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Ünnepélyes keretek között adta át az
Ökotárs Alapítvány igazgatója, Móra
Veronika a 2011-es Az Év Fája és a
Hõs Fa címet. Az elõbbit a felsõmocso-
ládi öreg hársfa (2990 szavazattal), míg
az utóbbit az ötvöskónyi nagylevelû
hárs kapta.

A döntõbe a szakmai zsûri 12 fát jut-
tatott be, amelyek közül a közönség
szavazással választotta ki a neki legjob-
ban tetszõt. A megmérettetést immár
másodszor rendezte meg Magyarorszá-
gon az alapítvány, csatlakozva az Euró-
pai Év Fája versenyhez. A felsõmocsolá-
di hársfa így nemzetközi szinten is meg-
küzdhet majd az Év Fája címért. A Hõs
Fa címet a zsûri azért ítélte az amúgy
negyedik helyen végzett ötvöskónyi
hársnak, mert az – bár élete már több-
ször is veszélybe került – hõsies módon
számos csapást túlélt – adta hírül közle-
ményben a szervezet.

A második alkalommal meghirdetett
vetélkedõre idén összesen 92 fát nevez-
tek. Bár a fák többségét egy egész isko-
la vagy település támogatta, a két gyõz-
test idén magánemberek nevezték.
Összesen 9871 szavazat érkezett a dön-

tõbe jutott fákra; a gyõztes szoros küz-
delemben 2990 szavazattal nyert, a má-
sodik helyezett a vajali szürke nyárfa
lett 2020 szavazattal, míg a bronzérmes
mezõhegyesi vérbükk 937 szavazatot
kapott.

Az Év Fája egy speciális kezelésre
feljogosító utalványt kapott, a Hõs Fa
jutalma egy állapotfelmérõ szakmai
vizsgálat és kezelési javaslat. Az Öko-

bolygó Kft. felajánlásának köszönhetõ-
en az Év Fája és a Hõs Fa külön aján-
dékban is részesült. A fák ápolását az
Ökotárs Alapítvány a Magyar Faápolók
Egyesületével közösen biztosítja. 

Az alapítvány vetélkedõjének célja,
hogy a fák természetben betöltött sze-
repén keresztül hívja fel az emberek fi-
gyelmét a környezettudatosságra és a
biológiai sokféleség megõrzésére.

Az OEE titkársága egyeztetést
kezdett az Ökotárs Alapítvánnyal,
melyen megállapodás született,
hogy a két, eltérõ jellegû év fája-
mozgalom támogatja egymást. A
jövõ év elején kidolgozandó
együttmûködés tervezett lehetõsé-
gei többek között a közös megjele-
nés, egymás rendezvényein való
részvétel, közös nyilatkozatok, Az
év fájának választott fafaj ver-
senybe történõ bevonása, forrá-
sok közös keresése. Az Ökotárs
Alapítvány kezdeményezését kife-
jezetten „Az év fája versenyként”
tünteti fel a jövõben, az OEE pedig
hangsúlyozza, hogy fafaj válasz-
tásáról van szó.

Öreg hársfák kapták a legtöbb szavazatot

Az  Év Fája Romániában verseny keretében 2011-ben a lea-
dott szavazatok érvényesítése után az elsõ helyen a köpeci
szil végzett 13 096 érvényes szavazattal, a második helyet a
vágási tölgy nyerte el 12 724 érvényes szavazattal, míg a har-
madik helyet a temesvári platán nyerte el 2270 szavazattal.

A 300 éves mezei szilfaóriás (Ulmus campestris) Köpec fa-
lutól északra, a Barót vize fölött átívelõ híd szomszédságá-
ban, egy néhai vízimalom udvarán áll és õrködik. Az impo-
záns méretû, több mint 35 méter magas, háromágú famatu-
zsálem körmérete 1,3 m magasságban 7,3 m, így átöleléséhez
öt felnõtt emberre is szükség van.

A gyõztes fát, a köpeci szilt, a Polgár-Társ Alapítvány be-
nevezi az Év Fája Európában versenyre. A verseny fõ célja fel-
hívni a figyelmet a fák fontosságára, de ugyanakkor a környe-
zet védelmére is. A Év Fája programot a Polgár-Társ Alapít-
vány ülteti életbe.

