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Az Erdõmérnöki Kar évnyitója al-
kalmából Tiszteletbeli doktori cí-
met kaptak Bondor Antal (balról)
és Mátyás Csaba professzorok. Élet-
útjuk, munkásságuk és a vele járó
elismerések sora a Kar honlapján
olvashatók. A kitüntetõ cím átvétele
után mondott köszönetekbõl idé-
zünk, önkényesen kiragadva a
mondandók lényegét.

Köszönet az Alma Maternek, amiért
ápolja a Selmec-soproni szellemet,
összefogja az erdõmérnöki kart, hidat
épít a nemzedékek között, kovácsolja
az együvé tartozást.

Köszönet a nagyszerû pályatársak-
nak, akikkel együtt dolgoztam. Köszö-
net volt zalai munkatársaimnak, ahol
szakmai életem elsõ tíz évét töltöttem,
és egész életre szóló útravalót kaptam,
szereztem. Köszönet az államigazgatás
nagy öregeinek, akik közül már sokan
elmentek, de ma is tisztelettel hajtom
meg fejemet emlékük elõtt. Köszönet
az Erdészeti Tudományos Intézet mun-
katársainak, akikkel együtt próbáltuk
megmenteni a kísérleti állomásokat, a
kutatás folytonosságát. Köszönet a Kis-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. mun-
katársainak, akikkel az utóbbi 16 évben
voltak közös szakmai sikereink. És kö-
szönet egyetemi oktató társaimnak. 

Úgy érezem, szívbõl jövõ kötelessé-
gem, hogy gratuláljak tiszteletdiplomás
kollégáimnak, megkülönböztetett fi-
gyelemmel Firmáimnak, akik átveszik
gyémánt-, vas- és rubindiplomájukat.

A keresztény hit õsi tanítása, hogy
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Selye János világhírû magyar kutató ezt
úgy alakította át: érdemeld ki embertár-
said megbecsülését.

Azt gondolom, akik ma itt tiszteletdip-
lomájukat átveszik, kiérdemelték na-
gyon sok munkatársuk, kollégájuk, az
ágazat, a társadalom megbecsülését: egy
élet munkájáért, egy becsületes életért.

Talán csak annyit még. Megjárjátok az
élet grádicsait, tapasztalatot, bölcsességet
szereztetek. Az életet addig lehet tartalom-
mal megtölteni, addig lehet értelmet adni
az éveknek, amíg az embernek van célja:

A munka, az írás, a hobby, csak le-
gyen. És ha így fogtok élni, megszépül
a múlt, derûs lesz a jelen, és érvényes
lesz számunkra is a hindu Védák him-
nuszának sora: számos hajnalpír van,
amely még fel sem ragyogott.

Könnyebb szólnom elsõéves ifjú hall-
gatóimhoz. Õk határozott céllal érkeztek.
Azzal a feltett szándékkal, hogy tehetsé-
güket, tudásukat az erdõ és a természet-

védelem szolgálatába állítják. Meg kell
mondanom, hogy mai elképzelésük jö-
vendõ hivatásukról nagyrészt illúzió,
kedves délibáb. A valóság egészen más
lesz: kemény munka és rengeteg tanulás.
Mert a tanulás olyan, mint amikor csó-
nakban az árral szemben evezünk. Ha az
evezést abbahagyjuk, visszacsorgunk, ha
a tanulást abbahagyjuk, elszürkülünk. 

A kínaiak úgy tartják: az épülõ falra
téglát csak az tud feltenni, aki felér odá-
ig. Az elõzõ nemzedékek magas falat
raktak. A mi kezünkbõl lassan kihull a
toll, képletesen szólva a kõmûveskanál
is, amivel a falat építettük. A falat nek-
tek kell tovább építeni. 

(Bondor A.)
* * *

Köszönetemet szeretném kifejezni
az engem ért kitüntetõ megtisztelteté-
sért és az ezzel járó privilégiumért,
hogy szólhassak.

Richard Dawkins evolúcióbiológus-
tól származik az ötlet, hogy a gerinces
fajok viselkedését a gének mellett az
ún. „mémek” határozzák meg: ez a ta-
pasztalattovábbadás egyfajta tudásegy-
sége lenne. A tapasztalat rögzítését és
továbbadását a Homo sapiens tökélyre
fejlesztette, és ezzel sikerült átugrania a
darwini szelekció tekervényes és
hosszadalmas útját.

Azonban a világháló és különösen a
Google-keresõ feltûnése óta úgy tûnik,
a „mémek”-re nincs már szükség. Hi-
szen bármilyen ismeret akadálytalanul
megszerezhetõ.

Az eligazodás a zûrzavarban azonban
egyre nehezebb. Nem meglepõ, hogy el-
jött az okkult tudományok ideje, hódít az
asztrológia, az ezoterika, a sámánizmus.

A tudományos ismeretek tekintély-
vesztése aggasztó méreteket ölt világ-
szerte. A tekintélyvesztést elsõsorban a
természettudományok sínylik meg, ami
a lehetõ legrosszabbkor történik: éppen
amikor legnagyobb szükségünk lenne

rájuk, hogy mielõbb megértsük: a min-
ket sújtó környezeti válság elsõsorban a
természeti erõforrások és a klíma válsá-
ga lesz, amelyet meg kell oldanunk.

Erre válaszul nagy hiba lenne tovább
szaporítani a túlságosan is szétaprózott
tárgyaink és szakjaink számát! A problé-
ma kezeléséhez az alapokhoz kell
visszanyúlnunk. Komoly gondnak tar-
tom, hogy az eddigi oktatásfinanszírozás
és -irányítás rendszere (vagy inkább an-
nak hiánya) a minõség, az alapok erõsí-
tését nem segítette eléggé, és akaratlanul
is támogatta a napi politika és a társada-
lom vélt érdekeinek szolgai követését.

Nem engedhetünk a csábításnak,
hogy a felsõoktatásban, az oktatás mel-
lett a tudománnyal való foglalkozást fe-
lesleges szellemi fényûzésnek vagy
egyszerûen kiegészítõ finanszírozási
forrásnak tekintsük. Az ún. oktató egye-
tem koncepciója olyan, mint a kétkere-
kû autó: van olyan, de azt másképp hív-
ják: az a motorbicikli. Az „oktató egye-
tem” pedig valójában szakiskola.

Mindehhez idézem Wilhelm Hum-
boldt egy gondolatát: „Mihelyt szakítunk
azzal, hogy a szó valódi értelmében a tu-
dományt kutassuk, vagy azt képzeljük,
hogy azt nem a szellem mélységében
szükséges megteremtenünk, hanem elég-
séges extenzív módon egymás mellé ra-
kosgatni az adatokat, úgy visszahozhatat-
lanul és örökre elveszett minden: ugyanis
a tudomány, ha így folytatjuk, elillan, még
a nyelvet is mint üres hüvelyt hagyva hát-
ra, és elveszett a társadalom számára.”

A következõ évek nem fognak szû-
kölködni olyan kihívásokban, amelyek
megoldása mind a végzett hallgatótól,
mind az egyetemi tanártól elsõsorban
tehát a tudományos alapokon nyugvó,
problémamegoldó készséget fogja szá-
mon kérni. Mert ez a legnehezebb: fel-
ismerni egy probléma valós természetét
és megoldást találni rá.

(Mátyás Cs.)

Kitüntetettek
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A harmadik oldal

Ö
rvendetesen szaporodnak a különbözõ nyomtatott
szakmai kiadványok – a nehezedõ gazdasági
helyzet ellenére. S ha belegondolunk, miszerint a

kultúra a költségvetés mostohagyermeke, akkor mi, erdé-
szek ennek ellenére elégedettek lehetünk. Még akkor is, ha
az elektronikus megjelenés olykor komoly konkurenciát,
mondhatni hátrányt jelent az egyes pályázatok megítélé-
sekor. Pedig e kérdésben hiba lenne pálcát törni a régi, jó
öreg Gutenberg-technológia utódja felett. A minap hallom,
hogy a VHS-rendszerrõl CD-re vagy DVD-re átvett anyag
elõbb-utóbb használhatatlanná válik, eltûnnek róla az
adatok. Így ami biztos, az a papír, a könyv. 

De ki is volt
valójában ez a
Gutenberg, Jo-
hannes. Csak a
halálának dátu-
ma ismert (1468.
február 3.). A
német kézmûves
és nyomdász a
mozgatható és
cserélhetõ betûk-
kel való könyv-
nyomtatás fel-
találója. Évekre
„eltûnt” a nyil-
vánosság elõl,
így 1444-1448
közötti tartóz-
kodási helye is-
meretlen. Azt
sem lehet tudni,
hogy korai

munkája, a Weltgericht (Utolsó ítélet) c. vers 1447-es, töre-
dékesen fennmaradt nyomtatványa hol készült. Életének
aktív szakasza fõként gazdasági és periratokból ismert.
Többször vett fel jelentõs kölcsönt, amire találmánya töké-
letesítéséhez volt szükség. Üzlettársa J. Fust, aki jelentõs
összeget fektetett vállalkozásába, beperelte, és az 1455-ös
ítélettel megkaparintotta a nyomda felszerelését. Így került
a birtokába a latin nyelvû, oldalanként 42 soros Biblia is
(kép), amely Gutenberg legfontosabb mûve, és amit 1456-
ban ki is adott. 

Munkáiból kevés maradt fenn, a Bibliából is alig har-
minc darab. Nyomdatechnikáját több mint félezer éven át
alkalmazták.*

Mit szól ehhez a tíz év alatt eltûnõ információt hordo-
zó CD és DVD? Kedves jó protektorok! Támogassátok to-
vábbra is jó szívvel a könyvkiadást.

Pápai Gábor

* Magyar Nagylexikon, 1999 alapján
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Az erdõk természetességének meghatá-
rozása, megõrzése, ill. fokozása számos
nemzetközi ajánlásban, hazai törvény-
ben és határozatban is célként került
megfogalmazásra. Jó példa az európai
erdõk védelmével foglalkozó IV. mi-
niszteri konferencia (Bécs, 2003) 4. ha-
tározata, amelyik 13. pontjában kezde-
ményezi, hogy a természetesség méré-
séhez összehangolt nemzetközi osztá-
lyozási rendszert, pán-európai értelme-
zést alakítsanak ki. Itthon a 2004-ben
kormányhatározattal jóváhagyott Nem-
zeti Erdõprogram és Stratégia (2006-
2015) stratégiai céljai között is megfo-
galmazásra került, hogy „az erdõ terüle-
te, ökológiai és immateriális értéke, ter-
mõ és jövedelemtermelõ képessége
nem csökkenhet. E cél elérését és az
ehhez szükséges jellemzõk fenntartását
az erdõgazdálkodás során alkalmazott
eljárásoknak biztosítania kell.” A nem-
rég hatályba lépett új erdõtörvény
(2009. évi XXXVII. törvény) módosítá-
sának indoklásában is több hivatkozás
van az erdõtermészetességre: „Nõ az er-
dõk területe, élõfa-készlete, javul a ter-
mészetességi mutatója”, ill. „Az erdõk
természetességének, biodiverzitásának
és ezáltal ökológiai stabilitásának foko-
zása érdekében szükséges tevékenysé-
geket jogszabályban meg kell határozni
és ezek érvényesítését segítõ támogatá-
si lehetõségeket kell teremteni a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv II. elkészítése
során.” A Nemzeti Agrár-vidékfejleszté-
si Program 2. tengely 2. alszakasz „Er-
dészeti földterületek fenntartható hasz-
nálatát célzó intézkedések” 4. célprog-
ramja pedig az „Erdõk természetességé-
nek megõrzése és javítása” keretében
anyagi támogatás nyújtását tûzte ki cé-
lul abban az esetben, ha az erdõtulajdo-
nosok valóban megõrzik vagy javítják
erdeik természetességi állapotát.

A téma fontosságát és hazai aktuali-
tását mutatja, hogy már 1998. február
18-án a MTA Erdészeti Bizottsága „A
természetközeli erdõ” címmel tudomá-
nyos vitaülést rendezett. (Az elhangzott
elõadások az MTA EB 1998. évi tanul-
mánykötetében jelentek meg.) Ennek
keretében Solymos Rezsõ egyértelmûen
megfogalmazta a természetesség alkal-
mazásával kapcsolatos elvárásokat, s
iránymutatást is adott: „A jelen és a kö-
vetkezõ évszázad erdészeti politikájá-

nak világosan meg kell fogalmaznia,
hogy az erdõk stabilitásának fokozása,
a változó környezet, az erdõvel szem-
ben támasztott igények bõvülése miatt
az eddigieknél határozottabban kell kö-
zelednie erdeinknek a természetes álla-
pothoz. … Indokolt Magyarországon is
megvizsgálni azt, hogy milyen mérték-
ben és miért távolodhattak el erdeink a
természetes állapottól, hogy állunk
ezen a téren az európai mezõnyben.”

A fentiek alapján egyértelmû, hogy
erdeink minõségi állapotának felméré-
se, a minõségben bekövetkezett válto-
zások nyomon követhetõsége és egyál-
talán az erdõk ökológiai, biológiai jel-
lemzõinek felvétele, illetve figyelemmel
kísérése egyre sürgetõbb elvárás az er-
dõtervezéssel szemben.

A természetesség megítélésére nem-
zetközi (pl. Németország, Svájc, Ausz-
tria, Nagy-Britannia) és hazai viszony-
latban is kidolgoztak már többféle
módszert, de azok vagy túl részletesek
ahhoz, hogy az erdõtervezés folyamatá-
ba beilleszthetõk lennének, vagy túl
egyszerûek és indikátoraik kevésbé eg-
zaktak, ami a konkrét állományok be-
sorolását megnehezíti.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
soproni Növénytani Tanszékén már
1996-ban kidolgoztak egy, a hazai vi-
szonyokra adaptált módszert. Ezt egy
erdészekbõl és ökológusokból álló
munkacsoport jelentõsen továbbfej-
lesztette. Egy NKFP-pályázat keretén
belül országos reprezentatív mintavétel
alapján 2002-2004-ben elvégezték er-
deink természetességi vizsgálatát több
indikátor (faállomány, cserje- és gyep-
szint, újulat, termõhely, holtfa, vadha-
tás) kvantitatív jellemzésével, összesen
mintegy háromezer erdõrészletet vizs-
gálva. (A felvételezés és az értékelés
részletes módszertani ismertetése, to-
vábbá a projekt bemutatása a követke-
zõ internetes címen olvasható:
http://ramet.elte.hu/~ramet/pro-
ject/termerd.) Az eredményekrõl töb-
bek között az Erdészeti Lapokban több
cikkben folytatólagosan számoltak be,
2004. december 7-én pedig a Magyar
Tudományos Akadémián vitaülés kere-
tében adtak számot.

Az erdõtervezés szakmai rendszeré-
nek fejlesztése során is fontosnak tartot-
ták, hogy a természetesség értékelése
bekerüljön az erdészeti nyilvántartásba.

BARTHA DÉNES, STANDOVÁR TBOR, TÍMÁR GÁBOR

Milyen értékelõ módszert alkalmazzunk
a szakigazgatási gyakorlatban?

Az Országos Erdészeti Egyesület
Visegrádi Helyi Csoportjának rendezésében
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Evvel kapcsolatban az a döntés szüle-
tett, hogy az Erdõtervezési Osztály által
1998-ban javasolt öt kategóriából álló
természetességi mutató, mint az állo-
mányok új minõségi jellemzõje – az er-
dõrészlethez kötött felvétel helyett elsõ
lépésként tesztelés céljából – 2003-ban
az EVH felmérés keretében kerüljön fel-
vételre. Ez meg is történt 1152 db min-
taponton, és két iroda kivételével –
ahol vélhetõen értelmezési problémák
adódtak – értékelhetõ eredményt adott.

Az új erdõtörvény egyik legfonto-
sabb újdonsága a természetességi mu-
tató megállapításának kötelezettsége
lett (7. §). Ebben definiálásra kerültek a
különbözõ fokozatok: természetes, ter-
mészetszerû, származék-, átmeneti és
kultúrerdõ, valamint faültetvény. A 2.
bekezdés kimondja továbbá, hogy „a
természetességi állapotot erdõrészle-
tenként kell megállapítani”. Talán a leg-
lényegesebb általános elemet a 3. be-
kezdés tartalmazza, miszerint „az erdõ-
gazdálkodási tevékenységet úgy kell
végezni, hogy az erdõk természetességi
állapota az erdõgazdálkodás következ-
tében ne romoljon”. További elõírások
esetében is alapoz a törvény az erdõ
természetességi állapotára: 8. § (2) for-
galomképtelenség, 10. § (1)-(2) üzem-
módváltás és a tarvágás tilalma, 45. § (1)
idegenhonos fafajokkal végzett telepí-
tés, 51. § (6) idegenhonos fafajokkal
végzett mesterséges felújítás, 81-82. §
erdõvédelmi járulék megállapítása, 86.
§ (2) az erdõ megosztása.

Jelen javaslatunkkal az a célunk,
hogy több közép-európai országhoz
(Ausztria, Németország, Svájc) hasonló-
an az erdõtermészetességi mutató vala-
mennyi erdõállomány minõsítésére al-
kalmassá váljon, s a törvény szellemé-
nek megfelelõen bekerüljön az erdõter-
vezési gyakorlatba. Ezáltal a fent idézett
hazai jogszabályokban és programok-
ban a természetességgel kapcsolatban
megfogalmazottak számszerûsíthetõk, a
gyakorlati életbe átültethetõk, s közvet-
lenül segíthetik az EU-s és nemzeti tá-
mogatások elosztását, erdõgazdálkodási
módszereink monitorozását, erdõrészle-
teink, erdészeti tájaink értékelését.

Mivel már kutatásaink kezdetén cél-
ként tûztük ki, hogy az erdõtervezési
gyakorlatba, az erdõgazdálkodásba is
„becsempésszük” az erdõtermészetessé-
get, ezért az utóbbi négy évben – tudo-
mányos kutatási eredményeink és mód-
szereink leegyszerûsítésével – gyakorlati
értékelõ módszereket készítettünk és
teszteltünk. Ezekkel rendre és önként je-
lentkeztünk a volt ÁESZ-nél és jogutód-

jánál, véleményüket a javasolt módszer
többszöri módosításakor sorra figyelem-
be vettük. Javasolt módszerünket a tu-
dományosan megalapozott és kifejlesz-
tett módszerek ésszerû leegyszerûsítésé-
vel alakítottuk ki oly módon, hogy teljes
mértékben alkalmazkodjon a hazai er-
dõtervezési gyakorlathoz. Hangsúlyo-
zandó, hogy a legegyszerûbb értékelés-
hez felhasznált jellemzõk az erdõterve-
zési munka során egyébként is felmérés-
re kerülnek, megtalálhatók az Országos
Erdõállomány Adattárban, így a termé-
szetesség megállapítása többletterhet a
terepi erdõtervezõre nem ró. Egy mini-
mális többlet terepi felvételezést szüksé-
gessé tevõ változat lehetõvé tenné a mé-
retes élõ- és holtfa mennyiségének, illet-
ve a cserjeszintben lévõ idegenhonos
cserje- és fafajok arányának figyelembe-
vételét is, ami jelentõsen javítaná a ter-
mészetességi mutató használhatóságát.
Fontos említeni azt is, hogy a természe-
tesség fogalma, a mérésére használt kri-
tériumok és indikátorok elõsegítik a
szakmán belül egyre gyakrabban han-
goztatott paradigmaváltást, azok mind
szemléletformálóak, az erdõkkel való jö-
võbeli bánásmód alappillérei lehetnek.

Mire jók az erdõtermészetességi
adatok?

Az erdõrészlet szintû erdõtermészetes-
ségi mutató (és annak komponensei)
segítségével számszerûen megállapít-
ható, hogy

• az üzemtervezés idõpontjában (ill.
a változások követésével bármely ké-
sõbbi idõpontban) milyen az erdõrész-
let természetessége;

• történt-e változás (javulás, leromlás)
az erdõrészlet természetességében bár-
mely két idõpontja között (monitoring);

• milyen az egyes erdõgazdálkodók
erdeinek, az erdészeti tájak, tájcsopor-
tok, az ország erdeinek természetessége;

• milyen az egyes állománytípusok
természetessége;

• az alkalmazott erdõgazdálkodási
és erdõkezelési módszereink hatásaikat
tekintve mennyire természetközeliek;

• milyen szerkezeti, összetételi, mû-
ködési jellemzõk érzékenyebbek az er-
dõtermészetesség szempontjából, me-
lyeket lehet könnyebben javítani.

Az általunk ajánlott módszer elõnyei:
• számszerû, 0-100 közötti matema-

tikai skálát alkalmaz, melynek segítsé-
gével a kategóriák közötti esetleges vál-
tásnál jóval finomabb változások is ki-
mutathatóak;

• a természetesség értéke bármely
kategóriarendszerben elhelyezhetõ, így

az új erdõtörvényben definiált kategori-
zálás bármely más rendszerrel összevet-
hetõ;

• a gyakorlati lehetõségeket (az
adattár kereteit) maximálisan kihaszná-
ló módon komplex;

• a legkisebb teret engedi a szubjek-
tivitásnak;

• rugalmas, további indikátorok be-
építhetõk, ill. szükség esetén ki is hagy-
hatók, miközben az eredmény össze-
vethetõ a korábbival.

Az erdõtermészetességi mutató
üzemtervbe, ill. az Országos Erdõállo-
mány Adattárba való kerülésével:

• megfelelünk a nemzetközi elvárá-
soknak (pl. miniszteri konferenciák);

• kielégítjük a hazai törvényekben
(erdõtörvény, ill. természetvédelmi tör-
vény) megfogalmazottakat;

• lehetõséget adunk az erdõtelepíté-
sek, erdõfelújítások és erdõnevelések
ilyen szempontú differenciálására pél-
dául a támogatások során;

• az erdõk értékelési lehetõségei kö-
zé új szempontként kerül a természe-
tesség;

• mivel a mennyiségi mutatókon túl
minõségi mutatóval is rendelkezünk er-
deink állapotára nézve, a természetes-
ség vizsgálatával rögzíteni lehet az er-
dõk minõségét és a minõségben beállt
változásokat;

• a természetesség koncepciója elõ-
segítheti új erdõmûvelési módszerek ki-
fejlesztését;

• a természetesség a szakmai szem-
léletváltás egyik alappillére lehet.

A javasolt gyakorlati módszer
Az erdõtermészetesség megállapításá-
nak elve az, hogy az erdõrészletben ta-
lálható aktuális erdõállományunkat a
potenciális természetes erdõtársulás
természetes állapotával vetjük össze, s
az ettõl való eltérést indikátorok segít-
ségével mutatjuk ki. Az erdõtermésze-
tesség mutatója a természetességi ská-
lán 0-tól 100-ig tart, elõbbi érték a telje-
sen mûvi állapotot, utóbbi érték a tény-
legesen leírható legtermészetesebb ál-
lapotot jelöli.

Az értékelést 3 szinten is el lehet vé-
gezni. Az 1. szint az indikátorok szintje,
a 2. szint az egyes indikátorokból
összeálló kritériumoké (faállomány-
összetétel, faállomány-szerkezet, cser-
jeszint, károsítás), a 3. szint az erdõrész-
let szintje. Valamennyi szinten a jellem-
zõk értékét 0 – 100 értékskálán adjuk
meg, a magasabb szint értékét az ala-
csonyabb szint jellemzõinek súlyozott
és normált összege adja.



1. értékelési szint
A. Faállomány-összetétel

A faállomány-összetétel egyes ele-
meinek (õshonos állományalkotó,
termõhelyhonos elegy, idegenhonos,
idegenhonos agresszív, termõhely-
idegen és nemesített fafajok száma,
ill. elegyaránya) értelmezéséhez kü-
lön elfogadott táblázatok állnak már
rendelkezésre (lásd pl. Magyarország
erdészeti tájai, ill. az újabb Az egyes
termõhelytípus-változatokon alkal-
mazható célállományok c. kiadvá-
nyokat).

B. Faállomány-szerkezet
Az értékeléshez használt indikáto-

rok: az alsó és a felsõ lombkoronaszint
záródásának átlaga, a lombkoronaszint
záródásának minõsítése és mintázata, a
korszerkezet, az elegyedés módja, az
eredet, a keletkezés módja, valamint
ajánlottan a méretes élõ- és holtfa je-
lenléte.

C. Cserjeszint
A cserjeszint borítása és mintázata,

továbbá ajánlottan az idegenhonos, ill.
agresszív idegenhonos fa- és/vagy cser-
jefajok jelenléte a cserjeszintben a vizs-
gálandó indikátorok.

D. Károsítás
Mindazon károsításokat, melyek em-

beri hatás révén lépnek fel, és a termé-
szetesség egyes elemeiben tetten érhetõ-
ek, természetességet csökkentõ tényezõ-
nek tekintjük, és fellépésük arányában
pontozunk. Ezek a következõk: fakiter-
melés kéregsebzései, a korona imissziós
károsítása, a talaj károsítása, vad által
okozott kár, egyéb károsodások.

2. értékelési szint
A 2. értékelési szintben az egyes kri-

tériumokon (faállomány-összetétel, fa-
állomány-szerkezet, cserjeszint, károsí-
tás) belül vetjük össze az oda tartozó in-
dikátorokat, s ezek súlyozásával kapjuk
meg a kritérium összesített természetes-
ségi mutatóját. Az 1. és 2. értékelési
szintben – terjedelmi okok miatt – az
üzemtervi adatforrásokat, a természe-
tesség szempontjából történõ értelme-
zésüket, pontozásukat, ill. súlyozásu-
kat, a számítás menetét nem közöljük.

3. értékelési szint
A 3. értékelési szintben a kritériuma-

inkat vetjük össze, súlyozásukkal kap-
juk az erdõrészlet természetességi mu-
tatóját, aminek részleteit itt bemutatjuk.
Az egyes kritériumok (A, B, C, D) nor-

mált értékeit szorozzuk (súlyozzuk) a
táblázat megfelelõ adataival, majd az
eredményeket összegezve kapjuk az er-
dõrészlet természetességét.

Az erdõrészlet természetességi
mutatója = (35xA% + 35xB% + 15xC%
+ 15xD%) / 100

A fentiek szerinti, a teljes hazai erdõ-
takaróra (a teljes erdõállomány adattár-
ra) elvégezhetõ értékelés módszerét
elõször 2005 nyarán egyeztettük az ak-
kori ÁESZ központ munkatársaival. A
következõ, javított változatot 2006 au-
gusztusában küldtük el, amely haszná-
latának elõkészítését (a módszer algo-
ritmizálását) a központ munkatársai el
is kezdték. Az adattárba való bevezetés
késõbb elakadt, újabb egyeztetés után –
már tekintettel az új erdõtörvényre is –
2009 júniusában álltunk elõ a módszer
újabb verziójával, remélve, hogy a gya-
korlat irányában utat találunk.

