidta, káromolta azt, sõt a keresztet,
egy botot ragadva vadul ütni kezdte,
majd több ütéssel letörte a Krisztus ön-
töttvas szob-rának a jobb karját. (Ez,
azóta is így látható.) Miután hazaért, ezt
a tettét édesanyjának és több barátnõ-
jének elmesélte. A fiatal lány terhes volt
egy környékbeli katonától, aki végül

mást vett feleségül. Valószínûleg ez-
zel összefüggésben, az eset után
egy hét múlva a lány öngyilkosságot
követett el. A még ma is élõ – akkor
vele egykorú lányok, fiatal asszo-
nyok, mint – szemtanúk elmondása
alapján, az akkori szokások szerint,
a halottat koporsóban a lakóházától
vitték, gyászmenet kíséretében a te-
metõbe. A fiatal lány temetésén hir-
telen, minden elõjel nélkül rendkí-
vüli felhõszakadás és vihar támadt,
nagyon erõs „diónyi” méretû jége-
sõvel. A koporsón dübörögtek a le-
hulló jégdarabok, megdöbbentve a
zömében fiatalokból álló gyászme-
netet, akik közül a ma élõknek ez
megrendítõ és mély emléket ha-
gyott a lelkében.

A délvidéki erõs II. világháborús
hadi tevékenységek, majd az 50-es
évek kisebbségi német lakosságot
érõ üldöztetések, kitelepítések, kul-
túrájuk megsemmisítésére való tö-
rekvések, a szõlõterületek államosí-
tása, a Titó a „láncos kutya” elleni
fokozott hadi hisztéria és az ellene
való katonai védvonal kiépítése

sem pusztította el a feszületet. Az ak-
koriban is itt élõ idõsek szerint, ennek
az egyik jelentõs oka az lehetett, hogy
a határõrizeti térképeken és a katonai
utasításoknál, fontos tájékozódási
pontként szerepelt. Az 1960-as évek-
ben a külterületi feszületek „eltûnteté-
sére” vonatkozó, fel-fel merülõ megyei
pártkezdeményezések végrehajtását a
helyi elöljárók, párttitkárok mindig el-
szabotálták.

A Kunbajai Állami Gazdaság, az álla-
mosított volt uradalmi és kisgazdasági
szõlõket átalakította. Az 1970-es évek
végén, a feszület környékén lévõ szõlõ-
ket alacsonyabb, gazdaságtalan termés-
eredményûnek nyilvánították és a szõ-
lõk helyén erdõtelepítésbe kezdtek.
Mára már ez a térség teljesen beerdõ-
sült. 1994-ben az ÁG. csõdbe ment,
majd a kezelésében lévõ állami erdõte-
rületek privatizációs és vagyonkezelési
huzavonák után, állami tulajdonban
maradtak és erdõgazdasági kezelésbe
kerültek.

Szép egységet alkotó egybefüggõ
lomberdõk találhatóak itt, amelyek az
én generációmnak és gyermekeinknek
már teljesen természetesek.

Így lett egy szõlõben álló út menti
keresztbõl, egy erdei feszület…

Kép és szöveg: Gõbölös Péter

Egy erdei feszület története
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A lassan már hagyományosnak
mondható tavaszi tanulmányútra
egy napfényes májusi napon (az
idõjárásért nem a házigazda felel,
azt a vendég hozza magával) érke-
zett az OEE Budapesti HM-csoport-
jának küldöttsége Keresztes György
elnök vezetésével – a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. meghívására – lá-
togatóba a Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ épületé-
hez.

Itt – mivel az Erdõgazdaság központ-
ja is itt talált helyet – a házigazda rész-
vénytársaság nevében Kronekker József
vezérigazgató, Bakó Csaba vezérigaz-
gató-helyettes, erdõgazdálkodási igaz-
gató és Keresztes László fahasználati
csoportvezetõ üdvözölt bennünket. A
napirend elsõ pontjaként a vendéglátók
vezetésével körüljártuk az Információs
Központ és Közpark gyalogösvényeit
és meghallgattuk a létesítésének okairól
és körülményeirõl szóló elõadást, meg-
tekintve a korábbi telepítésû egzótákat,
a frissen telepített virágzó rododenro-
nokat, a park mûtárgyait, játszótéri be-
rendezéseit és a nemrég elkészült köz-
pont épületét.

Az épület helyiségeiben is gazdag
látnivaló tárult elénk. Vendéglátóink
bemutatták a vadászati tárlatnak kiala-
kított szobát, az irodákat, tárgyalókat,
az elõadótermet, s miután az elõadóte-
remben kis szünetet tartva együtt meg-
kóstoltuk a helyi (ital-)specialitásokat
és frissítõket (pl. kávé), megtekintettük
a tetõn található, látványosságnak te-
kinthetõ tetõteraszt is.

A látogatás következõ fejezete Vas-
vár, az egykori megyeszékhely kulturá-
lis nevezetességeinek megtekintése
volt. A városka középkori jellegû fõte-

rén Orbán Lajos erdészeti igazgató és
Galambos István erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ köszöntött bennünket. Ezután
rövid séta következett a XIII. századi,
egyedülálló épségben fennmaradt egy-
kori domonkos kolostor épülete körül,
amit a kolostor templomának és az
épületben helyet adó múzeumnak
megtekintése követett dr. Zágorhidi
Czigány Balázs múzeumigazgató szak-
szerû vezetésével.

Szakmai programmal folytatódott a
látogatás. A körmendi erdõtömbben
átalakító üzemmódra üzemtervezett
erdõtömb szálalóvágással érintett er-
dõrészletét (Nádasd 13 C) jártunk be
Török Imre fahasználati mûszaki veze-
tõ kalauzolásával. Élénk eszmecsere
alakult ki szinte mindenrõl, ami a ter-
mészetszerû erdõgazdálkodás kérdés-
körével összefügg a magonctól az ér-
tékfán keresztül a holtfáig, az éghajlat-
tól a termõhelyig (ég és föld), szinte
mindenrõl, ami a természettel, ami az
élettel összefügg, amivel szálalás,

vagy szálalóvágás tervezésekor, vég-
rehajtásakor az erdészembernek dol-
goznia kell.

A következõ helyszín felé gurulva
megszemlélhettünk még egy erdeife-
nyõ-állomány pásztás természetes felú-
jítását és egy erdeifenyõ-elegyes tölgyes
befejezett mesterséges felújítását. Itt
egy tág hálózatú (5000 db/ha, 2,5 m-es
sortáv), gépi elsõ kivitelû kocsányos
tölgy felújítást láthattunk (Nádasd 47
D), amelybe elegyként 2000 db vadgyü-
mölcs (madárcseresznye, vadkörte) is
került, s a házigazdák reményei szerint
– az erdõsítési elõírás fõfafaja, az erdei-
fenyõ – magbehullás következtében
fog megjelenni.

Rövid uzsonna tarisznyából (=Ga-
lambos Pista terepjárója) való elfo-
gyasztása után érkeztünk a Jeli arboré-
tumba. A rododendronokkal tündöklõ
arborétum májusi színvilága, továbbá
az erdeifenyvesek sokfélesége gazdag
élményben részesített bennünket.
Hosszú, baráti beszélgetés közben rövi-

Szíves fogadtatás a nyugati végeken
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debbnek tûnõ séta megtétele a rodo-
dendron-tengerben nem annyira testi,
inkább lelki felpezsdülést jelentett mind-
annyiunk számára. Ezután a megismé-
telt invitálást („tarisznya”) nagy szíves-
séggel és étvággyal vettük.

A gazdag programokkal teli nap vé-
gén, a szálláshelyen elköltött vacsorát
követõen, a éjszakába nyúló – fõleg
szakmai kérdéseket taglaló – beszélge-
tés, anekdotázás után a csipkereki va-
dászházban tértünk nyugovóra.

A látogatás második napját Szép Ti-
bor fahasználati és kereskedelmi igaz-
gatóval folytattuk és a délelõtti program
– egy rövid, a szúkárok miatti lucpusz-
tulás problémakörének helyszíni meg-
tekintésével megszakítva – a ma Auszt-
riában lévõ Güssing (eredeti nevén Né-
metújvár) fûtõmûvének és a güssingi
Batthyány-vár megtekintése volt.

Németújvárra érve vendéglátónk,
idegenvezetõnk Krammer Klaus, a Pa-
pierholz Austria GmbH. képviselõje fo-
gadott bennünket a Megújuló Energia
Európai Központjának épülete elõtt. A
Központ elõadótermében bevezetés-
ként rövid elõadást hallottunk tõle –
Szép Tibor nyelvi segítsége által – a kft.
felépítésérõl, tulajdonosi szerkezetérõl,
tevékenységérõl. 

A szót ezután Bõdi Katalin, az Ener-
giaközpont projekt-koordinátora vette
át. A Központ nevében szólva részletes
áttekintést adott a güssingi kistérség
energiaellátási rendszerérõl, a fûtõmû
mûködésérõl és az üzemeltetés problé-
máiról, bemutatta a güssingi önellátó-
energia-modellt, majd elkísért bennün-
ket a güssingi biomassza-erõmûhõz és
elmagyarázta az erõmû felépítését, mû-
ködését.

Utunkat Krammer úrral a güssingi
várhoz kalandos úton folytattuk. Kultu-
rális programunk keretében idegenve-
zetõnk kissé eltévedt a németújvári vár-
hegy sûrûségében, végül 45 fokos lej-
tõn legurulva, vidám szentségelések
közepette jutottunk a helyes, várba ve-
zetõ útra, ahol végre kirázhattuk a ci-
põnkbõl a földet. (Nehéz igazi, terepi
erdésznek lenni.)

Krammer úr ecsetelte a várhoz, illet-
ve a Batthyány-családhoz kötõdõ mon-
dákat és a Törökvészhez kapcsolódó
güssingi hiedelmeket. Krammer úr szí-
vélyes meghívására az ebédet a vár ét-
termében fogyasztottuk el.

Ezt követõen folytattuk utunkat a
Szentgotthárdi Igazgatóság területén
fekvõ Pro Silva kísérleti területre (Csö-
rötnek 8 F), ahol már a házigazdák kép-
viselõi fogadták csapatunkat. Kutas La-

jos erdészeti igazgató üdvözlõ szavait
követõen Bakó Csaba erdõgazdálkodá-
si igazgatótól kaptunk tájékoztatást a
négy éve kezdett kísérletrõl, majd bejár-
tuk a tölgyes-bükkös erdõrészletet és
felfedezhettük a beavatkozások hatásá-
ra a természet adta válaszokat.

Ezt követõen egy közelben fekvõ, az
elõzõ üzemtervi ciklusban túlgyérített-
nek minõsített, tölgyes-erdeifenyves-
bükkös állomány (Csörötnek 10 E) szá-
lalóvá alakításának „állapotfényképét”

sikerült megtekinteni, a látottakat meg-
vitatni. 

A látogatás gazdag programját az
elõdök; Illyés Károly, Haszák Aladár,
Cebe Zoltán és Hárs József emlékezeté-
vel koronáztuk meg. A Csikólegelõnél
az Erdészek az õrségi és vendvidéki er-
dõkért elnevezésû kopjafát koszorúz-
tuk meg és énekeltük el elõdeink emlé-
ke elõtt tisztelegve az Erdészhimnuszt.

Utolsó napirendi desszertként kevés-
bé „svéd”, inkább õrségi asztal került
terítékre, amelyben jelentõs károkat
okozva, jókedvvel vettünk búcsút ven-
déglátóinktól. A két nap alatt igazán
megízlelhettük a Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. nagyon szíves vendégszeretetét
és elõremutató szakmai tevékenységét.

A vendéglátó utóirata:
Ha egy tanulmányútról vagy tapaszta-
latcserérõl egy új dologgal, ismerettel,
tippel-trükkel, csak egy pici igazság-da-
rabkával térek haza, azt mondom ma-
gamban: megérte.

Reméljük, hogy hagyományos és a
természetközeli erdõgazdálkodás gya-
korlatában sem kezdõ látogatóink ta-
risznyájába talán sikerült valamely kicsi
szakmai emlékgyöngyöt csempészni,
amelyet aztán további munkájukban
hasznosíthatnak.

Jó szerencsét!
Kép és szöveg:

Keresztes László és Sinka Attila

Ötven év hosszú idõ. Pontosan fél év-
század. Emberéletben jó ha kétharmad-
nyi. Ötvenéves érettségi találkozóként

pedig van benne valami megható. A ke-
rek évszám már ihletet adhat arra, hogy
bármi maradandót alkossunk a múltról.
Sipos Géza homlokát is megcsókolta az
emlékezés múzsája, és leírta, leíratta
osztálytársaival az ötvennégy év emlé-
keit. Mert õk voltak azok, akik elsõ év-
folyamként kezdtek a Debrecenbõl
Szegedre áttelepült  Erdészeti Techni-
kumban. S mint minden visszaemléke-
zés a megismételhetetlen múltról szól, e
kiadvány is egy darabkája az erdészet-
történelemnek. Azok a szerencsések
akik megírhatták emlékeiket , és részt
vehettek az ötvenéves találkozón, min-
den bizonnyal dupla örömmel idézték
fel a ködbeveszõ múltat. Segített a meg-
õrzésben a kiadvány archív fotóanyaga.
Sárközy György versféle emlékezése is
tartogat az olvasónak néhány különös
történetet. Jól van Sipos Géza. Jól van
1955-1959-es évfolyam obsitosai. Isten
éltessen benneteket sokáig!