Fekete István emlékére
Mosonmagyaróvár önkormányzata és a Zsidanits Közéleti
Társaság invitálta szoboravatóra a város polgárait Majorokba,
ahol Fekete István író tiszteletére avatták fel a Hú címû regé-
nyének fõhõsét megörökítõ uhut  ábrázoló bronzszobrot.

Fekete István 85 éve vette át diplomáját a magyaróvári
akadémián. A rendezvény fõvédnöke dr. Hoffmann Rózsa
oktatási államtitkár volt, aki levélben köszöntötte az ünnep-
ség résztvevõit. A levelet Farkas István piarista tanár olvasta
fel. „Õ csak mesélt” – írta az államminiszter, aki Fekete István
pedagógiai hatására emlékeztetett. Dr. Nagy István polgármes-
ter után dr. Jelenits István irodalomtörténész (balról), volt pia-
rista tartományfõnök beszélt
Fekete irodalmi jelentõségé-
rõl. Mint mondta, az a nép,
amelyik értékeit elfelejti,
pusztulásra van ítélve. Jelenits
atya szerint jelentõs író az, aki
a fiatalokhoz vezetõ utat lelte
meg. Csöndbõl születõ mon-
datokkal.

Ezt követõen Ruzsa Dáni-
el, a Fekete iskola tanulója ol-
vasott fel egy részletet Fekete
István Köd címû mûvébõl,
majd Láng Ágostonné leplezte
le a Fittler Ottó (jobbról) által
készített emlékmûvet. Fotó: Balassa Tamás
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A harmadik oldal
150 éves jubileuma alkalmából kö-
szöntöm az Erdészeti Lapok olvasóit!
Köszöntöm azokat a jelenlegi és egy-
kori kollégákat, akik érdeklõdésükkel
másfél évszázadon át értelmet adtak
a szerzõk munkájának, és a folya-
matos szakmai tájékozottság igényével újra és újra életre
hívták a történelmi viharok idõszakában néha elhallga-
tásra ítélt újságot. Nem utolsósorban köszöntöm a min-
denkori szerzõket, akik idejüket nem kímélve, tehetségü-
ket a közösség szolgálatába állítva 150 éven keresztül
írásokkal, értékes tartalommal töltötték meg Egyesüle-
tünk lapját.

Vajon a lap indítását övezõ értetlenkedés, az elõfizetõk
– azaz olvasók – összegyûjtésének kezdeti nehézségei,
majd a hatóságok segítségét is igénybe vevõ kisajátítási tö-
rekvések idején gondolt-e arra az alapító Divald Adolf és
Wagner Károly, hogy kezdeményezésüknek évszázadok-
ban mérhetõ hatása lesz? Gondoltak-e arra, hogy néhány
emberöltõ múlva az Erdészeti Lapok a második legrégebbi
újságként szerepel a magyar sajtótörténet oldalain? Való-
színûleg nem is remélték mindezt az elsõ magyar nyelvû
írások készítõi. A szakmai közösség gyarapodását célzó
vállalkozás azonban hosszú távon keresett, felbecsülhetet-
len értéket hozott létre.

Az Erdészeti Lapok indításkor megfogalmazott és azóta
is vállalt értékei napjainkban, a XXI. század változásai
közepette is érvényesek. Az internet és az elektronikus mé-
dia világában is van igény a szakmaiság és az egyesületi
civil élet alapelvein szervezõdõ újságra. Szükség van az
általa teremtett fórumra, szakmai és nem utolsósorban
baráti összetartozást erõsítõ megjelenésére. Az Erdészeti
Lapok az elmúlt 150 év alatt az Országos Erdészeti Egye-
sület szerves, elválaszthatatlan részévé vált, kifejezi az
Egyesület szakmaiságra, becsületre és lelkiismeretességre
épülõ alapelveit.

Nekünk, kései utódoknak nincs más dolgunk, mint to-
vább haladni a Wagner Károly és Divald Adolf által kije-
lölt úton. A lap tovább éltetése, a másfél évszázados érté-
kek felvállalása és napjainkban is érvényes megjelenítése
viszont kötelességünk. Kötelességünk és jól felfogott érde-
künk egyaránt, hiszen mindez nem más, mint szakmai
identitásunk kifejezése.