Örömmel tájékoztatjuk az erdészszak-
ma képviselõit és minden szakmánkkal
szimpatizáló magán- és jogi személyt,
hogy az egységes, osztatlan erdõmér-
nökképzés visszaállításáért folytatott tö-
rekvéseink sikerrel zárultak.

Az elmúlt napokban az oktatási mi-
niszter rendeletben tette közzé az er-
dõmérnöki szak Képzési és Kimeneti
Követelményeit (KKK), majd a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jóváhagyta a szakindítási kérelmün-
ket.

A 2010/2011. tanévtõl az erdõ-
mérnöki szak újra ötéves képzés-
ként indulhat. Ezzel a következõ tan-
évtõl az oktatást a 200 éves hagyo-
mány alapján kialakult ökológiai-mû-
szaki-ökonómiai hármas egységben
kezdhetjük meg. Tantervünket a szak-
ma javaslatainak figyelembevételével a
közeljövõben véglegesítjük. Az oktatá-
si minisztérium javaslataival összhang-
ban, jövõbeni legfõbb törekvésünk az
elitképzés irányába elmozdulni, ami a
felvételi követelmények fokozatos
emelését is jelenti. Meggyõzõdésünk,

hogy a szakma társadalmi megbecsülé-
séhez, felemelkedéséhez ezzel járulha-
tunk hozzá, ezzel kell hozzájárulnunk.

Ugyanakkor tudatában vagyunk
annak, hogy a képzés minõségének
javítása, az oklevél rangjának emelése
megfelelõ középiskolai elõképzett-
séggel és intelligenciával rendelkezõ
felvételizõk nélkül elképzelhetetlen.
Az erdõmérnökképzés több európai
fórumon elhangzott általános válsága
közepette, az erdõmérnöki szakra je-
lentkezõ Európa-szerte csökkenõ
hallgatói létszám ismeretében nem kis
kihívás a felvételizõk megnyerése e
szép szakma mûvelésére. Ebben fo-
kozottan számítunk a szakmai szerve-
zetek segítségére, arra, hogy ki-ki mû-
ködési helyén, tevékenységi terüle-
tén, helyi ismereteit és kapcsolatait ki-
használva segítségünkre lesz a szak-
ma népszerûsítésében a középiskolá-
sok és szülõk körében. Azon kevés
szakok közé tartozunk, amelyek még
mindig országos beiskolázást végez-
hetnek, ennek elõnyeit ki kell hasz-
nálnunk.

Bízunk abban, hogy a jövõben a ter-
mészet iránt érdeklõdõ fiatalok felisme-
rik és kihasználják az osztatlan erdõ-
mérnökképzés elõnyeit, többek között
azt, hogy az érettségi vizsga után öt-
éves, megszakítás nélküli képzésre
nyernek felvételt, a mesterszakkal
egyenértékû (régen egyetemi szintû)
oklevelet kapnak tanulmányaik sikeres
befejezését követõen, miközben nem
kell még egyszer felvételi eljárást kez-
deményezniük. Nem utolsósorban pe-
dig, a munkaerõpiac igényeinek megfe-
lelõ számú tervezett hallgatói létszám
következtében a végzettek elhelyezke-
dési lehetõségei kiválóak. 

Az erdõmérnökképzés történetének
e sikeres mérföldkövét elérve és most
már elõretekintve, még egyszer köszö-
netünket fejezzük ki az erdészszakma
minden képviselõjének azért az áldoza-
tos munkáért, amellyel az erdészeti fel-
sõoktatás színvonalas folytatásában az
Erdõmérnöki Kar segítségére voltak.

Jó szerencsét, üdv az erdésznek!
Prof. Dr. Náhlik András 

dékán
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A Regionális Energiagazdasági Kuta-
tóközpont tanulmánya szerint a nyil-
vántartásba vett évi 6,5-7 millió köb-
méter legálisan kitermelt fa mellett
éves szinten 3-3,5 millió köbméter
„fekete-vágás” is van, amelynek piaci
ára 50–75 milliárd forint lehet – írta
a Napi Gazdaság.

Elõre szeretném bocsátani, hogy
nincs üldözési mániám, se személyes,
se szakmai. Továbbá nem gyanítok
mindenhol összeesküvést és elutasítom
az összeesküvés-elméleteket. 

2009 szeptemberében, a Bakonyi
Erõmû Zrt. támogatásával, megjelent a
Regionális Energiagazdasági Kutató-
központ (REKK, www.rekk.eu) honlap-
ján egy tanulmány Erdészeti és ültet-
vény eredetû fás szárú energetikai bio-
massza Magyarországon címmel. 

A tanulmányra a REKK honlapját nem
minden nap látogató erdészszakmai kö-
zösség figyelmét dr. Jung László hívta fel.

A REKK az alábbiakban határozza
meg küldetését:

„… célunk az üzleti és környezeti
szempontból is fenntartható energiapia-
cok kialakításához való szakértõi hozzá-
járulás. 2004 óta széles körû kutatási, ta-
nácsadási és oktatási tevékenységet vég-
zünk a villamosenergia-, gáz- és szén-
dioxid-piacok területén. Elemzéseink a
szabályozói intézkedések hatásainak
vizsgálatától az egyedi vállalati beruhá-
zási döntés-elõkészítésig terjednek.”

A tanulmány elemzi hazánk erdei
élõfa-készletének és fapiacának mérle-
geit, vizsgálandó az erdei fa megújuló
energiaforrásként betöltött jelenlegi és
várható szerepét.

Az elsõ vizsgálati blokk a termelés ol-
daláról az MGSZH adatain alapul. A má-
sodik vizsgálati rész a felhasználási ada-
tokból (KSH forrásból) kiindulva megál-
lapítja, hogy az MGSZH adatok nem meg-
bízhatóak, az Adattáron évente átvezetett
6,5-7 millió m3 fakitermelési adat hamis. A
REKK becslése szerint további 3-3,5 mil-
lió m3 kerül illegálisan kitermelésre! 

A felhasználási adatokat - tekintettel a
tûzifának a fafelhasználáson belül meg-
határozó (a REKK szerint 80 %) arányára
– a KSH lakossági tûzifa-felhasználási
adataira alapozza. Számításuk alapja a
KSH háztartási statisztikája, amibõl az
egy fõre jutó tûzifa-kiadás (költség) éves
értékébõl extrapolálja a lakossági tûzifa-
felhasználást. Szépséghibája a számítás-
nak, hogy a háztartási kiadásból naturális

fogyasztásra való átszámításnál már nem
a KSH által közölt (http://por-
tal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta-
dat/xstadat_eves/tabl3_06_03ia.html)
éves átlagárat veszi figyelembe. A súlya-
datból m3-re számítás 1,38 váltószáma is
némi kétséget ébreszt, ismerve a tûzifa-
kereskedelem hazai szokványait. 

A tanulmány foglalkozik a fás szárú
energia-ültetvények létesítésének öko-
nómiájával is. Arra a megállapításra jut,
hogy a fás szárú energia-ültetvényen
elérhetõ üzleti fedezet meghaladja a
búza- és a kukoricatermelés fedezetét,
vetekszik az olajos növényekével. 

A témát tollhegyre tûzte a jelentõs be-
folyású Napi Gazdaság. A tanulmányra
hivatkozva október 27-én hírek jelentek
meg az interneten, „szakszerûen” inter-
pretálva annak „alapos és minden kétsé-
get kizáróan pontos” megállapításait,
például a Napi Online (http://www.na-
pi .hu/defaul t .asp?cCenter=ar t ic -
le.asp&nID=424750; vagy az Index
(h t tp : / / index .hu/gazdasag/ma-
g y a r / 2 0 0 9 / 1 0 / 2 7 / 7 5 _ m i l l i a r -
dra_nott_a_fa_feketepiaca/) felületén.
„Sokkal többet lopnak, mint bárki gon-
dolta” – állították a híradások.

Október 28-án, a Kossuth Rádió reg-
geli mûsorában Baló György megszólí-
totta a kutatást vezetõ dr. Szajkó Gabriel-
lát, Gálhidy Lászlót a WWF Magyaror-
szág erdõk védelme programvezetõjét és
dr. Nagy Dánielt az FVM Természeti Erõ-
források fõosztálya vezetõjét.   (http://re-
al1.radio.hu/kossuth/2009/10/28/2009-
10-28-k06.ram) 

A fõosztályvezetõ rámutatott, hogy
az erdészeti nyilvántartás nem fedi le a
az összes magyarországi fakitermelést,
csak az Erdõtörvény hatálya alatt álló

területekrõl származót. A tanulmány
megismerése után egyeztetést kértek
annak készítõitõl.

Gálhidy László elmondta, hogy ugyan
sok területen kifogásolják az erdõgazdál-
kodók munkáját, de az illegális fakiter-
melés ilyen mértékû nyomát nem tapasz-
talják a magyar erdõkben. Inkább valami
szisztematikus hibát gyanít a tanulmány
eredményeinek elõállításában. 

Dr. Szajkó Gabriellától megtudtuk,
hogy meglepõdtek az adatok nagyfokú
inkoherenciáján. Ezért a tanulmány készí-
tése során egyeztettek a szakma (erdész)
képviselõivel. Kiemelte, hogy a KvVM
Természetvédelmi Hivatala négy erdõ-
mérnöke is folyamatosan olvasta és javít-
gatta a tanulmányt. Végül azonban a kuta-
tásvezetõ – Baló György unszolására –
elismerte, hogy érdemes és szükségszerû
a témáról további egyeztetéseket folytatni.

Természetesen az illegális fakiterme-
lést akkor sem kívánom elbagatellizál-
ni, ha a volumene az itt feltételezettnek
csak a töredéke.

Nagy veszélynek tartom az erdészek
jó hírére nézve annak nyilvános állítását,
hogy az országban minden harmadik
köbméter fát illegálisan termelnek ki. 

Az állítás abszurditása érdemi erdõis-
meret mellett nyilvánvaló, a kalkuláció
több ponton ferdít és sántít. 

A bennem levõ kisördög feltette a kér-
dést: Mi van, ha ez a tanulmány a nyári
uborkaszezonban és nem a politikailag
már meglehetõsen forró, híranyagban
gazdag õszben kerül a média szeme elé?
Hány cikk és riport jelent volna meg ha-
sonló, esetleg még „szakszerûbb” szöveg-
gel a bulvár médiában, tovább „öregbíten-
dõ” a magyar erdõgazdálkodók jó hírét? 

Mizik András

Egy „hírbehozás” anatómiája

Felhívás az ÉV ERDÉSZE 2010. versenyre

Ötödik alkalommal hirdeti meg az Országos Erdészeti Egyesület az „Év Erdésze” versenyt, amely-
nek jövõre a Mecseki Erdészeti Zrt. ad helyet.

A verseny idõpontja: 2010. május 28-29., helyszíne: Pécs és a Mecsek.
A név szerinti nevezés határideje: 2010. április 15.

A hagyományoknak megfelelõen a verseny az „Országos Bányász – Kohász – Erdész Találkozó”
felvezetõ szakmai programja. 
A verseny célja a szaktudás gyarapítása, korszerûsítése mellett az erdészhivatás rangjának emelése,
a szakma népszerûsítése és az erdésztechnikusok baráti-szakmai kapcsolatainak elmélyítése.
A versenyt az Egyesület jóváhagyott versenyszabályzata alapján szervezzük. A versenyszabályzat 2009
novembertõl letölthetõ a www.mecsekerdo.hu honlapról, illetve elérhetõ a helyi csoportok titkárainál.
A szervezõk várják az erdészeti zrt.-k nevezését, valamint a MEGOSZ által delegált erdészkollégákat. 
Az Egyesület és a Szervezõk barátsággal várják a háziversenyek helyezettjeit, a versenyzõk ve-
zetõit és biztatóit is. A kísérõk jelentõsen emelik a szakmai vetélkedõ rangját, hozzájárulnak a ver-
senyzõk elismeréséhez.

Schmotzer András Szõnyi János
OEE alelnöke helyi csoport elnöke
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DR. RÉDEI KÁROLY*

Az ültetvényszerû fatermesztés gazdasá-
gi célja, rendeltetése a fatermesztés tech-
nológiai színvonalának olyan mértékû
emelése, amely adott nagyságú terüle-
ten, s az ökológiai feltételek szabta hatá-
rokon belül a legnagyobb fatermést és
ebbõl következõen a legnagyobb tiszta
jövedelmet eredményezi minél rövidebb
idõtartamon belül, ugyanakkor minél ki-
sebb befektetéssel és kockázattal.

Az ültetvényszerû fatermesztés felté-
telrendszerének legfontosabb ismérvei
a következõkben foglalhatók össze:

• elõre meghatározott célválaszték
elõállítása nagy mennyiségben és azo-
nos minõségben, 

• viszonylag zárt termesztés-techno-
lógiai rendszer alkalmazása az erdõsí-
téstõl a véghasználatig, amelyre  a rész-
beni belterjesség is jellemzõ (pl. gyor-
san növõ fafajok, illetve fajták mono-
kultúrái, intenzív nyesési rendszer stb.),
továbbá

• a faállományok felújítása általában
csak mesterséges úton lehetséges.

A jellegzetesen ültetvényszerû fater-
mesztési technológiai rendszerben ter-
mesztendõ nemesnyárasokon kívül e ter-
mesztési mód alkalmazható még az arra
alkalmas termõhelyeken az akácosok, a
fehérnyárasok, s részben a vöröstölgye-
sek és feketediósok esetében is. Ide so-
rolhatók továbbá a közönséges diósok is,
de ezek erdõgazdasági jelentõsége elha-
nyagolható. Ugyancsak ültetvényszerû
gazdálkodást lehet folytatni a homoki er-
dei- és feketefenyvesekben is, de ezek az
állományok méretes, minõségi rönkter-
melésre általában nem alkalmasak.

A fentebb felsorolt fafajok közül el-
sõként a fehérnyárasokra vonatkozóan
készítettük el a méretes, minõségi, fa-
anyag, illetve az ún. tömegfa választé-
kok elõállítására alkalmas  faállomá-
nyok erdõnevelési, illetve kor-növõtér-
célátmérõ modelljeit az ERTI Ültetvény-
szerû Fatermesztési Osztályán. 

Fehérnyárasok egyszerûsített
erdõnevelési modellje

Az ültetvényszerûen termeszthetõ állo-
mányalkotó fafajaink közül egyre foko-
zódó szerepe van a fehér- és szürkenyá-
rasoknak (továbbiakban fehérnyára-
soknak). A fehérnyárakból jelenleg

döntõen még nem klónokat és fajtákat,
hanem mag- vagy sarjeredetû populá-
ciókat termesztünk. A köztermesztés-
ben, illetve egy-két termesztési kísérlet-
ben található néhány  fehér nyár fajta,
pl. a ’Villafranca’ (’I-58/57’), vagy a ’Ho-
moki’ (’H 425-4’) állományainak neve-
lésével kapcsolatban a modellkészítés-
hez még nem áll rendelkezésünkre
megfelelõ számú felvételi adat és ta-
pasztalat. Egyelõre ezen fajták esetében
is az ismertetett modelltáblák adatainak
figyelembevételét javasoljuk. 

Az 1. táblázat a fehérnyárasok egy-
szerûsített erdõnevelési (fatermesztési)
modelljét tartalmazza, melynek meg-
szerkesztéséhez 70 hosszú lejáratú fa-
termési és erdõnevelési kísérleti parcel-
la adatát használtuk fel. Az ültetési há-
lózatot az ültetési anyag minõségétõl és
a termõhelytõl függõen szükséges meg-
választani. A nevelõvágásokat (növõ-
tér-bõvítéseket) akkor kell elvégezni,
amikor a törzsszám megközelítõleg
megegyezik a táblázat nevelõvágás
elõtti törzsszámra vonatkozó adatával. 

A 3x3 m-es hálózatba ültetett fajták
esetében tisztításra általában nincs
szükség, kivéve ha a fiatalos nem
egyöntetû növekedésû. A 3x2 m-es
vagy az ennél szûkebb induló hálózatú
(3x1m, 2,5x1m), klóncsemetével létesí-
tett ültetvényekben egy, illetve két nö-
võtér-bõvítõ tisztítás elvégzése ajánlott.
A gyérítések tervezésénél ugyancsak az
1. táblázat adatai a mérvadóak. 

Fehérnyárasok kor-, növõtér-,
célátmérõ modelljei

Az ültetvényszerûen termeszthetõ fafa-
jok állományainak nevelése során ki-
emelt jelentõsége van a növõtér-bõvíté-
sek idõbeni ütemezésének, vagyis a kor
és a termõhelyi adottságok (fatermési

osztály) függvényében az adott célvá-
laszték elõállításához vagy célátmérõ
eléréséhez szükséges, optimálishoz kö-
zelálló törzsszám (növõtér) fenntartásá-
nak. A termõhelyi (ökológia) tényezõk
alapvetõen határozzák meg a termeszté-
si célt, vagyis azt, hogy méretes, minõsé-
gi faanyag (lemezipari rönk, fûrészrönk)
vagy pedig csak vékonyabb méretû ún.
tömegfa-választékok (kivágás, rakodó-
lap és ládaipari alapanyag, papírfa, fa-
rost-, forgács- és lemezipari alapanyag)
megtermelésére van lehetõség. 

Megjegyzés az erdõnevelési modell
használatához:

– Az átlagos famagasságra vonatkozó
értékhatárok – ugyanazon korban – lehe-
tõvé teszik a fatermési osztályok (Rédei,
2007) hozzávetõleges meghatározását. 

– A gyérítések tervezése során, minél
jobb a becsült fatermési osztály, annál
jobban kell közelíteni a nevelõvágás
utáni törzsszámhatárok alsó értékéhez. 

– Az V–VI. fatermési osztályú fehér-
nyárasok nem képezik a minõségi fater-
mesztés tárgyát.

A  fehérnyárasokra vonatkozóan a
növõtér-modellezés alapösszefüggése
az alábbi egyenlettel írható le:

N = e8,75483-0,83879lnD
1,3

ahol: N = a fõállomány törzsszáma 1
ha-on, D1,3 = a fõállomány körlapból
számított átlagos mellmagassági átmé-
rõje (cm-ben).

A 2. táblázat adatsorai azt mutatják,
hogy minõségi, méretes rönktermelésre
döntõen az I-III. fatermési osztályú fehér-
nyárasokban van lehetõség. A IV. fater-
mési osztályú fehérnyárasokban – 30 éves
átlagos vágásérettségi kort figyelembe vé-
ve – a 18 és 20 cm-es célátmérõ tervezhe-
tõ nagy bizonyossággal. A fenntartható 1

Ültevényszerû homoki fehérnyárasok
termesztési modelljei

1. táblázat: Fehérnyárasok egyszerûsített erdônevelési modellje

* tud. tanácsadó, az MTA doktora, ERTI. 



ha-ra esõ törzsszám a fatermési osztály
függvényében 320-560 db között változik. 

A 3. táblázat azt mutatja, hogy a tö-
megfa-választékok elõállítására a IV., V.
és 10-12 cm-es tervezhetõ célátmérõ ese-
tén esetlegességgel még a VI. fatermési
osztályú fehérnyárasok is alkalmasak le-
hetnek. Ugyanakkor ez utóbbi két fater-
mési osztályban a gazdálkodás az esetek
döntõ többségében veszteséges, így nem
is képezhetik az ültetvényes fatermesztés
tárgyát. A gyengébb ökológiai feltételek
között tenyészõ fehérnyárasokban a  ter-
vezhetõ vágásérettségi kor is rövidebb
(általában 25-30 év közötti). A fenntart-
ható törzsszám 620-920 db/ha között vál-
tozik a fatermési osztály függvényében.
Ezekben a fehérnyárasokban – fatermési
vizsgálataink alapján – a 15-17 éves kor
után elvégzett törzsszámcsökkentés
(gyérítés) sem jár számottevõbb vastag-
sági növekedés-többlettel.    

Az ültetvényszerû fehérnyárasok ter-
mesztés-fejlesztése a sík vidéki erdõgaz-
dálkodás jövõjét illetõen egyre jelentõ-
sebbé válik. Ennek figyelembe vételével
készült a tanulmány is, a fehérnyárasok-
ban megtermelhetõ faanyag értékkihoza-
talának növelését elõsegítõ újszerû terve-
zési segédletek közreadásával. 

Irodalom: Rédei K. szerk. (2007): Ho-
moki fehérnyárasok termesztés-fejlesz-
tése. ERTI-Agroinform Kiadó, Buda-
pest, pp 55. 
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2. táblázat: Minôségi rönktermelésre alkalmas fehérnyárasok kor- célátmérô adatsora

3. táblázat: Tömegfa-választékok elôállítására alkalmas fehérnyárasok  kor- célátmérô adatsora 

Nagy Csaba: Erdészeti növénytan. –
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet, Budapest, 2009, 152

oldal

Régóta váratott magára a szakközépiskolai
növénytani tankönyv megújítása, amit a fel-
sõoktatás részérõl is – a továbbtanuló hall-
gatók munkáját megkönnyítendõ – több éve
szorgalmaztunk. Ez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a Jereb Ottó, Kondor Antal és
Tuskó Ferenc erdõmérnök kollégák által
elõször 1953-ban összeállított, majd 1979-
ben Jereb Ottó által módosított, egyszerûsí-
tett könyvük (Erdõmûveléstan I.) nem felelt
meg egyáltalán az igényeknek, mindössze a
botanika terén elért új eredmények átvétele
vált szükségessé. Ezt az aktualizálást most
elvégezte Nagy Csaba, a Roth Gyula Szak-
középiskola tanára.

A tankönyv címe kissé megtévesztõ,
mert az erdészeti növénytannak csak két
ágából merít: 1. részletes dendrológiai, 2.
növénytársulástani ismereteket ad. Hiá-
nyoznak az általános növénytani témakö-

rök, továbbá a lágyszárúak, alacsonyabb-
rendû növények, gombák a mûbõl. Mindez
természetesen az oktatás struktúrájából fa-
kad. A fás szárú fajok bemutatása didaktikai
és esztétikai szempontból is kifogástalan. A
szerzõ még arra is ügyelt, hogy az egymás-
sal könnyen összetéveszthetõ fajok egymás-
sal szembe, lappárokra kerüljenek. A könyv
kiemelkedõ értéke az a sok fotó, ami elsõ-
sorban a mûvészien fényképezõ szerzõtõl
származik. Ez a fajok felismerését – a koráb-
bi kötetek rajzaival ellentétben – nagyban
könnyíti. Pedagógiai szempontból fontos,
hogy a fajok bemutatása után ellenõrzõ kér-
dések, ill. a fontosabb csoportok végén ellen-
õrzõ fotók is vannak. Ehhez a terjedelme-
sebb dendrológiai fejezethez – jobbító szán-
dékkal – két észrevételt tennék. Egyrészt
szerencsésebb lett volna a bevezetõ részt
részletesebben megírni, hogy a fajok ismer-
tetõ bélyegeit általánosságban is magyaráz-
zuk, az egyes kategóriákat értelmezzük.
Másrészt nem került be valamennyi ritkább
fás szárú növényfajunk, amelyekrõl ha rész-
letes ismertetésre nem is telhet, de egy-két

mondatos megemlítés – az egyre jobban
erõsödõ természetvédelmi szempontok
miatt – ide kívánkozott volna.

A növénytársulástani fejezetben örven-
detes, hogy az erdõtervezési gyakorlatba is
már bevonult 24 erdõtársulás-csoport kerül
ismertetésre, ami kompatibilis az erdõmér-
nök-képzéssel és a biológus-ökológus kép-
zéssel is. Kis ellentmondás van abban, hogy
az erdõtípusjelzõ növényeket nem ezekhez,
hanem a Majer-féle 14 faállomány-típushoz
rendeli összevontan (!), nem is a típusokra
lebontva.

Ezen ismertetést összeállító egyetemi ok-
tató irigykedve tartja kézben ezt a rendkívül
esztétikus, jól szerkesztett, tartalmas mûvet,
amellyel az egyszerû kivitelû egyetemi jegy-
zetek korántsem vetekedhetnek. Abban is
reménykedem, hogy a szakközépiskolákból
az erdõmérnöki szakra kerültek könnyeb-
ben veszik majd a dendrológia buktatóit, to-
vábbá a gyakorlati életben az erdõmérnö-
kök és az erdésztechnikusok ezen szakmai
alapja nem különbözik majd. A tankönyv to-
vábbfejlesztéséhez továbbra is szívesen
adunk segítséget, akár szerzõtársként vagy
akár lektorként is.

Dr. Bartha Dénes

Könyvismertetés



A finnek erdõvel kapcsolatos hoz-
záállásáról készített közvélemény-
kutatás megmutatta, hogy növelni
szeretnék a fa használatát, ugyan-
akkor a biodiverzitás még erõsebb
védelme iránt is nõtt az igény.

A Metsä ja puu (Erdõ és Fa) közvéle-
mény-kutatás során finn állampolgáro-
kat kérdeztek az erdõ használatáról és
védelmérõl. A korábbi hasonló felmé-
réssel összevetve minden válasz eseté-
ben azonos volt a változás iránya: az
emberek növelni szeretnék a fa felhasz-
nálását annak érdekében, hogy ezzel a
jólétet és nemzeti gazdaságot támogas-
sák, amihez elegendõ fa van a finn er-

dõkben, de egyre több finn szeretné fo-
kozni az erdõk védelmét.

A válaszolók majdnem 70 százaléka
tudja, hogy a finn erdõk évi növedéke
több, mint a fakitermelés mennyisége,
ami évtizedek óta a valóság. Öt közül
négyen úgy gondolják, hogy rengeteg
fa lesz az erdõipar részére a jövõben is. 

Ötbõl négyen úgy vélik, hogy az
épületszerkezetek körében a fa haszná-
latát növelni kell. Ugyanakkor a koráb-
binál kevesebben vélik úgy, hogy az
erõsebb erdõvédelem növelné a mun-
kanélküliséget.

A finn erdõgazdálkodás erõs támo-
gatásának jele, hogy a válaszadók több
mint háromnegyede szerint az erdészek

(erdészeti szakszemélyzet) jól képzet-
tek az erdõk kezelésére, Finnország jó-
létét is megalapozza az erdõk jövõbeni
használata és az erdõket intenzívebben
kell használni a foglalkoztatottak ará-
nyának és az életszínvonal növelése ér-
dekében. E szempontok többé-kevésbé
változatlanok a korábbi felmérésekkel
összehasonlítva.

A válaszadók véleményének jó
példája, hogy majdnem tízbõl kilen-
cen úgy gondolják, hogy a finn erdõk
állapota jó vagy nagyon jó. E véle-
ményt jellemzõen nem befolyásolták
háttér tényezõk, mint a politikai meg-
gyõzõdés; ugyanakkor tény, hogy tíz-
bõl nyolcan, a Finn Zöld Ligát támo-
gatók közül, ugyanezen a vélemé-
nyen voltak. 