Pápai Gábor

Mi voltunk az elsõk
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Nem mindennap adatik meg az
amatõr futóknak, hogy igazi profik-
kal versenyezhessenek. Képzeljük
csak el, ha a 100 méteres síkfutás
rajtjánál együtt állhatnánk Usain
Bolttal, vagy az éppen aktuális ma-
gyar bajnokkal! Nos, Tóth Tamással
vagy Földingnével rajthoz állni re-
méljük sokaknak hasonló élményt
jelentett!  

Szervezõként, de úgy gondolom
versenyzõként is az egyik legfonto-
sabb figyelni való az idõjárás. A vendé-
gek kiváló, szélcsendes, napsütéses
idõt hoztak, így már semmi sem veszé-
lyeztette a kiváló lebonyolítást, amihez
a helyi erdészek (diósjenõi, kemencei,
nagymarosi) és az Ipoly Erdõ Zrt. köz-
pontjának alkalmazottai mindent biz-
tosítottak, akik egyben egyesületünk-
nek is tagjai.

Nemcsak a versenyzõk értek el egé-
szen kiváló eredményeket, de azok is a
sport- és erdõszerelmesek, családok,
akik kedvtelésbõl futottak, hiszen a pá-
lya nehézségét leküzdeni nem volt egy-
szerû feladat. A már megszokott rajthoz
sétálást az idén is a puskalövéssel indí-
tott rajt követte, ami Bán Gábor kerü-
letvezetõ erdész „elõadásában” évek
óta a verseny egyik védjegye.

Bár a maratonka fiatal versenyzõi in-
dultak utoljára, mégis a közöttük leg-
jobban teljesítõ Jakubovics István futott
be elsõként a célba. Aztán sorra érkez-
tek a kismaratont teljesítõk, élükön Kiss

Tamással, akin alig látszottak a fárad-
ság nyomai. Könnyed vagy erõn felüli
futással, de a lelkes közönség elõtt a cél-
egyenesben mindenki meghajtotta az
utolsó százat.

A szervezõk arról is tájékoztatták fo-
lyamatosan a jelenlevõket, hogy hol jár

a félmaratont vezetõ élboly. Így né-
hány várakozással feszült perc után
alig egy órát meghaladó idõered-
ménnyel feltûnt a már korábban nyer-
tes Tóth Tamás alakja, akit a célban
nagy taps fogadott. A magyar bajnok
(2004; 2007) az elsõ kiírásban is elsõ-
ként jutott át a célvonalon, most így
tett egy számára könnyed futással. Per-
sze a célban arról is beszámolt, hogy
azon túl, hogy szereti ezt a versenyt, az
eleje embert próbáló. Pedig az idõ-
eredmény az abszolút magyar rekord-
hoz is mérhetõ (1 óra 02 perc 22 mp
Kadlót Zoltán). A helyi szervezõk
számára külön öröm volt, hogy a
szomszédos Berkenyén élõ Sági József
ért célba másodikként fantasztikus
idõvel, remek futással. Õ is újra és újra
megtiszteli részvételével a versenyt. A
harmadik Rezessy Gergely eredménye
is kiváló, amire a lelkes közönség tap-
sából is lehetett következtetni. 

A hölgyek mezõnyét Földingné
Nagy Judit 1 óra 23 perc 14 mp-es kivá-
ló ideje fémjelezte. Idén a budapesti fél-
maraton helyett Svájcba utazott, ahol a
híres Jungfrau Maratonon vett részt, és

nem is akármilyen eredményt ért el
ezen a hegyi versenyen. Judit ugyanis a
harmadik helyen ért célba, 3:37.18-es
idõvel teljesítette a távot, alig 3 perccel
lemaradva a gyõztes Claudia Landolt
mögött, és 1 perccel a második helye-
zett Jasmin Nunige-tõl. Így talán nem
meglepõ ez a kiváló versenyzés sem.
Az egyórás futás rekordját a mai napig õ
tartja, pedig 1989-ben futotta meg! Ter-
mészetesen Gyuró Fanni (a célban úgy
fogalmazott, hogy nagyon jól érezte
magát), vagy Vajda Zsuzsa idõeredmé-
nye is nagyszerû. 

A korosztályos bajnokokon kívül er-
dész különdíj is kiosztásra került Mõcsé-
nyi Miklósnak, akinek 2 óra közeli idõ-
eredménnyel sikerült teljesíteni a távot
21 km-en. Munka mellett, hobbiból fut-
va igazán remek! A megszokott egyedi
pólókon kívül a szervezõk meleg ebéd-
del, sõt strand-belépõvel is kedvesked-
tek a résztvevõknek. Köszönjük min-
denkinek szíves támogatását, hogy ez a
verseny létrejöhetett, így elsõsorban az
Ipoly Erdõ Zrt.-nek, de Józsa Csaba ta-
nár bácsinak, Boros Dánielnek és Cser-
halmi Zsoltnak is!

Hogy miért érdemes végigcsinálni a
szervezést, a sok-sok apróságot, arra
választ ad a sok mosolygó gyermek,
felnõtt, akik reményeink szerint nem-
csak így kerülnek kapcsolatba az álta-
lunk kezelt erdõkkel, gyönyörû termé-
szeti értékekkel. Ha ezentúl is szükség
lenne tanulságra, annyit mindenkép-
pen ki lehet emelni, hogy lehet az er-
dészek munkájára utalni így is, s az
emberek értékelni, respektálni fogják,
sõt a gyermekek akár meg is szerethe-
tik az erdész bácsikat, akik védik,
ápolják, gondozzák különös értékün-
ket: az erdõt.

A teljes eredménylista letölthetõ az
Ipoly Erdõ Zrt. honlapján.

Kép és szöveg:
Lengyel László Zoltán

Családi futás elõkelõ mezõnyben
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Ezen mottó jegyében tartotta meg 2009.
szeptember 26-án a MEGOSZ éves
nagyrendezvényét Abádszalók mellett.
A házigazda a POPLAR Magán Erdé-
szet Kft. volt, melynek munkatársai
igencsak kitettek magukért a rendkívül
jó hangulatú, sok résztvevõt vonzó, szí-
nes és tartalmas programokat nyújtó
rendezvényen.  A nap folyamán három
egymást követõ esemény zajlott le. El-
sõként a MEGOSZ Nagyrendezvény,
amelyet a „Magánerdõvel a válság el-
len” címû, az Erdészeti Tudományos In-
tézet szervezésében megvalósuló kon-
ferencia követett, majd a közös ebéd
befejeztével terepi program keretében
az ártéri erdõtársulásokat és gépbemu-
tatót tekinthetett meg a több mint 300
érdeklõdõ. Az egyes rendezvények kö-
zötti szünetekben is gondoskodtak prog-
ramról a szervezõk. Így a vendégek
megtekinthették az abádszalóki Huber-
tus vadásztársaság fácántelepét és szín-
vonalas STIHL bemutatón vehettek

részt. A korábbi évekhez képest jelen-
tõsen nõtt a jelentkezõk száma és ezen
belül is örvendetes volt a tény, hogy a
délutáni és esti programokon az összes
résztvevõ zöme, több mint kétharmada
kitartott. Külön öröm volt, hogy a Me-
zõgazdasági Bizottság, az FVM tárca, a
szakhatóság és a társszervezetek magas
szinten képviseltették magukat. Erdély-
bõl, valamint Ausztriából is több ven-
dég érkezett és nagyon szép számban
képviseltették magukat az ország min-
den szegletébõl a magánerdõ-tulajdo-
nosok és gazdálkodók.  

A MEGOSZ Nagyrendezvény elsõ
köszöntõjét Luzsi József, a Szövetség
elnöke tartotta.  Beszédében külön ki-
emelte a gazdasági válság erdõgazdál-
kodásra gyakorolt rendkívüli hatását és
azt, hogy ennek következményeként a
magánerdõ-tulajdonosok és gazdálko-
dók napjainkban a túlélésért is küzde-
nek. Ráadásul a nemzeti támogatások
egyre csökkennek, miközben az uniós

támogatási jogcímek megindulása, kifi-
zetése igen lassú. A továbblépéshez el-
sõként új jogszabályi keretek szüksége-
sek, amelyek között külön is méltatta az
új Erdõtörvényt. Egyben kérte a szakha-
tóságtól, hogy minél pontosabban hatá-
rozzák meg az erdõben elvégzendõ fel-
adatokat és ne csak a törvény betartásá-
ra kötelezzék a tulajdonosokat, de
szakmai tudásukkal segítsék is munká-
jukat. A kiváló minõségû szakmai mun-
ka a második olyan kitörési pont, amit
az erdészeti szakirányítók és a mûveze-
tési központok tudnak garantálni, akik
egyben a magánerdõ-gazdálkodók fa-
lugazdász-hálózatát is jelentik. Ennek
fenntartása és a nemzeti költségvetés-
ben történõ támogatása a magánerdõ
számára létkérdés! Harmadsorban ki-
emelte, hogy a korábbi erdõfenntartási
járulékrendszer kifuttatását az FVM tár-
ca garantálta és tudomása szerint az idei
kifizetések forrása biztosított. A kibon-
takozás negyedik pillérét alkothatják az
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uniós erdészeti jogcímek, amelyekkel
kapcsolatban azonban rendkívül sok
probléma, késedelmes határozathozatal
és kifizetés teszi bizonytalanná a min-
dennapi gazdálkodás kiszámíthatósá-
gát. Külön kiemelte az indítandó jogcí-
mek közül az állománynevelési felada-
tok mielõbbi megindításának szüksé-
gességét. Elmondta, ha az általa vázolt
négy problémakörben megoldást és tá-
mogatást kapunk a minisztériumtól és a
szakhatóságtól, akkor a magánerdõsök
cserébe a közcéloknak megfelelõ ered-
ményes gazdálkodást tudják felajánlani.
Mint mondta: „A magánerdõ-gazdálko-
dás helyzetének megoldása saját ke-
zünkben van, de az említett segítségek
nélkül az eredményességet nem tudjuk
garantálni”. Majd jó munkát és kiszámít-
hatóbb jövõt kívánt mindenkinek.

Végezetül megköszönte a házigaz-
dáknak, Molnár Lászlónak és Ágos-
ton Gyulának, valamint a POPLAR Ma-
gán Erdészet Kft. valamennyi munka-
társának a rendezvény kitûnõ elõkészí-
tését, Répászky Miklósnak a térség is-
mert és elismert szakirányítójának az
elõkészítésben és lebonyolításban nyúj-
tott önzetlen segítségét, valamint a
MEGOSZ titkárságának, dr. Sárvári Já-
nosnak, dr. Somogyvári Vilmosnak
és Tomka Kornéliának a szervezés-
ben végzett munkáját.  

Sirman Ferenc, az FVM szakállamtit-
kára tolmácsolta Gráf József miniszter
üdvözletét és köszönetet mondott a ma-
gánerdõsöknek az egyre magasabb szín-
vonalon végzett tevékenységükért.  Em-
lékeztetett arra, hogy az Erdõtörvény
módosítását az erdõvel kapcsolatos meg-
változott társadalmi igények mellett az is
indokolta, hogy a szakhatóság és a ma-
gánerdõ-gazdálkodók között megfelelõ
együttmûködés alakult ki az elmúlt évek
során. Így vált lehetõvé a magánerdõkkel
kapcsolatos szigorú törvényi szabályozás
bizonyos pontokon történõ enyhítése is. 

Ezt követõen ismertette az ÚMVP
keretében az erdészeti jogcímekkel

kapcsolatos aktualitásokat. Az erdé-
szeti gépbeszerzésekrõl elmondta,
hogy a rendelkezésre álló keret meg-
emelésével a benyújtott pályázatok
közül 126-ot fogadtak el, mintegy 3,8
milliárd forint értékben. 2010-ben
újabb pályázat kiírását ebben a téma-
körben nem tervezik. Az ÚMVP II. ten-
gelyében három jogcím nyílt meg: az
erdõtelepítés, az erdészeti pontenciál
helyreállítása az erdõket ért abiotikus
károk enyhítésére, valamint az agrárer-
dészeti rendszerek támogatása. Ez év
októberében megnyíló új jogcím az er-
dõ környezetvédelmi kifizetések,
amelynek 9 alfejezete lesz és a rendel-
kezésre álló keret (23,7 milliárd Ft) 170
ezer hektár magánerdõben nyújt támo-
gatási lehetõséget a természetközeli
erdõgazdálkodás megvalósítására. Ki-
hangsúlyozta, hogy ezt nem természet-
védelmi korlátozásokkal, hanem ön-
ként vállalt és támogatott magas szín-
vonalú szakmai munkával kell megva-
lósítani! Újabb, rövidesen megnyíló
jogcím az erdõk szerkezetátalakítása,
ami várhatóan október-novemberben
kerül kiírásra. 