A jubileumi évfolyam számos újítással jelentkezik, az
évfordulóra egyesületi és egyéb programok sora emlékezik.
Bízom benne, hogy a megújuló Egyesület tagsága a jubi-
leumi lapszámokon keresztül egyszerre megtapasztalhatja
mindazt a szakmai igényességet és baráti összetartást,
ami az 1800-as évek derekán létrehozta, és másfél évszá-
zadon át éltette lapunkat!

Zambó Péter
elnök



2 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 1. szám (2012. január)

Az 1851-ben alapított Ungarischer
Forstverein (Magyar Erdész-Egylet)
közleményei, a Mittheilungen des Un-
garischen Forstvereines szerkesztõsége
az 1850-es években többször fordult
tagjaihoz a következõ kérdéssel: van-e
szükség a közlemények magyar
nyelvû megjelentetésére is? A
visszaérkezett válaszok igen-igen
kevés érdeklõdésrõl tanúskodtak.
Következésképpen maradtak a
csak német nyelvû kiadás mellett.
A helyzet 1860-61-ben változott,
amikor a politikai „provizórium”
idején mintegy „korszellem”-ként
merült fel a magyarosodás. Ezt
nemcsak a magyar nyelvû erdé-
szeti mûszótár összeállításának
igénye, hanem egy, az egyesületi
közleményeket nem fordításban,
hanem önálló, magyarul szer-
kesztett lap, folyóirat kiadásának
terve is jelzi. A munka élére Di-
vald Adolf és Wagner Károly állt,
akik 1861-ben mind a hivatalos
engedélyeztetési eljárásokat,
mind az elõfizetõk toborzását el-
kezdték. A fennálló rendeletek
értelmében  Selmecbánya tanácsa
már ugyanezen év nyarán vállalta
az „Erdészeti Lapok” feletti bábás-
kodást, míg az olvasók, a lapot
megrendelõk nagyon lassan gyûl-
tek. Így a folyóirat megjelenése
1862-re húzódott át, sõt elõfizeté-
sek útján nem is tudták a lap anyagi hát-
terét még több év alatt sem megterem-
teni.

„Az erdõk jelentõsége a természet
nagyszerû háztartásában” cím alatt
(amit „Mérei Károly” = Wagner –) indu-
ló tudományos közlemények mellett a
Lapok helyet adtak kisebb szakmai hí-
reknek, illetve már akkor mellékletet is
hoztak: „Az erdõszetet illetõ legfonto-
sabb mértékek és súlyok átváltoztatási
táblái”. (Ezt Divald 1861-ben Zsarnó-
cán, Kálmán Tivadar segítségével állí-
totta össze.) Ugyanakkor a német nyel-
vû szakirodalom „szemlézését” is vé-
gezték. A magyar erdészeti irodalom
(és -tudomány) ugyanis egyértelmûen
német gyökerekbõl táplálkozott, a „né-
met iskola” gyermeke volt.

A lap megjelentetése már az elsõ év-
ben akadozott, mivel mind Divaldot,
mind Wagnert „a szolgálat érdekében”
– hiszen kincstári erdõtisztek voltak –

Selmecrõl elvezényelték. Az Ungari-
scher Forstverein pedig egyre agresszí-
vabb módon próbálta a Lapok szer-
kesztését és terjesztését a két „renitens”
tagjától megszerezni, azt az egyesület
égisze alatt megjelentetni. Ennek érde-

kében még Wagnert (aki ekkor Nagy-
bányán szolgált) is megkörnyékezték:
menjen Pozsonyba, ahol erdészeti (kö-
zép-) iskolai tanár, városi erdõmester és
egyleti titkár lehet. Wagner azonban
csak 1864 õszén írta alá – mivel a frissen
megjelenõ lappéldányokat éppen elko-
bozták – az átadási szerzõdést. A ható-
ságok ugyanis azért léptek közbe, mert
a szerkesztõnek a kiadás helyén – ez
esetben Selmecen – kellett lakni. A lap
tulajdonjogát Wagner azonban Nagybá-
nyán is megtarthatta, arról csak 1872
végén mondott le (adta el).