(forest.fi)
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A rendõrség kiemelt figyelmet fordít
a természet védelmére, és a közterü-
let-felügyelettel, a polgárõrséggel, va-
lamit az erdészetek munkatársaival,
a vadõrökkel végzett közös szolgála-
tok során is biztosítani kívánja a köz-
területek rendjét.

A korábbi évek tapasztalatai szerint a
fûtési szezon közeledtével az õszi idõ-
szakban több alkalommal bukkannak fel
házaló, alkalmi tüzelõanyag-árusok,
akik fõleg idõs személyeknek kínálják a
télire való tûzifát. Sajnos több esetben
elõfordult, hogy a gyanútlan vásárlókat
becsapták, megkárosították, hiszen nem
a megbeszélt minõségû, és mennyiségû
árút szállították le részükre, és feltehetõ-
en bûncselekménybõl származó fát kí-
náltak megvásárlásra. 

A rendõrség bûnmegelõzési munká-
ja során különös figyelmet fordít azon
bûncselekmények visszaszorítására,
amelyek természeti javainkban, vagy
közvetlen környezetünkben okoznak
pusztító hatást. Az ide tartozó cselek-
mények közül az orvvadászat, a falo-
pás, illegális fakitermelés, és illegális fa-
kereskedelem bûncselekményeivel
szemben rendõreink a kellõ szigorral
lépnek fel. 

2009. október 27-én együttmûködési
megállapodást kötött a Bács-Kiskun
Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Tolna
Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Bara-
nya Megyei Rendõr-fõkapitányság, a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság és a
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. az

illegális migráció és az ahhoz kapcsoló-
dó egyéb jogsértések, az erdõ és vadál-
lomány óvása és az ezzel kapcsolatos
jogellenes cselekedetek megelõzése,
valamint egymás tevékenységének köl-
csönös segítése érdekében.

A felek között, az elmúlt években is
folyamatos együttmûködés volt tapasz-
talható, ennek jövõben várható irányait
az együttmûködési megállapodás fog-
lalja össze.

A rendõri ellenõrzés eredményessé-
gét elõsegítette az elmúlt idõszakban az
a körülmény is, hogy a lakosság elõtt
széles körben ismerté vált az összehan-
golt ellenõrzések ténye. 

A helyi ellenõrzések hatékonyságát
nagymértékben segítette a társaság
munkatársa által tartott, a közterületi
szolgálatot ellátó rendõri állomány fel-
készítését célzó elõadás is. 

A Gemenc Zrt.-vel folytatott együtt-
mûködésünknek – igazodva a társaság
tevékenységi köréhez – a vadállomány
megóvása, az illegális fakitermelés
megakadályozása, valamint a megelõzõ
munkát elõsegítõ közös képzések terén
van kiemelt jelentõsége, ugyanakkor a
jövõben ez irányú tevékenységünket az
idegenforgalomhoz kapcsolódóan is
tartalommal kívánjuk megtölteni.

Ennek alapján a határátkelõhelyekkel
rendelkezõ rendõr-fõkapitányságok vál-
lalják, hogy fokozottan ellenõrzik a vadá-
szati céllal átutazó személyeket, a védett
vad ki-, és behozatalának jogszerûségét.

A rendõrök ellenõrzik a fakiterme-
lést és szállítást végzõ személyeket.

Ellenõrzik a vadászatot folytató sze-
mélyeket a jogosulatlan vadászat elke-
rülése érdekében.

Az erdõben – tûzgyújtási tilalom ese-
tén – észlelt jogsértõ cselekmény meg-
szüntetésére a helyszínen intézkednek.

Csonka Tibor, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, hogy a határterületen tevékeny-
kedõ dolgozóik idegen, gyanús szemé-
lyek, elhagyott gépjármûvek, migránsok
észlelése esetén tájékoztatják az illetékes
rendõri szervek vezetõit, valamint meg-
adják azokat a szükséges mintaokmá-
nyokat, amelyek szükségesek a favágás,
szállítás, vadászat igazolására.

Az ötoldalú együttmûködési megál-
lapodás aláírásán részt vett dr. Bencze
József r. altábornagy, országos rendõr-
fõkapitány, aki felszólalásában hangsú-
lyozta, hogy az aláírt együttmûködési
megállapodás összhangban van a rend-
õrség által meghirdetett Védõbástya és
a Biztonság Bizalom Becsület rendõri
programokkal is, illetve illeszkedik a
Rendõrség által életre hívott közbizton-
sági egyeztetõ fórumok rendszerébe,
továbbá a kormány közbiztonságot se-
gítõ cselekvési programjába, a Rend és
Biztonság programjába.

Kiemelte az együttmûködés fontos-
ságát, a bûnmegelõzés új formájának
megvalósulását a régióban, amely szé-
les körû összefogás alapján valósulhat
csak meg, a gazdasági, társadalmi, civil
és a helyi szervek összefogásával.

Mihályné Bornemisza Eleonóra 
r. õrnagy

Közösen természeti értékeink védelmében

A finnek többet szeretnének
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Az ENSZ 64. közgyûlését megelõzõ na-
pon, Barack Obama, az Egyesült Álla-
mok elnöke beszédet mondott a világ
vezetõi elõtt a New York-i klímaválto-
zásról rendezett ENSZ-csúcstalálkozón.
Most is azon dolgoznak a világ nemze-
tei, hogy kidolgozzák egy új, nemzet-
közi megállapodás kereteit a klímavál-
tozás megállítására. A klímaváltozás
napjaink egyik legnagyobb kihívása.
Hatása már nyilvánvaló, következmé-
nyei súlyosak. A sarkvidéki jégtömbök
olvadása a vártnál is gyorsabban megy
végbe. A grönlandi jégtakaró összehú-
zódik. A tengerek vízszintje várhatóan
magasabbra emelkedik, mint azt jósol-
ták. A vízkészleteket pedig egyre na-
gyobb mértékben veszélyeztetik mind
az olvadó gleccserek, mind az olyan
szélsõséges idõjárási jelenségek, mint a
szárazságok és árvizek. Ezek a változá-
sok nemcsak a környezetet, hanem a
biztonságot és a stabilitást is veszélyez-
tetik. A tudomány üzenete egyértelmû
és nyers: minden országnak együtt kell
dolgoznia a klímaváltozás megállítása
érdekében, és a cselekvés nem halogat-
ható tovább!

Obama elnök felismerte, hogy az
Egyesült Államoknak vezetõ szerepet
kell vállalnia a klímaváltozás elleni küz-
delemben. Amerikának mint a világ ed-
digi legnagyobb üvegházhatású gázki-
bocsátójának a felelõssége tagadhatat-
lan. Tisztában vagyunk vele, hogy anél-
kül, hogy csökkentenénk a kibocsátás
mértékét Amerikában, nem lehetséges
megfordítani a klímaváltozást. Éppen
ezért az Egyesült Államok a változások
élére áll, és felépít egy XXI. századi,
tiszta energiára épülõ gazdaságot. A klí-
maváltozás tekintetében Obama elnök
új irányba indítja el Amerikát. Az elnök
felkérte az Egyesült Államok kong-
resszusát, hogy dolgozzon ki egy átfo-
gó, a tiszta energiák felhasználására vo-
natkozó szabályozást annak érdeké-
ben, hogy a 2005-ös szinthez képest
2020-ra 14 százalékkal csökkenjen az
üvegházhatású gázok kibocsátása,
2050-re pedig 83 százalékkal. A tör-
vénytervezetet már elfogadta a képvise-
lõház, és most fogja tárgyalni a kon-
gresszus. Az elnök gazdaságélénkítõ
csomagja több mint 800 milliárd dollárt
irányoz elõ tiszta energiákra. Ezenkívül
a közelmúltban a gépkocsikra beveze-
tett új amerikai szabványok is elõmoz-
dítják majd a benzintakarékosságot és
csökkentik a kibocsátást.

Környezetvédelmi szempontból az
EU és az Egyesült Államok klímacso-
magjai hasonlók, és a tudományosan
megalapozott kibocsátáscsökkentést
irányozzák elõ. Ahelyett, hogy az EU és
az Egyesült Államok klímapolitikája
közötti elhanyagolható különbségekrõl
vitáznánk, sokkal fontosabb, hogy
együtt dolgozzunk a gazdaságilag egy-
re jelentõsebbé váló országok ellenõri-
zetlen kibocsátásnövekedésének meg-
elõzésén.

Ha azt akarjuk, hogy bolygónk biz-
tonságos és élhetõ maradjon, minden
kibocsátó országnak össze kell fognia
és határozottan kell cselekednie. Nincs
más módja a klímaváltozás megállítá-
sának – a Nemzetközi Energiahivatal
becslése szerint a jövõben az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának 97 száza-
léka a fejlõdõ világban keletkezik
majd!

Az Egyesült Államok globális straté-
giát követ a klímaváltozás elleni küz-
delmében, az ENSZ klímaváltozásról
szóló keretegyezményének (UNFCCC)
tárgyalási folyamatában, a Legnagyobb
Gazdaságok Energia- és Klímafórumán
és a kétoldalú kapcsolatokban egy-
aránt.

Ahhoz, hogy erõteljes nemzetközi
megállapodások szülessenek, és a klí-
maváltozásra végre hatékony válaszo-
kat tudjunk adni, minden országnak
õszintén el kell magát köteleznie. A fej-
lett országoknak pedig lényegesen kell
csökkenteniük abszolút értelemben
vett kibocsátásukat 2020-ra egy 2005-
ös, illetve 1990-es alapértékhez viszo-
nyítva. A legnagyobb fejlõdõ országok-
nak pedig arra kell törekedniük, hogy
relatív kibocsátásuk csökkenjen 2020-

ra, az úgynevezett szokásos üzletme-
nethez viszonyítva. A többi fejlõdõ or-
szágnak arra kellene törekednie, hogy
alacsony szén-dioxid-kibocsátásra épü-
lõ növekedési terveket dolgozzanak ki,
természetesen a megfelelõ pénzügyi és
technológiai segítséggel, ha szükséges,
hogy növekedésük hosszú távon is
fenntartható legyen. Fontos tehát, hogy
az új megegyezés ne akarja arra kény-
szeríteni a fejlõdõ országokat, hogy el-
fojtsák növekedési és fejlõdési poten-
ciáljukat.

A klímaváltozásról szóló új megálla-
podásnak tehát végsõ soron nem pusz-
tán a szén-dioxid-kibocsátás korlátozá-
sáról kell szólnia, hanem arról, hogyan
léphet a világ a fenntartható fejlõdés út-
jára. Csak a tiszta energiák preferálásán
át vezet út a fenntartható fejlõdés irá-
nyába. Azért, hogy könnyebb legyen
elindulni ezen az úton, a legfejlettebb
országoknak meg kell osztaniuk a töb-
biekkel a rendelkezésükre álló legmo-
dernebb technológiákat. Ha mindany-
nyian együtt dolgozunk, sikerülhet lét-
rehoznunk egy tiszta energiára épülõ
globális gazdaságot, nagyszerû lehetõ-
ségeket teremtve, amelyek befektetése-
ket ösztönöznek és gazdasági fejlõdést
generálnak, új munkahelyeket hoznak
létre szerte a világon.

Az Egyesült Államok álláspontja
egyértelmû egy erõteljes nemzetközi
megegyezés mellett, és biztos vagyok
benne, hogy ha a többi ország is ezt
akarja, együtt választ tudunk adni a klí-
maváltozás kihívására.

Jeffrey D. Levine
A szerzõ a budapesti amerikai nagy-

követség ideiglenes ügyvivõje
(a Magyar Nemzet nyomán)

Az USA elnökének üzenete

SAO PAULO – A brazil szupermodell,
Gisele Bundchen, aki a környezettuda-
tosságért új ENSZ-szószóló lett - állító-
lag azt akarja a saját elnökétõl, hogy
tegyen többet az Amazonas-vidék erdõ-
irtásának megállításáért.

Bundchen azt mondta a New York-i
riportereknek, hogy Luiz Inacio Lula
da Silva brazíliai elnöknek jobb törvé-
nyeket kellene javasolnia, hogy meg-
álljon a világ legnagyobb esõerdejének
az irtása.

Nyilatkozatát hétfõn megjelentették

a legjelentõsebb brazil újságokban, és a
címlapon hozták, hogy õ az új jószolgá-
lati nagykövete az ENSz Környezetvé-
delmi Programjának.

Silva azzal reagált hétfõn, hogy az új
javaslata: korlátozzák a cukornádterme-
lést az Amazonas vidékén és a más öko-
lógiailag érzékeny területeken. Ez a ja-
vaslat az Amazonas megóvása iránti el-
kötelezettségének a bizonyítéka. Ezt a
tervezet az elmúlt héten hozták nyilvá-
nosságra.

(AP/forestrynews.com)

Az amazonasi erdõirtásról 



A szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryo-
cosmus kuriphilus Yasumatsu 1951) Kí-
nában õshonos. Évente egy nemzedéke
van, csak az egyivarú nemzedéke ismert.
A nõstények júniustól augusztusig repül-
nek, a gesztenye rügyeibe rakják petéi-
ket. Ezekbõl csak a következõ tavasszal
kelnek ki a lárvák. Ez a tény nagyban
növeli a fertõzött szaporítóanyag ember
általi terjesztésének esélyét. A nyár fo-
lyamán frissen fertõzött faegyedeken
ugyanis a következõ tavaszig semmi
nyom nem utal arra, hogy a rügyekben
peték várakoznak a kikelésre. 

A fertõzött rügyeken gubacsok (1.
kép) képzõdnek, amik blokkolják a haj-
tások fejlõdését. A gubacsok idõnként
leveleken (2. kép) is kifejlõdhetnek. A
rügyön képzõdõ gubacsok még 1-2 évig
láthatóak a fán, a levélgubacsok értelem-
szerûen a lombhulláskor a levelekkel
együtt lehullanak. A vegetatív rügyek
fertõzése a korona kiritkulását, szélsõsé-
ges esetben fapusztulást okozhat. A ge-
neratív rügyeken fejlõdõ gubacsok a
gesztenyetermést csökkentik. A termés-
veszteség mértéke akár 50-70%-os is le-
het. Világszerte a szelídgesztenye legje-
lentõsebb kártevõ rovarának tartják.

A nyár elején kirepülõ nõstények aktí-
van is terjednek, a terjedési távolságot a
megfelelõ irányú szél nagyban növelheti.
A szaporítóanyag szállítása révén pedig
emberi közremûködéssel juthat el akár tá-
voli kontinensekre is. A faj 1941-ben fel-
tûnt Japánban, 1961-ben Koreában, 1974-
ben pedig az USA-ban is megtalálták. Eu-
rópában elõször 2002 nyarán, Észak-
Olaszországban, Torino közelében, a Pi-
emont-régióban észlelték. Egy 2003-ban,
a Növényvédelem címû lap hasábjain
megjelent cikkünk végén azt a megjegy-
zést tettük, hogy magyarországi megjele-
nése is várható. E jóslat vált valóra 2009

májusában. Mielõtt bárki a két szerzõ ak-
tív „terjesztõi közremûködésére” asszo-
ciálna, érdemes megismerkedni a történet
részleteivel.

Május közepén, egy Budához csatla-
kozó kertvárosi jellegû település egyik
kertjében Wittman Ferenc növényvédel-
mi vállalkozó egy általa ismeretlen kárké-
pet fedezett fel az elmúlt év õszén ültetett
(kb. 6 m magas, 12 cm átmérõjû) szelíd-
gesztenyén. Már a telefonhívása is egyér-
telmûvé tette, hogy egy „körözött” fajjal
van dolgunk. Ezt a tényt a helyszíni szem-
le is megerõsítette. A fát 2008 õszén vásá-
rolták egy nemzetközi kertészeti áruház-
lánctól. A fán régi gubacsokat nem talál-
tunk, a gubacsdarázs nõstényei pedig
nyilván csak ott petézhettek a rügyekbe,
ahol a faj már jelen van, illetve megtele-
pedett. Ezért úgy feltételezzük, hogy a fát
2008 õszén, legnagyobb valószínûséggel
Észak-Olaszországból hozhatták, ami a
Dryocosmus kuriphilus legjelentõsebb
európai „bástyája”. Elviekben Olaszor-
szágnak csak olyan körzeteibõl szabad
szelídgesztenye szaporítóanyagot szállíta-
ni Európa más országaiba, ahol a gubacs-
darázs még nincs jelen. Elviekben…

Érdekességként megjegyezhetõ, hogy
a fán a karantén gubacsdarázs mellett
még a szelídgesztenye kéregrák tünetei is
jelen voltak, illetve egy kb. 15 mm átmé-
rõjû kirepülési nyílás, melynek alapján a
fajt nem könnyû azonosítani. Lehet nagy
farontó lepke (Cossus cossus), de akár
cincér is. Ha pedig az utóbbi, akkor akár
a szintén invázív ázsiai lombfacincérek
(Anoplophora sp.) egyike is szóba jöhet.
A gyanútlan vásárlók tehát az ugyancsak
borsos árú fával több extra-felszereltséget
is kaptak. Mégpedig nem is akármilyet…

A profitorientált nemzetközi kereske-
dõláncok nyilvánvalóan nem érdekeltek a
növény-egészségügyi szabályok túlzottan

konzervatív értelmezésében, sokkal in-
kább az eladások és a nyereség volume-
nében. Az ügy már önmagában is rendkí-
vül tanulságos. Ezzel együtt is érdemes ta-
lán egy kicsit tovább elmélkedni rajta.
Napjainkban nemritkán komolytalanul
csábító kilátásokkal kínálnak északi cso-
dafüzeket és déli csodanyárakat rövid vá-
gásfordulójú energiaültetvények létesíté-
séhez. Néha olyan nyereséget ígérnek,
amit legfeljebb alsó tagozatos iskolások
hisznek el. Sok esetben sem a szaporítóa-
nyag származási helye, sem pedig a faj
nem tisztázott pontosan. Az északi csoda-
fûz jó eséllyel sül majd ki aszályos nyara-
inkon, a déli csodanyár pedig majd kifagy
teleinken. De ez még csak az egyik baj…
Ne feledjük, ez az egyik leggördüléke-
nyebb és leghatékonyabb módja ismeret-
len kórokozók és kártevõk behurcolásá-
nak!!! Ennek potenciális következményei
beláthatatlanok, de mindenképpen ré-
misztõek. Szándékos naivitással tesszük
fel a kérdést, nem volna-e jobb a hazai ne-
mesítésû, dokumentált kutatásokkal is
alátámasztott produktivitású, ismert re-
zisztenciájú szaporítóanyagot használni??? 

A példálózást persze akár az élelmi-
szeripar területére is ki lehetne terjesz-
teni. A Gyulai Húskombinát például
mostanság azért táncol a csõd szélén,
mert a gyenge forint miatt nagyban
megdrágultak a kolbászgyártás alap-
anyagául szolgáló, külföldrõl beszerzett
sertéshús, bél és a fûszerek. Vagy eze-
ket csak külföldön lehet elõállítani???

Akárhogy is van ez, tisztelettel kér-
jük a kollégákat, ha a képen láthatóhoz
hasonló jeleket észlelnek szelídgeszte-
nyén, jelezzék az Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet Erdõvédelmi Osztályán az
erdovedelem@erti.hu e-mail címen. 

Csóka György
Melika George

Új jövevény – régi tanulságok
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Létezik harmónia?
S a Teremtõ alkotott. Lett víz, puszta
meg erdõ. A tikkadt puszta felõl érkez-
ve a  fás rengetegben  vizenyõk, tócsák,
laposok, egyhajúvirág,  kosbor, hóvi-
rág,  páfrány, ibolya, kankalin, csormo-
lya,  nõszirom, csillagvirág, zsálya,  nõ-
szõfû,  borkóró,  szellõrózsa,  ezerjófû,
kökörcsin, béka, õz, farkas, nyuszt,
nyest, róka, holló, szalakóta, harkály,
törpe és  békászó sas,  kishéja,  fekete
gólya , meg barna kánya , denevér, har-
matkortyoló mohák, cincérek, lepkék,
fürkészek, piros és sárga kalapú gom-
bák, hangyák és taplók. Lények millió-
nyi lüktetése. Idõs és odvas tölgy, kõris,
szil, juhar és nyárfák, kidõlt óriások és
sok fiatal, elegyesen meg csoportosan,
sûrûn és hézagosan, cserjékkel, lékek-
kel, avarral és szerte újulattal. A termé-
szet tökéletes összhangja a hétköznapi
embernek látszólag rendetlenség. Pe-
dig csak háborítatlan vadon. Meseerdõ.
Õserdõ. Harmónia.

Önmagát újraterítõ  asztal?
Késõbb született a szomszéd. Debrecen
város. Számára az erdõ tiltott, fanyar
vadgyümölcs, majd hosszan kiböjtölt
királyi adomány. Élni és használni kez-
di. A tûzvészek pusztításainak épületfá-
val való orvoslására, szappan- és salét-
romfõzésre, töröknek adózásra, cívisek
tûzifájának, kondák makkoltatására, tí-
márok cserzõlevéhez, meglágyítani vá-
gyott nemes vendégek vadászatára, ki-
égett legelõjû nyarak után õszi legelte-
tésre és telelésre. Utak nyílnak a tölgye-
sekben, szekerek örömös seregének.
Persze a város tétován védi is. Árokkal
és kapukkal. Õrt álló erdõinspektorok-
kal gallyszedõk és tûzgyújtók ellen. Ár-
kok védik az élet terét, õrök vigyázzák
a kíméletnyi idõt. A pihentetett erdõ
vadjában, gyümölcseiben és fájában
éled. Így újítja önmagát a terülj-terülj
asztal.

A Tisza szabályozása mérföldkõ. S
követik nyírvíz-lecsapoló csatornák.
Szûnnek a laposok, tocsogók. Száraz
hátakra mászik az akác. Az elsõ, majd a
második világégés erdõt is tiporva jár.
Védelmi törekvések talmi sikere. Vá-
káncsosok serege húzza a megújítás
idõjét s hizlalja a piacra szánt sertést,
meg az édes dinnyét. Késõbb az erdõ
alatti vízteknõbõl kirántottuk a dugót.
Vénült erdõk helyén serkennek fenyve-
sek, vörös tölgyesek. A nagyfeszültségû
távvezeték a kerek erdõ testének foly-

ton percegõ húrja, s kidugja a lombok
fölé a tévétorony csíkos, nem kíváncsi,
de sugárzó fejét.

Magát vendégségben felejtett
szomszéd?

Térkép az erdõrõl. Vonalak közé zárt élõ
szövet idõbeli metszete. Pillanatfelvétel.
Rajzolt határai fölött a valóságban átre-
pül a madár, alatta lopakodik a víz. Még-
is dokumentum. Rólunk a szomszédról,
a magunkat vendégségben felejtõkrõl.
Papírra álmodott körzõs, vonalzós park-,
sport-, üdülõ- és sétaerdõk. Emberek
komfortérzetét növelõk. Hát járj benne!
Évente születik egy hektár parkerdõ.
Száz évünk „parkszáz” hektár. Tûzrakó,

esõbeálló, szemétgyûjtõ, íves sétaút,
kandeláber, lövölde,  templom, bölcsõ-
de, óvoda, állatkert, vidámpark, játszó-
tér, aszfaltozott utak sûrû szövevénye,
egyetem, mûtó, híd, villamos, vígadó,
strand és fürdõ, stadion, parkoló, kem-
ping, számûzött cserjék és nyírt pázsitok,
szállodák,  villasor, lovas iskola,  klinika,
meg jegyváltó automata, öregotthon,
gyógyszergyár, tájékoztató tábla – mint
néma idegenvezetõ, és a  temetõ.

Harmónia? Tér és idõbeli szabadsá-
gát vesztett torzó. Felaprózódott, szom-
jas, útcsíkok olló éles szorításában ver-
gõdõ szövet. S néma agónia.

Nagyerdõ. Még nagy. De meddig erdõ?
Gencsi Zoltán

Nagyerdõ ismereti tanösvény

Kevey Balázs: Magyarország erdõ-
társulásai (Tilia, Sopron, 2008.)

Könyvében nemcsak a növényi össze-
tételbõl levezetett szukcessziósorokat
mutatja be, de azon kevés növénycöno-
lógusok egyike, akik a termõhelyi
adottságok feltételezett változásait is
mérlegelik. Ez az erdészeti szemlélet-
hez közelebb áll, ezért is ajánlatos a
mûvet (a NYME Erdõmérnöki Kara Nö-
vénytani Tanszéke által szerkesztett, Ti-
lia c. folyóirat köteteként jelent meg)
alaposabban tanulmányoznunk. A
„Zöld könyvek” sorozatának megújított
kiadásához jó segítséget nyújt.

Az egyes erdõtársulásokat a követke-
zõk szerint mutatja be: 1. Korábbi szak-
irodalmi közlések, rendszertani hely-

megjelöléssel. 2. Termõhelyi viszonyok,
zonalitás. 3. Fiziognómia. 4. Fajkombiná-
ció. 5. Dinamika. 6. Rokon társulások. 7.
Földrajzi elterjedés. 8. Az erdõtársulás
helye a társulások rendszerében. 9. Ter-
mészetvédelmi vonatkozások.

Kritikai megjegyzésként annyit tennék
hozzá: keveslem az erdõtipológiai szak-
irodalom felhasználását, valamint a ter-
mõhelyi vonatkozások némi pontosításá-
ra is szükség lenne (pl. élesebb különb-
ségtétel a kõzet és talaj megjelölések kö-
zött, pl. a „mészkerülõ” és „mészkedve-
lõ” erdõtársulások megjelölésekor).

A mûvet ajánljuk mindazok kezébe,
akik az erdõk biológiai vonatkozásait,
természeti adottságait elmélyültebben
akarják ismerni.

Ism.: Dr. Szodfridt István

Könyvismertetés

Fotó: Pusztai Virág
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Kultúrtörténeti, kertészeti és táji
vonatkozásai

Az enyves égerrel ritkán találkozunk a
magyar tájon a vízrendezések óta. Egy-
egy fennmaradt vizes élõhelyen, mint a
Hanságban az Osli közelében lévõ Csi-
kos Égererdõben tûnik fel különleges,
mesebeli világ hangulatát árasztva
(kép). A támasztógyökerek különleges
látványa, a fekete lápföld és az idõs fák
sûrû lombkoronájának sötétsége, a
nedvesség ködös kipárolgásai miszti-
kus hangulatot árasztanak, amely a köl-
tészetben és a népmondákban is vissza-
tükrözõdik.

A Villikirály 
Ki nyargal a szélben az éjen át?
Egy apa az, õ viszi kisfiát.
Karjába szorítja gyermekét,
Átadja teste melegét.