Az úgynevezett erdõ-Natura jogcí-
met eddig nem hirdették meg, mivel
nem sikerült a támogatási feltételek kér-

désében a meg-
egyezést tetõ alá
hozni az erdõgaz-
dálkodók és a zöld
civilek között. Ki-
emelte, hogy a Na-
tura 2000 területek
korlátozásait az er-
dészeti hatóság írja
majd elõ, de a ren-
delkezésre álló tá-
mogatási lehetõsé-
gek függvényé-
ben! Éppen ezért a

jogcím mielõbbi beindítása mindannyi-
unk érdeke, s egyben az is, hogy a tá-
mogatás igénylése egyszerûsített formá-
ban történjen. 

Sirman Ferenc ezt követõen áttért a
nemzeti támogatások ismertetésére. Az
erdészeti közcélú feladatokon belül az
úgynevezett erdészeti szakirányítási tá-
mogatások, ha csökkentett mértékben
is, de az idén már kifizetésre kerültek.
Az erdõtelepítés, erdõfelújítás determi-
nációjára 275 millió forint áll rendelke-
zésre, aminek kifizetése ez év végéig
várható. Sajnálatosnak nevezte, hogy az
állampolgárok személyi jövedelemadó-
jának 1 %-ából az erdõkre adható támo-
gatási lehetõség megszûnt, de mint je-
lezte, széles körû összefogással meg-
próbálják ezt a lehetõséget újra biztosí-
tani az adófizetõk számára. 

A 2010. évi nemzeti költségvetésrõl
az FVM szakállamtitkára röviden csak
azt jelezte, hogy a rendelkezésre álló
1,3 milliárd forint jelen pillanatban az
erdõfelújítások és erdõtelepítések de-
terminációjánál szerepel. Ugyanakkor
az erdészeti támogatásokat a Nemzeti
Erdõ Program címszó alatt szeretnék
külön soron szerepeltetni. A meglévõ
keretek ily módon történõ felosztása
még nem végleges, arról szakmai
egyeztetések folynak és önálló képvise-
lõi indítványok készülnek. 

Az FVM képviselõjének beszéde
után Molnár László, a POPLAR Ma-
gán Erdészet Kft. ügyvezetõje, a MEG-
OSZ alelnöke, a rendezvény házigaz-
dája köszöntötte a megjelenteket. El-
mondta, hogy a programok összeállítá-
sánál igyekeztek igazodni a napi ak-
tualitásokhoz és  egy lehetséges alter-
natívát megismertetni a jelenlévõkkel a
fa energetikai hasznosításának bemu-
tatásával.

(folytatás a novemberi számban) 
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Rakonczay Zoltán: A természetvé-
delem története Magyarországon. –
Mezõgazda Kiadó, Budapest, 430. o.

A hazai természetvédelem történetérõl
eddig Oroszi Sándornak jelent meg két
könyve (1. A magyar természetvédelem
kezdetei, OEE, 1986; 2. A természetvé-
delem története Magyarországon 1945-
ig, Erdészettörténeti Közlemények VII.,
1992). Mindkét mû csak a II. világhábo-
rú végéig tárgyalja az eseményeket, az
utána következõ idõszakról azonban –
történelmi rálátás hiányára hivatkozva –
nem ad elemzést a szerzõ. Rakonczay
Zoltán, a hazai természetvédelem emb-
lematikus alakja viszont az elsõ vadá-
szati törvénytõl (1872) egészen 2002-ig,
az utolsó nemzeti parkunk, az Õrségi
Nemzeti Park megalakításának idejéig,
130 évet felölelve ad képet a természet
védelmének történetébõl. Szokatlan,
hogy valaki napjainkig merjen elemzést
adni, s ezért a szerzõt külön dicséret és
köszönet illeti! Igen, nem kell várni ad-
dig, amíg a rosszat feledve csak a jó ma-
rad fenn az idõ rostján, s megszépülve,
ugyanakkor eltorzulva kapunk történe-
ti értékeléseket.

A könyv szerkezete, tagolása megle-
hetõsen szokatlan, s elsõ pillantásra
meghökkentõ. Az elsõ, a könyv mintegy
kétharmadát kitevõ részben 320 mozai-
kot találunk, amelyek külön-külön tár-
gyalják a legfontosabb történéseket, jog-
szabályalkotásokat, szervezeti változáso-
kat, nevezetes személyiségeket. E mo-
zaikok az 1872-tõl 2002-ig tartó idõská-
lán vannak elhelyezve, s így rajzolódik
ki a hazai természetvédelem kezdeti,
elõkészítõ, átmeneti, megtorpanási és ki-
bontakozási szakasza. Az események
közé 24 olyan szakember, illetve politi-
kus tevékenységének minõsítése ve-
gyül, akik a természetvédelem területén
vagy jót, vagy rosszat tettek az elmúlt
több mint egy évszázadban. Nem szabad
elhallgatni, hogy Rakonczay Zoltán lep-
lezetlen õszinteséggel, elemi bátorsággal
mondja ki az igazat, alkot véleményt, ad
minõsítést. Még akkor is, ha miniszterrõl
kell szólnia, még úgy is, hogy él az ille-
tõ. Mert a valóságot csak így lehet meg-
tudni, s az utókorra hagyni. Régóta tud-
juk, hogy a szerzõ két lábon járó adat-
bank, s bámulatosan zsonglõrködik az
évszámokkal, területekkel, személyne-
vekkel, eseményekkel. (Elég csak az
1970-es évek két nagyszabású. általa
összeállított adathalmazára gondolni, a

háromkötetes Erdõleltárra, és a szintén 3
kötetben megjelent Erdészeti Címtárra.
Elõbbi – érthetetlen okok miatt – nem
váltott ki különösebb szakmai érdeklõ-
dést, utóbbi viszont igen, ellenben meg-
újításra – a késõbbi felelõs vezetõk ígé-
rete ellenére – nem került.) E könyv 320
mozaikjában is óriási ismeretanyag zsú-
folódik össze, még azt is megtudhatjuk,

hogy az egyes szervezeti egységeknél ki
volt például a fûtõ vagy éppen az étel-
hordó! Mintegy 1200, a természetvéde-
lemben (is) dolgozó kolléga kerül itt em-
lítésre, rövid bemutatásra. Van-e még
egy szakma, amely ennyi precíz ismere-
teket tárt volna fel a múltjából – aligha
hiszem. A könyv második része az 1888-
tól 2002-ig tartó védetté nyilvánításokat
tartalmazza. Itt 499 védetté nyilvánítási
jogszabályt, illetve 1250 azokban foglalt
konkrét intézkedést mutat be. Termé-
szetesen az adatok statisztikai értékelé-
se, összesítése – amely végigkísérte Ra-
konczay Zoltán egész életét – sem ma-
rad el, többféle megközelítésben, ponto-
san és kerekítve is elemezhetjük a táblá-
zatok adatait. 14 melléklet egészíti ki a
második részt, amely 70, történelmi je-
lentõségû, eddig részben nem is publi-
kált fotóval zárul. A fejezetek közül kü-
lön ki kell emelni azt, amelyik a termé-
szetvédelem kapcsolatát vázolja fel az ál-
lamerdészettel, ez valamennyi erdész
számára tanulságos lehet.

Ezt a könyvet nem lehet egyszerre az
elejétõl a végéig végigolvasni, de nem
is lehet félretenni. Ebbõl a könyvbõl
szemezgetni kell, ízlelgetni kell a hazai
természetvédelem múltját, hogy a sok-
szori bele-beleolvasás, elgondolkodás
után kirajzolódjon 130 év valósága.

Dr. Bartha Dénes

Gigantikus alkotás

Tanulságos
Felháborodott levelet kapott a szerkesz-
tõség Szabó József barlangásztól.

Szándékosan nem teszem közzé a
helyszínt, ahol történt az eset, mert min-
den bizonnyal csak egyedi túlkapásról
van szó. Idézet a levélbõl:

»A területet járva, úgy 19 óra magas-
ságában visszatértem a kocsimhoz,
beültem, és a közeli Róka-kúthoz haj-
tottam (ami közvetlenül az út mellett
van), és ott megállva friss forrásvizet
vettem magamhoz, amikor a – tudtom-
mal – védett réten keresztülhajtott egy
ezüstszínû terepjáró, és felhajtott az út-
ra. Ezt konstatálva az út szélére húzód-
tam, és vártam, hogy az ismeretlen mel-
lettem elhajtson.

Õ elõször az úton túlment, megállt,
szemmel láthatóan valamin gondolko-
zott. (Talán azon, hogy belekössek-e,
vagy ne), majd visszatolatott, leengedte a
kocsi ablakát, és se adj’ Isten, se jó napot,
átkiabált nekem, hogy aszongya: „Mit ke-
res maga itt?” Amilyen az adjon Isten,
olyan volt a fogadj Isten. Visszakiabáltam:

„Mit keres maga itt?” „Én vagyok a kerü-
letvezetõ erdész.”– volt a válasz. Igazol-
vány, jelvény, vagy bármiféle egyenruha,
a’ meg minek, ha közegként belekötünk
valakibe. Jó-neveltségemnél fogva mon-
dom neki, amit nyilvánvalóan õ maga is
látott, hogy barlangászattal foglalkozom
és itt voltam a kutatóháznál, meg gombát
és vizet szedtem. Gunyoros hangon ki-
szól a kocsiból: „Ne mondja már, hogy
egyedül barlangászik! Úgy néz ki a terep-
színû ruhájában, mint aki orvvadászik!
Különben is tilos az útról ide behajtani, és
a rendszáma alapján fel fogom jelenteni.”
Ezt követõen lassan továbbhajtott.«

Eddig a panaszos levél. Majd a hét
pontba szedett kifogások közül csak az
utolsó négyet idézem:

»Az erdész miért nem visel egyenru-
hát, ha intézkedik?

Ha nincs egyenruhája, miért nincs
igazolványa, ha egyik sincs, miért nincs
jelvénye?

Miért nem száll ki az autójából?
Miért nem képes emberi módon

kommunikálni?«
Tényleg, vajon miért?

Pápai Gábor 
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Sopron XX. századi történelmének
mindhárom kiemelkedõ eseményé-
nél az egyetem oktatói és vezetõi
meghatározó szerepet játszottak.

Az 1921-es népszavazásban, majd az
1956-os forradalomban való részvéte-
lükkel már az Erdészeti Lapok több al-
kalommal is foglalkozott. Két évtized-
del a nevezetes, mára már történelmi
léptékûvé vált Páneurópai Pikniket is-
mertetve, szeretném bemutatni  az er-
dészek itteni szerepvállalását is. A város
elsõ ellenzéki szervezete a Magyar De-
mokrata Fórum az egyetem Ifjúsági Há-
zában alakult meg, 1988. november 17-
én. A késõbb megalakuló FIDESZ,
SZDSZ és Kisgazda szervezetekkel úgy-
nevezett Ellenzéki Kerekasztal jött létre. 

1989 elsõ felében több sikeres ren-
dezvény megszervezése után határoz-
tuk el, hogy augusztus 19-én államala-
pításunk évfordulóját megelõzõen egy
nagyszabású rendezvénnyel ünne-
pelünk. Az örömre az adott okot, hogy
a diktatúra gyûlölt jelképét, a „vasfüg-
gönyt” a kormány felújítás helyett le-
bontásra ítélte.

Míg az ország nyugati határán már
bontották a vasfüggönyt, addig a keleti
határon építeni kezdték. Ceauºescu fa-
luromboló politikája miatt ezekben a
hetekben az erdélyi magyarok ezrei
próbáltak átjutni Magyarországra. En-
nek megakadályozására kezdték a ha-
tárzárat kiépíteni román oldalon. Június
20-án a helyzet tarthatatlanságáról be-
szélgettek a debreceni MDF helyi veze-
tõi Habsburg Ottó európai parlamenti
képviselõvel. Itt vetõdött fel az az ötlet,
hogy valahol a magyar–osztrák határon
egy pikniket kellene tartani, megünne-
pelni a vasfüggöny bontását. Ezen  gon-
dolat megvalósításához kérték a sopro-
niak segítségét.  

Mi azonnal az ötlet mellé álltunk.
A vasfüggöny bontásának még jel-

mondatot is adott dr. Rumpf János:
Bontsd és vidd! A drótvágóktól pedig
önkéntes adományt kértünk, hogy a
befolyt pénzbõl el tudjuk indítani a II.
világháborús emlékmû felállítását Sop-
ronban. A belügyminiszternek ta-
vasszal írt levelünk alapján a határnyi-
tás ötletét is felelevenítette dr. Magas
László. Végül is a debreceniek elfo-
gadták a javaslatainkat, mi pedig elfo-
gadtuk az általuk javasolt két védnö-
köt: Habsburg Ottót és Pozsgay Imre
államminisztert. 