Közben megtörtént nemcsak az oszt-
rák-magyar kiegyezés (1867), hanem az
Országos Erdészeti Egyesület megala-
kulása (1866. december 9.) is. A Magyar
Erdész-Egylet átalakulását a kortársak
egy teljesen új, alapjaiban és szellemé-
ben valóban magyar egyesület megala-
kulásaként élték meg, amely egyesület
közlönye természetesen csak az Erdé-
szeti (és Gazdászati, mert 1866-67-ben
az utóbbi kérdésekkel is foglalkoztak)

Lapok lehetett. 1872-tõl a folyóiratot az
egyesületi titkár, Bedõ Albert szerkesz-
tette, és a kiadás helye átkerült az OEE
székhelyére, (Buda)Pestre.

A dualizmus idõszaka nemcsak a
magyar erdõgazdálkodás, a szakmai

egyesület, hanem a Lapok szem-
pontjából is virágkornak számít. A
rendszeres, a havonkénti, majd a
kéthetenkénti megjelenés, a hazai
és külföldi tudományos eredmé-
nyek közzététele, a kisebb erdé-
szeti, erdészetet érintõ hírek, be-
számolók szerepeltetése, az olva-
sói (szakmai) levelek, tudósítások
hozása mellett természetesen az
OEE minden eseményérõl is tu-
dósítottak. Ennek megfelelõen
nemcsak a vándor- és közgyûlési
jegyzõkönyvek, hanem az igazga-
tó-választmányiak is szerepeltek
benne, továbbá az egyesület fon-
tosabb levelezései, felterjesztései
(és a rájuk kapott válaszok). Mel-
lékletként jött az „Erdészeti Ren-
deletek Tára”, esetenként pedig
cégek katalógusai. A tanulmá-
nyokban valameddig – tulajdon-
képpen a századfordulóig – gya-
kran az eszközök, netalán a mû-
veletek német megfelelõjét is kö-
zölték. A magyar erdészeti okta-
tás, szakirodalom ugyanis to-
vábbra sem szakadt el a kor leg-
fejlettebbnek számító, német

nyelvû tudománytól. Ugyanakkor mind
nyelvében, mind tudományos eredmé-
nyeit illetõen ebben az idõszakban jött
létre a hazai erdészet.

Az egyesület és a Lapok biztos anya-
gi háttérrel rendelkezett, rendelkezhe-
tett. A szakmai összefogás ugyanis az
OEE keretein belül történt, ami jelentõs
(kétezres) taglétszámot, hozzá kapcso-
lódóan tagdíjat jelentett, és természete-
sen a tagok az „Erdészeti Lapok”-at en-
nek fejében kapták. Ezzel lehetõvé vált
a kiadvány nyomdatechnikai minõsé-
gének javítása; fényképek, térképek,
sõt színes mellékletek közlése. 1872-tõl
1900-ig Bedõ Albert fõszerkesztõként
jegyezte a lapot, annak ellenére, hogy
országos fõerdõmesterként számtalan
egyéb feladata is akadt. Mellette Hor-
váth Sándor és Arató Gyula, illetve Gaál
Károly írnok (irodatiszt) alkotta a szû-
kebb szerkesztõséget. 1900-tõl az OEE
titkára Bund Károly, aki a Lapok szer-
kesztõi teendõit is ellátta. Bár alakultak
vidéki erdészeti egyesületek, amelyek a

Az Erdészeti Lapok 150 éve
DR. OROSZI SÁNDOR*

* Az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke
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XX. század elsõ évtizedében már közle-
ményeket, folyóiratokat adtak ki, az
OEE és az „Erdészeti Lapok” elsõsége
végig, az I. világháború végéig megma-
radt.

Az utolsó 1918. évi szám december
15-én jelent meg. Aki ebbe az évfo-
lyamba belelapoz, láthatja, hogy ekkor
már többnyire csak rendeletek, illetve a
hadba vonultakról szóló, (gyász-) hírek
olvashatók. A papírhiány ellenére az
1919. évi januári–februári–márciusi
(összevont) számok még nyomdafesté-
ket láttak, de miután március 31-én az
OEE-t „feloszlatták”, sõt Alkotmány ut-
cai székházát „igénybe vették”, a lap is
megszûnt. Csak ugyanezen év decem-
ber 15-én jelenhetett meg újra. Termé-
szetesen továbbra is a rendeletek, az or-
szág talpra állítását segítõ intézkedések
élveztek elsõbbséget, de a tartalomban
fokozatosan megjelentek az új erdésze-
ti politika legfontosabb elemének tar-
tott Alföld-fásítási kérdések. Mellékle-
tek is voltak; az „Erdészeti Statisztikai
Közlemények”.