– Fiam miért bújsz az ölembe, ki bánt? 
– Apám, nem látod a Villikirályt?
Koronája fehérlik, uszálya suhan.
– a köd gomolyog csak, csak a köd fiam.

Goethe

A mitológiában is többször találko-
zunk az égerfával. Jankovics leírása sze-
rint az éger görög megfelelõje Phoró-
neusz volt, aki Prométheusszal, Phae-
tónnak és Kronosszal hozható kapcso-
latba. Phoróneusz lehozta az égbõl a tü-
zet, amit a kovácsolásnál használt.  Ez
utal a Prométheusszal való azonosságra
és arra, hogy az égerfa kitûnõ faszenet
ad. Az éger és Phaetón összefüggésére
utal, hogy Vergilius szerint a halott Phae-
tónt sirató nõvérei égerfákká változtak.
Feltûnik Homérosz Odüsszeiájában, ahol
a halál szigetét Aialét, amelyet Kirké bir-
tokolt, szintén égerfák vették körül. Ka-
lüpszó szigetén, ahol a nimfa hét évig tar-
totta fogva barlangjában Odüsszeuszt, a
temetõi fái között találjuk az égert, mint a
halál és feltámadás szimbólumát.

A kelta mitológiában az égerfát az
óriás Bran és unokaöccse, Gwern király
személyesítette meg. Branról azt mesél-
ték, hogy egyszer keresztbe feküdt a fo-
lyón, s így seregei, mint égerfahídon át-
masírozhattak rajta. Másszor hajóhadát
tengeren közeledõ erdõnek nézték,
amelyet távol a parttól horgonyzott le, s

õ maga hordta a vízben gázolva a partra
az árut, így itt Bran, a hajót és a mólót
személyesítette meg. Az égerfa nem hi-
ányozhatott a finnugor mitológiából
sem. A Kalevala-béli léha Lemminkei-
nen, hogy a tüzes sas képében reá és
paripájára leselkedõ halált kijátssza,
nyírfává változik és égerfalegényt „da-
lol” maga helyett.(XXVI.120-46.) 

A fanaptárban az égerfa hónapjába
(március 18. – április 14.) esnek a tavasz-
ünnepek, a meghaló és feltámadó nö-
vényisten alvilágból való visszatértének
napjai. Az égerfa egyik francia neve,
verne, egyértelmûen utal is erre. Latinul
ver „tavasz”, vernare „megújul”, Aver-
nus pedig a tó neve, ahol az alvilág ki-
járata volt. Graves az égerfa más indo-
germán neveit a prehellén Halüsz
(Alüsz) folyamistennõhöz, ill. Éliszhez,
a túlvilági Elízium sziget királynõjéhez
kapcsolja. Az égerfaisten valóban egyi-
ke a meghaló és feltámadó isteneknek,
túl azon, hogy minden fa évenként
„meghal és feltámad”, az éger még „vér-
zik” is; fehér fája, ha megsebzik, vörös-
re színezõdik.

A lápvilággal a néphit szerint veszé-
lyek társultak, számos mesebeli törté-
netet ismerünk az embereket elnyelõ
lápokról. Így nem csodálható, hogy kü-
lönösen a korábbi évszázadokban, az
ördög és a boszorkányok fájának tekin-
tették a lápvidékeken gyakori égerfát. A
hiedelem szerint a boszorkányoknak
égerfára volt szükségük ahhoz, hogy vi-
hart kavarjanak. 

Az égert azonban nem tekintették
mindig a gonosz fájának. Korán fakadó
barkái miatt szerepe van a termékeny-
séggel kapcsolatos varázslásokban is. A
néphit szerint pl. a vemhes tehenek
borjadzását segíti, ha 9 égertobozkát
adnak nekik. A földmûves babonák
szerint vetéskor nagypénteken tört
ágacskát kell szájba venni és a magot
égerbõl font karikákból kell elõvenni,
ez távol tartja a földekrõl a verebeket.
Ugyanígy elûzi az egereket  és a vakon-
dot, ha a palota vagy föld négy sarkába
nagypénteken tört égergallyat tûznek.
Ugyanígy a nagypénteken, napkelte
elõtt szedett égergallyból font koszorú
megóvja a házat a tûzvésztõl. 

Az égerfa a magas gyantatartalma
miatt közismerten alkalmas vizes terü-
leteken cölöpalapozásra. Kevésbé is-
mert a lehántott kéreg cserzõ/festõa-

nyagkénti felhasználása. A különféle
fák kérgét egyöntetûen csernek hívták
írja Kemendi Ágnes a festõnövényekrõl.
„A cserhántás ideje tímárünnep volt,
melyen családostul vettek részt. Féltet-
ték, óvták a lehántott kérget, nehogy
megázzon, mert az esõ kimossa belõle
a cseranyagot. Jó festékanyagot tartal-
maz a tölgyek kérge, az éger, a lucfe-
nyõ és a nyírfakéreg. Fekete festésre
legtöbbször égerhéjat használtak a ka-
laposok, a posztófestõk, és a tímárok,
de házilag is ezt használták. Az égerké-
reg pácolás nélkül barna színt ad, a bel-
sõ vörös színû háncsa: vörösbarnára
színez, a kéreg vasgáliccal feketére fest.
Ugyanígy készül a fekete írótinta is,
csak kevés vízben töményebbre fõz-
zük, és a kihûlõ lében mézgát oldunk
fel. Az égerfa apró áltobozai is alkalma-
sak festésre, ehhez nyár végén, még
zölden szedjük, ekkor sárgásbarna le-
vet adnak, vagy télen, mikorra már
megfeketedtek, ekkor szürkét, vaspác-
cal feketét festenek.”

A népi gyógyászatban hitték, hogy
az éger megvéd a láztól, a fogfájástól és
a szemölcsöktõl is és az égerlevelek el-
ûzik a szobából a bolhát. Hieronymus
Bock 1661-ben kelt füveskönyve szerint
megszabadulhatunk a bolháktól, ha a
reggeli harmatos levelet a szobában
szétszórjuk. A bolhák a sûrû lombon
megtapadnak és egy óra múlva a lomb-
bal együtt kisöpörhetjük õket.

Az éger földrajzi nevekben is gya-
korta elõfordul. Magyarországon és Né-
metországban is fõleg a vízfolyások
megnevezésében találjuk pl: Egervíz,
Egres patak, Erlenbach. Települések
nevében is gyakran felbukkan az éger
pl: Eger, Zalaegerszeg, Egregy, Erlach.
Kevéssé közismert azonban, hogy a Ko-
lozsvárott található híres temetõ a Há-
zsongárd nevét is összefüggésbe hoz-
ták az égerfával. A következtetés abból
indul ki, hogy „az erdélyi és így a kolozs-
vári szászok egy része is az Alsó-Rajna
mentérõl, Flandriából, Hollandiából
származott, láthatjuk, hogy a holland
bongerd [bongerd] és boomgard [bóm-
gard] jelentése egyaránt ’gyümölcsös-
kert’. A Kolozsvár nyugati szomszédsá-
gában lévõ Szászfenes elsõ szász tele-
pesei is valószínûleg ugyanarról a vidék-
rõl származtak, mint a kolozsváriak, in-
nen a ma is Bongárd nevû patak, völgy.

De menjünk tovább. Az ugyancsak

DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA*
Az év fája

A mézgás éger – a vizek fája

* NyME Növénytani és Természetvédelmi In-
tézet
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holland-flamand hars [hársz] magyarul
’gyanta, mézga’, a boom pedig ’(élõ)fa’.
A kettõ összevonásából való harsboom
[hárszbóm] ’gyantát, mézgát tartalmazó
fa’. Esetünkben tehát az enyves, más-
képp mézgás éger (Alnus glutinosa) jö-
het számításba, melynek hajtásai kez-
detben mézgától ragadósak, s amely a
nedves termõhelyekre jellemzõ. Vagyis
patakok, folyók partján, mocsaras he-
lyeken fordul elõ. Mivel a Házsongárd
talaja eléggé nedves – az egyik Cigány-
patak itt csörgedez le a völgybe, több
helyütt, így a temetõben is nem egy
jócskán nedves hely, mélyedés, forrás
van –, elképzelhetõ, hogy a hegyoldal
gyümölcsössé alakítása elõtt az õsho-
nos növényzet egyik alapvetõ eleme a
mézgás éger volt. Csak feltételezni le-
het, hogy az egykori házsongárdi ége-
resekre vonatkozó harsboom és a kez-
detben, ugyancsak feltételezhetõen
még ’fáskert, liget’ jelentésû vagy ezt is
jelentõ boomgard összevonásából ala-
kult ki az a harsboomgard [hárszbóm-
gárd, amelyik azután a magyarban, sa-
játosságának megfelelõen átalakult …ha-
sonulással (hárszongárd), …Házsongárd
lett” (Asztalos 2006).

Hazánk tájain igen ritka már az ége-
res láperdõ. A bevezetõben említettük a
hansági Csíkos Égererdõt, amely foko-
zottan védett terület. A Hanság megma-
radt vizes élõhelyeit, láperdeit fûzi fel a
„Hany Istók” tanösvény, amely a vidék
legendás figurájáról, a lápvilágban talált
gyermekrõl kapta nevét. Az 5 km
hosszú tanösvény kiindulópontja az
Osli és Bõsárkány között félúton talál-
ható Esterházy Madárvárta, az ország
egyik legrégebbi madárvártája, amely
kiállítóhely is egyben. Innen az út a Csí-

kos Éger, majd az erõsen elöregedett ál-
lományú Király-égeres mellett vezet a
Király-tóig.

Alexay a Szigetköz láperdeirõl szóló
írásában említi a területen ritka társulá-
sokat, amelyeket a Duna elterelése elõtt
fedezett fel. A Szigetközben eredetileg
is kevés láp volt található, mert a szabá-
lyozások elõtt, a gyakori árvizek átöblí-

tései miatt csak a mély vizû morotvák-
ban alakulhattak ki lápok.  Ilyenek a
Mosoni-Duna mentén az Arak közelé-
ben lévõ, csaknem kör alakú morotva,
a Feketeerdõ és Mosonmagyaróvár kö-
zötti Parti-erdõ peremén elterülõ láp, és
a hédervári Vadaskerti-erdõben egy
erõsen feltöltõdött láp.

A Magyarországi faóriások és fama-
tuzsálemek adatbázisában 10 idõs pél-
dányt regisztráltak.  A legterebélye-
sebb példány 767 cm-es törzskörmére-
tével Szombathelyen található, de fi-
gyelemre méltó három Heves megyei
idõs mézgás égerfa is, amelyeknek 5
és 6 m-t meghaladó a törzsük kerülete.
Szép idõs példányokat találunk Mar-
tonvásáron a Brunszvik Ferenc által lé-
tesített, 70 hektáros romantikus kas-
télyparkban. Itt is fellelhetõ a tájképi
kertek csaknem elengedhetetlen tarto-
zéka a tó, amelyet a parkon átfolyó
Szent László-patak vizének felduzzasz-
tásával alakítottak ki. A parkot még
festõibbé teszi a gyönyörû fahídon
megközelíthetõ sziget, hatalmas, ár-
nyas fákkal és szabadtéri színpaddal.
Itt áll a zeneszerzõ géniusz Beethoven
szobra termetes kõrisek, égerek, mo-
csári ciprusok árnyékában. 

Jelenleg is dolgoznak a szakértõk
Magyarország vízgyûjtõ-gazdálko-
dási tervén, mely az Európai Unió
elõírásának megfelelõen december
22-ére készül el. A tervben már jól
láthatóak azok az új irányok, me-
lyek a magyar vízügy szemléletvál-
tását mutatják, azaz például hogy a
tervben már nem kárelhárításról
van szó, hanem a víz megtartásáról,
állapotmegõrzésrõl, valamint a jó
állapot kialakításáról.

Hazánk egyik kiemelkedõ természe-
ti kincse maga a víz, amelynek védel-
méért mindent meg kell tennünk. Ezt a
célt szolgálja a Víz Keretirányelv, mely
elsõdleges fontosságúnak jelöli meg a
felszíni és felszín alatti vizek védelmét,
jó állapotuk megõrzését, ahol pedig
szükség van rá, helyreállítását.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a
december végére elkészülõ vízgyûjtõ-gaz-
dálkodási terv egy stratégia, mely a jelen-
legi helyzetek fenntartására, illetve javítá-
sára többféle megoldási javaslatot tartal-
maz. A jelenlegi szakaszban egy átfogó
terv készül, ennek részletes kidolgozására

és a megvalósítás elindítására további tár-
sadalmi párbeszédek lefolytatásával kerül
sor 2010-ben és a következõ években.

A magyarországi vízügy szemléletvál-
tását mutatja, hogy a tervben már nem
vízkárelhárításról van szó, hanem a jó víz-
minõségnek és a vizek minél természete-
sebb állapotának a helyreállításáról, illet-
ve a további romlás megállításáról. Célja
az ökológiai és emberi igények összehan-
golása annak érdekében, hogy a felszíni
és a felszín alatti vízkincs is jó állapotban
fennmaradjon, miközben az emberi hasz-
nálat hosszú távon biztosítható legyen.
Éppen ezért, hogy a terv minél több igény
figyelembevételével készülhessen el, az
összeállításában komoly szerepet vállal-
nak a nemzeti parkok és környezetvédel-
mi felügyelõségek is. Ez a fajta ágazatok
közti összefogás és a november közepéig
még minden állampolgár számára nyitott
társadalmi véleményezés biztosítja azt,
hogy minden érintett fél szempontjainak
figyelembe vételével készülhessen el a
terv december végére. 

További információ: www.vize-
ink.hu

(Ferling)

Új szemlélet vízügyben
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Az erdõ és az ember harmóniája
– ez volt a mottója a XIII. Erdõk
Hete rendezvénysorozatnak. A
ragyogó idõben sok nyíregyházi
és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei család választotta a hosszú
hétvége utolsó napján a Sóstói
erdõt, ahol a NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészetének ren-
dezvénye várta az érdeklõdõket.
A nyíregyházi fõprogramot má-
sodjára már az égiek is kegyeik-
be fogadták – az eredetileg ter-

vezett idõpontban ugyanis az
idõjárás miatt el kellett halaszta-
ni a Családi-napot. Több mint
százan döntöttek úgy, hogy
sportcipõt húzva részt vesznek a
hagyományteremtõnek szánt er-
dei futóversenyen. Egész csalá-
dok is rajthoz álltak, a legtöbb
diák pedig a nyíregyházi Bem
József iskolából teljesítette a 2,1
kilométeres távot, ezért az intéz-
mény százezer forint értékû fásí-
tási ajándékot kap az erdõgaz-
daságtól – ismertette Tölgyfa Gábor, er-
dészeti igazgató.

Elsõsorban a gyerekek számára vol-
tak emlékezetesek a kézmûves progra-
mok: akadtak, akik sípot faragtak ma-
guknak, de sokan rajzoltak vagy bábu-
kat készítettek erdei termésekbõl. A
nap folyamán mindenkinek alkalma
nyílt arra, hogy alaposan megismerje az
erdészek munkáját, még „makkültetés-
túrán” is részt lehetett venni. Ezenkívül
madárgyûrûzés, évgyûrûszámlálás, va-
dászati trófea-bemutató, és lovaskocsi-
zás várta a kicsiket és a nagyokat. A
programot néptánccsoportok és népdal-
énekesek elõadásai színesítették. A

szervezõk arról is gondoskodtak, hogy
senki ne maradjon éhes: az erdészet
munkatársai igazi különlegességet,
gúthi dámszarvas-pörköltet készítettek
ebédre.

Nem ez volt az egyetlen nyíregyházi
rendezvény az Erdõk Hetén. Az elmúlt
hétvégén a „Nyitott Erdészet” elnevezé-
sû programon egy túrára hívták az erdõ-
be a családokat. A hûvös, borongós idõ-
járás ellenére szép számmal gyûltek
össze a természet szerelmesei, hogy rá-
csodálkozzanak az õsz színeire, megis-
merjék az ilyenkor érõ terméseket, az er-
dõben fészkelõ madarakat. A túrát a Nyír-
egyházi Erdészet, valamint a Pál Miklós

Erdészeti Erdei Iskola erdészei,
oktatói szervezték és vezették,
megismertetve a résztvevõkkel
az erdõgazdálkodás, a környe-
zetvédelem fontosságát is.    

Két nappal késõbb erdõisme-
reti akadályverseny helyszíne
volt a Sóstói erdõ. A felsõtagoza-
tos általános iskolás tanulók ré-
szére meghirdetett viadalon
négyfõs csoportok mérték össze
tudásukat: a részvétel feltétele
egy eredményesen kitöltött fela-

datlap volt, amelyben erdõisme-
reti tudásukról adtak számot a
fiatalok. Kilenc csoportban 36
gyerek küzdött lelkesen az el-
méleti és ügyességi akadályo-
kon, melynek minden feladata
az erdõismerethez, az erdõgaz-
dálkodáshoz, és a természet sze-
retetéhez kapcsolódott. Az elsõ
három helyezett csoportot érté-
kes tárgyakkal ajándékozta meg
a Nyíregyházi Erdészet Pál Mik-
lós Oktatási Központja, de min-

den résztvevõ kapott kisebb ajándékot,
és gazdagabb lett egy friss levegõn eltöl-
tött kellemes délutánnal. 

Az erdõrõl, a fákról szóló népdalok-
kal nevezhettek a nyíregyházi középis-
kolások és fõiskolások a hét közepén
arra a versenyre, amelyet a Pál Miklós
Oktatási Központ szervezett a szabolcsi
megyeszékhelyen. A megmérettetésen
több mint egytucatnyian vettek részt,
mindenkinek két dalt kellett elõadnia a
szakmai zsûri elõtt. A legjobbak nem-
csak értékes díjjal gazdagodtak, de be-
mutathatták tudásukat a Családi-nap
résztvevõi elõtt is.

Kép és szöveg: Vereb István

Sokan választották az erdõt Nyíregyházán 
Erdõk Hete rendezvények a szabolcsi megyeszékhelyen
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A szerkesztõséghez érkezett rendez-
vénysorozat meghívói közül az elsõ a
mecseki Erdészeti Zrt. árpádtetõi ren-
dezvényére szólt.

A Mókus Suli épületében erdészeti
múzeumszobát alakítottak ki, melyben
a suliba járó gyermekek és kísérõ peda-
gógusaik ízelítõt kaphatnak az erdei
munkások hajdan volt szerszámaiból, a
fát használati tárggyá feldolgozó aszta-
loskészségekrõl, az erdõgazdálkodás
történetébõl, az erdõben folyó munkák-
ról, erdei maggyûjteménybõl, melyeket
a soproni Erdészeti Múzeum kihelye-
zett anyagaiból állítottak össze.

Hohn Miklós erdészeti igazgató meg-
nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy
milyen fontos a múlt értékeinek megõr-
zése, és tisztelete, Adorján Rita, a Mó-
kus Suli vezetõje, a múzeumszoba ötlet-
gazdája emlékeztetett arra, hogy a Suli-
ba járóknak milyen fontos információ-

kat ad a gyûjtemény az erdészek mun-
kájáról. Az emlékszoba összeállításánál
Schleiter Adrienn pedagógus segédke-
zett. Az OEE Erdészeti Erdei Iskolák
Szakosztálya nevében Szabó Lajos kö-
szöntötte a megjelenteket.

Horváth Péter erdõgondnok a Hor-
váth Ernõ vezette szolnoki iskolások-
nak mutatta be és magyarázta a kiállí-
tott tárgyak használatát.

Az avatóünnepségen jelen volt
Káldy József vezérigazgató, Papp Tiva-
dar, Tóth Aladár és Múth Endre erdõ-
mérnökök. 

Kép és szöveg: Pápai Gábor

A tizenharmadik Erdõk Hete

Fotó: Mecsekerdô
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„Apó!” Így szólították régi tanítványai.
„Tanár úrnak” vagy „Imre bácsinak” a
többiek. Fáradhatatlan, örökmozgó,
kapkodó a kis ügyekben, szívós és kö-
vetkezetes a nagyokban. Apró törékeny
kis ember hatalmas szellemi energiával.
Õ, dr. Tóth Imre, a Szegedi Egyetem
nyugalmazott földrajztanára, aki 74 éve-
sen élete nagy álmát valósította meg,
amikor expedíciót szervezett a Fekete-
Tisza forrásának megmentésére. „Apó”,
mennyi szeretet és tisztelet, ugyanakkor
kedveskedõ gúny, csipkelõdés. Össze-
súgás a háta mögött, hogy mennyivel
egyszerûbb lenne mindez mobiltele-
fonnal, internettel?   

Az Országos Erdészeti Egyesület há-
rom éve került kapcsolatba a GEO-ENVI-
RON Környezetvédõ Egyesülettel. Dr.
Tóth Imre, az egyesület elnöke akkor
hívta fel az erdészek figyelmét arra, hogy
a Fekete-Tisza forrásánál 125 évvel aze-
lõtt egy fenyõcsoportot gr. Tisza Lajosról
az Erdészeti Egyesület akkori elnökérõl
nevezett el a Körösmezõn megtartott er-
dészeti vándorgyûlés. A GEO-ENVIRON
segítségével 2007. augusztus 20-án egye-
sületünk megemlékezést tartott a Fekete-
Tisza forrásánál és a Tisza Lajos facso-
portnál. Bizonyára a nagyszerû élmé-
nyek, az emelkedett hangulat és a forrás
foglalásának gyászos kinézete eredmé-
nyezte, hogy Szikra Dezsõ tagtársunk fel-
ajánlást tett a Fekete-Tisza forrásának
megújítására. Ily módon vált ismét érin-
tetté az Országos Erdészeti Egyesület.

A forrás megmentésének elõkészüle-
tei bonyodalmasak, hosszadalmasak vol-
tak. Sokszor látszódtak teljesen remény-
telennek. Nem volt megfelelõ geodézia,
mûszaki tervezés, elõkészítés. Az ukrán
engedélyezési és ügyintézési körülmé-
nyek, megspékelve jó adag gyanakvás-
sal, áthághatatlan akadálynak tûntek.
Idõközben a magyar oldal is több szerep-
lõssé vált, ami legalább annyi elõnyt je-
lentett, mint amennyi hátrányt. A GEO-
ENVIRON Egyesület elnyert egy csak-
nem egymillió forintos támogatást a
KVVM-tõl a Fekete-Tisza forrásának
megmentésére. A támogatáson túl a szo-
ros elszámolási határidõ is komoly moz-
gatóerõt kölcsönzött a nyögvenyelõsen
haladó ügynek. Közben újabb civil szer-
vezetek is megindultak a forrás felújításá-
ra. Az erõk és szándékok egyesítésére
tett kísérlet azonban nem hozott ered-
ményt. Május közepén a „tanár úr” szûk-
szavú, de biztató levelet kapott Ukrajna
nagykövetségétõl a GEO-ENVIRON Kör-
nyezetvédõ Egyesület elnökének címez-
ve: „A Kárpátaljai megyei és a Rahói járá-
si vezetõség, valamint  a Jaszinjanszk Er-
dészet támogatják az Önök kezdemé-
nyezését, és mindennemû segítséget
megadnak a Fekete-Tisza forrásának fel-
újításában. Pecsét, aláírás.” A startpisztoly
eldördült. Indulhatott az expedíció.

A GEO-ENVIRON Egyesület másfél
hónap alatt megszervezte a korábbinál
pontosabb tervezést, a kiutazást, az ellá-
tást, az eszközök és anyagok helyszínre
szállítását és nem utolsósorban a csapa-
tot. Mindent, ami Magyarországról meg-
tehetõ. A kétségek, a bizonytalanságok

azonban továbbra is nyomasztottak.
Nem véletlenül fogalmaztuk meg, hogy
csak olyan mûvelethez fogunk hozzá,
amit az adott körülmények között be tu-
dunk fejezni, és az eredmény jobb lesz,
mint a kiindulási állapot. 

A dr. Tóth Imre által vezetett egyesü-
let tagjain kívül részt vettek a csapatban
a nagy múltú, és forrásfoglalási gyakor-
lattal rendelkezõ Mecsek Egyesület tag-
jai is. Az Erdészeti Egyesületet ketten
képviseltük. A Kárpátok-Tisza Nemzet-
közi Fejlesztési Egyesület elnöke, Egri
Sándor jóvoltából nagyszerû sátrak és ki-
egészítõk segítették a csapat ellátását. Az
expedíció tagjairól, a szakmájukat és lak-
helyüket is feltüntetve kell megemlékez-
ni: Balogh Ferenc építész, Szeged,
Baumann József villamossági szerelõ,
az építkezés vezetõje, Pécs, Buday Ta-
más geográfus, Debrecen, Dániel Ist-
ván távközlési mûszerész, Makó, Egri
Sándor újságíró, Besenyszög, Farkas
Lajos szakápoló, Szentes, Ferencz
András geológus, Csíkszereda, Hor-
váth Péter erdõmérnök, Abaliget, Kris-
ton Barnabás mûszerész, Pécs, Kun-
falvi Csaba munkabiztonsági felügyelõ,
Szeged, Mendei Árpád tanár, Makó,
Novák Kovács Zsolt tanár, Sárbogárd,
Párkányi Rita tanár, Vácszentlászló,
Pásztor Imre mérnöktanár, Sikátor,
Pásztor Imréné közg. technikus, Siká-
tor, Puskás Lajos erdõmérnök, Gyula,
Rója István tanár, Makó, Rudner Jó-
zsef biológus, Sándorfalva, Stálenberg
Tibor biztonsági õr, Pécs, Tasnádi Já-
nos kõmûves mester, Komló, dr. Tóth
Imre tanár, Szeged. 

Expedíció a Fekete-Tisza forrásánál
Egy civil kaland élményei és gondolatai 

Kakascímer
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Július 7-én hajnalban indult az expe-
díció két kis busszal Szegedrõl. Mire a
határhoz értünk minden létezõ hely
meg volt töltve, hiszen a malteros ka-
náltól a kötelekig, a kor-acél csõtõl a ki-
tûzõ rúdig mindent vinnünk kellett.
Elõször bosszantónak tûnt, hogy a hatá-
ron nem akarták megérteni, miért vi-
szünk egy jármûben két poroltót. Ami-
kor azonban kiderült, hogy a második,
mikrobusznak minõsülõ jármûvünket
egy hatnapos uniós rendeletnek kö-
szönhetõen nem engedik át, ez már ba-
ráti érdeklõdésnek tûnt. Végül ez a
busz is – fél napos késedelemmel – ké-
sõ éjjel megérkezett Románián keresz-
tül Körösmezõre, messzemenõen ki-
használva a Brüsszeltõl való távolság
hígító hatását. Gyors alvás és egy jólesõ
melegvizes borotválkozás után pakolás,
anyagbeszerzés, elhelyezkedés, és vég-
re indulás a Fekete-Tisza forrásvidéké-
re, az Aklos-hágó alatti használaton kí-
vüli erdészeti épülethez. Itt minden
szónak súlya van, és ez így lesz mind-
addig, amíg vissza nem térünk! A meleg
víz és a borotválkozás újra értékké vált
az egy hét alatt. Az anyagbeszerzés
kulcskérdés. Nemcsak a nehezen meg-
oldható szállítás miatt, hanem azért is,
amikre nem voltunk felkészülve. Példá-
ul arra, hogy a m3 homokot vagy sódert
mázsában értelmezik, vagy arra, hogy a
sóder fogalma nem azonos a Tisza
medrébõl itt-ott kitermelt iszapos, sze-
méttel vegyes kavicsos homokkal. Sú-
lya van az elhelyezkedés szónak is, hi-
szen az építõanyagokkal, eszközökkel,
pallókkal és ácskapcsokkal vegyesen
utazni megkívánja a bölcs elõrelátást. 