Nagy erõvel láttunk hozzá a szerve-
zéshez. Szinte naponta találkoztunk a
lakásom teraszán vagy dr. Csóka Pál
kertjében. Mindenkinek megvolt a fela-
data. Volt, aki az osztrák engedélyeket
intézte, szerencsére Margitbányán bor-
fesztivál volt, és a jó hangulatban a pol-
gármester azonnal az ügy mellé állt.
Volt, aki a mozgó WC-t szerezte be,
mert e nélkül már akkor sem lehetett
rendezvényt tartani. Az elképesztõ en-
gedélyekben sem volt hiány, például a
határ közelsége miatt ún. „átfényképe-
zési engedély” is kellett. A határõrség-
gel én tartottam a kapcsolatot. Amikor
megkaptuk a határnyitásra az enge-
délyt, kiderült, hogy az a kapu, amit ki
akarunk nyitni 40 éve egy hatalmas la-
kattal van lezárva, a kulcsa pedig sehol.
Ezért az elõtte való napokban vasfû-
résszel levágtuk, és helyére egy kis TUTO
lakatot tettünk. Talán ezért is pattant
könnyen szét a kapu, amikor az NDK-s
menekültek nekifeszültek. Az elõké-
születek során kézzel rajzolt magyar és
német nyelvû térképekkel jeleztük a
helyszínt és annak megközelíthetõsé-
gét. Késõbb ezek a térképek jutottak el
a balatoni kempingekbe, a budapesti
menekülttáborokba és az NSZK nagy-
követségére. Az eseményt megelõzõ
napokban csodálkoztunk a német mé-
dia óriási érdeklõdésén. Három nappal
az esemény elõtt a ZDF és az ARD tele-
vízió egymástól függetlenül forgatott a
helyszínen. Elmondásuk szerint azért,
mert kíváncsiak, hogy a tervezett idõ-
pontban milyen lesz a napállás. Késõbb

hallottuk, hogy a filmmel a menekülttá-
borokba mentek. 

Elérkezett az esemény napja, au-
gusztus 19. Már reggel feltûnt, hogy mi-
lyen sokan érdeklõdnek németül a
helyszínt keresve. Délután kettõre vár-
tuk a védnökök képviselõit a Lõvér
Szálló teraszán tartott sajtótájékoztató-
ra. Pozsgay Imrét Vass László államtit-
kár képviselte, Habsburg Ottót pedig lá-
nya, Walburga. Mindketten késtek,
ezért a delegáció is késve érkezett a
piknik helyszínére – három óra helyett
negyed négyre –, addigra viszont a ha-
táráttörés már lezajlott. 

14:57-kor néhány száz keletnémet
magyar zászlókkal közeledett a hely-
színre, mivel nem érzékelték a hivatalos
kapunyitást, saját kezükbe vették sor-
suk irányítását. Nekifeszültek a kapu-
nak, és a gyenge lakat azonnal megad-
ta magát. Szerencsére a helyszínen szol-
gálatot teljesítõ határõrök parancsnoka,
Bella Árpád, azonnal átlátta a helyzetet,
és nem adott parancsot a tömeg feltar-
tóztatására. A fegyverek a tokban ma-
radtak. Ahogy késõbb fogalmazott,
ezért lett a helyszín emlékhely és nem
kegyhely. A határõrök emberségét bi-
zonyítja az a felvétel, hogy amikor a tö-
meg által osztrák oldalra sodort anya
elejtette gyermekét, a magyar határõr
utána vitte. A határ estig maradt nyitva,
ez idõ alatt kb. 6-800 keletnémet ment
át. Szerencsére a helyszínen tartózkodó
Lobenwein Tamás fotói és Kárpáti
György videója a világ számára ismertté
tette ezt a történelmi eseményt. Az MTV

Az erdészek szerepe a határnyitásban

Az emlékmû. Melocco Miklós alkotása



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 10. szám (2009. október) 319

lekéste az eseményt, kb. 16 órára érke-
zett meg. Ekkor kérésükre „eljátszot-
tuk” a kapunyitást, ezért lehet olyan fel-
vételeket is látni, ahol Filep Máriával
közösen kinyitjuk a kaput. 

Este felhõszakadás vetett véget a pik-
niknek, és ekkor már a soproni határõr-
ség megbízott vezetõje próbálta felelõs-
ségre vonni a szervezõket. Másnap a Lõ-
vér Szállóban tartott fogadáson hangzott
el elõször Fasang Árpád zongoramûvész
szájából, hogy tegnap itt történelmet ír-
tunk. Egyúttal kérte az államtitkárt, hogy-
ha elmarasztalás érné a szervezõket,
nyújtson nekik védelmet. Õ ezt megígér-
te és egy ún. „K” telefonszám megadásá-
val ezt nyomatékosította is. Néhány nap-
ra rá fel is kellett hívnom ezt a számot, hi-
szen 21-én már munkásõrök lepték el a
környéket, és az itt tartózkodó némete-
ket szó szerint kiverték a soproni és balfi
kempingekbõl, éjszakánként pedig fegy-
verropogástól volt hangos a kópházi ha-
tár. Errõl tájékoztattam Pozsgay Imrét,
aki a helyszínre küldte az MTV Panoráma
címû mûsorának riporterét, Kalmár
Györgyöt. Az általa készített megrázó fel-
vételek is hozzájárultak ahhoz, hogy a
magyar kormány elhatározta, kiengedi a
keletnémet menekülteket. Csak még
nem tudták, hogyan. Augusztus végén
Lezsák Sándor, MDF elnökségi tagja egy
titkos találkozót kért tõlem. Sopronba ér-
kezve elmondta, hogy a németek kien-
gedését úgy tervezik, hogy a közeli na-
pokban valamelyik este a menekülttábor
lakóit autóbuszokra és vonatra rakják, éj-
jel pedig idehozzák a határra, ahol egy
paranccsal berendelik az õrséget, és éjjel
egy és három óra között nyitott lesz a ha-
tár. Ekkor kerestük a helyszíneket: vasú-

ton a kópházi vasútállomás, közúton a
fertõrákosi barlangszínház udvara és a
brennbergi futballpálya mellett döntöt-
tünk. A kérés az volt, hogyha telefont ka-
pok, szervezzem meg a soproni ellenzé-
ket az akció sikeres lebonyolítására. Ez
az ötlet nem valósult meg, mert a mene-
külteket sem vonatba, sem autóbuszba
nem lehetett beültetni, féltek attól, hogy
Drezdáig meg sem állnának. Végül is a
magyar kormány jól döntött, a médián
keresztül tudatta a világgal, hogy szep-
tember 11-én nulla órától kinyitja a me-
nekültek elõtt a határt. November 9-ig, a
berlini fal leomlásáig, mintegy ötvenezer
NDK-s állampolgár ment át a ma-
gyar–osztrák államhatáron. 

A huszadik évfordulóra Sopron Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata és a

Freundeskreis Europa Berlin Alapít-
vány támogatásával felavatásra került
Melocco Miklós „Áttörés” nevû szobor-
kompozíciója, a terület parkosítását és
gondozását a Tanulmányi Erdõgazda-
ság végezte, így nekik is köszönhetõ,
hogy ma már méltó környezet fogadja
az idelátogató turistákat, zarándoko-
kat.

Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy Németország kancel-
lárja, Angela Merkel elfogadta meg-
hívásunkat és hazája nevében mon-
dott köszönetet a civilek bátorságá-
ért. Köztük volt három erdõmér-
nök, Hámori Gábor, dr. Magas Lász-
ló és dr. Rumpf János.

Dr. Magas László
egykori szervezõ

Az Akadémia hárs-emlékerdeje az áttörés helyszínén

Az Erdészcsillag Alapítvány
(Adószám: 18104927-1-41) 2008-
ban összesen: 1 240 000,- Ft-ot
használt fel szociális segélyek kifi-
zetésére, melynek pénzügyi forrá-
sai: az Erdészcsillag Alapítvány
2007. évi SZJA 1%-ból kapott
712 810,- Ft, valamint az Alapít-
vány pénzeszköze 527 190,- Ft. 
24 fõ kérelme érkezett be, se-
gélyben 24 fõ részesült 40 000–
80 000,- Ft között.

Köszönjük támogatóink felajánlá-
sát.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

Az Országos Erdészeti Egyesü-
let (Adószószám: 19815905-2-
41) 2008-ban, a 2007. évi SZJA
1%-ából kapott 1 714 619,- Ft-ot
az alábbiak szerint használta fel:

– az Erdészcsillag Alapítvány ré-
szére 1 028 771,- Ft-ot utalt át, 

– 685 848,- Ft-ot mûködési cé-
lokra.

Köszönjük tagtársaink és támo-
gatóink felajánlását!

Dr. Pethõ József
elnök

Kerületvezetõ erdészek
figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége
kéri a kerületvezetõ kollégákat, hogy
aki megõrizte szolgálati naplóját, jut-
tassa el a szerkesztõségbe. Szeret-
nénk ezekbõl a feljegyzésekbõl kivo-
natolni, és a tanulságos, érdekesebb
eseményeket, megfigyeléseket köz-
readni. A naplókat természetesen
visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a
szerkesztésre. Megkülönböztetett fi-
gyelemmel várjuk  idõs erdészek fel-
jegyzéseit. 

A szerkesztõség

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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Az OEE Pest Megyei Magánerdõ-gaz-
dálkodási Helyi Csoport eredetileg
megalakulásakor, 1970-ben az OEE
Pest Megyei Mg. Tsz Helyi Csoport né-
ven alakult meg elsõsorban a Pest me-
gyei mezõgazdasági termelõszövetke-
zeteiben és részben az állami gazdasá-
gaiban dolgozó erdészeti szakemberek
részvételével.

A névváltozásra 1995-ben került sor,
miután az mgtsz-ek lényegében meg-
szûntek és az ott dolgozó erdészeti szak-
emberek gyakorlatilag munkájukat, be-
osztásukat elvesztették. Az idõpont
majdnem egybeesik a kárpótlási tör-
vény megjelenésével.

1. Az alapítás
A megalakuláskor (1970 februárjában)
az alapítás célja az volt, hogy az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületben legyen
olyan Helyi Csoport, amelyik az adott
megyében, jelen esetben Pest megyé-
ben, mezõgazdasági szövetkezetekben
és részben állami gazdaságokban dol-
gozó erdészeti szakemberek egyesületi
tagok legyenek – ha még nem voltak –
vagy akik más Helyi Csoportban tagok,
azonos munkaterületen dolgozókként,
azonos feltételrendszerben tevékeny-
kedõk, ebbõl adódó azonos problé-
mákkal, gondokkal küszködve egy
egyesületi szervezeti egységben tömö-
rüljenek. Ez a szervezeti egység egyesü-
leti keretek között mûködjön és fejtse ki
tevékenységét.

A fentiekbõl vezethetõ le az alapítás
oka is: Az mgtsz-ekben dolgozó erdé-
szeti szakemberek egymástól elsza-
kadva, egy-egy mezõgazdasági üzem-
ben dolgozva, nem kaphattak erkölcsi,
szakmai és érdekképviseleti támoga-
tást, segítséget. Egyedi küzdelemre
voltak kényszerítve. A Helyi Csoport
viszont biztosította az egységes fellé-
pést, szakmai gondok megoldásában a
segítséget. Különösen érvényes volt ez
Pest megye területére, mivel a nagy-
számú mezõgazdasági üzemben szinte
mindenütt volt erdõterület, amelynek
szakszerû gazdasági mûködtetését
csak szakképzett erdészeti szakember
tudta ellátni. A megyében volt olyan
idõszak, amikor 115 fõ erdészeti szak-
ember dolgozott mgtsz-ben és állami
gazdaságban. A Csoport létszáma még
1990-ben is 123 fõ volt, mert még erdõ

felügyelõségi és megyei tanácsi dolgo-
zók, erdõmérnökök is tagjai voltak.
Sajnos napjainkra ez a létszám: a szö-
vetkezeti erdõgazdálkodás megszû-
nése, az ott dolgozó erdészeti sza-
kemberek állásvesztése, magánerdõ-
gazdálkodásban való önállósodás,
legfõképpen idõs kor elérése és ami a
legmegrázóbb ok, az elhalálozások és
kilépések következtében 37 fõre
csökkent.

Nyilvánvaló, hogy ezek szervezeti
összefogására szükség volt. Ez pedig
csak az OEE keretén belül, önálló HCs
egységben volt megvalósítható.

A megalakulás körülményei
Az 1970-es esztendõben és utána

még hosszú éveken, évtizedeken át a
megyei tanácsok mezõgazdasági és
élelmezésügyi osztály felügyelete alá
tartoztak az mgtsz-ek és irányítást, va-
lamint szakmai döntési- hatósági fela-
datokat látott el a mezõgazdasági üze-
mek tevékenysége, ezen belül az erdõ-
gazdálkodás, valamint az abban foglal-
koztatott erdészeti szakemberek felett.
(pl: nyilvántartás, eskütétel, támogatás,
stb.).

Ebbõl következõen az OEE Pest Me-
gyei HCs alapításának kezdeményezése
is ezen osztálytól, a megyei erdészeti
fõfelügyelõtõl indult.

A Pest Megyei HCs alakulásának
megszervezését, alapítását a fenti osz-
tály és a megyei erdészeti felügyelõ bo-
nyolította le, amely elsõ kezdeménye-
zésre is sikeres volt, amit bizonyít, hogy
az alakuló ülésen szinte hiánytalanul
részt vett az összes, mezõgazdasági
üzemben alkalmazott erdészeti szak-
ember. Az OEE küldöttközgyûlése, il-
letve vezetõ testületei (pl. elnökség)
észrevétel, megjegyzés nélkül azonnal
elfogadták az OEE Pest Megyei Mg. Tsz
Helyi Csoport megalakulását.