A fõszerkesztõi tisztet 1924 nyarától
28 nyaráig Czillinger János töltötte be,
majd néhány hónapig ismét Bund Ká-
roly, 1929-tõl pedig az OEE új titkára,
Bíró Zoltán. A nyomdai kivitel csak fo-
kozatosan érte el a háború elõtti szintet.
Újdonság volt viszont, hogy 1936-tól –
elsõsorban a Budapesten megtartott II.
Nemzetközi Erdõgazdasági Kon-
gresszus miatt – idegen nyelvi összefog-
lalókat (rezüméket) is közöltek. Szintén
ettõl az idõtõl kezdve nagy figyelmet
szenteltek a külföldön megjelent kiad-
ványok szemlézésének. A II. világhábo-
rú évei, különösen a front közeledése
1944-ben ismét a lap terjedelmének és
témájának szûküléséhez vezetett. Az
utolsó szám decemberben még megje-
lent, de az „Erdészeti Lapok” aztán is-
mét szünetelésre kényszerült.

Az egyesület titkárát, Mihályi Zoltánt
(aki 1939-tõl mint felelõs szerkesztõ és
kiadó jegyezte a folyóiratot) hadifog-
ságba hurcolták. Az ismételt kiadás
csak 1948 októberében kezdõdhetett.
Ekkor az OEE már a Mûszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetségé-
nek (MTESZ) tagja, a lap fõszerkesztõje
pedig az egyesületi elnök, Lády Géza,
felelõs szerkesztõ Madas András, míg
Mihályi fõmunkatárs. A tartalmat, a lap
beosztását próbálták a korábbi hagyo-
mányoknak megfelelõen tartani, de a
mondanivaló fokozatosan átalakult a
proletárdiktatúra követelményeinek
megfelelõvé. Ez aztán kisebb-nagyobb
konfliktusokhoz vezetett, mire 1950-

ben az „Erdészeti Lapok”-at megszün-
tették (betiltották). Az írott sajtó ugyanis
nem mindig tudta a napi politikai elvá-
rásokat követni. Fõleg meg egy olyan
országban, amely az ellenségesnek te-
kintett erdésztársadalmat – mint olvasó-
közönséget – fogta össze, volt kitéve
„megkülönböztetett” figyelemnek.

A Lapok beszüntetése után az erdé-
szeti szaksajtót egyedül az „Erdõgazda-
ság” (késõbb: „és Faipar”) jelentette.
Jobbára napi aktualitásokat és a korra
jellemzõ „gyõzelmi jelentések”-et hozta
havonta, illetve kéthetente. Alapvetõ
változást jelentett „Az Erdõ” 1952. évi
elindítása. A kezdetben negyedéves ki-
advány kimondottan az erdészeti tudo-
mány eredményeit kívánta megismer-
tetni. Ennek megfelelõen szerkesztõbi-
zottság szerkesztette, és felelõs szer-
kesztõként Keresztesi Béla jegyezte. Az
„Erdészeti Lapok” utolsó két évfolyamá-
val ellentétben (amelyek A/4-es formá-
tumúak voltak), visszatértek a B/5-ös
nagyságra. A nyomdai kivitel minõségét
a Mezõgazdasági Kiadó biztosította.
1955 márciusában került fel a címlapra:
„Az Erdõ. Az 1862-ben alapított Erdé-
szeti Lapok 90. évfolyama”. Ezt az is in-
dokolta, hogy „Az Erdõ” az elõzõ évtõl
kezdõdõen ismét havonként, ráadásul
az Országos Erdészeti Egyesület lapja-
ként látott napvilágot – bár a meghatá-
rozása továbbra is „az erdõgazdaság tu-
dományos folyóirata”.