A Fekete-Tisza völgyén végigutazni
csodálatos élmény. A fenyvesek, a szûk
völgyekben gerendatámfalakkal megtá-
masztott utak, az átkelés a rönkhidakon
vagy azok híján a gázlókon, feledtették
a kényelmetlenségeket. Az erdõszegé-
lyek, a magashegyi kaszálók tavasz vé-
gi, nyár eleji virágözöne, a tündérfürtös-
acsalapus patakpartok élménnyé emel-
ték a több órás zötykölõdést. A bizako-
dás és az elszántság óriási volt a társa-
ságban. Egy helyen az esõ annyira el-
mosta az utat, hogy a megrakott terep-

járókkal nem lehetett tovább jutni. Utat
kellett építeni, gerendatámfalat ácsolni,
követ csákányozni és hordani. Az esõ,
az a magashegyi fajta is bemutatkozott
– nem is nagyon akart késõbb megvál-
ni tõlünk. Mire felértünk az elhagyott-
elaggott épületig csapattá ért a társasá-
gunk. 

Gyors szállásfoglalás és feladat-meg-
határozás és -kiosztás után azonnal
munkához kellett látnunk. Baumann
Józsefék a megbomlott és elapadt for-
rásfoglalás stabilizálását, majd bontását
kezdték el. A mi kis csapatunk a kato-
nai sátrakból elkészítette a felsõ tábort –
nem messze a Tisza Lajos emlékhelytõl.
Volt már helye a cementnek és a mun-
kaeszközöknek. No meg egy kis száraz
hely, ahol falatozhattunk a munka szü-
netében, hiszen a 35 percre lévõ alsó tá-
borba csak este volt érdemes vissza-
menni.  

Az elsõ tevékeny nap végére bizako-
dás töltött el bennünket. Jól haladtunk a
bontással, a kövek osztályozásával, tisz-
togatásával. Az obeliszket sikerült biz-
tonsággal feljebb vonszolnunk. Kiala-
kult a munkarend, mindenki megtalálta
a feladatát. Elõször éreztük, hogy nem
fog ki rajtunk a feladat. Közben újra és
újra megeredt az esõ, de hazafelé a pá-
rát lehelõ szürkületi fenyvesek között
már a bordapáfrányokban és az ázott,
csapzott rezes hölgymálokban gyö-
nyörködtünk. A „hadtápra” beosztott
két nagyszerû hölgy meleg vacsorával
várta az étkezõ sátorban a forrástól
megtérõket. 

Az öreg, pusztulófélben lévõ erdé-
szeti épület érdekes szerepet töltött be
ott-tartózkodásunk idején. Talán, ha
nem ilyen elszántsággal érkezünk, ha
nem a cél lebeg állandóan a szemünk
elõtt, visszafordultunk volna Körösme-
zõre. De ez szóba sem került. Pedig az-
zal kellett kezdeni, hogy a mecsekiek
hálóhelyiségében ki kellett dúcolni a

rakott kályhát, nehogy az alvókra dõl-
jön. A padlás luxuslakosztály volt a ge-
rendák közt elhelyezett fenyõlombo-
kon. Csak a denevérek menetrendjét
kellett megszokni. Világítás minek is
lett volna, hiszen sötétedés után kis be-
szélgetés és alvás. Ébresztõ napfölkelte-
kor, ez „apó” feladata, a hegyen késõbb
világosodik. Mosakodás a 200 méterre
lévõ gyenge kis forrásnál, reggeli, majd
bemelegítésként 35 perc a hágón át.
Természetesen teherrel, mert 1200-1300
méteren az ember nem szaladgál ide-
oda. No meg egy-két tisztás magaslatot
kivéve nem mûködnek a rádiótelefo-
nok sem. 

Meg-megújuló záporok faragták
kedvünket. 5 fok reggel, ha egy órács-
kára kisütött a nap már 16, ha nem, ak-
kor legfeljebb 10. Az esõkabát a hideg
és a kemény, izzasztó 10-12 órás mun-
ka miatt belülrõl áztatta el ruháinkat.
Így a második nap délutánjára már alig
használtuk ezt a kényelmetlen ruhada-
rabot. A munkaterület fölé sikerült
hegymászó kötelekkel egy hatalmas
vöröskeresztes sátorlapot kifeszíte-
nünk. Nem mosta most már szét a ha-
barcsot az esõ, és mi is aláállhattunk a
rövid felhõszakadások idejére. Újabb
bizakodás. Majd újabb sötét felleg. De
most nem az égen. Bizonytalan, mikor
hozzák utánunk azt a homokmennyisé-
get, ami kiegészíti a 3 mázsát 3 m3-re. A
harmadik napon déltájban megérkezett
az alsó táborba. Rövid volt az öröm.
Nem messze az épülettõl elsüllyedt a te-
herautó a sásosban. Jött a futár a forrás-
hoz, menjünk teherautót kiásni. Ástuk
sötétedésig, de nem engedett. Jobb hí-
ján, másnap reggel mindannyian háti-
zsákkal, vödörrel, tróglival homokot
vittünk át a hágón. Az elcsigázott embe-
rek lelkét apró, nagyszerû dolgok eme-
lik fel. Huszonéves magyarországi fiata-
lok sátoroztak a Tisza Lajos emléknél.
Senki nem kérte õket, de a fiúk beszáll-
tak a munkába, amíg a lányok a sátrat
bontották, és a reggelijüket készítették.
Ne mondja senki, hogy a mai fiatalok
ilyenek vagy olyanok, bezzeg a mi
idõnkben! Végül délre csak kiszabadult
a teherautó és megérkezett az anyag a
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felsõ táborba. Most már biztosan teljesí-
teni tudjuk a terveinket. 

Az expedíció megérkezésekor a forrás
már nem mûködött, a vízerek elszöktek,
az épített támfal részben leomlott, rész-
ben veszélyesen megcsúszott, a forrás-
foglalás elõtere eliszapolódott és részben
járhatatlanná vált. A munkák során elsõ-
ként leemeltük az obeliszket, majd el-
bontottuk a teljes felépítményt az alapig.
Az összes kikerülõ kõ és beton építõa-
nyagot megtisztítottuk, elõkészítettük az
újrafelhasználásra. Felkutattuk a vízere-
ket. Két vízérre vízgyûjtõ medencét tele-
pítettünk: egyet a sziklába véstünk, egyet
pedig mûanyaghordóból alakítottunk ki.
Elvezettük az alacsonyabban eredõ to-
vábbi vízereket a támfal mögül. A forrás-
foglalás épített kõfalát teljesen újra falaz-
tuk, mögé telepítettünk egy mûanyag-
hordóból kialakított ülepítõ medencét,
ami tovább tisztítja és egyesíti a két gyûj-
tõmedence vizét. Kialakítottuk a forrás
vízköpõit három szinten. Helyreállítottuk
a forrásfoglalás elõterét. Szárazon rakott
támfalakkal megtámasztottuk a foglalás
fölötti rézsûket és a foglalás alatti térbur-
kolat felsõ járófelületét. Az obeliszket az
eredetinél magasabbra, új, szárazon ra-
kott és vésett alapokra helyeztük át.
Helyreállítottuk a lánckorlát oszlopait, új-
ra festettük a lánckorlátot és az obeliszk
kitisztított feliratát. Végezetül általános
tereprendezést hajtottunk végre beleért-
ve a növények ültetését is. A megvalósí-
tott forrásfoglalásról derékszögû mérése-
ken alapuló geodéziai felvételt készítet-
tünk. Az épített támfal mögé, az ülepítõ
medence mellé elhelyeztünk egy lég-
mentesen lezárt kapszulát. Ebben több
tárgy mellett a résztvevõ személyek és
szervezetek felsorolása is megtalálható.

Az expedíció eredménye önmagáért
beszél. De hadd emeljek ki néhány pre-
mierplánt, amit a késõbbi kiránduló már
nem tud elválasztani a nagytotáltól. Kõ-
mûves mesterünk és azok a barátaink,
akik közvetlenül a keze alá dolgoztak,
külön figyeltek arra, hogy a mohos, zuz-

mós kõoldalak az
új falat épp úgy dí-
szítsék, mint a haj-
danit. Amíg mi né-
hányan a megvaló-
sult forrásfoglalás
felmérésével baj-
lódtunk, a többiek,
biológus barátunk-
kal az élen buzgó
növénytelepítésbe
fogtak. A szabad ré-
zsûkre és a funkció
nélkül maradt kõ-

tálba páfrányokat és mohapárnákat ültet-
tek.  Végezetül nem maradt más hátra,
mint a közös ünneplés és fényképezke-
dés. Erre már az idõjárás is összeszedte
magát, és verõfényes napsütéssel ajándé-
kozott meg bennünket. Visszaindulás
elõtt azért még harmadmagammal meg-
fürödtünk a mintegy két és fél méterrõl
alábukó 5 fokos Tisza-vízben. Hátbor-
zongató öröm. A napsütésben az Aklos-

hágó valamennyi virága kinyílt, kisimul-
tak a rezes hölgymálok, tömegesen virí-
tottak a piros pozdorok. Kéklett az ujjunk
az áfonyától, megcsodáltuk a cirbolyali-
geteket és a holtában is méltóságos, vi-
hartépte hegyijuhart.

A társaság egyik része gyalog ment
vissza a 25 km-re levõ Körösmezõre, a
másik része pedig a rakodás után a terep-

járókkal. A gyaloglókat Feketetisza falu-
nál értük utol, közel a célhoz, ott, ahol a
Fekete-Tisza az érdekesen meggyûrõdött
agyagpalás kõzetbõl álló zúgóját eléri. A
hajdan volt Budapest Hotelben meleg
fürdõ és jólesõ borotválkozás várt ránk.
De hát egy szavunk nem lehetett a no-
mád körülmények miatt. Egyetlen egy al-
kalommal rendeztünk szavazást az expe-
díció alatt. Arról kellett határozni, hogy
az egyesület megmaradt pénzén egy ka-
tonai tisztasági jármû jöjjön-e föl a tábor-
helyünkre vagy az elmaradt homokszál-
lítmány. Jól döntöttünk.

Hazafelé – egy kis rahói városnézés-
sel és huszti vármászással megszakítva –
folyt az elmúlt bõ egy hét összegzése, ér-
tékelése, és azóta is folyik. Mitõl válik
egy utazás expedícióvá? Küldetése van.
Olyan körülmények között zajlik, amit
fehér foltnak is nevezhetnénk. Út az is-
meretlenbe, ami azonban nemcsak geo-
gráfiai értelemben lehet ismeretlen, akár
a mi esetünkben. Útvesztõje nemcsak a
hegy- és erdõrengetegeknek van, ha-
nem a bürokráciának, a zavaros politikai
viszonyoknak, és még mennyi minden-
nek. Az expedíciónak az is ismérve,
hogy van egy szellemi vezetõ, aki össze-
állít egy nagyszerû csapatot, és megost-
romolja a mások által lehetetlennek kiki-
áltott célokat.  Köszönet ezért „Apónak”
és az expedíció valamennyi tagjának. 

Kép és szöveg: Puskás Lajos
OEE elnökségi tag

Utóirat: A felújított forrásfoglalás
ünnepélyes avatása augusztus 28-án
megtörtént, amelyen Ukrajna helyi ve-
zetõ személyiségei és támogatói mellett
részt vett a GEO-ENVIRON Környezet-
védelmi Egyesület elnöke, dr. Tóth Imre
és több tagja is. Az Országos Erdészeti
Egyesületet Szikra Dezsõ tagtársunk
képviselte.

Tasnádi János kômûves mester
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Hetven éve, 1939-ben nyilvánítot-
ták védetté a debreceni Nagyerdõ
egy 31 hektáros darabját – ez volt
Magyarország elsõ természetvédel-
mi oltalom alá vont területe. Erre az
eseményre emlékeztek Debrecen-
ben, ahol – stílszerûen egy nagyer-
dei tisztáson, 186 éves tölgyek alatt
– szervezett megemlékezést a NYÍR-
ERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. és a
Hortobágyi Nemzeti Park.

A már kilencezer éve létezõ debrece-
ni Nagyerdõ nevét hatalmas, 100–120
éves fáiról kapta. Különleges védett nö-
vényfajok (turbánliliom, kétlevelû sark-
virág, fehér madársisak, Duna-völgyi
csillagvirág, magyar nõszirom) és álla-
tok (rézsikló, héja, zöld küllõ, harkály,
csúszka, nyaktekercs, szén-, kék, barát-
cinege, füzikék, erdei pityer, citromsár-
mány, feketerigó, szürke és örvös légy-
kapó, mókus, törpe és pirókegér, me-
nyét, nyest) élnek a területén.

Már az 1960-as években is sokan
fontosnak tartották itt, hogy felhívják az
erdõk védelmére a figyelmet. Azt gon-
dolom, hogy ennek a megkülönbözte-
tett figyelemnek a világban és Magyar-
országon is meg kell maradnia, és ez to-
vábbi kötelezettségeket ró ránk. A het-
venéves évforduló erre a figyelemre
kell, hogy irányítsa mindannyiunk gon-
dolatait – mondta ünnepi beszédében

Szabó Imre környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Ta-
nács elnöke  úgy fogalmazott: a Nagyerdõ
a debreceniek szeretetébõl létezik. Prof.
dr. Nagy János – aki a Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centru-
mának elnöki tisztét is betölti – emlékez-
tetett arra, hogy annak idején Debrecen
városa hatszáz kataszteri holdat biztosított
az erdõgazdálkodás elindítására. 

Ez az erdõ haldoklik, ha nem tudjuk
megoldani a Nagyerdõ és a város ezen
részének felszíni vízutánpótlását, nem
lesz következõ hetven év – jelentette ki
Kósa Lajos. Debrecen polgármestere ar-
ra is utalt, hogy megoldásként korábban
már kidolgozták a Civaqua-programot,
de az nem kapott állami támogatást. 

A megemlékezésen beszédet mondott
Rakonczay Zoltán nyugalmazott minisz-
terhelyettes és dr. Szemerédy Miklós,
Debrecen városának tiszteletbeli erdõ-
mestere is. Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ
Zrt. vezérigazgatója – az erdõgazdaság
nevében – egy-egy aranygyûrûvel aján-
dékozta meg a két erdõmérnököt. Az ün-
nepségen kiosztották a Nagyerdõ-gyer-
mekrajz pályázat díjait, majd a résztve-
võk megkoszorúzták azt a kopjafát, ame-
lyet erre az alkalomra készített Vass Ta-
más, nyugalmazott erdõmérnök.

Vereb István
Fotó: Pápai G.

Hetven éve védett a Nagyerdõ

Az aranygyûrûsök
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A MEGOSZ elnöksége 2004-ben Rimler
Pál-díjat alapított, amelyet évente egy
alkalommal, adományoz a magánerdõ-
gazdálkodás fejlesztése terén kifejtett
rendkívüli érdemek elismeréseként. A
MEGOSZ elnöksége az emlékérmet
2009. évben Virágh János erdész-techni-
kusnak, a MEGOSZ egykori alelnökének
ítélte oda. A kitüntetett szakmai életút-
ját és az indoklást dr. Sárvári János, a
MEGOSZ ügyvezetõ elnöke ismertette.  

Virágh János 1944. július 18-án szü-
letett Cegléden, földmûvelõ családból. 

A Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Technikumban, 1965-ben fejezte be ta-
nulmányaimat jó eredménnyel és
kezdte meg a munkát beosztott erdész-
ként a Kiskunsági Állami Erdõgazdaság
Kelebiai Erdészeténél. 1967. március 1-
tõl áthelyezték az ERTI Kecskeméti Ál-
lomására 1970. július 15-ig. 

1968-ban megnõsült, két gyermeke
van.

1970. július 16-án került a Nagykun-
sági Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
Kunszentmártoni Erdészetéhez kerület-
vezetõ erdész beosztásba.

1973. július 16-án helyezték át a Ceg-
lédi Erdészethez a Mikebudai csemete-
kertbe. 1979-80-ban megszerezte a Róth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolában az
erdészeti növényvédõ technikusi okle-
velet kiváló eredménnyel. 1976. év elejé-
tõl fõerdészként dolgozott, az Erdészeti
Üzem fele területén erdõmûvelés, faki-
termelés és szállítás tartozott irányítása
alá. 1980-tól az erdõmûvelési ágazatot
irányította 1993. év végéig, az utolsó év-
ben mint erdészetvezetõ-helyettes.

Az állami szektorban eltöltött idõ-
szak alatt az erdészeti üzemeknél meg-
nevelt több tízmillió csemetét és elsõ ki-
vitelû erdõsítést irányítása alatt 3800
hektár területen végeztek el.

1993-ban, szinte a semmibõl kezdte
el a magángazdálkodást. Sok nehézsé-
get legyõzve és rengeteg munkával érte
el a család, hogy mindinkább ismertté
és elfogadottá váltak a magánerdõ-tu-
lajdonosok és gazdálkodók körében.
Felesége, fia és munkatársai segítségé-
vel ma már 1750 hektár területen gaz-
dálkodnak, a szakirányított terület pe-
dig eléri a 3300 hektárt. Erdészetük
komplett szolgáltatást végez az erdõsí-
téstõl a fakitermelésig. 17 év alatt meg-
neveltek 15,3 millió csemetét és 3215
hektár erdõsítést kiviteleztek, aminek
83 %-a erdõtelepítés volt. Sok munkája
mellett már egy évtizede aktívan részt
vesz a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége munká-
jában, az elmúlt idõszakban a tagsági
kapcsolatok, a tagság bõvítésével és az
erdészeti szaktanácsadás ügyével meg-
bízott alelnökként. Ez alatt az idõszak
alatt fáradhatatlanul szervezett és a ren-
geteg társadalmi munka eredménye-
ként alelnöksége idõszakában a MEG-
OSZ tagsága megháromszorozódott, is-
mertsége jelentõsen megnõtt, becsülete
lett a szakma elõtt.

2003-ban megkapta a Pro Silva ma-
gyar erdõkért kitüntetést, ami sok ener-
giát adott és ad is a további munkájá-
hoz.

Úgy tartja, hogy szerencsés ember,
hisz családjával együtt azt csinálhatja,
amire feltette az egész életét.

A díjat Luzsi József, a MEGOSZ elnö-
ke adta át. 

Ezt követõen a MEGOSZ, a rendez-
vénynek otthont adó abádszalóki Hu-
bertus Vadásztársaságot tiszteletbeli
tagjává fogadta. Az errõl szóló oklevelet
és a Szövetség ajándékát Luzsi József a
MEGOSZ elnöke adta át Simon Károly-
nak a Vadásztársaság elnökének.

Rövid kávészünet után a „MAGÁN-
ERDÕVEL A VÁLSÁG ELLEN” címû
konferencia került lebonyolításra az Er-
dészeti Tudományos Intézet szervezé-
sében. A konferencia levezetõ elnöke,
az ERTI fõigazgatója, Phd. Dr. Borovics
Attila volt. A rendezvény keretében az
alábbi elõadások hangzottak el:

Dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ
FVM – Lapos Tamás fõosztályvezetõ-
helyettes FVM – Kiss János igazgató,
MgSZH Debreceni Erdészeti Igazgató-
ság: Az új erdõtörvény és végrehajtási
rendelete.

Biró Tamás fõosztályvezetõ-helyettes,
FVM: A mezõgazdasági eredetû megúju-
ló energiaforrások, hazai helyzetkép.

Ali Tamás igazgatóhelyettes, MgSzH
Központi Erdészeti Igazgatóság: A ma-
gánerdõket érintõ uniós és nemzeti tá-
mogatások.

Phd. Dr. Borovics Attila fõigazgató,
ERTI: A hazai nemesítés szerepe az
energetikai faültetvényekben és az er-
dõtelepítésekben.

Prof. Dr. Lett Béla egyetemi tanár,
igazgató EVGI – Phd. Dr. Schiberna
Endre egyetemi docens EVGI: A ma-
gán-erdõgazdálkodás teljesítménye és a

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÕÕ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

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

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

„Magánerdõvel a válság ellen”
MEGOSZ Nagyrendezvény Abádszalókon (II.)
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PEFC tanúsítás lehetõségei Magyaror-
szágon.

Magyari  Csaba ügyvezetõ,  Afforest
Kft.: Nyár energia-ültetvények – a gya-
korlati megvalósítás eddigi tapasztala-
tai.

Molnár Lajos ügyvezetõ, Bonus Bt.:
Fás szárú növények energetikai hasz-
nosítása. Biomassza fûtõrendszerek be-
mutatása. 

Johann Feigl ügyvezetõ treeeco
GmbH (Ausztria): A biomassza alapú
hõtermelés útja és fejlõdése Ausztriá-
ban, a kezdetektõl napjainkig.

Ágoston Gyula mûszaki vezetõ, POP-
LAR Magán Erdészet Kft: A POPLAR Ma-
gán Erdészet Kft. bemutatása.

A jelenlévõk nagy érdeklõdésével kí-
sért elõadások anyagát egy kiadvány-
ban jelentették meg a szervezõk, amit a
regisztráció során mindenki kézhez ka-
pott, ugyanakkor bárki számára megte-
kinthetõk és letölthetõk a MEGOSZ
honlapján www.megosz.org.

A jóízûen elfogyasztott ebéd után
még több mint 230-an voltak kíváncsiak
a délutáni terepi programra, amelynek
keretében ártéri erdõtársulások megte-
kintése, aprítógépek bemutatója, vala-
mint VALKON gépbemutató szerepelt

és amelynek rövid ismertetõjét az aláb-
biakban adjuk közre:

A Tisza-tó jelenlegi állapota 1968.
évben lett kialakítva. Erdészeti vonat-
kozása: 280 000 brm3 élõfakészlet ke-
rült „kitermelésre”, melynek jelentõs ré-
sze az árasztás miatt feldolgozatlanul
„bent maradt”. A mezõgazdasági üze-
mek részbeni kártalanítása után a külsõ
területek gyengébb mezõgazdasági te-
rületein megindult az erdõtelepítés. A
mai napig nemzeti erdõtelepítést a tíz
Tisza-tó környéki településen együtte-
sen 1700 ha-on kiviteleztek. 

A bemutató környezetében Kisköre,
Pély községhatárban erdõgazdálkodók:

Magánerdõk: Kisköre Ebt, Tiszabu-
rai MG. Szövetkezet tagsága

Magyar Állam: Egererdõ Zrt, VIZIG
Szolnok, Hortobágyi NP. Debrecen

Erdõgazdálkodási szolgáltatók: L á -
nyi Pál erdészeti vállalkozó Kisköre,
Poplár Magán Erdészet Kft, Abádszaló-
ki Magán Erdészeti Kft.

A bemutatók a Kiskörei Ebt üzemi
területen 31 A erdõrészben voltak, mely
erdõ a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet
egyben Natura 2000 természetvédelem-
re kényszerutasítással kijelölt terület. A
korlátozások miatt a nagy hozamú ne-

mesnyáras célállományú erdõket õsho-
nos fafajra kell lecserélni. Ez évente (!)
32 000 Ft/ha jövedelem-kiesést, vala-
mint a térbeni és idõbeni korlátozások
20-40% többletköltséget eredményez-
nek!

1. bemutató hely
Tuskókiemelés
KOMATSU PC250 láncos kotró ki-

emelés
Tuskóhasítás
KOBELCO láncos kotró Jenz R900

roppantó fejjel 
Kiközelítés
Mezõgazdasági vontató+ önürítõs

pótkocsi (FLIEGL)
Vágástéri hulladék aprítása
FORESTERI  aprító erõforrás FENDT

favorit 926
Választékok kiközelítése
Valmet kihordó pótkocsi Valtra

N111eh, Kesla 10HD + Patu 305T

2. bemutató hely
Aljnövényzet zúzása, hátrahagyott

elhanyagolt területek karbantartása
Valtra T191Htraktor Seppi Midiforst

DT 225

3. bemutató hely
Tuskóaprítás JENZ 660 aprítóval

Fás szárú energiaültevény-betakarí-
tó gép bemutatása CLASS Jaguár 860

Mivel a szervezõk jól gazdálkodtak
az idõvel, meglepetés programként a
résztvevõk megtekintették a Kiskörei
Vizi Erõmûvet is. 

A gazdag program lezárásaként igen
jó hangulatú, baráti vacsora követke-
zett, amelynek végén a rendezvény le-
bonyolítói MEGOSZ emblémával díszí-
tett tortával kedveskedtek Luzsi József-
nek, a Szövetség elnökének 50. szüle-
tésnapja alkalmából. 

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Fotó: Mõcsényi Miklós
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DR. BARTHA DÉNES*

Az erdészeti növénytan felsõfokú
oktatása éppen két évszázados múlt-
ra tekint vissza, e hosszú idõszakot
azonban e helyt csak röviden van
módunk bemutatni.