A megalakulás idõpontja: 
A bevezetõben már említettek sze-

rint az 1970-es esztendõben történt. Saj-
nos a pontos dátumra vonatkozó iratot
nem leltük fel, mivel azok az akkor még
Pest Megyei Tanács VB. Mezõgazdasági
és Élelmezésügyi Osztály irattárába,
majd pedig elõbb a Megyei Levéltárba
és sajnálatos módon a Megyei Földmû-
velésügyi Hivatal megalakulása után,
1991-ben selejtezésre kerültek.

2. Az eddigi tisztségviselõk.
Elnök: 

Dr. Balázs István okl. erdõmérnök,
megalakulástól (az említett 1970. év-
tõl) napjainkig folyamatosan. A meg-
alakuláskor a Pest Megyei Tanács Mg.
és Élelmezésügyi Osztály erdészeti, va-
dászati, és természetvédelmi felügye-
lõje, fõfelügyelõje, majd pedig cso-
portvezetõje 1991-ig. Onnantól a Föld-
mûvelésügyi Minisztériumban az Erdé-
szeti Hivatal szakmai tanácsadója,
majd a Humánpolitikai fõosztály veze-
tõje. Az elnöki tisztséget a megalaku-
lástól kezdve folyamatosan, jelenleg is
betölti, választásokkal.

Titkárok: 
1. Valentin Károly erdésztechnikus,

korábban a Hernád Március 15. Mg. Tsz.
Erdészeti ágazatvezetõ, majd magáner-
dõ-gazdálkodó erdészeti szakember.

Titkári tisztsége idõtartama: 1970-
1999. szeptember 24.

2. Telegdy Pál erdõmérnök Nagykõ-
rös TSz Erdõgazdaság, majd Erdõszöv.
Pilis, szakmai vezetõje, Erdõgazda Kht.
Titkári tisztség idõtartama: 1999. szep-
tember 24-tõl 2006. február 22.

3. Heim Márton erdésztechnikus:
Korábban a Pilisvörösvári Mg. Tsz erdé-
szeti szakembere, jelenleg pedig önálló
vállalkozóként, magánerdõ-tulajdonos
és gazdálkodó.

Titkári tisztsége idõtartama: 2006. feb-
ruár 22-tõl napjainkban is.

Tisztségviselõk: (vezetõségi tagok)
Deszpoth László erdésztechnikus

2365 Inárcs, Vöröshadsereg u. 1. Elhalá-
lozott. Bedõ A. díjas

Bágyi János erdõmérnök. Magáner-
dõ-gazdálkodó. 1118. Bp. Csikihegyek
14. VII. 31.

Dr. Czerny Károly erdõmérnök. Ma-
gánerdõ-gazdálkodó OEE elnökségi tag
is volt Kaán Károly díjas.

Hevesi Ferenc erdõmérnök, nyugdí-
jas gazdasági felelõs. Elhalálozott.

Nagy István erdésztechnikus 2367
Ujhartyán, Malom u. 1. Elhalálozott

Pávó Árpád erdésztechnikus Jelen-
leg területi erdõfelügyelõ. 2315 Sziget-
halom, Szabadkai u. 256/3

Simon Gyuláné vezetõségi tag,
nyugdíjas, 2146 Mogyoród, Csíkvölgyi
u. 11.

Az OEE Pest Megyei Magánerdõ-
gazdálkodási Helyi Csoport története
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3. Nevezetes események
A Helyi Csoport intenzív mûködése 1970-
tõl 1995-ig tartott. Ezen idõszakban és
idõtartamban jellemzõ volt, hogy a nagy
létszámú (123-115 fõ) szövetkezetekben
dolgozó erdészeti szakemberek részvéte-
lével évente legalább két csoportgyûlést
tartottunk, amelyeken minden alkalom-
mal több napirendben elõadások és tájé-
koztatók hangzottak el, részben a mgtsz
erdõgazdálkodás aktuális témáiról, míg
az év elsõ csoportgyûlésén az erdõfelü-
gyelõség(ek) (Budapesti és részterületen
a Váci) éves szöveges értékeléseinek is-
mertetésére került sor.

Minden évben, a megye más-más mg.

tsz-ének területén tartottuk meg a terepi,
helyszíni bemutatóval egybekötött me-
gyei mgtsz. erdészeti rendezvényt, ame-
lyek keretében kerültek átadásra a fásítási
emlékérmek, kitüntetések, oklevelet.
Ezen felül pedig vagy Budapesten, a me-
gyei tanács elõadótermében vagy ismét
valamelyik mgtsz. területén tartottuk meg
a Madarak és Fák Napja megyei ünnepsé-
gét. Amennyiben a rendezvényt Budapes-
ten tartottuk, azon szakmai elõadások
mellett a Madarak és Fák Napja megyei
ünnepségének megnyitóját rendeztük
meg. Késõbb, 1996 után igyekeztünk az
Erdõk Hete rendezvényt is, több- keve-
sebb sikerrel és résztvevõvel megtartani.

A Csoport rendkívül eredménye-
sen és szervezetten mûködött a kár-
pótlási törvény megszületéséig,
majd utána még egy évig. Utána az
évenkénti nagyszámú (esetenként
3-4 terepi bemutatóval egybekötött
rendezvény) csoportrendezvény le-
csökkent a tagság létszámának
csökkenésével és mgtsz. erdészeti
szakemberek állásvesztésével.

Jelenleg évente egy-két szervezett
csoportgyûlést, benne esetleg egy tere-
pi bemutatóval egybekötött rendez-
vényt tartunk.

Dr. Balázs István
elnök

Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezete és az OEE
Kecskeméti Csoportja 11. alkalommal
tartotta meg az évzáró rendezvényként
is elfogadott hagyományos emlékülé-
sét, ahol mindkét egyesület tagsága  a
szakmák választott Védõszentjeirõl em-
lékezett meg kérve azok további oltal-
mát a szakmát gyakorlók irányában.

A rendezvényt idén már második al-
kalommal fogadta az Akasztó közeli Ha-
lascsárda, ahol rendkívül kulturált és
kellemes körülmények között tudott
mindkét egyesület tagsága egymással és
az idelátogató vendégekkel találkozni.  

A résztvevõket házigazdaként Szûcs
Imre okl. erdõmérnök, alias Lenin, a Mo-
nitor Kft. ügyvezetõ tulajdonosa és felesé-
ge Szûcsné Mónika, alias Négyfias erdész-
technikus fogadta. A megjelentek kisebb
csoportokban szakmai és szakmaközi be-
szélgetéseket folytattak, majd elkezdõdött
a védõszenteket méltató szakestély, mely-
nek elnökévé Dánfy László okl. vegyész-
mérnököt, alias Bubut, a Kecskeméti He-
lyi Szervezet vezetõjét választották némi
válogatás után a nemes firmák. A háziren-
det Bognár Gábor okl. erdõmérnök, alias
Pagát ismertette a Major Domus szerep-
körben .A Visszhang  tisztet az esten Széll
Pál okl. gépészmérnök, a Tiszántúliak
Társaságának vezetõje, alias Izaura, a
Cantus Praesesek Csurgó Lajos okl. kohó-
mérnök, alias Ifjúmadár vezetésével Tí-
már József okl. erdõmérnök, alias Csávó
és Clement Lajos okl. kohómérnök, alias
Fradi kitûnõ hangerõvel elevenítették fel a
hagyományos selmeci-soproni és miskol-
ci dalokat. A Védõszenteket méltató szak-
estély vendégei között dr. Tolnay Lajos
OMBKE elnök urat másodszor, Petrusz
Béla Fémkohászati Szakosztály-elnök urat

elõször köszönthettük körünkben. Ven-
dégeink voltak a helyi tagságon túl az
OMBKE Székesfehérvári Területi szerve-
zetének vezetése és több tagja, a Vasko-
hászati Szakosztály, a Fémkohászati Szak-
osztály, valamint a Bányászati Szakosztály
több tagja. Az erdészeket a monori és so-
mogyi erdészet szakemberei, valamint a
Bács megyei erdészek Koczka Zoltán okl.
erdõmérnök, alias Kocek vezetésével
képviselték. A Védõszentek és a mai kor
szakmagyakorlóinak lehetséges kapcso-
latrendszerét Dánfy László elnök elemez-
te, kiemelve a Védõszentek emberi helyt-
állását és meggyõzõdésükhöz kapcsoló-
dó hitét. A Komoly Pohárban dr. Tolnay
Lajos, alias Dromedár a hazánkat és ezen
belül szakmáinkat is érintõ nemzetközi
pénzügyi-gazdasági válsághelyzetrõl és a
nagyvállalkozások elõtt lehetségessé váló
kitörési pontokról beszélve, „vigyázó sze-
meiteket Pekingre vessétek” aktualizált
idézettel zárta gondolatait. A Vidám Pohár
keretei között Kiss Csaba okl. bányamér-
nök, alias Balhés Charley az eddig meg-
szokott „állítás és tézis” gyûjteményének
gyöngyszemeivel kápráztatta el az isteni
fényben tündöklõ firmákat. A szakestély
további felszólalói munkás hétköznap-
jaikból és a nemzetet érintõ, megoldásra
váró feladatokról fejtették ki magvas gon-
dolataikat az aggódás és a jobbítás szán-
dékával. Meg kellett állapítani, hogy min-
den akaratunk ellenére ez a 11-ik, Védõ-
szenteket méltató rendezvény komolyabb
hangvételû volt, mint a megelõzõk. A
megjelent egykori valétaelnökök közül
Kindla Norbert okl. erdõmérnök, alias Jo-
se hozzászólásában kiemelte, hogy az
idén 200 éves erdészeti felsõfokú képzés
keretei között az évfolyamuk volt az utol-
só, amely még a hagyományosan széles

körû oktatásban részesülve kapta meg dip-
lomáját. Mihalecz József okl. bányamér-
nök, alias Golyó a Pécsi Szent Borbála
Akadémiai Kör üdvözletét tolmácsolva
zárta a felszólalók sorát. A záró nótát és a
székely, valamint a jelenlegi és az õsi ma-
gyar Himnuszt, majd a Szózatot követõen
az elnök bezárta a szakestély hivatalos ré-
szét. A fehér asztal melletti nótázás hajna-
li három óráig tartott, melynek hangulatá-
hoz hozzájárult Bese Botond kecskedudás
zenéje és Ésik Tibor erdész  honfoglalás
kori hagyományõrzõ ruházatban elõadott
daltudása. 

Dánfy László  

Emlékülés az akasztói Halascsárdában

Fényképészek, alkalmi fotósok
figyelem!

A Szerkesztõség örömmel fogadja
mindazokat a fotókat, melyek a
természet furcsaságairól, bizarr
alakzatokról, meghökkentõ hason-
lóságokról készültek. A legjob-
bakat természetesen közöljük.
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Az erdészetvezetõi munkakör átvételé-
nél egyszerre kell megismerni mindent.
Elõdöm – a precíz, elkötelezett erdõ-
mérnök –, ahogy kitette a lábát a több
hetes átadás-átvétel után, már jöttek az
ügyfelek  Az óvodavezetõ elhadarva
néhány jókívánságot – máris rátért a lé-
nyegre, miszerint elõdöm jelentõsebb
faanyagot ajándékozott az óvodának
játszótér építéséhez, de még nem szállí-
tottuk le. 

Egyébként örömmel közli, hogy fia-
mat felvették a nagycsoportba és Vuk
kisróka lesz a jele. 

Jött a környék egyetlen tsz-ének fõ-
agronómusa, hogy elõdöm határozot-
tan megígérte, visszavonja a feljelen-
tést, amit a tsz juhainak tiltott helyen
való legeltetése miatt tett. Amúgy na-
gyon jóban voltak – remélik hasonlóan
velem is –, elismert szakembernek tar-
tották, de bizalmasan csak velem közli,
hogy az utóbbi idõben igen feledékeny
volt.

Jött a piricsei cigányok öt fõs kül-
döttsége, akik szenvedélyesen kritizál-
ták teherautó-sofõrjeinket – és felmenõ-
it –, mert átrobogva a falu fõutcáján az
ablakon kinyújtott kezükben tartanak
egy-egy kettévágott ékszíjat, ezzel tes-
sékelik le õket – úgy 50 km-es sebesség
mellett – finoman az út közepérõl. Emi-
att néha már a járdán is kénytelenek
voltak gyalogolni.

Tüzépvezetõ Miska bá inkább az õ
irodájába invitált, mert egy pár pohár
bor mellet mégis csak könnyebb ismer-
kedni. Örömmel vállaltam. Ez volt az el-
sõ fájdalmas döntésem. Helyi „noha”
bora volt. Nagyon dicsérte, napi három
litert szokott jókedvûen  elfogyasztani.
Úgy láttam már két liternél tart. Egy ki-
csit bõbeszédûen elmesélte, hogy a 40-
es évek végén 50-es évek elején tanács-
elnök is volt. Akkoriban évente  egy bi-
zottság szemlélte meg a határt: a beje-
lentett vetések szépen fejlõdnek-e a ha-
za javára? A bizottság társadalmi mun-
kásokból állt, szertárosból, benzinku-
tasból, könyvelõbõl. Mármost Miska bá
nem mindig ragaszkodott a valósághû
jelentéshez. Ezért aztán a kiszálló bi-
zottságnak kénytelen volt a nyírlugosi
állami gazdaság ide esõ rozsvetéseit is
községi földként bemutatni. Majd egy
tanyához mentek, ahol pont megkésett
disznóölést tartottak. Ott egy kicsit eli-
dõztek. Pár pohár „dena” után a bizott-
ság már panaszkodásig jutott. Milyen
nehéz nekik egy-egy határszemle után

a vétkes gazdákat átadni az ávónak.
Miska bácsira egy alig visszafolytható
csuklási folyamat tört rá. 