Az 1956. november-decemberi szám
összevontan jelent meg, egyébként ra-
gaszkodtak az ütemes kiadáshoz. En-
nek érdekében a szerkesztõbizottság
munkáját – amely bizottság ’56 után né-
mileg átalakult – helyettes szerkesztõ
(Jerôme René) és technikai szerkesztõ
(Ákos László, majd mások) segítették.
Mivel az OEE tagjai a tagdíj ellenében
kapták, „Az Erdõ” példányszáma 4-5
ezerre nõtt. Színvonala pedig évrõl évre
változatlan, magas volt. Az egyesületi
hírek ugyan továbbra is helyet kaptak
benne, de a cél az 1861-ben lefektetett
irányelv szerinti volt: az erdészet min-
den ágának fejlesztése. „Az Erdõ – írták
– 1964-ben az Országos Erdészeti Egye-
sület kiadványa, az erdõ- és vadgazdál-
kodás mûszaki, tudományos folyóirata.
Célja az egyesületi tagság összetartása,
szakmai mûveltségének emelése, a gaz-
dálkodás fejlesztése érdekében. A szer-
kesztõ bizottság a lapokban helyet ad
minden olyan tanulmánynak, ismerte-
tésnek és egyéb közleménynek, amely
ezt a célt tartalmával és kifejezésmódjá-
val szolgálja”. Olvasóközössége így
többnyire az erdésztechnikusok, erdõ-

mérnökök körébõl került ki, holott az
OEE tagja lehetett – és volt – minden er-
dészetben, illetve az erdõgazdasággal
kapcsolatban álló természetes személy.
Az 1960-as években gyakoribbá váltak
a tematikus számok, sõt a következõ
évtizedben egy-két különszám is meg-
jelent.

A korszakot utólag a magyar erdõ-
mûvelés „aranykorának” szokták ne-
vezni. Ez tükrözõdik „Az Erdõ”-ben is.
Számtalan tanulmány foglalkozik erdõ-
mûvelési témával. Ugyanakkor viszont
mind fontosabbá vált a gépesítés, ezzel
összefüggésben pedig az útépítés, sõt a
munkaszervezés kérdése. „Az Erdõ”
„törzs”szerzõgárdája – akiket Keresztesi
Béla 1979-ben külön is felsorolt – az
említett témák kiemelkedõ elméleti és
gyakorlati szakemberei voltak. Termé-
szetesen az idõszakra jellemzõ volt még
az az ideológiai elkötelezettség is, amit
a szocializmus alapjainak lerakása,
majd építése idején megkívántak. Ez
azonban nem ment – néhány eset kivé-
telével – a tudományosság rovására.

Amikor 1980-ban Solymos Rezsõ vet-
te át a szerkesztõbizottság elnöki tisztét
(ez az OEE alapszabálya értelmében vá-
lasztott tisztség, és az elnök mindmáig
az OEE elnökségének is tajga), õ a tõle
megszokott, magas színvonalban tartot-
ta mind a tudományos közleményeket,
mind a nyelvi-nyomdai kivitelezést. An-
nál is inkább, mert „Az Erdõ”-ben meg-
jelent tanulmányok a kutatók minõsíté-
sébe is beleszámítottak, a szakma elõtti
„megmérettetést” jelentették. Ez utóbbit
segítette elõ a „Fiataljaink munkáiból”
rovat, továbbá több, az erdõgazdálko-
dás fejlesztésére rendezett tudományos
fórumokon elhangzott elõadás közlése.

Az 1980-as évek közepén létrehoz-
ták „Az Erdõ Olvasókör”-t. Ez tulajdon-
képpen kibõvített szerkesztõbizottság-
ként mûködött, s a fõszerkesztõ, illetve
munkatársa (aki továbbra is Jerôme Re-
né volt) az ott elhangzott javaslatokat,
észrevételeket általában figyelembe
vette. Egyre fontosabbá váltak a külföl-
di tapasztalatcserékbõl szóló tudósítá-
sok, illetve a megjelent könyvek, tanul-
mányok szemlézése. Ugyanakkor „Az
Erdõ” is kénytelen volt egy-egy témáról
legalább addig, amíg azt a (szakma-?)
politikusok fel nem szabadították, hall-
gatni. Példaképpen a kocsánytalan töl-
gyesekben fellépõ, a ’80-as évek elején
nagy riadalmat okozó hervadásos meg-
betegedés („tölgypusztulás”) témáját
említhetjük meg.