Selmecbányán a növénytani diszciplí-
na mûvelése már a kezdeti idõszakban is
nagynevû botanikusokhoz köthetõ.
1763-ban itt lett bányatanácsos és a ké-
mia tanára, s 1768-ig mûködött itt NICO-
LAUS JOSEF JACQUIN (1727-1817), akit ké-
sõbb – a botanika területén kifejtett tevé-
kenysége miatt – Ausztria Linnéjének
kereszteltek. Öt évi selmeci mûködés
után hívták meg Bécsbe a megüresedett
botanikai tanszékre, ahonnan 28 évig
irányította az osztrák botanikusokat. JAC-
QUIN a sors kegyeltje volt, mindent elért,
amit tudós elérhetett: hírnevet, becsü-
lést, címet, rangot és vagyont. Selmeci
tartózkodása idején a tudományra nézve
új fajokat is gyûjtött. Utódja, GIOVANNI

ANTONIO SCOPOLI (1723-1788) 1766 és
1776 között tartózkodott Selmecen, ké-
sõbb, mint páviai egyetemi tanár halt
meg. Selmeci botanikai munkálkodásá-
ról keveset tudunk, viszont késõbb an-
nál híresebb és Európa-szerte megbe-
csült botanikussá vált. Érdekesség, hogy
a Selmecbánya melletti Hegybányán
(Szélakna, Piarg) született a magyarföldi
botanika egyik legkimagaslóbb alakja, a
Magyar Flóra és A magyar flóra képek-
ben c. korszakos mûvek szerzõje, JÁVOR-
KA SÁNDOR (1883-1961), aki a selmeci
Evangélikus Líceumba járt, s itt keltették
fel érdeklõdését a botanika iránt. JÁVOR-
KA növénytani tanára az a CSEREY ADOLF

(1851-1928) volt, aki az Evangélikus Lí-
ceum oktatójaként az elsõ magyar nö-
vényhatározót állította össze 1887-ben,
amely minden hibája ellenére sokak által
forgatott mû volt, s több kiadást ért meg.
Megemlítendõ még a Selmec közeli Be-
rencsfalván mûködött KMET ANDRÁS

(1841-1906) r. kat. lelkész is, aki hosszú
évtizedeken át lelkesen botanizált és
gombákat is gyûjtött a környéken. Fenti-
ek közvetlenül vagy közvetve hatással
lehettek az Erdészeti Tanintézetben,
majd jogutódjaiban folyó erdészeti nö-
vénytani oktatásra.

Az erdészeti növénytan oktatását –
az elõadások nyelve és az oktatás szék-
helye, továbbá a szervezeti egységek-
hez való tartozása alapján – több kor-
szakra bonthatjuk.

1. Német nyelvû oktatás Selmec-
bányán

Erre a korszakra – amely 1808 és 1868
közé tehetõ – általánosságban az jel-
lemzõ, hogy a növénytani ismereteket
az Erdészeti Tanintézet vezetõ tanára
adta elõ a Természetrajz c. tantárgy ke-
retében az állattannal együtt.

Az Erdészeti Tanintézetben megin-
duló erdészképzés botanikai ismeretek-
kel kapcsolatos oktatására az elsõ uta-
lást az elsõ erdésztanár, HEINRICH DAVID

WILCKENS 1808. június 16-i sommás ter-
vezetében találjuk, ahol elképzelése
szerint a Forstwesen c. tantárgy Forstna-
turkunde fejezetének Zoologie und Bo-
tanik részében Gewächskunde címen
adja majd elõ a növénytani ismereteket.
Az 1809-ben meginduló oktatás kereté-
ben az I. félévben került sor a Gewächs-
kunde ismertetésére. A tananyag 1816-
ban bõvült az Erdészeti physiologia ta-
nával, s oktatásukra ettõl fogva a II. és
III. félévben került sor. A növénytani disz-
ciplína oktatásáról keveset tudunk, va-
lójában két erdészhallgató WILCKENS

elõadásainak lejegyzetelt anyagából tá-
jékozódhatunk efelõl. WILCKENS elõadá-
sai alapján elõször NEDECZEY FERENC

hallgató készített kéziratos jegyzetet az
1814/15. tanévben. Az ötkötetes munka
elsõ kötete az Általános növénytan,
második kötete Az erdészeti növények
ismerete. Ebben már az erdésznövendé-
kek egyik legfon-
tosabb alapozó
tárgyának, a fás
szárú növényekkel
foglalkozó dend-
rológiának a defi-
nícióját is megta-
láljuk: „Az erdei
fák ismerete tehát
az a tudomány,
amely tágabb érte-
lemben véve min-
den fáról, szûkebb
értelemben véve
pedig a hazai fák-
ról szóló termé-
szettudományi is-

mereteket tanítja meg az erdész számá-
ra.” Az elõadás során részletes morfoló-
giai és élettani ismertetés után az erdé-
szek számára kidolgozott speciális
rendszer keretében két osztályba (nyi-
tott magvú és termésburokkal ellátott
termésû erdei növények), utóbbi osz-
tályban 9 – terméstípus alapján felállí-
tott rendbe – sorolja a fás szárú növé-
nyeket. Az elsõ kötet végén a fa,
vesszõ, rügy, levél, virág, termés- és
mag, valamint csíracsemete gyûjtemény
szükségességére hívja fel a figyelmet! A
második kötetben „csak a fontosabb
hazai elõfordulású erdei növények leí-
rásával” foglalkozik. Ez a kötet 544 ol-
dalt tesz ki, itt 48 fa- ill. cserjefaj részle-
tes leírása található, amelyben azok
gyakorlati, köznapi felhasználásra és
hasznára is kitér. Megjegyzendõ, hogy
ebbõl a kötetbõl erdészeti szempontból
fontos fa- és cserjefajok is hiányoznak,
ami nemcsak a hiányos rendszertani is-
meretekre, hanem az ország florisztikai
feltártságának csekély voltára is vissza-
vezethetõ.

A késõbbiekben WILCKENS elõadásai
alapján az 1824/25. tanévben RUSEGGER

JÓZSEF hallgató által lejegyzetelt
Forstkunde c. mûben az alapozó tantár-
gyak között csak az Erdészeti növénytan
szerepel, amely a kötetben 30 oldalt tesz
ki. E fejezeten belül az Általános erdé-
szeti növénytan két részre oszlik: 1. Ter-
mõhelyismerettan (4,5 oldal) és 2. Erdei
fák természetrajza (morfológia, fizioló-
gia, rendszertan) (17 oldal). A másik
nagy fejezet, a Különleges erdészeti nö-
vénytan, táblázatokba foglalva összegzi
a legfontosabb ismereteket.

Az erdészeti növénytan oktatásának
rövid története

* intézetigazgató egyetemi tanár
NYME Növénytani és Természetvédelmi In-
tézet Növénytani Intézet: Biokémiai laboratórium
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Tudomásunk van arról is, hogy 1812.
szept. 17-én WALLHOFER JÓZSEF erdész-
növendéket tanársegéddé nevezték ki,
s az õ feladata volt, hogy az erdészeti
tanintézet számára egy rügy-, lomb-, vi-
rág- és maggyûjteményt állítson össze,
amely a továbbiakban folyamatosan
gyarapodott, s a késõbbi Erdészeti Aka-
démia messzeföldön híres és elismert
gyûjteményeinek részét képezte.
WILCKENS levelezéseibõl tudjuk, hogy
megvásárolni szándékozták a Császári
és Királyi Fõkamaragrófi Hivatal 1808.
szeptember 14-i engedélyével GOLLER

német professzor erdészbotanikai
könyvtárát, amely közel kétszáz kötet-
bõl állott. Ez a könyvgyûjtemény nagy
segítség lett volna mind az erdészeti nö-
vénytan oktatóinak, mind a hallgatók-
nak, azonban a késõbbiekben nem si-
került a könyvek nyomára bukkanni.
Valószínûsíthetõ, hogy a vásárlás – az
utókor által ismeretlen okokból – meg-
hiúsult.

WILCKENS 1832-ben bekövetkezett
halála után SCHMALL FRIGYES adjunktusra
hárult a növénytani ismeretek átadása
egészen 1835-ig.

1835. április 30-án a bécsi udvari ka-
mara bányatanácsossá és erdészeti ta-
nárrá FEISTMANTEL RUDOLF osztrák erdõ-
hivatali mérnököt nevezte ki. FEISTMAN-
TEL tanrendjében az I. félév tantárgya az
Erdészet-természettudomány, neveze-
tesen az erdészeti növénytan és a nö-
vényrészek terminológiája, szerkezete,
kémiai magatartása, élettörvényei; a fás
növények betegségei s ezek osztályozá-
sa, továbbá az erdõmûvelést szolgáló és
az erdészetileg káros növények ismer-
tetése. Az erdészeti akadémia tanóra-
rendjében, 1846-ban a harmadik évfo-
lyam elsõ félévében oktatott Erdészeti
természetrajzot (növénytan és állattan)
és Erdõmûveléstant (erdõsítés, erdõ-
használat és erdõkezelés) hetenként öt

alkalommal 2-2 órás elõadás formájá-
ban adták elõ délelõttönként. Az elõ-
adó, FEISTMANTEL RUDOLF munkájánál
SCHWARZ FRIGYES IGNÁC adjunktus segéd-
kezett. A hallgatók kötelesek voltak
az elõadásokon túl tartott erdészeti gya-
korlatokon is részt venni.

1847 és 1866 között SCHWARZ FRIGYES

IGNÁC rendes tanári minõségében oktatta
az erdészeti növénytant. 1850-tõl a
Forstnaturkunde und forstliche Produk-
tionslehre együttes tantárgyban helyezte
el a botanikai ismereteket, amelyek ok-
tatására az 5. félévben 8 elõadási óra ju-
tott. 1859. február 1-tõl WAGNER KÁROLY

dobrocsi cs. kir. erdészt nevezték ki az
erdészeti adjunktusi állásra. Az 1859/60-
as tanévben az erdészeti természetrajz
keretében a növénytant maga WAGNER

KÁROLY adjunktus adta elõ. 1861 májusá-
ban az erdészeti tanszékre az erdészeti
asszisztensi állásra BELHÁZY JENÕt jelölték
ki, aki aztán 1866 és 1868 között önálló-
an adta elõ a növénytani tárgyat.

Az 1861. augusztus 25-i rendelet sze-
rint az erdészeti hároméves tanfolyam
kétévesre csökkent. A kétéves tanterv
szerint az oktatás az 1861/62. tanévben
a tantárgyakat az elõkészítõ és a szak-
mai tanfolyamban osztották fel. A II.
vagy szaktanfolyam tárgya volt a Ge-
wächskunde und Zoologie a 3. és 4. fél-
évben 2-2 óra elõadással. 1865-tõl pe-
dig a tárgy a Gewächskunde und Insek-
tenlehre nevet vette fel, amelyet a 3. és
4. félévben 3-3 óra elõadás és 2-2 óra
gyakorlat formájában ismertettek.

2. A magyar nyelvû oktatás elsõ
korszaka Selmecbányán (akadé-

miai idõszak)
Mint ismeretes, a kiegyezés után az ok-
tatás magyar nyelvû lett. Az 1868-tól
1904-ig tartó korszakra általánosságban
véve az jellemzõ, hogy a növénytani is-
mereteket az Erdõtenyésztéstan szakta-

nára adta elõ több más rokon tan-
tárggyal együtt.

Az 1868/69. évi tantervben az okta-
tás már új rendszer szerint zajlott, amely
hároméves képzést foglalt magába. Az
elsõ év az elõkészületi tanfolyamot ké-
pezte. Ebben a tanévben a magyar
nyelv már mind a három évfolyamban,
mint kizárólagos elõadási nyelv volt. Ez
egyben a magyar nyelvû erdészeti nö-
vénytan mûvelésének megindulása is.
Az elsõ évfolyam nyári félévében a Nö-
vény boncz- és élettan, erdészeti nö-
vénytan 4 elõadás és 2 gyakorlati óra
volt, valamint külön gyakorlaton kellett
a hallgatóknak részt venni a szabadban
hetente egyszer. 1868 és 1873 között a
növénytani diszciplínát ILLÉS NÁNDOR

rendkívüli tanár adta elõ.
1872-ben az akadémián az általános

tanfolyamon kívül szükségessé vált
egy külön erdõmérnöki tanfolyam
szervezése is. Az erdészeti akadémia
tanterve szerint az I. évfolyamnak a
nyári félévben a Növénytan tantárgy 4
óra elõadással és 2 óra gyakorlattal zaj-
lott a bányászokkal együtt. A II. évfo-
lyam téli félévben a Növényélet- és nö-
vénybonctant – 3 óra elõadás és 1 óra
gyakorlat keretében – a bányászokkal
és gépészekkel együtt hallgatták az er-
dészek. Mind az erdészeti általános,
mind az erdõmérnöki tanfolyamon
ugyanezek a fenti tantárgyak szerepel-
tek. Az 1872. évi átszervezésnek a ta-
nári kart érintõ rendelkezései szerint
az egyes tantárgyak számára külön-kü-
lön tanárok alkalmazása nem volt le-
hetséges, ezért az elõadandó tantár-
gyakat csoportosították, s egy tanár
(egy erdõgyakornok segítségével) a
rokon tárgyakat adta elõ. Így a Nö-
vénytan, ill. a Növényélet- s növény-
boncztan az Állattan s erdészeti rovar-
tan, Erdõtenyésztéstan, Vadászattan,
Erdõvédelem, erdészeti, vadászati és

Mikrobiológiai laboratórium 2Mikrobiológiai laboratórium 1
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urbéri törvények tantárgyakkal együtt
egy tanárhoz tartoztak.

1873 és 1891 között FEKETE LAJOS ren-
des tanárt bízták meg a növénytani tár-
gyak oktatásával, s ezt az idõszakot te-
kinthetjük – oktatójának köszönhetõen
– az erdészeti növénytani ismeretek
széles körû kibontakozásának. Ezt töb-
bek között FEKETE LAJOS 1891-, ill. 1896-
ban (társzerzõkkel) megjelentetett Er-
dészeti növénytan I-II. könyve fémjelzi,
amely kötetek többek között akkor Ma-
gyarország elsõ növénytani tankönyve-
inek is számítottak. 1873-tól tekinthet-
jük a növénytani tárgyakat tanszékhez
rendelteknek, s FEKETE LAJOSban tisztel-
hetjük az elsõ tanszékvezetõt a Nö-
vénytani és Erdõtenyésztéstani Tanszék
élén. Egy újabb tantervi reform követ-
keztében 1888-tól ismét változott a tan-
tárgyak megnevezése és óraszáma, a
Növénytan I. (növénybonczolótan, -alak-
tan, -élettan) tantárgyat a 2. félévben 4
óra elõadás és 16 óra (!) gyakorlat kere-
tében hallgatták az erdésznövendékek,
míg a Növénytan II. (növényrendszer-
tan, dendrológia, növényföldrajz alap-
jai) leadása a 3. félévben 3 óra elõadás
és 4 óra gyakorlat keretében történt.
1891-ben FEKETE LAJOSt áthelyezték az
Erdõrendezéstani Tanszékre, a megüre-
sedett helyét VADAS JENÕ vette át, aki a
fõiskola megalakulásáig, 1904-ig oktat-
ta a növénytant a fent részletezett meg-
nevezéssel és bontásban.

Mielõtt a fõiskolai idõszak oktatásá-
nak taglalásába kezdenénk, érdemes
röviden megemlékezni az akadémiai
idõszak végének technikai feltételeirõl
is. Mint ismeretes, 1890-ben az erdésze-
ti felsõoktatás új épületet kapott, s eb-
ben az Erdészeti Palotában a 2. emelet
összes helyisége a növény-, állat- és er-

dõtenyésztéstan oktatását, ill. oktatóit
szolgálta. Az épület középsõ rizalitjá-
ban volt a növénytani nagyterem, ahol
az elõadásokat tartották. Külön helyisé-
get kapott a növénytani gyûjtemény és
mikroszkopizáló szoba, a növény- és
rovartani gyûjtemény, az állattani gyûj-
temény és az erdõtenyésztéstani gyûjte-
mény. Emellett önálló dolgozószobája
volt a növénytan tanárának, ill. tanárse-
gédjének, valamint a szolgaszobához
kamra és konyha is tartozott még. A nö-
vénytani gyûjtemény fejlesztésére
mindvégig nagy figyelemmel voltak a
növénytani tárgyak oktatói.

Ebben a korszakban meg kell még
emlékezni két olyan szakférfiúról, akik
ugyan rövid ideig álltak a növénytani
oktatás szolgálatában, késõbbi tevé-
kenységük során azonban jelentõs ha-
tással voltak arra, lényegesen segítették
azt. Közös tulajdonságuk még az is,
hogy selmeci mûködésük után a Buda-
pesti Tudományegyetem növénytani
tanszékének vezetõi lettek, s bejutottak
a Magyar Tudományos Akadémiába is.
MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR (1855-1945)
1879-1880-ban volt a Selmeci Akadémia
tanársegédje, s már itt is e rövid idõ alatt
jelentõs publikációs tevékenységet foly-
tatott, többek között rügy- és levélkul-
csot állított össze a magyar birodalom-
ban honos és honosított fásnövények
meghatározására (1882). Legnagyobb
érdeme azonban, hogy FEKETE LAJOSsal
közösen megírta az Erdészeti növénytan
I. (1891) és II. (1896) kötetét, amely alap-
mûvé vált. E könyv megújítására Sop-
ronban FEHÉR DÁNIEL tett kísérletet, MÁ-
GOCSY-DIETZ SÁNDORral közösen az Erdé-
szeti növénytan három kötetét kiadták, a
negyedik, a zárvatermõket tartalmazó
kötet viszont már nem készült el. TUZSON

JÁNOS (1870-1943) 1903-1904-ben volt a
növénytan elõadója az akadémia utolsó
évében. A kisiblyei dendrológiai kert lé-
tesítésével, majd alföldfásítási szakértõ-
ként haláláig segítette az erdészek mun-
káját, szerteágazó botanikai tevékenysé-
gével pedig maradandót alkotott.

3. A magyar nyelvû oktatás má-
sodik korszaka Selmecbányán

(fõiskolai idõszak)
1904-ben új tanszabályzatot vezettek
be az akadémián. Új tanszékeket szer-
veztek, négy évre emelték az oktatási
idõt, új nevet kapott az intézmény is:
M. kir. Bányászati és Erdészeti Fõisko-
la. A Fõiskola keretében a tanszékek is
újraszervezõdtek, s ekkor szervezetileg
is megújult, ill. önállóvá vált az 1872-
ben alapított Növénytani Tanszék. A
tanszék vezetésével 1904-tõl KÖVESSI

FERENC fõiskolai tanárt bízták meg, az
általa kidolgozott tantervben – egészen
1923-ig – öt tantárgy szerepelt: Növény-
tan I. a 3. félévben heti 4 óra elõadás és
6 óra gyakorlat, Növénytan II. a 4. fél-
évben heti 4 óra elõadás és 8 óra gya-
korlat, Növénykórtan a 6. félévben heti
2 óra elõadás és 2 óra gyakorlat, Gyü-
mölcsfatenyésztéstan a 6. félévben heti
1 óra elõadás és 2 óra gyakorlat, Fák
anatómiája és fiziológiája a 7. félév-
ben heti 2 óra elõadás és 4 óra gyakor-
lat keretében. KÖVESSI FERENC külföldön
végzett tanulmányai és tanulmányútjai
következtében a növényalaktant és a
növényélettant a kor modern színvona-
lán adta elõ. KÖVESSI a növénytani disz-
ciplína oktatásához már jegyzeteket is
írt, amelyet litografálás útján sokszoro-
sítottak. Ugyanakkor annak is tanúi le-
hetünk ebben az idõszakban, hogy a
hallgatók által lejegyzetelt elõadási
anyagot sokszorosították, s adták ki
jegyzet formájában. Ettõl a korszaktól
kezdve egészen napjainkig a hallgatók
aktuális növénytani jegyzetekkel való
ellátása folyamatosnak tekinthetõ,
amelyre az oktatók mindig is nagy gon-
dot fordítottak.

(Folytatjuk)

Fekete Lajos Kövessi Ferenc
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Roller Kálmán történésekben, fordula-
tokban gazdag életútját az erdésztársa-
dalom jól ismeri, elsõsorban az 1956-os
események és az azt követõ idõk („Sop-
rontól Vancouverig”) élnek emlékeze-
tünkben. Életének korábbi idõszaka
már kevésbé ismert. Szakmai pályafutá-
sa több ponton kapcsolódik az Egri Er-
dõgazdaság történetéhez, errõl szeret-
nék néhány momentumot közreadni.

Borsodnádasdon született 1913-ban,
négy éven keresztül itt járt iskolába.
Borsodnádasd a Heves-Borsodi-domb-
vidék erdõkkel körülvett szép települé-
se, ma már város. Itt mûködött az Egri
Erdõgazdaság egyik gondnoksága két
éven keresztül 1945 után. 

A Roller-család baráti kapcsolatban
állt Király Lajossal, aki Pallavicini õrgróf
erdõmestere volt, és aki népes családjá-
val a szilvásváradi Szalajka-völgyben la-
kott. Abban az épületben laktak, amely-
ben földszinten a gondnoki épület volt,
az emeleten pedig Királyék lakása volt.
Ma erdei múzeum, és Király-féle háznak
mondja mindenki. A közelmúltban a mú-
zeumot annak megalapítójáról és össze-
gyûjtõjérõl, Zilahy Aladárról nevezték el.

Rollerék gyakorta ellátogattak a Sza-
lajkába és a szépséges Bükkfennsikra.
Ezekrõl a kirándulásokról Roller Kálmán
így emlékezik meg: „Király Lajos oltotta
belém az erdõ szeretetét, neki köszönhe-
tem, hogy erdész lettem”. Mi erdészek
már Sopronban hallottunk a Király-féle
csúszdáról, de még sok mûszaki megol-
dás fûzõdik nevéhez Szilvásváradon.

A 30-as évek végén a diploma meg-
szerzése után Roller Kálmán többféle
munkát vállalt, többek között volt gép-
kocsivezetõ Pálházán, volt alföldfásító,
és 1943-ban már a ládi fûrészüzemben

üzemvezetõ a Miskolci Erdõigazgatóság
keretében. Innen az ismeretsége Fe-
renczy Ferenc miskolci erdõfelügyelõ-
vel, akit 1945-ben Egerbe helyeznek,
hogy fõmérnökként Fodor Gyula igazga-
tóval szervezzék meg az Egri Állami Er-
dõigazgatóságot.
Ferenczynek kö-
szönhetõ, hogy
Rollert az Egerhez
tartozó bótai (ma
borsodbóta) gond-
noksághoz helye-
zik. Itt mûködött a
háború elõtt az Eg-
ri Papnevelõ Inté-
zet bótai erdõhiva-
tala. 

Bótáról Felsõ-
tárkányba vezet az
életút, ahol 1947-
48-ban közel két
évig erdõgondnok.
Az idõsebb egri kollégák számára ebbõl
az idõbõl ismerõs a Roller név. 

Felsõtárkányban fatermelõk részére
szakmunkásképzõ tanfolyamot szervez.
A tanfolyam vezetésével Sziklai Oszkárt,
az akkoriban végzett erdõmérnököt bíz-
za meg, aki a szomszédos bükki faluból,
Répáshutáról származik erdészcsaládból.
A mellékelt fotón a tanfolyam résztvevõi
láthatók, középen Sziklai, mellette balról
Nagy Károly, jobbról Kiss Ferenc, a mát-
rai térségbõl jövõ két erdész, akik a gya-
korlatokat vezették.

Sziklai Oszkárt nem kell bemutat-
nom. 1956-ban a soproniakkal Kanadá-
ba megy, ahol a vancouveri egyetem ne-
ves professzoraként vált ismertté. Ma-
gyarországgal mindvégig kapcsolatot
tartott, többek között a Bükkben duglá-

szokat telepített kí-
sérleti céllal. Ezt az
erdõrészt Sziklai-
duglászosnak ne-
vezték el, ahol a
duglászok geneti-
káját tanulmányoz-
ta.

A felsõtárkányi
tanfolyamot a tó-
parti épületben tar-
tották (ma a Bükki
Nemzeti Park láto-
gatóköpontja), a
gyakorlatokat a

Lambot-háznál oktatták a két kiváló er-
dész ember vezetésével. Egy archív fel-
vételen a ház falán „Erdõgazdasági Mun-
kásképzõ Tanfolyam” felirat olvasható. A
képzés 1947-tõl 50-ig mûkökött.

Roller Kálmán életének további állo-
másai: Budapest, az ERTI megszervezé-
se, majd Sopron, a Telepítési Tanszék ve-
zetése, késõbb a Soproni Egyetem déká-
ni posztja, végül 1956-ban az egyetemi
csoport vezéregyénisége a Kanadába ve-
zetõ úton és Vancouver végállomás.

Az 50-es évek politikai történései
gyökeres szemléletváltozást jelentettek
Roller életében. Az Erdészeti Lapok
1950. januári számában megjelent cikke
arról tanuskodik, hogy még bízik a
rendszer eredményes fejlõdésében.

Így ír: „hiszünk egy szocialista állam
megszületésében és abban, hogy mun-
katerületünk, az erdõ, csakis a szocialista
államformában tarthatja fenn az általunk
elképzelt és a társdalom érdekeit biztosí-
tó alakját.” Ez a reménye azonban szerte-
foszlott, és 1956-ban élére állt a forradal-
mi eseményeknek. Nagy érdeme, hogy
megszervezte a soproni egyetemisták
Kanadába való kivándorlását és az ottani
erdészeti magyar egyetmet.

Eseménydús élete során minkössze
két évet töltött Felsõtárkányban, mégis
mindig szívesen emlékezett az ottani
kollégákra, a szépséges erdõkre. 1996-
ban, 83 éves korában ellátogatott az egy-
kori gondnokságához. Az errõl készült
fényképen családjával és a tárkányi kol-
légákkal láthatjuk. Az erdészet épülete
ma is ugyanaz mint 40 évvel azelõtt, ak-
kor a gondnoki lakás egy épületben volt
az irodákkal. A látogatásról a kollégák-
nak írott levelében így emlékezik meg:
„Felsõtárkány emléke mindig jelentõs
volt számomra, mint erdészhivatásom
rövid kapcsolata a szeretett erdõkkel és
az õszinte barátokkal.” 

Wágner Tibor 

Roller Kálmán, a felsõ-
tárkányi erdõgondnok

Felsôtárkányban. (1996)

Szakmunkásképzés 1948-ban. Elöl, balról a negyedik Sziklai Oszkár
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Laci szürkesége erõsen függött a nyári
záporok hevességétõl. Egy-egy felhõ-
szakadás után fényes, ezüstös színek-
ben pompázott. Ilyenkor méltóságtelje-
sen hordozta körbe tekintetét. Kisebb
esõk ártottak neki, mert csak a tisztítás
elsõ fázisáig jutott el: hátán sûrû közön-
ként homokos-vályogpatak-csíkok in-
dultak lefelé, hogy elhaljanak félúton,
ahogy a sivatagi vízfolyások szoktak.
Ezt nagyon szégyellte és megvetõ pil-
lantásokkal szinte porba sújtotta higié-
nia terén kevésbé igényes gazdáját. 

Laci egy – õseitõl örökölt – talán túl-
zott méltósággal megáldott, herélt, kö-
zépkorú ló volt. Gazdájával Trepák er-
désszel és egy erõsen kopottas bricská-
val (helyben talyigának hívták) járta az
erdõt, csak néhány órára éjszakára vál-
tak el egymástól, sok esetben még ak-
kor sem, ha éjszakai védelmi szolgálat-
ba mentek.