Amúgy  a „dena” egy aromagazdag
likõr volt, népi körökben. Elõállítása
sem bonyolult. A bolti denaturált szeszt
nagyobb mennyiségû karamellizált cu-
korra öntötték rá. A nagy sistergés után
kellemes „likõr” lett belõle. Öt év ott-
tartózkodásom alatt egyszer sem mer-
tem megkóstolni.

Folytatva a határjárást, késõ délután
még ugyanannak az állami gazdasági
rozsvetésnek a másik oldalát mutatta be
és a bizottság határozottan megelégedve
ment haza. Csendesen megjegyzem, ezt
már a harmadik liter bor után mondta.

A feltûnõen jól sikerült jelentés vi-
szont egy megyei brigád vizitálását vál-
totta ki. Aznap dupla sürgõs telefonhí-
vást kapott a bóbiskoló tanácselnök, az
elõzõ község elnöke hívta rekedt han-
gon, hogy tõle most mentek el és Bélte-
ket vették célba. Miska – bekalkulálva a
sürgõs telefon akkori idõigényét – ékte-
len gyorsan kirohant az irodából, de
már a községháza bejáratánál belebot-
lott a küldöttekbe. Érdeklõdtek a taná-
cselnök irodája felõl, mire szolgálatkész
útbaigazítást adott: a folyosó végén bal-
ra, majd elsietett. Aznap szívós keresése
ellenére sem találták meg. 

Az erdészettel való ismerkedés fel-
emelõ volt. Értelmesen, jól szervezet-
ten és fõleg fegyelmezetten mentek a
munkák. Köszönhetõ – a már említett
– elõdömnek, aki jó vezetõ, jó sza-
kember létére igényes, rendszeretõ
ember volt. 

Köszönhetõ továbbá Sanyi évfo-
lyamtársamnak, aki mindenben segített,
holott akár õ is lehetett volna az erdé-
szetvezetõ. De soha sem rosszindulat,
sem „betartás” nem vezette velem
szemben. Örökké hálás vagyok neki.

Szinte elhanyagolható nehézség azért
mindig adódik. Nagy lendülettel bein-
dult a  jövõ évi (1971) erdészeti terv ké-
szítése. Az erdõmûvelési mûszaki vezetõ
is új fiú volt és reményekkel gazdagon
várt engem, hogy majd az erdõmûvelési
terv készítésében derekasan részt ve-
szek. Én a volt központi fahasználó?!  Mi-
csoda optimizmus és sajnos milyen nagy
csalódás. Pillanatok alatt kiderült, hogy
egyformán semmit sem értünk hozzá.
De azért megcsináltuk. Igaz több éjsza-
kába is belecsúsztunk, sokat dolgoz-
tunk. Végére érve már nagyon magabiz-
tosak lettünk. Alaposan megünnepeltük

magunkat, kiváló pálinkáink voltak. Az
ünneplés nem tartott sokáig. Néhány
nap múlva a nyíregyházi központból
vészjelzéseket kaptunk. Idõs, nagy te-
herbírású benti kollegák mesélték, hogy
ilyen halálsikolyokkal sûrûn tûzdelt – ar-
tikulátlan üvöltést még soha nem hallot-
tak, mint akkor a tervosztály-vezetõ Józsi
bácsi irodájából.

Józsi bácsi egy kedves, bölcs úriem-
ber volt, aki különösen a fiatalokkal
volt elnézõ.

Ámde az erdészeti tervünk a kezébe
került,  amit megelégedve lapozgatott,
hiszen a fahasználatot Sanyi, az általá-
nos költségeket Miska, az erdészeti fõ-
könyvelõ csinálta meg a megszokott
magas színvonalon. 

De ott volt az erdõmûvelési rész is.
Úgy mondják, hogy rövid idõn belül
végzett az amúgy értékes irodabútorok-
kal, egyetlen székláb, vagy szekrény-
üveg nem maradt épen.

Szóval rekord gyorsasággal meg kel-
lett tanulni a mûvelés mindennemû ter-
vezését és adminisztrációját. Szerencsé-
re sikerült. Néha már – bár kissé gyá-
moltalan – tanácsadásra is vállalkoztam.
Közben volt idõm õszinte elismeréssel
adózni az erdõmérnöki kreativitás és a
szinte polihisztori tudás eme briliáns
produkciójának. Illetve akik kitalálták
az egy-, több éves, befejezett erdõk stb.
szakmai és pénzügyi elszámolását. Jól
képzett közgazdász fõkönyvelõk már a
harmadik alapos magyarázat után ün-
nepélyesen kijelentették, hogy végre
értik.

Na de a Nyírbélteki erdészethez tar-
tozó 6 és fél ezer ha-os erdõ döntõ ré-
sze szép és értékes volt. Az alföldön ke-
vésszer esik meg, hogy olyan tölgye-
sekben sétálhatunk, mintha katedrális-
ban járnánk. És ráadásnak még a „Fé-
nyi-erdõ”. Bár 4/5-része sajnos Romá-
niába esik, de ami itt maradt az is cso-
dálatos. Gyöngyvirágos tölgyes volt, hi-
hetetlen fafaj- és cserjegazdagsággal.
Azt a határszakaszt a román határõrök
valamiért kiemelt gondossággal védték.
A 6 m széles határsáv mindig frissen
volt tárcsázva, ha egy száraz ág ráesett,
egy vaddisznó átment azonnal intéz-
kedtek.

Ez a precíz õrzés sok fejfájást okozott
a legidõsebb erdésznek, Jani bácsinak,
aki családjával a határhoz nagyon köze-
li erdészházban lakott irigylésre méltó
romantikus környezetben. Nagyon sze-
rette az állatait. Szabadon tartani. A ha-

Tõ melletti történetek: Julis
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tárõrök utolsó figyelmeztetésként már a
teljes állomány elkobzásával fenyege-
tõztek. Vagy legalább Julist – az idõ-
sebb vezértehenet – akarták elvinni. Ju-
lis nyomát már az újonc határõr is is-
merte a friss tárcsázáson. Mindig õ volt
az elsõ, aki sajnos vitte maga után a
csordát is. Még a kocák is mentek vele.

De most nem volt semmi baj. A szü-
lõk elmentek a nyírbátori vásárba, de
erõs figyelmeztetéssel otthon hagyták
Janikát, az erdészeti technikumban elsõ
osztályos fiukat állatõrzésre. Janika vi-
szont – élve a szabadsággal – fontosnak
tartotta a közelben kapáló erdõmûvelõ
lányok ellenõrzését. Érthetetlen módon
kicsit elidõzött. Mire észbekapott, az ál-
latállomány már olyan mélyen legelt ro-
mán területen, hogy alig látta.

Meditálásra itt nem maradt idõ, mert
közeledett a román határõrök vizitje.
Felkapta hirtelen apja 45-ös gumicsiz-
máját és sajnos tiszta nyomokat hagyva
átrohant a határsávon. Megfordította a
jószágokat, könnyen jöttek érezték,
hogy bûnösek. Majd a határsávnál fel-
pattant  Julis hátára – hogy lehetõleg fö-
lösleges nyomot ne hagyjon – és haza
kormányozta a csapatot, akik egy ideig

még bámulták Janikát, várva az ilyen-
kor megszokott verést. De ez most el-
maradt. 

Janinak fontosabb volt, hogy – társa-
dalmi munkában – még egyszer ellenõ-
rizze a kapálókat. Egyesek megesküd-
tek volna rá, hogy a süldõ erdész a le-
maradókat a szoknya alá nyúlással ösz-
tökélte némelykor. A brigádra nézve –
úgy látszik – nem hatott serkentõen ez
a zseniális munkavezetõi találmány.
Egyre többen lettek a lemaradók.

Akkortájt a nagy hõségekben illet-
lenségnek számított bugyit hordani.

Na, Janika éppen, hogy hazaért már,
a szülõk is megjöttek. Gyors, de igen kri-
tikus szemle után a papa már valami di-
cséret-félét mormogott a foga között, mi-
kor a józan ész határát súroló sebesség-
gel bevágódott a nyírábrányi határõrlak-
tanya GAZ gépkocsija. Még az, de a leg-
magasabb rangú körzeti parancsnokok
szálltak ki belõle, némelyiknek a szája
rángatózott. Azonnal rátértek – vészjós-
lóan fojtott hangon – jövetelük céljára,
miszerint elsõsorban nem is a jószágok
szomszédolása volt a magas delegáció
kiszállásának kiváltó oka, hanem a tisz-
tán kivehetõ 45-ös gumicsizma-nyom,

melyik nyom nem jött vissza. Ezért  tú-
loldalon már nagy mélységben kiemelt
mozgósítással keresik a Magyarországról
„átdobott” diverzánst. És záros határidõn
belül elfogadható jelentést kell a külügy-
minisztériumba küldeni.

De sajnos nem hozott eredményt – a
személy kilétére – sem a fenyegetés,
sem a nem éppen szalonképes néhány
népies kifejezés használata sem.

Majd kényszerû távozásuk után – a
rejtélyeket gyûlölõ – házigazda kiszá-
mított mozdulatokkal lecsatolta apjától
örökölt „jutasi õrmesteri” nadrágszíját
és néhány perc múlva megoldódott a
közelmúlt legveszélyesebb „kém átdo-
bási” ügye. Még ha egy kicsit csattanó-
sabbra is sikerült az akció Janika szem-
pontjából.

Lassan, lassan aztán elültek a hullá-
mok a – még a Varsói Szerzõdés harmó-
niáját is veszélyeztetõ – határsértés
ügyében. Ráadásul a Julis tehén és tár-
sai kirándulása is büntetlenül maradt a
nagy zûrzavarban.

Felejthetetlenül szépek és romanti-
kusak voltak azok az idõk. Különösen a
nyári hónapokban.

Szöõr Levente

A magyar pusztával ismerkedtek
szeptemberi találkozójuk alkalmával
az Országos Erdészeti Egyesület Deb-
receni Helyi Csoportjának nyugdíja-
sai. 

Másféltucat idõs szakember fo-
gadta el a szervezõk meghívását. Az
összegyûlteket Hortobágyon a cso-
port elnöke, Sípos Géza köszöntötte,
aki a közelmúltban vehette át az
Egyesület egyik legrangosabb kitün-
tetését, a Bedõ Albert emlékérmet. A
rendezvény házigazdája a Hortobá-
gyi Természetvédelmi és Génmegõr-
zõ Nonprofit Kft. volt. Elsõként Gen-
csi Zoltán igazgató mutatta be a tár-
saság mûködését, ezt követõen pe-
dig a puszta történetérõl kaptak tájé-
koztatást az erdészek, és az õshonos
magyar állatfajták megnézésére is ju-
tott idõ. A jó hangulatú programot
kötetlen beszélgetés zárta – tájékoz-
tatott Tölgyfa Gábor, a Helyi csoport
titkára.

Kép és szöveg: Vereb István

Hortobágyon jártak a
nyugdíjasok

A pusztán még az ôsi jól bevált gémeskútból
merik a vizet

A szép látványtól a jelenlévôket hatökrös
szekérrel sem lehetett elvontatni

Új kiadvány a fáról, a fa
misztériumáról:
Láttalak felnõni

Egy 400 évig tûzben álló, és el nem égõ
fakémény; bükkfák, melyek nem reped-
nek; a különös cirbolyafenyõ; lucfenyõk,
melyeket egyetlen szú sem akar elfo-
gyasztani; az energiaszállító erdõ; a fa
misztériuma: csodálatos utazásra hívja ol-
vasóit Erwin Thoma – az õsi és új élet fel-
fedezésére a fával, erdõvel és holddal.

A finnek többet szeret-
nének kihozni az erdeik-
bõl; erdészeti, erdõipari
közvéleménykutatás 
16 éve visszatérõen elvégzett, a finn er-
dõgazdálkodás és erdõipar megítélését
mérõ közvéleménykutatás 2009. évi fel-
mérésének eredményeit ismerteti egy
cikk a Finn Erdészeti Szövetség által
mûködtetett forest.fi honlapon. Figye-
lemre méltóak a megállapítások, illetve
a már több mint másfél évtizedes rend-
szeresség és módszeresség a köz véle-
ményének pontos megismerésére.