„Az Erdõ” 1990-ben csak hat szám-
mal jelent meg, mivel az egyesületi át-



alakulás az OEE sajtóorgánumát is érin-
tette. A megválasztott új szerkesztõbi-
zottsági elnök (egyben fõszerkesztõ),
Pápai Gábor nemcsak a lap formátu-
mát – anyagi okokra hivatkozva – vál-
toztatta A/4-esre, hanem a korábbi
szerkesztési céloktól is jelentõsen el-
tért. Az ismét „Erdészeti Lapok” felirat-
tal, több, egymást követõ kiadónál
megjelenõ egyesületi orgánum erdé-
szeti „magazin” jelleget öltött. Ezzel
mintegy az egyesületi tagság igényei-
hez, olvasási szokásaihoz igyekezett
közelíteni. Sikerességét bizonyítja,
hogy a késõbbi vezetõségválasztó köz-
gyûléseken is bizalmat kapott, amit ma
is élvez.

A fõszerkesztõ, a korábbi törekvé-
sekkel szakítva, a Lapokban idõnként
politikai kérdésekbe is „belenyúlt”, sõt

próbálkozott szakmai rovatok indításá-
val, megtöltésével is – több-kevesebb
sikerrel. Továbbra is maradtak azonban
„nemkívánatos témák”. Például az ál-
lamrendészet személyzeti helyzete, ne-
talán az idõnként meghirdetett nagy fá-
sítási tervek értõ elemzése stb. Ez fõleg
abból táplálkozott, amibõl a formátum-
váltás is: a pénzügyi háttértõl, sõt az
egyesületi döntéshozók érdekeltségé-
bõl. Az elõbbit az állami erdõgazdasá-
gok jogi személyként való egyesületi
tagsága, így a kiadvány anyagi támoga-
tása, az utóbbit az OEE vezetõségében
helyet foglaló gazdasági igazgatók in-
dokolhatják. Azt viszont csak a tagság
„ízlésvilága” támaszthatja alá, hogy a
Lapok a tudományosságnak csak idõn-
ként „tesz engedményeket”, ami pedig
az „Erdészeti Lapok” történetétõl ide-

gen, szintúgy a környezõ országok ha-
sonló erdészeti kiadványaitól is. Újab-
ban ezt mellékletként kiadott füzetek-
kel igyekszik pótolni. Szintén mellék-
letként hozzák az erdészeti (Z)Rt.-k
mérlegét, illetve cégek hirdetéseit. Ez
utóbbi odáig „fajult”, hogy az érintettek
akár egy-egy lapszám kiadásának költ-
ségét is átvállalják.

Végül a 150 év mérlege csak egy le-
het: a magyar nyelvû erdészeti irodalom
legfontosabb tényezõje, az „Erdészeti La-
pok”, a viharok ellenére megmaradt a
160 éves egyesület kiadványának. Igaz,
voltak megtorpanások, de az elõremuta-
tó próbálkozások mindig sikerre vezet-
tek. Ez utóbbiak között pedig hadd em-
lítsük meg: a teljes 150 év elérhetõ a
(http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolap-
uj.phtml?id=01192 ) lapon.
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„Közel 80 éve annak, hogy 1930-ban
Sopronban kiadták Missuray-Krúg La-
jos elsõ verseskötetét, a Vérszerzõdést.
A Pro Szilva Baráti Társaság többek kö-
zött e verseskötet újra kiadásával hajt
fejet múltunk hõsei elõtt, és hogy ne
vesszen, továbbadni azt a szellemisé-
get, amiben e kiváló emberek éltek.

Missuray-Krúg Lajos, volt erdõmér-
nök-hallgató tollából most megismer-
hetjük a XX. század elsõ felének ma-
gyar gondolatvilágát.” – részlet a könyv
elõszavából.

1921. emlékezetes év mind Sopron-
nak, a Selmecrõl elmenekült Alma Ma-
ter diákjainak, mind a magyarságnak.
Ebben az esztendõben a hallgatóság hi-
hetetlen összetartásról és hazaszeretet-
rõl tett tanúbizonyságot. 1921. szeptem-
ber 8-án lezajlott II. ágfalvi ütközetben
közel 150 hallgató kiûzte a háromszo-
ros túlerõben lévõ osztrák megszálló
alakulatot. Részben ennek hatására
Sopronban és még 8 faluban népszava-
zást hirdettek, hogy a lakosság dönthes-

se el, mely országhoz szeretne
tartozni. Bár a fõiskolásoktól
elvették a népszavazási jogo-
sultságukat, mégis lázasan,
szervezetten akadályozták az
osztrák propagandát és hirdet-
ték az ezer éves határ sértetlen-
ségét.