A számos együtt töltött év már észre-
vétlenül és könyörtelenül kialakította
szokásaikat, jobban mondva  Laciét,
mert gazdája egy nagyon-nagyon nyu-
godt ember volt, távol állt tõle az ideges
– ne adj isten – durva hang, nem beszél-
ve az ostor használatáról. Így aztán las-
san és észrevétlenül Laci vette át a kez-
deményezést, még ha alkalmanként
gazdájának bizonyos nehézséget is
okozott akaratlanul. De Trepák erdész
már ezekkel a – mondjuk ki tisztán –
szeszélyekkel is együtt tudott élni. 

Esetenként – bár ez ritkán fordult elõ
– ha sietõs volt a dolga és az erdei úton
közeledõ ismerõst vélt felfedezni, már
távolról rákiáltott: „Mihály rám ne kö-
szönj – az isten áldjon meg – mert már
az erdészetnél kellene lennem.”

Mihály és mindenki más ezt jól ismer-
te, ugyanis minden köszönés után Laci
megállt és minimum 10 percig nem volt
hajlandó megmozdulni. De az ellenke-
zõje is gyakran megtörtént: Laci csak tíz-
húsz percet hagyott beszélgetésre és aki
búj, bújt, õ elindult. Ilyenkor az erdész-
nek visszafele kiabálva kellett még a
fontos információt megadni: „csütörtö-
kön átveszem a felkészített gallyadat,
pénteken már be is fizetheted.”

Trepák erdész túl volt már az ötvenen,
tekintélyes pocakkal és – mint már
mondtam – jámbor, béketûrõ természet-
tel. Komótos egyénisége gyors, néha túl
tekervényes észjárással párosult. Erényei
mellett eltörpült kóros pontatlansága. 

Elõdöm mesélte, hogy egy tél végi
fontos kerületvezetõi értekezletre Tre-

pák erdész még nem érkezett meg. Vár-
tak egy keveset, majd nélküle kezdték
el, bár a várakozásteli sugdolózások
nem csitultak. Mígnem széles ajtónyi-
tással katonásan belépett a késõnjövõ:
„vezetõkartárs jelentkezem” szokvá-
nyos köszönéssel. Minden szem az er-
dészetvezetõre szegezõdött, aki tekin-
télyt fenntartó eréllyel számonkért: „Mi-
ért késett Trepák kartárs?” A válasz
azonnal megjött: „Lacival hófúvásba ke-
veredtünk Encsencs és Nyírbéltek kö-
zött.”  Erdészetvezetõ megdöbbenve:
„De hát süt a nap, szép az idõ, hófúvás
már régen nincs?!” Finom kioktatással a
hangjában elcsattant az érdemtelen vi-
tát lezáró válasz: „jaj vezetõkartárs ne
kísértse a sorsot, lehet még hófúvás,
csak februárt írunk.” Majd a korrekt iga-
zolása tudatában határozott léptekkel
elfoglalta a helyét. Az erdészetvezetõ
kissé remegõ szájszélekkel hosszan ki-
nézett az ablakon, az erdészek lila-vö-
rös fejjel küzdöttek az elfojtott nevetés-
sel és megkezdõdött az 1969-es évre
oly fontos értekezlet. 

1971 tavaszán ritkán látott aszály dü-
höngött. Áprilistól egészen június köze-
péig nem esett esõ, de volt homokvi-
har, volt sivatagi meleg és szörnyen
szenvedtek a fiatal erdõk. Az elsõ kivi-
telek létükért küzdöttek. 

Különösen fájdalmas volt nézni Tre-
pák erdész több mint 20 ha-os tavaszi
fenyõ erdõsítését, melyet a szokásos
gondossággal márciusban kivitelezett.
A 6-10 cm-es gyertyák a hajnali csekély-
ke harmat hatására reggelenként még
kiegyenesedtek, de délre már félelme-
tesen lekonyultak, mígnem néhány hét
után végleg megadták magukat. A terü-
let szemlézése közben láttam ennek az
érzéketlennek hitt, kissé öntörvényû er-
désznek a szemében a legördülõ
könnycseppeket. 

Mint ahogy ilyenkor lenni szokott,
ezután már „ennél jobbat megrendelni
sem lehet” idõjárás szakadt ránk. Éjszaki
esõk, nappali napsütések, a határ virult,
minden élénkzöld, az emberek arca ki-
simult, a dohányt – és amit kellett – újra
palántázták és a harsányan zöldülõ er-
dõkben tûrhetetlen mennyiségben meg-
szaporodtak a legeltetõk. Béltek amúgy
„ún. maszek falu” volt, tsz nem alakult.
A szarvasmarhatartás az egyik biztos jö-
vedelmet jelentette (a profiknak inkább
a dohánytermesztés) a családoknak – és
sajnos hagyományosan –, a biztos takar-
mány-ellátást pedig az állami erdõ adta.

Mit tehettünk? Megkezdtük a reményte-
len hajszát a legeltetõk és a tehenek el-
len. De hát ezt már mindenki megszok-
ta és elvárta. Nagyszünetben a híres-hír-
hedt felsõtagozatos legeltetõk egymást
múlták felül hõsiességben: miként tud-
tak jószágostól meglépni a hirtelen ha-
ragú erdészek elõl. (A tapasztalt erdé-
szek mesterszintre fejlesztették sok
üvöltéssel tarkított ún. mûüldözést.)

Barátságosan teltek a napok. 
Nagy értékû nyírbélteki emlékként

õrzöm azokat a késõ délutáni erdei sétá-
kat, amiket 3 éves fiammal gyakran
megtettem. A hosszabb körnél fél úttól
már nyakamba ültettem, onnan dirigálta
a sokféle õssel rendelkezõ „Puszi” nevû
kórosan hosszú lábú kutyánkat. Ezt a
hülye nevet valamelyik elõzõ gazdája
adhatta, holott inkább a „mosolygós”
név illett volna rá. A sok õs egyike irre-
álisan hosszú orrú, míg egy másik szülõ
túlzottan rövid arcbõrû  lehetett, mert a
száját nem mindig tudta összecsukni és
a kivillanó fogsorával azt a látszatot kel-
tette mintha elnézõ mosollyal illetne
bennünket. Pedig nem volt cinikus, in-
kább kifejezetten hálás természetû, amit
különösen az erdei séták elõkészületei-
nél fejezett ki. Nem gyõztünk védekezni
arc- és szájnyalásai ellen.

Ha szerencsénk volt, gacsosan botla-
dozó õzgidát ideges mamájával, vagy
modortalanul rikácsoló fácánkakast
riasztottunk fel. Szerencsére a kutya
nem üldözte a menekülõ vadat, egy kis-
sé inkább a hátunk mögé helyezkedett
erõs védelembe.

Mindenkor részletesen megbeszél-
tük a történteket, kitalálva a vadak gon-
dolatát, ami ránk nézve nem volt hízel-
gõ, de felmenõinkre sem. 

Mint már mondtam, az idõjárás ked-
vezett a fás növényeknek, de mint len-
ni szokott: a gyomoknak is. Nagyon so-
kat kellett kapálni a folyamatos erdõ-
ket. Ahol lehetséges volt, új idõszaki
munkásokat szerzõdtettünk és azonnal
az elsõ vonalba vetettük be kapával a
kezükben. (Mellesleg ez már 1971-ben
is nagyon nehéz feladat volt, már akkor
sem rajongtak a kapálásért.)

Winkler Jóska fiatal erdész szerencsés
volt, egy penészleki családot tudott az-
nap beállítani a fenyõkapálásba: apát,
feleségét, lányukat és vejüket. Szépen
dolgoztak, csendben, alig egy-két szó-
val. Kihallatszott a templom harangja,
dél volt. A négyes még kapált tovább.
Mások ilyenkor eldobják a szerszámot.

Tõ melletti történetek: Laci
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Már másodszor szólt rájuk, hogy üljenek
le ebédelni, mire egy árnyékos helyre
hurcolkodtak a szatyorral, vízzel, de jó
távolra az ebédelõ erdésztõl. De azért az
erdész kíváncsi szeme észrevette, hogy
az asszony egy gyufásdoboznyi szalon-
nát kétfelé vág a két férfinak, míg lányá-
val csak hagymát evett kenyérrel. Hát ezt
szégyellték a bõven kirakodó Jóska
elõtt, ezért vonultak tisztes távolba. Ná-
luk jobban már csak a fiatal erdész jött
zavarba, gyorsan elcsomagolva a fasir-
tot, sült oldalast csípõs almapaprikával.

De nem hagyta szó nélkül, mondta

nekik bõven: „emberek eddig is tudták,
hogy az erdészethez lehet jönni erdõ-
mûvelõnek, nem kellett volna megvár-
ni, hogy ilyen bajba kerüljenek. A mai
keresetükbõl például majd egy hétig
bõven ehetnek. Ha minden nap jönnek,
még az életük is megváltozhat.” „Tud-
tuk, hogy van felvétel – mondta az anya
– mondtuk is többször, hogy el kéne
jönni, de ezért-azért halogattuk. Most
már látjuk, hogy megy ez, rendesen fo-
gunk jönni.”

Aznap reményteljesen elváltak, jöttek
még egy-két napig, de aztán elmaradtak.

Ezeket az emberi titkokat soha
nem tudtuk megfejteni, nem elsõsor-
ban a lustaság, inkább a bennük ural-
kodó bizonytalanság és a beletörõdés
(majd lesz valahogy) motiválhatta
õket. 

Az erdészetek régen is, mai is sok
ehhez hasonló embernek adnak mun-
kát, reményt, megélhetést, késztetnek
gondolkodásra, némi tervezésre. Sze-
rény lehetõség, de kínálkozik. Hátha
több ember él vele. Talán.

Vagy mégsem?
Szöõr Levente

Az OEE Magán és Társult Erdészeti Szak-
osztály eredetileg 1996-ban, OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztály néven alakult meg az OEE
Helyi Csoportjaiban tevékenykedõ és
termelõszövetkezetekben dolgozó er-
dészeti szakemberek részvételével.

1. Az OEE Magánerdészeti
Szakosztály alapítása

Az alapítás célja, oka, körülménye-
inek, idõpontjának leírása

Az alapítás idõpontja 1996. január 22. 
Az alapítás célja: Az országban me-

zõgazdasági termelõszövetkezetekben,
részben pedig állami gazdaságokban
dolgozó erdészeti szakemberek (ága-
zatvezetõk, erdészeti csoportvezetõk
stb.) igényelték, akik az Országos Erdé-
szeti Egyesület különbözõ helyi cso-
portjaiban – elsõsorban erdõgazdasági
helyi csoportokban – rendelkeztek
egyesületi tagsággal. Igényük volt,
hogy az OEE-n belül hozzanak létre
olyan belsõ szervezeti egységet, amely-
ben az azonos témával, problémákkal,
gondokkal foglalkozó erdészeti szak-
emberek megbeszélhetik a szakmai té-
mákat, és akár érdekképviseletet ellát-
hat a szervezet.

Egyesületi kereten belül az azonos
munkaterületen dolgozó erdészeti szak-
embertagok számára csakis a Szakosz-
tály megalakítása lehetett ez a fórum.

A legismertebb személyek 53 fõ rész-
vételével alakították meg az OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztályát. Majd pedig 2005-ben Ré-
pászky Miklós közismert és lelkes szak-
emberünk, egyéb egyesületi tisztségvi-
selõ (magánerdõ-gazdálkodó alelnök)

akkori szakosztályelnök javaslatára, ne-
vet változtatott, a megváltozott külsõ
körülményekhez igazodva: OEE Magán
és Társult Erdészeti Szakosztály nevet
vette fel.

A megalakulás oka tulajdonképpen
az eddig leírtak. Azzal a kiegészítéssel,
hogy az erdõgazdasági és más szakterü-
letû (ERTI, HM, Erdészeti Hatóság) OEE
Helyi Csoportokban a termelõszövetke-
zeti, majd pedig azok megszûnése után
kialakuló magánerdõ-gazdálkodás és a
társult erdõgazdálkodás témái, problé-
mái, azok megoldásának lehetõségei
sajátosságuknál fogva szinte egyetlen
helyi csoportban sem kerültek napi-
rendre.

Igazából a mellõzöttség ilyen helyze-
te jelentette azokat a körülményeket,
amelyek hozzájárultak az egyesületen
belül az önálló Szakosztály létrehozásá-
hoz.

2. Az eddigi tisztségviselõk
Elnökök: 

a) Répászky Miklós, mg.tsz. ágazat-
vezetõ, Abádszalók. 1996. január 22-tõl,
2006. február 22-ig.

b) Dr. Balázs István okl. erdõmér-
nök 2006. február 22-tõl napjainkig.

Titkárok: 
a) Dr. Balázs István okl. erdõmérnök,

1996. január 22-tõl 2006. február 22-ig
b) Heim Márton erd.techn. 2006. feb-

ruár 22-tõl napjainkig. Magánerdõ-gaz-
dálkodási szakember, erdõtulajdonos.

Az elsõ alkalommal megválasztott
elnököt és titkárt az 1998. január 20-án
tartott szakosztályi tisztújító, választási
gyûlés tisztségükben megerõsítette, az

utána 4 évenként tartott választásokon
is napjainkig, azzal, hogy Répászky
Miklós sokirányú elfoglaltságára hivat-
kozva elnöki tisztségérõl lemondott és
a titkári tisztséget vállalta. Jelenleg a
fenti két tisztségviselõ vezeti a Szak-
osztályt.

Kiemelhetõ, hogy mindkét egyesüle-
ti tag, erdészeti szakember immár 39-40
éve elhivatott és határozott képviselõje,
korábban a mezõgazdasági termelõszö-
vetkezeti, majd pedig a magánerdõ-
gazdálkodási tevékenységnek és ben-
nük dolgozott, dolgozó erdészeti sza-
kemberek érdekei képviseletének.

3. Nevezetes, kiemelt rendezvé-
nyek az OEE Magán és Társult Er-

dészeti Szakosztály életében.
A Szakosztály érdemi munkája abból
állt és jelenleg is ez jellemzi, hogy éven-
te megtartotta és megtartja két szakosz-
tályi ülését, elfogadja éves pénzügyi és
munkatervét. Ez utóbbi alapján a tevé-
kenysége alapvetõen abban nyilvánult
meg, hogy szervezi a tagok OEE éves
vándorgyûléseken való részvételét, egy
alkalommal helyszíni bemutatót és ta-
nácskozást szervez a magánerdõ-gaz-
dálkodás aktuális témájában valamelyik
jól mûködõ magánerdõ-gazdálkodó,
vagy integrátor területén. Ilyen kiemelt
témák voltak a közelmúltban: a magán-
erdõ-gazdálkodás támogatása, volt szö-
vetkezeti erdészek elhelyezkedésének
értékelése, lehetõségek megteremtése;
magánerdõ-gazdálkodás bemutatása,
MEGOSz nagyrendezvényein részvétel,
az NFA szerepe a magánerdõ-gazdálko-
dásban, madarak és fák napja rendezé-
se stb.

Az OEE Magán és Társult Erdészeti
Szakosztály története
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Fontos feladatnak határoztuk meg,
hogy a Szakosztály tagjai, miután az or-
szág minden tájáról verbuválódtunk,
minden országos és helyi egyesületi
vagy más jellegû erdészeti rendezvé-
nyen vegyenek részt, és ha adódik lehe-
tõség, akkor mindig tegyék szóvá a ma-
gán- és társult erdõgazdálkodás aktuális
problémáit, megoldási javaslataikat és
az eredményeket is ismertessék.

Munkánk lehetne aktívabb is, talán
eredményesebb is, de a tagság zöme
nap mint nap kemény munkát végez
saját erdejében, a szakmai irányításban
vállalt erdõk kezelésében, vagy az in-
tegrátori szervezetben. Kevés idejük
marad a társadalmi munkára.

Azért nem kell szégyenkeznünk,
mert folyamatosan szép számmal jelent-
keznek a Szakosztályba új és új tagok.
Ami pedig a legnagyobb örömünk – és
erre nyitottak vagyunk, meg is hirdet-

tük –, hogy az új jelentkezõk 90 száza-
léka nem erdészeti szakember, hanem
magánerdõ-tulajdonos. Ennek eredmé-
nyeként nyilvántartott tagságunk – je-
lentõs személyi változások után – tartja
még a tagrevízió után az 54 fõt.

Az aktivitás ezt a létszámot bizony
nem éri el.

Álláspontunk szerint az OEE Magán
és Társult Erdészeti Szakosztály fontos
kohéziós szerepet tölt be a magánerdõ-
gazdálkodásban, mint az OEE civil szer-
vezetében helyi csoportokban tagként
szereplõ és magánerdõ-gazdálkodás-
ban dolgozó személyek egyesületi szer-
vezete. Nem a MAGOSZ céljait, tevé-
kenységét, szerepét tölti be, hanem a
teljes erdészeti szakmában egyesületi
szinten van jelen és lát el szakmai ér-
dekképviseletet, a tagok szabad akara-
tából létrejött egyesületi csoportosulás-
ként.

Az egyik legfontosabb rendezvényün-
kön 2008. november 28-án éppen ez volt
az egyik legfontosabb téma, ahol a magán-
erdõ-gazdálkodás aktuális kérdéseivel és
problémáival foglalkoztunk az OEE veze-
tõi és a MAGOSz vezetõi részvételével. A
vita során felmerült a kettõs érdekképvi-
selet (OEE-MAGOSz) jelenléte és annak
kérdése, hogy van-e létjogosultsága a
MAGOSz mellett az OEE-en belül a ma-
gánerdõ gazdálkodási helyi csoportok-
nak és a Szakosztálynak.

Álláspontunk szerint ez nem lehet vita
tárgya. A két szervezet nem azonos tevé-
kenységet, szerepet tölt be az erdészeti
szakmában. Az OEE a teljes erdészeti szak-
mát, a MAGOSz pedig a magánerdõ-gaz-
dálkodást képviseli, végzi tevékenységét.

Szakosztályunk léte, tevékenysége
nem kérdõjelezhetõ meg.

Dr. Balázs István
szakosztályelnök

1978-ban egyhónapos ösztöndíjas meg-
hívást kaptam az akkori NSZK-ban talál-
ható festõi szépségû, ódon városban,
Hann. Mündenben mûködõ hosseni Er-
dészeti Kutatóintézethez. A hívást az 56-
ban Sopronból kirajzó, ám az öreg kon-
tinenst elhagyni nem kívánó kis csoport
tagja, Lyubomir Dimitri járta ki nekem.
Tanulságos, szép õszi hónapot tölthet-
tem ott. Ráadásul akkor még Kecskemé-
ten dolgoztam, és a Kiskõrös-közeli Kas-
kantyúból való Balázs Árpádék vendég-
szeretõ és nekem családias környezetet
teremtõ házánál lakhattam, étkezhettem.

Innen tudtam, hogy az idõközben
Göttingenbe átköltözött, ám eredetileg
Hann. Mündenben mûködõ Erdészeti
Fõiskolán diplomát szerzett, de továbbra
is ott lakó egykori diákok vasárnapon-
ként egy kiskocsmában törzsasztalt bé-
relve ultipartira jönnek össze, persze né-
mi árpalével kiegészítve. Kibicként több-
ször ültem közéjük, és élveztem játékuk
örömét, ami rossz lapjárás vagy baki miatt
elhangzott szaftos kifejezéseket se nélkü-
lözõ ugratásokban is megnyilvánult.

Illusztris volt a társaság, befutott, jó-
kedvû emberek ülték körül az asztalt. L.
Dimitri fõosztályvezetõ volt a Kutatóin-
tézetnél, fõleg erdõvédelmi vonalon
vált ismertté. Balázs Árpi ugyanott volt
erdõ-hidrológus kutató, Rácz Jóska pe-
dig az Erdészeti Szakfõiskola igazgató-

helyetteseként mûködött. Kató Feri pe-
dig az Erdészeti Gazdaságtan pro-
fesszora volt, aki a Göttingennel szoros
kapcsolatban álló NYME-el szemben a
„másik” felet képviselte.

Kató Ferihez többször kaptam va-
csorameghívást. Felesége, Sigrun, jól
beszélte nyelvünket, és Bogáncs néven
egy tõlünk származott pulikutya õrizte
a házat. Elsõ látogatásomra némi aggo-
dalommal készültem, mert ismeretlen
kutyától mindig tartottam. Csak akkor
nyugodtam meg, amikor kiderült, hogy
egy török vendégprofesszor is hivatalos
a vacsorára. Úgy gondoltam: ha az eb
magyar és ezt neve és fajtája igazolta,
akkor elõször az effendirõl szedi le a
nadrágot, és én csak utána következem,
de addigra a gazdi már lecsitítja. Nos, az
aggodalom felesleges volt, a kutyman
udvarias házigazda volt, egyikünk láb-
szárának sem esett neki.

Az egykori ultiparti játékosai idõköz-
ben megritkultak. Rácz Jóska valamelyik
délkelet-ázsiai országban szaktanácsadói
szerepet vállalt, és az ott szerzett beteg-
ség vitte el világunkból. Lyubi egészségi
állapotáról is kedvezõtlen híreket hallani,
mígnem Kató Feri állt fel utoljára a kár-
tyaasztal mellõl. Immár véglegesen.

Elszomorodva és megdöbbenve vet-
tem a hírt. Kedvessége, õszinte segítõ-
készsége lenyûgözõ volt. Most már a

Balaton melletti üdülõje sem láthatja
nyaranta megszokott lakóját.

Sokan kötõdtünk Ferihez barátsággal
és szeretettel, és a költõ mondata rémlett
fel bennem: „Pusztulunk, veszünk, S
mint oldott kéve, széthull nemzetünk.”

Kedves, jó Feri! Fájdalmas üresség ma-
radt Utánad, és ha majd – remélhetõen
sok év múltán – újra összejön valahol a
magasságokban az egykori ultis csapat,
ugye, odaülhetek én is kibicelni, úgy
ahogy a mündeni kiskocsmában tehet-
tem? Isten Veled, békés nyugalmat kívá-
nok azokkal, akiknek segítettél, akikhez
jó voltál és akiknek hiányozni fogsz!

Dr. Szodfridt István

Feloszlott az ulti-parti
(Kató Ferenc emlékére)

Új belépõk

Soproni Hallgató Csoport:
Mészáros Bálint, Tóth Péter, Juhász
Pál, Lunk Eszter, Sáros Viktor,
Rakonczay Péter, Rozovits Ferenc
Péter, Szalai Kitti, Nagy Levente,
Szalai László, Boglári Zoltán,
Toronnyay Péter Áron, Sütõ Péter
Pál, Zagyvai Bence, Soltész Kristóf,
Geipel Dávid, Csizmadia Ákos

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma
2009. október 5-i ülésén tárgyalta a 2009.
évi szociális segélykérelmeket. Az Alapít-
vány pályázati felhívására beérkezett 34 ké-
relembõl a Kuratórium 2 fõt 80 000.- Ft, 11
fõt 60 000.- Ft, 15 fõt 40 000.- Ft és 5 fõt
30 000.- Ft szociális segélyben részesített.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke
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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2009.
október 15-én a Gemenc Zrt.-nél tar-
tott ülést Pörbölyön, az Ököturiszti-
kai Központban. Az ülés résztvevõit
köszöntötte Csonka Tibor vezérigaz-
gató és Keller József vezérigazgató-
helyettes, aki ezt követõen tájékozta-
tást adott a Gemenc Zrt.-rõl, a cégnél
folyó tevékenységekrõl és fejlesztési
elképzelésekrõl. Ezt követõen Nagy
András mûszaki osztályvezetõ vázol-
ta a Gemenc Zrt. mûszaki fejlesztési,
gépesítési helyzetét, tájékoztatást ad-
va a múltról, a jelenrõl és a fejleszté-
si elképzeléseikrõl is.

A Gemenc Zrt. a mûszaki fejlesztések,
a gépesítés-fejlesztések, az új megoldá-
sok keresése területein meghatározó sze-
repet töltött és tölt be az erdõgazdasági
gyakorlatban. Még 1970-ben õk szervez-
ték az „I. Erdészeti mûszaki napok”-at,
melyek sikere alapján 1971-ben a „II. Er-
dészeti mûszaki napok” házigazdái is
voltak. Ezekkel a szervezésekkel hagyo-
mányt teremtettek, mivel azok azóta az
OEE évente megrendezésre kerülõ Ván-
dorgyûléseihez kapcsolva rendszeresen
szervezõdnek. A résztvevõk nagy érdek-
lõdéssel szemlélték az ekkori idõktõl Ge-
mencen üzembe állított gépek felvételeit,
melyek a teljesség igénye nélkül: gemen-
ci vágástörõ eke, GVT-320 és GVT-250 tí-
pusú vágástakarító, Elletári tuskófúró és
maró D4KB traktorra szerelve, GRT-8 tí-
pusú gemenci rugós tárcsa, TDT-55 típu-
sú közelítõ traktor, Timberjack csuklós
traktor, RP-12 kihordó (T-150K traktorra
alapozott), GF-8000 és GF-9000 típusú
forwarder, KKSZ-10 típusú kétkonzolos
bakdaru, KC típusú tûzifa hasítógép,
Lindner rönkhasító szalagfûrész, Dutra
homlokvillás erdészeti rakodógép, szállí-
tószalagos úszóberakó, hidraulikus daru-
val szerelt úszóberakó.

A Zrt.-nél a mûszaki fejlesztés jelen-
leg is folytatódik, de némiképp más irá-
nyokat vett. A gépesítés vonalán jelen-
tõs mértékû privatizáció valósult meg.
A részvénytársaságnál dolgozó megbíz-
ható alvállalkozókat a Zrt. korszerûbb,
környezetbarátabb, de még elérhetõ
technika beszerzésére ösztönzi, melyet
a részvénytársaságnál bevezetett Kör-
nyezetközpontú Irányítási Rendszer
(KIR) is megkövetel. E beszerzéseket a
Zrt. kamatmentes hitellel támogatja. A
mûszaki fejlesztés egyéb területein
olyan célok, célkitûzések, programok
kerültek megvalósításra, pályázati úton

is elnyert támogatások felhasználásával,
melyek elõsegítették:

– a fafeldolgozó ágazat (Pörbölyi Fû-
részüzem) rekonstrukciós fejlesztését a
piaci igényeknek megfelelõ, azokhoz
rugalmasan alkalmazkodó mennyiségi
és minõségi fûrészipari termék elõállítá-
sát biztosító modern környezetkímélõ
termelõ kapacitás kiépítését, a beérke-
zõ faanyag teljes volumenû hasznosítá-
sával, értékesítésével;

– az erdõ közjóléti funkciójának ér-
vényesülését a parkerdõk, az erdei
vasút fejlesztésével, az ökoturisztikai
ágazat kialakításával;

– a vadászati ágazat fejlesztését a va-
dászati mûemlék majorok és történelmi
emlékhelyek megõrzésével és a ma kö-
vetelményszintjének megfelelõ mûköd-
tetésével;

– az erdei úthálózat karbantartását út-
karbantartó gépsor (univerzális árokásó
és autógréder) üzembe helyezésével;

– az informatika és a számítástechni-
ka fejlesztését.