(Fatáj)
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Néhány éve foglalkozom az Egri Erdõ-
gazdaság történetével. Apám, Wágner
Lajos hagyatékából kezembe került egy
levelezõlap, amelyet Riedl László kül-
dött apámnak a felnémeti érseki erdõ-
hivatalba 1938 augusztusában. A levele-
zõlapra egy fénykép volt ragasztva,
ezen az 1938. évi soproni „Nyári Egye-
tem” résztvevõi láthatók az egyetem fõ-
bejáratánál. A csoportképen középen a
szüleim mellett álló magas szikár férfi
alakjában Riedl Gyulát véltem felfedez-
ni, ezért elküldtem Gyula bácsinak. Na-
gyon kedves, baráti hangú választ kap-
tam tõle, pedig személyesen sohasem
találkoztunk. Ebben a levélben és ké-
sõbb még egy levelében sajátkezû pre-
cíz írásával részletesen beszámolt
apámmal való bensõséges kapcsolatá-
ról a soproni években, és feltárta elõt-
tem a Riedl-család történetét természe-
tesen elsõsorban az Egerrel kapcsolatos
emlékeket.

Apámról így ír:
„Jó Édesapádat nemcsak ismertem,

de szeretve tiszteltem és büszke voltam
barátságára. Tõle mint az Ifjúsági Kör
elnökétõl (1935-36) kaptam sok taná-
csot az én Szent Imre köri elnökségem-
hez. Ma is meleg szívvel gondolk reá, a
Maxira.” (Apámat Sopronban mindenki
Maxi néven ismerte.)

Az említett fotón – mint kiderült –
középen Riedl László látható, aki Gyula
bácsi nagybátyja, apjának édes öccse.
„Selmecbányán született, és Sopronban
végzett 1920-ban. Elõbb Marót-pusztán
és Kemencén volt erdõgondnok, majd
Esztergomba a központba kerülve szol-
gálta mindvégig a hercegprímási ura-
dalmi erdõket. 1945-ben a MÁLLERD-
nél felügyeleti tiszt (Vas és Zala megyé-
ben), majd az Országos Erdészeti Fõ-
igazgatóság Fejlesztési Osztályán erdõ-
mûvelõ. Felesége Csiby Lõrinc selmec-
bányai akadémiai tanár unokája volt.
1967-ben halt meg 72. évében.”

A Riedl-család története több szálon
kapcsolódik Egerhez és az Egri Erdõ-
gazdasághoz. Riedl Gyula anyai nagy-
apja, bizonyos Blickhardt József az Egri
Érsekség maklári gazdaságánál dolgo-
zott, és akinek fia (Riedl Gyula nagy-
bátyja) Blickhardt József erdõmérnök a
Bustyaházai Erdõigazgatóság (Márama-
ros vármegye) igazgatója volt, innen
Kárpátalja kiürítése folytán az FM-hez
került, majd az az  Egri Erdõigazgatóság-
hoz. Az idõs kollégák közül többen em-
lékeztek rá, mint nagy tudású, nagy te-
kintélyû szakemberre. Pankotai pro-
fesszor, aki dolgozott a keze alatt Kárpát-
alján, így jellemzi: „kiváló vezetõ, na-
gyon határozott ember”. A mellékelt fo-
tón, amely a Nemzeti Vállalat megalaku-
lása után, 1949. május elsején készült az
erdõgazdaság hátsó kertjében, középen
látható csokornyakkendõben, Ferenczy
Ferenc fõmérnök mellett. Az 50-es évek
elején, mint több más kollégát, meghur-
colták, 7 hónapra börtönbe zárták.
Ahogy az idõsek mesélik, mindez há-
rom kiló cukor miatt volt.

Blickhardt József nevével késõbb is
találkoztam. Elõkerült egy irat 1958-ból:
Franz Hafner, a
bécsi egyetem ta-
nárának cikke a
kötélpályás közelí-
tésrõl. Ezt a cikket
Blickhardt József
fordította Jáhn Fe-
renc megbízásából.

Az idõsebbek
talán emlékeznek
Ferenczy Bélánéra
(erdõmérnök fele-
sége), aki Blick-
hardt József test-
vére volt, az Egri
Érsekség központ-
jában Egerben volt
alkalmazásban. A
Ferenczyiek közül
Ferencet (az Igaz-
gatóság fõmérnö-
ke) már csak fény-
képrõl ismertem,
Józsi bácsival
(szállítási elõadó)
viszont még egy
ideig együtt dol-
goztam a Nyugat-
bükki Állami Erdõ-
gazdaságnál.

Egy másik tör-
ténet szintén Eger-

hez kapcsolódik. Riedl Gyula édesapja
a Borgói erdõgondnokság vezetõje
volt, 1918-ban a román betöréskor nem
tette le a román esküt, ezért kiutasítot-
ták. Ekkor helyezték Egerbe magyar ki-
rályi erdõfelügyelõnek. Lakást nem
kaptak, egy hónpig az Almagyar-utcá-
ban egy kapualjban laktak, majd négy

Riedl Gyula bácsira emlékezem

A Nemzeti Vállalatnál 1949-ben
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éven át albérletben. Gyula bácsi szavai-
val: „gazdasági válság, három gyermek,
lakástalanság, 1922-ben apám kilépett
az állami erdészet szolgálatából, Eszter-
gomba került a székesfõkáptalan és a
Pesti  Papnövelde erdeinek központi
vezetésébe.”

Gyula bácsi egri kapcsolatait így
foglalta össze levelében: „Én Makláron
születtem (Egerhez közeli falu), két
elemit az egri Lyceumban végeztem.
Nagyszüleim Maklárról Egerbe költöz-
tek és az Almagyar utca 5. alatt laktak.
A ház ma már nincs meg, új emeletes
épület van a helyén. Édesanyám, Józsi
bátyám (Blickhardt József) és Ilonka
néném Egerben haltak meg és Nagy-
szüleimmel a Hatvani temetõben
nyugszanak Édesanyám kivételével,

akit Esztergomban temettünk el. Ez
dióhéjban az egri kapcsolatom, renge-
teg sok emlékkel.”

Mindezek az Egerhez fûzõdõ emlé-
kek számára sokat jelentettek, mindig
szívesen jött ide. Külön megemlékezik
az egri vándorgyûlésekrõl. Az 1985. évi-
rõl fotókat küldtem, ezzel örömet sze-
reztem neki. „A rólam küldött fényké-
pek – szintén hálásan megköszönve – a
felejthetetlen egri vándorgyûlések me-
legségére emlékeztetnek”, írja.

Az eseményekben, feladatokban gaz-
dag szakmai életút Kárpátalján kezdõ-
dött, a további állomások: a Gyõri Erdõ-
igazgatóság, az Erdõközpont, az OEF, az
ERFATERV, és végül az egyesületi mun-
ka, az Erdészeti Szakkönyvtár jelentette
számára hivatása kiteljesedését. 

Nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy egyik hozzám intézett levelében
felajánlotta segítségét a könyvtár teljes
anyagával erdészettörténeti munkáim-
hoz. Sajnos erre már nem kerülhetett
sor, mert 2005. augusztusában meghalt. 

Hálával tartozom Gyula bácsinak,
aki közeli ismeretség nélkül barátjának
szólított, és aki azon kevesek közé tar-
tozott, akik önzetlenül, nem a szemé-
lyes érvényesülést szem elõtt tartva se-
gítettek másoknak. Örömmel tölt el,
hogy bemutathatok pár fényképet csa-
ládom gyûjteményébõl Riedl Lászlóról,
Riedl Gyuláról, Blickhardt Józsefrõl és
szüleimrõl, közreadhatom Gyula bácsi
egyik hozzám írott levelét.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

Védtelen védett
erdõk 
A Kárpátokban találhatók az ország leg-
értékesebb erdõségei. Ezeket ugyanak-
kor nagy lendülettel irtják. Az erdõk ki-
termelését sajnos képtelenek követni az
új telepítések.

A láncfûrésztõl ráadásul a védettséget
élvezõ területek sincsenek biztonság-
ban, állapította meg Ivan Maszikevics.

A kárpátaljai erdõk védelmére létre-
jött társadalmi szervezet aktivistája az
erdészeti dolgozók szakmai napja alkal-
mából rendezett sajtótájékoztatón el-
mondta, a Kárpátok Bioszféra Rezervá-
tum területén is folyik fakitermelés. A
Hoverla térségében például öt éve
kezdtek letarolni egy jókora területet
azzal az indokkal, hogy lesiklópályát
építenek. A társadalmi szervezet és a
többi természetvédõ összefogásával si-
került megállítani a pusztítást. Az idén a
térség egy másik pontján azonban is-
mét felbõgtek a motoros fûrészek.

Ivan Maszikevics szerint teljesen
nyilvánvaló, újabb törvénytelen csele-
kedettel állnak szemben. A kitermelés
ugyanis az 1500 méteres tengerszint fe-
letti magasságban zajlik és hatalmas
lánctalpas erõgépek tiporják a ritka nö-
vényzetet, teszik tönkre a sérülékeny
ökológiai rendszert. Igaz, mondja az
aktivista, a favágóknak úgynevezett
tisztító vágásra van hivatalos enge-
délyük. A hivatalos vélemény szerint ez
csak az erdõ javát szolgálja. 

Évszázados fák, õserdõk pusztulnak a
Kárpátokban. Valakiknek ez busás hasz-
not hajt. Az utóbbi egy, másfél évtizedben
megsokszorozódott vidékünkön a fûrész-

telepek száma. Ezek többsége legálisan,
különféle hivatalos engedélyek mögé
bújva irtja a vidék legértékesebb kincsét.
A statisztikai kimutatások szerint az idén
négy százalékkal nõtt a fakitermelés. A
bevételek több milliárd hrivnyára rúgnak.

Az is aggasztó, mondta a természet-
védõ, hogy egy hosszú távú kormány-
program szintén a fakitermelés növelé-
sét irányozza elõ. Igaz, az a telepítése-
krõl is szól. Ám köztudott, hosszú évti-
zedek kellenek, míg megnõnek a most
elültetett fák.

A helyzetet bonyolítja, hogy az er-
dõknek számos tulajdonosa van. A kor-
mány állítólag azt tervezi, egységesítik a
gazdálkodást, az irányítást pedig egy
kézben összpontosítanák. Ám addig is
ellenõrizetlenül vágják és lopják er-
deinket. Példa erre a megyei rendõrség
gazdasági bûnözés elleni osztálya által
napokban feltárt eset. Az állami erdõ-
gazdaság szakembereinek nemtörõ-
dömsége következtében az egyik õs
bükkösben 347 fa esett láncfûrészek ál-
dozatául. Az államnak okozott anyagi
kár közel félmillió hrivnyára rúg. A ter-
mészetben keletkezett veszteség vi-
szont pénzzel nem mérhetõ.

(Kárpáti Igaz Szó)

Zöld Zemplénért 
A környezetükért elkötelezett magán-
és jogi személyek megalakították a Zöld
Zemplénért Szövetség Egyesületet – tá-
jékoztatta a ForestPress-t Godzsák Tibor
az egyesület titkára.

Az egyesület célja, hogy a helyben
élõk dönthessenek szûkebb környeze-

tük megóvásáról, ne pedig „fentrõl”
akarják eldönteni, hogy mi a jó ott ne-
kik. A földterületeik tömeges, koncep-
ció nélküli besorolása a Natura 2000 há-
lózatba, a védett területek kezelési ter-
veinek hiányából adódó engedélyezte-
tési procedúrák rossz tapasztalatai, s
most a tervezett Nemzeti Park – mely fõ
zászlóvivõi tõlünk távol, Debrecenben,
Budapesten élõ emberek – az itt élõk és
gazdálkodók aggodalmát keltik, ezért
kezdeményezték az alapítók a szövet-
ség létrehozását. Bõvebb információt
honlapukon található: www.zoldzemp-
len.org.hu

(ForestPress)

Ukrajna legöre-
gebb fája 
A kárpátaljai Sztuzsica (Patkófalu) köz-
ségben élõ több mint ezeréves õstölgy
a legesélyesebb arra, hogy elnyerje az
ukrajnai Nemzet Fája címet. Ukrajnában
a napokban fejezõdött be a legöregebb
fák felkutatása és összeírása, melynek
során összesen nyolc darab ezer év kö-
rüli tölgyet találtak a botanikusok.

A helyiek által Fa apónak becézett 30
méter magasra nõtt tölgy törzsének hi-
telesített kerülete 910 centiméter. Ebbõl
a szakemberek arra következtetnek,
hogy a fa legalább 1100-1200 éves le-
het. Csemetekorában tehát akár tanúja
is lehetett a magyar honfoglalásnak. Ez-
zel az életkorával a nagybereznai járás-
ban található tölgy az ország legöre-
gebb fája.

(Kárpátinfo)
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Pammer lászló
(1925–2009)

2009. január 13-án vettek végsõ búcsút Pam-
mer László erdõmérnöktõl, MÁV mérnök fõta-
nácsostól a rokonok, tisztelõk, volt munkatár-
sak a soproni Szt. Mihály temetõben.

Pammer László 1925-ben Pestszenterzsé-
beten született, ugyanott érettségizett. Pálya-
választására feltehetõen hatottak a körösme-
zei erdõgondnok nagybátyjánál látottak, ahol
az erdei vasúttal, kötélpályákkal és egyéb er-
dészeti szállítóeszközökkel ismerkedett meg.
1943-ban iratkozott a József Nádor Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem erdõmérnöki
osztályára. Oklevelét 1948-ban, az évfolya-
mon az elsõk között szerezte meg. Egyetemi
tanulmányai a háborús, ill. az azt követõ évek-
re estek, kényszerszünettel és háborús nehéz-
ségekkel. Az oktatás megindulásával jelentõs
szerepet vállalt a közösségi életben. Az Ifjúsá-
gi Körben Mersich Endre és Igmándy Zoltán
elnöksége idején a fõtitkári tisztet töltötte be,
ahol az egyetemi menza és az Egyesület admi-
nisztrációs ügyeiben hatékonyan tevékenyke-
dett.