A közeljövõ fejlesztési feladatai:
– az erdõmûvelésnél és a fahaszná-

latnál a meglévõ gép- és eszközállo-
mány jelenlegi technikai szintjének
megtartása, illetve szinten tartó fejlesz-
tése, új környezetbarát, természetközeli
gazdálkodási technológiák kialakítása a
szükséges eszközök biztosításával;

– a fafeldolgozó ágazatnál a fûrészü-
zem munkaszervezésének javítása a ter-
melés hatékonyságának növelése érde-
kében;

– a turisztikai ágazatnál a látnivalók (a
sikerélményt növelõ attrakciók) bõvítése;

– az Erdei Vasútnál a mozdonypark
további korszerûsítése, továbbá a pálya
szakszerû, a Közlekedési Hatóság elõí-
rásainak való megfelelés biztosítása,
különösen a biztonsági tanúsítvány
megszerzése;

– az Erdei Vasút pályaszakaszának ki-
építése Pörböly és Baja-Dunafürdõ között.

A bõséges képanyaggal kísért elõ-
adásokat követõen a résztvevõk:

– megtekintették a Pörbölyi Ökotu-
risztikai Központ Erdészeti Múzeumát;

– meglátogatták a Pörbölyi Rakodó-
és Fafeldolgozó Üzemet, ahol bemutatás-
ra kerültek az utóbbi években megvaló-
sított rekonstrukciós fejlesztések; majd

– ismerkedtek a gemenci Erdei Vasút-
tal, melyen utazva gépesített fakiterme-
lési, rakodási, szállítási bemutatóhelye-
ket kerestek fel a Szekszárdi Erdészet
érintett erdõrészleteiben.

Összegezve elmondható, hogy a
Gemenc Zrt. és elõdei mindig kiemel-
ten kezelték a mûszaki fejlesztést, a
gépesítést, és törekedtek a részleges,
valamint a teljes folyamatgépesítés
megvalósítására a helyi adottságok
függvényében, részben saját fejleszté-
sû vagy közös fejlesztéssel kialakított
import vagy hazai piacokról beszerez-
hetõ, de mindig a legújabb típusú
gépekkel és berendezésekkel. Folya-
matosan biztosították ezzel a termelés
magas mûszaki színvonalát és költség-
hatékony mûködtetését.

Az ülés végén a szakosztály elnöke
méltatta Nagy András tagtársunk több év-
tizedes, az erdészeti gépesítési gyakorlat-
ban eltöltött eredményes tevékenységét
(mellyel jelentõs részese volt a fentebb
vázolt mûszaki fejlesztési, gépesítés-fej-
lesztési eredményeknek), tekintettel ez
év végi nyugállományba vonulására.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti a Gemenc Zrt.-t – 22
fõ vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Honlap az illegális
fakitermelésrõl
(www.illegal-logging.info)
A szerkesztõk remélik, hogy a megújult
külsõt megkedvelik az olvasók, és vilá-
gosabbnak és könnyebbnek találják a
tartalmat is.

Az éghajlatváltozás saját kategóriát
kapott, és új Consumer country policy
initiatives kategóriája alatt az EU FLEGT
kezdeményezést, az US Lacey Actet, a
közbeszerzést és más politikamegközelí-
téseket soroltak egy csoportba. Minde-
gyik kategóriának és alkategóriának
sokféle lényeges olvasata lesz – kevés,
de igazán kulcsfontosságú dokumentum
mindegyiken található. 

Az országok és régiók felsorolása a
következõ: Afrika, Amerika és a Karibi
térség, Közép- és Nyugat-Ázsia, Kelet-
és Délkelet-Ázsia, Európa, Észak-Ame-
rika, Óceánia, Dél-Amerika, Dél-Ázsia. 

Figyelemre méltóak a Kormányzat és
az erdészeti irányítás kategóriái: Közös-
ségi erdészet, Konfliktusok, Korrupció,
Kormányzat, Független erdészeti megfi-
gyelés és távérzékelés, Földjog, Pénz-
mosás, Szervezett bûnözés.

(ForestPress)

A mûszaki fejlesztés múltja és jelene
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Vajda Sándor
(1931–2009)

Hosszas betegség után
elhunyt Vajda Sándor
erdõmérnök, nyugal-
mazott erdõmûvelési
osztályvezetõ.

Nagybajomban szü-
letett, mezõgazdasági
dolgozó szülõk gyerme-
keként. Elemi iskoláit
szülõfalujában végezte,

majd 1950-ben Csurgón érettségizett. Onnét Sop-
ronba, az Erdõmérnöki Fõiskolára ment, ahol
1954-ben szerezte meg erdõmérnöki diplomáját. 

Teljes pályafutását szülõmegyéjében, So-
mogyban teljesítette. Elõször a Délsomogyi Ál-
lami Erdõgazdaság Kaszópusztai, majd az Iha-
rosi Erdészetében dolgozott, mint szakelõadó.
1958-ban bekerült az erdõgazdaság központjá-
ba, ahol erdõmûvelési csoportvezetõként al-
kalmazták, majd tíz év után, 1968-ban kinevez-
ték az erdõmûvelési osztály vezetõjévé. Az
1970-ben bekövetkezett egyesülés, azaz a SE-
FAG megalakulásakor az új nagyvállalatnál is
ezt a beosztást töltötte be, egészen az 1990-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Szinte az egész szakmai élete során erdõ-
mûveléssel foglalkozott. E tárgykörben hatal-
mas szakmai és gyakorlati ismereteket halmo-
zott fel – gyakran kérték fel szakmai rendezvé-
nyek megtartására. Több alkalommal volt elõ-
adója, levezetõje az egyetem által szervezett
programoknak.

Pályafutása során három alkalommal kapott
Kiváló Dolgozó kitüntetést, kétszer lett az Erdé-
szet Kiváló Dolgozója és a Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetést is elnyerte.

Detrich Miklós

Antal József
(1954–2009)

„Mily rövid az élet …!
Mint hullócsillag futása …

„Míg tündöklött addig élt”

Rövid, de súlyos szen-
vedés után 2009. ápri-
lis 30-án elhagyta a
Bükk erdeit.

1954. február 24-én
született Kálban. A
nagyszülõi ház Tenken
állt, ahol a kis Jóska a
nyarakat töltötte. Ez a
vidék akkor még szin-

te romantikus volt. A csavargások érlelték meg
benne a gondolatot, hogy erdész lesz. 

A vágyak az egri Dobóban 1972-ben tett
érettségivel, majd az 1974-es technikusi minõ-
sítéssel valósággá értek. 1972-tõl a Verpeléti és
Szilvásváradi Erdészetnél, az akkor egyáltalán
nem turistáskodást jelentõ gyakornokoskodá-
son edzõdött. 1973 végén a MEFAG nagy
szomszédjához, a BEFAG-hoz igazolt. 

Mocsolyás telepen hossztolóként kezdett,
majd rövidesen beosztott erdész lett. Innen
1974 tavaszán Putnokra került, nyáron azon-
ban már kerületvezetõi kinevezést kapott.

A „szakosítás” õt sem kerülte el. Lillafüredre
történt 1977-es áthelyezését követõen rövidesen
már erdõmûvelõ erdészként tevékenykedett.

Szakmaszeretetére, ismereteire, fegyelme-
zettségére és jó kommunikációs készségére fõ-

nökei is felfigyeltek, így 1980 május 1-jétõl er-
dõmûvelési mûszaki vezetõi megbízást kapott.

1982-ben szíve hazahúzott Egerbe, az Egri
Erdészetnél lett erdõmûvelési mûszaki vezetõ,
haláláig.

Gondos keze nyomát több ezer hektár er-
dõfelújítás õrzi a Bükkben és a Heves-Borsodi
Dombvidéken. Nevéhez fûzõdik többek között
a Hejõcsabai Cementgyár védõfásítása, az
Egerszalóki Hõforrás fásítása és több lillafüredi
közjóléti beruházás is.

A munka mellett a közösségi összejövetelek
mozgatója is volt.

Az erdészeti rendezvények „fõszakácsa-
ként” nevet szerzett nemcsak az egriek, hanem
a hozzánk látogatók körében is.

Az Országos Erdészeti Egyesületbe
1972–ben lépett be, az Egri Helyi Csoport veze-
tõségi tagjaként tevékenykedett.

Utolsó útjára 2009. május 13-án kísértük az
egri Grõber temetõbe, végsõ búcsúként trom-
bitán felsírt az „il silentio”. Egy elejtett gondola-
tára emlékezve hamvai egy részét az általa igen
szeretett Bükkben szórtuk szét.

Emléke velünk él.

Túri Ferenc 
(1934–2009)

Életének 76. évében
2009. szeptember 29-
én Üllõn elhunyt Túri
Ferenc erdésztechni-
kus, a Monori Erdészet
nyugalmazott erdõmû-
velõ kerületvezetõ er-
désze.

1934. január 17-én
született Üllõn. Édes-

apja asztalosmesterként a fa megmunkálásával
foglalkozott, de õt az élõfák és a természet job-
ban érdekelték.

1950-tõl egy évig fizikai dolgozó a Pestvidé-
ki Állami Erdõgazdaság Mendei Erdészeténél.

Az erdész szakma egész életére hivatásává
vált. Tanulmányait is ez irányította.

1951 és 1953 között szakérettségit tett Sátor-
aljaújhelyen. 1953-ban a Soproni Erdõmérnöki
Fõiskola elsõ éves hallgatója, majd a következõ
tanévre betegség miatt halasztást kér. Ezalatt
1954-ben, mint erdõmérnök-hallgató a Mendei
Erdészet idõs erdészeinek szakmai képzést tar-
tott így „mellesleg” õ is elvégezte a 10 hónapos
erdész levelezõ tanfolyamot.

1956 vihara szétszórta a soproni Alma Mater
diákjait – ki Kanadába, ki haza került. A Fõis-
kola újra indult, de Túri Ferenc úgy döntött
nem megy vissza Sopronba, mivel 1956 no-
vemberétõl beosztott erdészként munkába állt
a Mendei Erdészetnél. Erdészeti szolgálatát
1950 és 1996 között a Mendei Erdészet Tápió-
sági kerületében teljesítette. Ezalatt, az átszer-
vezések miatt, a Pestvidéki, majd a Gödöllõi és
leghosszabb ideig a Nagykunsági Erdõgazda-
ság dolgozója. 

1964-tõl nyugdíjazásáig szakosított erdõmû-
velõ erdész 1977. január 1-tõl a Mendei és a
Csévharaszti Erdészet egyesítésével megalakult
a Monori Erdészet 10 500 ha erdõterületen.

Szakmai elismerései: 8 igazgatói dicséret,
pénzjutalmak, 4 Kiváló Dolgozó kitüntetés,
1975. Fásítási emlékérem (MÉM), 1987. Ered-
ményes Fásításért emlékérem (MEM EFM),
1988. Kiváló Munkáért MÉM elismerés, 1996.
Pro Silva Hungariae díj (Magyar Erdõkért)

A szakszervezet munkájában is tevékenyen

részt vett. 1960 és 1984 között a Mendei, majd
Monori Erdészetnél ÜSZB titkár, illetve elnök.

Társadalmi munkája összefonódott a szak-
mai és közösségi életben vállalt tevékenységé-
vel. 1982-ben a Nagykunsági EFAG „babérko-
szorú aranycsillaggal” fokozatú törzsgárda cí-
mét és jelvényét érdemelte ki.

Meggyengült látása és egészségi állapota
miatt 1991. május 31-étõl rokkant nyugdíjas lett.

Szakmaszeretete és nagy munkakedve ezt
nem tudta elfogadni. A sikeres szemoperációk
és javult egészségi állapota lehetõvé tették,
hogy 1992. február 1-jétõl ismét a Tápiósági ke-
rület vezetõje.

1996 nyarán egészsége tovább romlott, vég-
leg nyugdíjba ment. Üllõre, szülõfalujába vo-
nult vissza.

Több mint négy évtizeden át végzett szak-
szerû erdõmûvelési munkái ma is a keze nyo-
mát viselik a Tápiósági erdészkerületben.

A Homoki tanyai erdészház melléképületé-
ben még a 80-as években is folyt az erdei- és
feketefenyõ-tobozpergetés és nyugdíjba vonu-
lásáig a szürkenyárfüzér-dörzsölés.

A Duna-Tisza közi csapadékszegény, gyen-
gén humuszos homoktalajokon minden erdõsítés
alapja a minõségi elõírások betartásával történõ
teljes talaj-elõkészítés. Csak kivételes gondosság-
gal és szakmai tudással lehet sikeres erdõsítése-
ket létrehozni. Sok erdésztechnikus és erdõmér-
nök – fiatal és idõs – értékes gyakorlati tapaszta-
latokat szerzett tõle.  A több mint négy évtized
alatt kerületének nagy részét újította fel pótlás-
mentes erdõsítésekkel. Sok területnél a második
vágásforduló kezdése is keze munkáját dicséri.

Sok gondja volt erdeiben a falopások miatt.
Példaszerûen eredményes volt a felderítésben.
Nevét megõrzi a Homoki tanya mellett fekvõ,
üzemtervi térképen is megjelölt Túri-erdõ – kö-
zépkorú kocsányos tölgyes, mely szakmaszere-
tetének, minõségi munkájának állít emléket. 

Felesége, két lánya, 3 unokája és egykori
kollégái szeretettel, tisztelettel és megbecsülés-
sel emlékeznek Túri Ferencre. 

Vadas Ferenc

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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Második alkalommal rendezték
meg az innoLignum Sopron Erdé-
szeti, Faipari Szakvásárt és Rendez-
vénysorozatot Sopronban 2009.
szeptember 3-5. között. Az új ren-
dezvénysorozat célja a Sopronhoz
kötõdõ erdészeti és faipari képzési
központ szellemi és gyakorlati bázi-
sának szélesítése az innovációs te-
vékenységen keresztül. A kiállítók
és a rendezvények is ezt a központi
gondolatot szolgálják. Egyesületün-
ket Dr. Pethõ József elnök, Schmot-
zer András alelnök és Ormos Balázs
fõtitkár képviselte. 

A megnyitón az állami erdõgazdasá-
gi társaságokat képviselõ Benedek Fü-
löp MNV Zrt. vezérigazgató-helyettes is
köszöntötte a megjelenteket elismerve
a rendezvénysorozat létjogosultságát.
Ezt a kijelentést erõsítette az a tény,
mely szerint a felszólaló korábbi kor-
mányzati beosztásaiból is kiemelt támo-
gatója volt a soproni rendezvénynek. A
mai munkát elismerve kijelentette,
hogy a jövõben is rendszeres kiállítói és
résztvevõi lesznek az állami erdõgaz-

dálkodás szereplõi a rendezvénysoro-
zaton.

Köszöntõt mondott Faragó Sándor, a
NYME rektora, aki vásárdíjat adott át az
MNV Zrt. erdészeti társaságainak, melyet
Horgosi Zsolt erdõmérnök az MNV Zrt.
erdészeti igazgatója vett át, aki Egyesüle-
tünk ez idei elnökségének tagja is. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az
új rendezvénysorozat egyik alapítója és
az állami erdõgazdasági társaságok is
kiállítással jelentek meg a szakvásáron.
Egyesületünk standja kiemelt témái az
Erdészeti Lapok digitalizációjának be-
mutatása és az erdészeti erdei iskolák
jelentõségének ismertetése, hiszen ép-
pen elkezdõdött az iskolák minõsítése,
mely programot a közelmúltban írt alá
az FVM és az OEE. 

A megnyitó alkalmával kiosztották a
vásár különbözõ díjait. Az erdészet terü-
letén díjat vehetett át a Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt. Az erdõgazdaság Sopron -
Tómalom lakópark projektje olyan új in-
novációs megoldást jelent, melynek so-
rán az erdõgazdaság saját készítésû lakó
faházai mellett, bolt, gyógyszertár is léte-
sül és faalapú megújuló energiára épülõ

központi energiaellátás kiépítése követ-
keztében 30%-os költségmegtakarítást is
kínál. Ez a projekt is azt szolgálja, hogy
az erdõ hozamainak hasznosítása széles
körben lehetséges és szükséges is. A díjat
Kurucz Ferenc, a TAEG Zrt. Fafeldolgo-
zó Üzemének vezetõje vette át. 

Vásárdíjat kapott az NYME EMK Er-
dõvagyon-gazdálkodási Intézete széles-
körû szakmai tevékenységét elismerve.

Látogatók száma: 479 881   A ren-
dezvénysorozat lehetõséget kínált meg-
beszélésekre, találkozókra. Az állami
erdõgazdaságok vezetõi itt köszönték
meg dr. Magas László erdõmérnöknek,
a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. nyugdíj-
ba vonult vezérigazgatójának munkáját.
A vezérigazgató az OEE Állami Erdõ-
gazdasági Pártoló Tanácsa elnöke. Le-
hetõség nyílott több témakörben is
egyeztetni Benedek Fülöp vezérigazga-
tó-helyettessel egyesületi ügyekben,
így az „Erdõk a közjóért” Egyesület által
kiadott könyv NFA szervezeten – állami
erdõgazdasági társaságok OEE tagjaival
– keresztüli célba juttatásáról a több
mint ezer önkormányzathoz.

Kép és szöveg: Ormos Balázs

innoLignum Sopron 2009
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Varga Mónika, a Kecskeméti Városi Te-
levízió bemondónõje az alábbi szavakkal
köszöntötte az emlékezõ ünnepségen
résztvevõket: „E hely avatása 25 évvel
ezelõtt az OEE Vándorgyûlése alkalmá-
ból történt. Ekkor hangzott el a követke-
zõ gondolat: »Ötven éve elõdeinknek az
alföldfásítás elõkészítése mellett a gya-
korlati végrehajtásból kevés jutott, ne-
künk annál több. Az a lehetõség, ami
számunkra itt megnyílt, mindennapunk
munkájává vált. Eredményeinket és tevé-
kenységünket értékeljék úgy, mint az Al-
föld sívó homokján végzett munkánk
gyümölcsét.« 165 800 hektár erdõ jelenti
ezt a gyümölcsöt, fogalmazott Kiss Béla,
mint az OEE Helyi Csoportjának akkori
elnöke, aki így folytatta: »Az elõdök és mi
magunk is hozzájárultunk az emberek-
nek munkát, megélhetést nyújtó és egy
élõbb környezet és táj kialakításához. Mit
üzenhetünk a társadalom és a jövõ felé?
Mi erdészek továbbra is hiszünk az
összefogás erejében, a közös célokért tett
erõfeszítéseink eredményében. Hiszünk
akkor is, ha korunk gyorsan változó vilá-

gában a társadalmi és politikai elismerés
elmarad, ha továbbra is az agrárágazat
mostohagyermekei vagyunk.«”

Ezután Szabó Tibor, termelési vezéri-
gazgató-helyettes szólt arról az erkölcsi
és anyagi erõfeszítésrõl, melyet a kiskun-

sági erdészek tettek a múzeumegyüttes
megvalósulásáért. Dr. Gõbölös Antal
nyugalmazott ERSZ igazgató emlékezett
vissza az igazi hõskorra, amikor nemcsak
a múzeumot, hanem az arborétumot is a
semmibõl teremtették elõ. Majd felhívta a
figyelmet arra a tablóra, ami gyûjtemé-
nyébõl készült és megtekinthetõ és fel-
idézi a közel- és régmúltat. Dr. Pethõ Jó-
zsef, az OEE elnöke köszöntõjében nem-
csak az egyesület jókívánságait tolmá-
csolta, hanem rámutatott arra a felelõs-
ségre is, melyet az erdészek az egyes tér-
ségekben végzett munkájukkal, példa-
mutató magatartásukkal viselnek.

Ezután Kiss Béla vezérigazgató és
Pethõ József megkoszorúzta a 2007. évi
Vándorgyûlésen felavatott Mag címû
szobrot.

Az ünnepség után, mely egybeesett a
helyi nyugdíjasok találkozójával, megte-
kinthettük az idén ötödik éve mûködõ
Kiskunsági Õszi Alkotótáborban készült
munkákat. Jó egészséget és hosszú életet
kívánunk a kiskunsági nyugdíjasoknak.

Kép és szöveg: Pápai Gábor 

25 éves a bugaci Alföldfásítási Múzeum



„A történelem az élet tanítómestere” –
tanultuk egykor. A történelmi folyama-
tokat mindig tömegek mozgatják. Ritka
kivétel, ha egyesek hoznak történelmi
korszakokat (pl. Szent István, Mátyás
király, Petõfi Sándor). De ha a történel-
met ismerni kívánjuk,
mindig az egyesek élet-
útját kell megjeleníte-
nünk, ezekbõl kiraj-
zolódnak a töréspon-
tok, amelyek egy-
egy újabb korsza-
kot megnyitnak. Ez
az állítás igaz, ha
nemzettörténel-
met írunk, de ak-
kor is, ha szak-
matör ténetet
kívánunk nyer-
ni.

Ezért volt
kiváló Bánó
László kol-
légánk élet-
utakat, pá-
lyákat be-
muta tó
riportok
össze-
gyû j té -
sére vonatkozó ja-
vaslata, mert ha ezeket kötet-
be fûzzük, az egyéni vonások kirajzol-
ják az általánosítható vonulatokat, fon-
tos eseményeket és következményeit.
A kezdeményezés szerencsésen ötvö-
zõdött az Országos Erdészeti Egyesület
buzgalmával és a szerkesztõ-riporter,
Pápai Gábor avatott kérdéseivel.

A most megjelent 7. kötet újabb tíz
pályatársról készült interjút foglal ma-
gában, jelesül a következõkét: Fröh-
lich András, Futó Elemér, Jablánczy
Sándor, Hódi István, Répászky Miklós,
Pechtol István, Katrin Béla, Solymos
Rezsõ, Mészáros Károly, Hábel György.
Mindegyikben rejlik valami mának
szóló, fejlesztés lehetõségeire mutató
központi téma. Ezeket az ismertetés
terjedelmi korlátai nem engedik részle-
tezni, ezért mutatóba csak néhányat
ragadok ki.

Az alsó- és középfokú erdészeti sza-
k-oktatás fejlesztési lehetõségeit egy
megszállott erdész-pedagógus (Frõh-
lich A.) életútja láttatja. Az európai és
amerikai erdõmûvelés alapjait az 1956-
ban Sopronból, az Erdõmûveléstani
Tanszék élérõl kivándorolt Jablánczy

S. teszi szemléletessé az õserdõk és
szálalóerdõk közötti különbségek bri-
liáns megfogalmazásával. A kandidá-
tusi értekezésébõl idézett szemelvény
tanulságait kárpátaljai tapasztalatai ala-
pozták. Mondanivalóját azonban ko-
rántsem általánosíthatjuk, hisz az esz-
ményi erdei környezetben felnõtt ren-

getegek nem azonosíthatók
a hazai, szárazabb

erdõk-
kel (pl.

b u d a i
hegyvi-

dék, du-
n á n t ú l i

d o m b o k
t ö l g y e s -

c s e r e s e i ) .
Éppen en-

nek a kü-
l ö n b s é g n e k

zseniális felis-
merése ered-

ményezte Babos
Imre „A táji erdõ-

mûvelés alapjai”
c. könyvében leír-

takat.
A rendszerválto-

zást követõ magán-
erdõgazdálkodás ne-

hézségeit Répászky M.
vázolja átélt tapasztala-

tai alapján. Az ötvenes
évek egyetemi életét pedig Solymos R.
élvezetes beszámolója hozza „testkö-
zelbe”.

Bízunk benne, hogy a könyvsoro-
zat nem szakad meg, és a „hungari-
kum” mintájára „foreszterikum” név-
vel illethetjük, ami helyt ad majd
olyan pályatársaknak is, akik még
nem szerepelhettek. Köztük lesz hely
a negyvenes évek végén szakmánk-
ban megjelent hölgyeknek is, mert ez
a férfias edzettséget kívánó pálya nem
nélkülözheti a sajátos nõi élethivatá-
sok (feleség, családanya szerepköre)
egyeztetését a szakma követelménye-
ivel. Mindez izgalmas tanulságokkal
járhat.

A most megjelent kötetet – miként a
korábbiakat is – ajánljuk azok kezébe,
akik értéket vesztett, elszürkült és biz-
tos iránytól megfosztott életünkbe visz-
sza akarják hozni az újat alkotás, a nem-
zetgyarapítás örömét és ehhez példaké-
peket keresnek.

Dr. hc. Dr. Szodfridt István

Megjelent a hetedik kötet A sorozatban eddig megjelent
portrék:

1. kötet:
Boross György (1896–1993)
Madas András (1917–2009)
Nagy Imre (1905–1994)
Majer Antal (1920–1995)
Kató Pál (1904–1998)
Horváth László (1926–2000)
Szûcs Ferenc (1905–2000)
Homolya József (1932–1996)
Kollwentz Ödön (1912–2008)
Vargha Domokos (1922–2002)

2. kötet:
Bezzegh László (1917–1990)
Csizmadia József (1902–1992)
Dévényi Antal (1910–1994)
Gál István (1916–2002)
Abonyi István (1913–2005)
Kádár Zsombor (1923–2007)
Roller Kálmán (1913–2004)
Fila József (1918–1991)
Wisnovszky Károly (1928–2009)
Csutkai Jenõ (1916–2002)

3. kötet:
Kossow G. József (1904–1998)
Zólyomi Bálint (1908–1997)
Pál János (1920–1999)
Herpay Imre (1924–2007)
Retkes László (1915–2003)
Szederjey Ákos (1911–1991)
Wentzely Dénes (1929–)
Pankotai Gábor (1914–1997)
Hibbey Albert (1917–2004)
Riedl Gyula (1914–2005)

4. kötet:
Szász Tibor (1923–)
Lády Géza (1899–1994)
Hunyadi József (1904–1993)
Perlaki Ferenc (1921–)
Sziklai Oszkár (1924–1998)
Szilágyi József (1924–2009)
Jereb Ottó (1922–)
Buda Ernõ (1921–2005)

5. kötet:
Tóth Béla (1921–)
Szodfridt István (1930–)
Vicze Ernõ (1926–)
Firbás Oszkár (1923–)
Bencze Lajos (1912–2007)
Grátzer Miklós (1934–)
Rózsa József (1936–)
Rakonczay Zoltán (1929–)

6. kötet:
Simonfy Ákos (1867–1962)
Tompa Károly (1923–2002)
Petz Ádám (1936–)
Marjai Zoltán (1928–2004)
Bujdosó Alpár (1935–)
Jakabffy Ernõ (1926–2003)
Kondor Antal (1922–)
Szemerédy Miklós (1931–)
Bulin István (1926–2005)
Gálos István (1935–)