Mûködését 1949-ben a MÁV Szombathelyi
Igazgatóság osztálymérnökségén kezdte meg.
Ezekben az években az állami erdészet az er-
dõk csökkenése miatt csak igen kis létszámban
fogadott fiatal erdõmérnököt. A MÁV-nál vi-
szont a háborús károk helyreállítása és a mér-
nökhiány miatt számos erdõmérnök kapott
megélhetést.

1951-ben a celldömölki pályaépítõ kiren-
deltségen geodéziai munkákat végez, 1955-ben
az építési fõnökség fõmérnöke. Korábbi tapasz-
talatai, kiváló mûszaki és kommunikációs ké-
pességei segítették az 1200 km vasúti pálya al-
és felépítményi, híd-, magasépítési munkának
irányításában, szervezésében. 1971-ben az
Igazgatóság építési és pályafenntartási osztály

vezetõje, ahol bekapcsolódott a modern vasúti
pályaépítés nemzetközi kutatási munkába.

1985-ben vonul nyugállományba.
Nyugdíjas éveiben szakmatörténeti kutatá-

sokat folytatott. Feldolgozta Magyarország
összes erdei- és gazdasági vasútadatait, ami a
Közlekedési Tudományos Intézet kiadásában
jelent meg.

Szakmai cikkeit a Közlekedéstudományi
Szemle és a „Sínek Világa” közölte.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el:
kiváló vasutas, Munkaérdemrend Ezüst foko-
zat, Jáky József-díj, Közlekedési Tudományos
Egyesület „örökös” tagja.

A temetésen nagy számban vettek részt a
volt munkatársak és a tudományos intézetek
képviselõi. Egykori helyettese méltatta az el-
hunyt mûködését. A kisgépekkel és kézimun-
kával épített pálya mûködése alatt alakult át
portáldarukkal végzett hosszúsínes, modern
vasúttá. Munkatársaival szemben nyitott volt,
tudását és tapasztalatait a fiatalokkal szívesen
megosztotta.

Erdõmérnök évfolyamtársaival a kapcsola-
tot folyamatosan tartotta. A találkozókat, nyug-
díjas összejöveteleket rendszeresen látogatta,
szervezte.

Egy mindig aktív és segítõkész baráttól bú-
csúzunk.

Nyugodjék békében!
Dr. Erdõs László

Ölveti László
(1941–2009)

Eltávozott a kiváló birkózó – emelte ki róla me-
gyei lapunk a méltatásában, de ismerteti, és ezt
mi, volt osztálytársai, tanúsíthatjuk, hogy a
sportolás korai megkezdése mellett meghatá-
rozó volt életében az erdész származása is.

Édesapja Ungváron volt erdész 1941-ben,
ahol fia megszületett, majd a Debrecen környé-

ki erdõkben szolgált. Ölveti László, a bátyját kö-
vetve, Szegeden, az Erdészeti Technikumban
folytatta és fejezte be tanulmányait 1960-ban.

Már középiskolásként is reményteljes jövõt sej-
tetõen versenyzett a szabadfogású birkózásban, de
Debrecenbe visszatérve a DVSC-ben, Hódos Imre
csapattársaként, majd tanítványaként ért be a te-
hetsége, és jutott a válogatottság magaslataiba.

Három országos bajnoki címe, a világbajno-
ki bronzérme és a mexikói elõolimpián elért el-
sõ helye a legnagyobb sikere, számos jelentõs
eredménye mellett. A válogatottságtól való
visszavonulásakor, 1969-ben teljesítményéért a
Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója ki-
tüntetést kapta. Utána évekig szakosztályi
edzõként adta még át tudását.

Szakmai élete a MÁV Igazgatóságnál folyt, a
kertészetben és a megyei véderdõk kezelését
irányítva, a Kiváló dolgozó címet kiérdemelve.

A kemény sportember, érzékeny, vidám, ba-
rátkozó személyiség volt. Sajnos szeretett felesé-
ge – aki két gyermekkel ajándékozta meg – el-
hunyta után lelki és testi egészsége megromlott.
2009. augusztus 4-én, hosszú, megrendítõ küz-
delem után fektette a halál kétvállra Ölveti Lász-
lót, akinek nevét a személyes emlékezésen túl a
magyar élsport évkönyveinek lapjai is õrzik.

Csuka Imre.

Új belépõk

Békés megyei HCs: Nagy Ibolya
egyéb felsõfok, Nagy Imréné
egyéb középfok, Gaest Gergely
erdõmérnök, Fehér Gábor er-
désztechnikus; Sárospataki HCs:
Nagy Péter erdõmérnök, Suhaj
István erdõmérnök; Visegrádi
HCs: Mateiderné Madas Judit

Öt szervezet írta alá 2009. szeptember
10-én azt a partneri megállapodást,
amelynek köszönhetõen megindul a
mohácsi Szabadság-sziget rehabilitá-
ciója. A 450 millió forintos környe-
zetvédelmi beruházás – amelyet az
Európai Unió egymillió euróval tá-
mogat – az elsõ lépés a Duna számos
szigetének és mellékágának helyreál-
lítása érdekében, s lehetõséget teremt
az egykori vízi és szárazföldi élõvilág
újjászületésére.  Hazánk legnagyobb
folyójának mintegy kétszáz éve tartó
pusztulását többek között a Szabad-
ság-szigethez hasonló vizes élõhelyek
újjálesztésével lehetne megállítani. 

A WWF, a világ legnagyobb termé-
szetvédelmi szervezetének irányításával,
és további négy résztvevõ – Mohács Vá-
ros Önkormányzata, a Duna-Dráva Nem-

zeti Park, az Alsó-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, vala-
mint a Coca-Cola Magyarország – közre-
mûködésével megszületett az a partner-
ségi megállapodás, amellyel hamarosan
kezdetét veszi a mohácsi Szabadság-szi-
get rehabilitációja. A sziget és az egykor
Mohács fürdõparadicsomának is helyt
adó mellékág helyreállítása négy évig
tart. A fejlesztés költsége meghaladja a
450 millió forintot, amelyhez az Európai
Unió 1 millió euró (mintegy 270 millió fo-
rint) támogatást nyújt. A vállalati, civil és
kormányzati szféra együttmûködésével
létrejövõ környezetvédelmi beruházás az
elsõ, példaértékû lépés a folyó több tucat
hasonló szigetének és mellékágának
helyreállítása érdekében.

A közhiedelemmel ellentétben Ma-
gyarország legnagyobb, az ország vízel-
látása szempontjából is kulcsfontosságú

folyójának kétszáz éve tartó pusztulása
elsõsorban nem az ipari szennyezés kö-
vetkezménye. A Dunában egykor élõ
halfajok döntõ része számára a folyó
számtalan kissodrású mellékága bizto-
sított szaporodásra alkalmas élõhelyet,
ám ezek áldozatul estek a folyó túlsza-
bályozásának, illetve egyéb beavatko-
zásoknak. Ezen vizes élõhelyek hiánya
jelenleg a legnagyobb veszély az élõvi-
lágra. 

Az ívóhelyüket vesztett halfajok mel-
lett a szigeten található ártéri erdõ is ve-
szélybe került, hiszen a környezetválto-
zás miatt az õshonos fafajok pusztuló-
félben vannak. Ez pedig az ártéri erdõk-
ben fészkelõ ritka madarakra is nagy
hatással van, ugyanis az addigi pihenõ-
és költõhelyeik szûntek meg a sziget
növényvilágának átalakulásával.

WWF Magyarország

450 milliós beruházás a Dunáért
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1. A három felsõ alak a Szabadságot, Hungáriát és a Históri-
át szimbolizálja az emlékezés koszorújával. 

2. A szentesített törvények átadása Pozsonyban 1849. április
11-én. 

3. A halálos ítélet felolvasása 1849. október 6.-án délután öt
órakor.

4. A kilencágú címer a család ikervári kastélya felett.
5. A kivégzés Batthyány Lajos gyûrûjébe vésett hitvallásával:

„a magam utam járom”

6. Az Országgyûlés megnyitása 1848. július 5-én Pesten. 
7. Batthyány betegen fekszik a börtönben 1849. október 6-

án. 
8. A temetés Ferenc rendfõnök szerint 1849. október 7-én éj-

jel 11 órakor.

A mûlapot Pedróni Anna Emma mûvészettörténész gyûjte-
ményébõl bocsátotta a szerkesztõség rendelkezésére, és látta
el magyarázatával.

Batthyány mûlap A kivégzett miniszterelnök emlékére Halász István díszes ke-
retû mûlapot adott ki 1873-ban. Gróf Batthyány Lajos egésza-
lakos szobra körül életének jeleneteit ábrázolja Herqui K. lito-
gráfus. A magyarázó szövegeket Vachot Imre írta. 

1.

6.

7.

8.5.

2.

3.

4.
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Most már tudjuk, hogy nem volt rossz
kezdeményezés annak idején, amikor az
elsõ találkozót megszervezték a gyen-
gébb nem erdészképviselõi. Igaz, akkor
valóságos konferencianapokká alakult a
találkozó. Mára már jókedvû, egymás tár-
saságára vágyó órákra szelídült az együtt-
lét. És így van ez rendjén. Hagyjuk a da-
gadt problémákat máskorra, örüljünk,
hogyha minél többen együtt vagyunk er-
dõben, erõben, egészségben. Mert azért
hallottunk most is errõl, hogy betegeske-
dik, arról meg, hogy azért nem tudott jön-
ni, mert költözik, és hasonló „ünnepron-
tó” történéseket. De végül is félszázan
gyülekeztek a szolnoki Tisza-ligeten. A
hivatalos program a szolnoki erdészetnél
kezdõdött, ahol már szokatlanul nagyszá-
mú férfinép fogadta az érkezõket. A he-
lyieken kívül az Egyesület elnökének, fõ-

titkárának, és alelnökének jelenléte bizto-
sította a hölgyeket, hogy nem mindenna-

pi a rendezvény. Mint ahogy az a közjólé-
ti létesítményegyüttes sem, amelyet be-
mutattak a szolnoki kollégák egy egész
osztályt befogadó kültéri, nyitott létesít-
mény alatt. A helyszínre ez alkalomból
meghívott szalmakötõ és bõrdíszmûves
házaspár bemutatót tartott tudományából,
demonstrálva azt már elõre elkészített re-
mekmûvekkel. A vállalkozó kedvûek
megismerhették a készítés alapvetõ for-
télyait. A szarvasgombagyûjtés misztiku-
mához viszont Bagi Istvánnak – „A szar-
vasgombász mesterség” c. gyönyörû
könyv szerzõjének – be kellett vinni a höl-
gyeket az erdõbe. Horváth Ernõ szug-
gesztív lendülettel mutatta be helyi erdõ-
pedagógiai tevékenységüket, szemléletes
példákat sorolva arról, hogy hogyan lehet
a legmegátalkodottabb városlakó, számí-
tógépfüggõ nebulóval megkedveltetni a
természetet. Mindehhez hozzátartozik a
helyi mini állatkert, néhány olyan fondor-
latos ketreclakójával, mint a hosszúorrú
medve, alig borznyi termetével. De láthat-
tunk néhány órája született kecskegidákat
is. Aztán irány a Zagyvapart, ki lovas hin-

tóval, ki kerékpáron. Marokszám szedhet-
tük a közeli réten a Statice gmelinit, vagyis
a sziksóvirágot. Olyan szerencsés is akadt,
aki rögtön átadhatta kedvesének. Róth
Matthea örült, hogy a nagy hõség ellené-
re nem kell vízbe tenni. A kemencében
sült pogácsa pillanatok alatt elfogyott. A
vacsorát követõ beszélgetésre a csinossá-
gukban megerõsített hölgyek teljes han-
gerõvel kapcsolódtak a soproni és egyéb
erdésznóták intonálásába. Sajnos a tudósí-
tónak, ahogy mondani szokás, egyéb ha-
laszthatatlan dolga miatt vissza kellett
utaznia a fõvárosba, és csak hírbõl hallot-
ta, hogy jól sikerült az est további része is.
Azon nem is lehet csodálkozni, mert az
utóbbi évek legfiatalabb hölgykoszorúját
láthatták vendégül a szolnokiak. E sorok
írója Baranyi Ferenc „Mindkettõ emberül”
címû versével búcsúzott a hölgyektõl.

Másnap Szolnok nevezetességeivel
és a Szolnoki Diána Vadásztársaság te-
vékenységével ismerkedhettek a ven-
dégek.

Köszönet illeti a NEFAG Zrt-t a szer-
vezésért, Tóth Zsolt fõmérnököt, Dégi
Zoltán erdészetigazgatót, Horváth Atti-
la erdõmûvelési ágazatvezetõt és vala-
mennyi munkatársát a sikeres rendez-
vényért.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Erdészhölgyek Szolnokon



Fotó: Zétényi Z.