Az õ összefogásuk, bátorsá-
guk elõtt is szeretnénk tisztele-
tünket kifejezni eme jeles ese-
mények 90. évfordulóján. 

A Pro Szilva Baráti Társaság
gondozásában 2011. szeptemberében
végre ismét megjelent Ifj. Krug Lajos
Vérszerzõdés címû verseskötete. A
könyvbemutatót Sáros Viktor a. Merev-
lemez, a könyv szerkesztõje nyitotta
meg. Köszönetet mondott az illusztráci-
ók készítõinek (Borbély András a. Har-
cos, Horvát Eszter a. KUDU, Oláh Péter
a. Álmatlan filozófus, Válint Zsuzsanna
a. Szerafin), akik ügyességének kö-
szönhetõen az elsõ kiadáshoz képest
néhány saját rajz-
zal tovább bõvül-
hetett a könyv. A
legnagyobb elis-
merés Osgyáni
Anett a. Botanászt
illeti az új borító
megrajzolásáért.
László Gyula ré-
gész- tör ténész-
képzõmûvész Vér-
szerzõdés címû
rézkarcának fel-
használása, a hal-

ványsárga lapok szép és kellemes ala-
pot adnak a több, mint 40 versnek, va-
lamint Ifj. Sarkady Sándor a. Narrátor -
NYME Központi Könyvtár és Levéltár
igazgató – által írt szerzõi önéletrajznak.
A kiadás „életre hívásában” Oláh Ger-
gely a. Csali segédkezése is mérvadó.

A könyv A/5-ös méretben és 70 oldal
terjedelemben készült el puha borítóval
kötve.

Hálásak vagyunk a soproni Lõvér-
print Nyomdaipari Kft.-nek a nyomdai
segítségért.

A könyv megvásárolható, illetve
megrendelhetõ, mindössze csak 600
Ft-ért. A megrendelõ kívánsága szerint
postai úton vagy csomagküldõ szolgá-
lat segítségével juttatjuk el, akár kül-
földre is.

Elérhetõség:
Sáros Viktor alias Merevlemez 
Telefonszám: +3630/813-9554
E-mail: proszilva@gmail.com

Ifj. Krug Lajos: Vérszerzõdés
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Ennek a megnyugtató ténynek, és an-
nak a tudatában, hogy – harmadfélszáz
év után – a Lapjaink nemcsak nyomta-
tott, hanem digitális változatban is elér-
hetõk, minden bizonnyal elégedetten
és büszkeségtõl áthatva dõlne hátra a
karosszékében az Erdõszeti Lapok ala-
pító szerkesztõje: Vágner Károly. 

A harmadfélszáz év elõtti sarkos
nemzet- és szakpolitikai alakulások ide-
jén, a példa nélküli alapítói törekvések
közepette ugyanis felvetõdhetett a La-
pok sorsának mérlegelése (nem játszva
a címszavakkal): A napjaink meg van-
nak számolva?

Nem a kishitûség miatt! – hiszen utá-
na lehet nézni. Hogy is lehetett volna
kishitû, aki az újként indított lapjában
eltekintett a beköszöntõtõl (ajánlástól,
elõszótól, bevezetõtõl, preambulumtól
– ld. a mostanság szokásos elõvezetése-
ket). Nem lehetett kishitû, aki helyet
engedett mindjárt az elsõ lapokon a
korszak közérdeklõdésben felvetõdött
szakkérdéseinek, tudva persze azt is,
hogy az a Lapok nem 1862 januárjában
fogant, ha akkor jött is a napvilágra.
Tudva, látva, hogy akaratlanul, de még-
is megvan már az a beköszöntõ! Igen,
már akkor is volt ’nulladik óra’, meg
volt ’-1. óra’ is, képletesen ugyan, de az
elõkészület ezen ’órái’ erõsíthették meg
tudásban, hitében a szerkesztõt, és erõ-
síthettek meg hitükben minden közre-
mûködõt. 

Nos, a közremûködõk …
Lapozzuk csak fel az Erdõszeti La-

pok 1862. évi elsõ számát! 
Az elsõ cím alatt megjelentetett dol-

gozat, talán kevésbé tûnhet érdekfeszí-
tõnek, szakismerettel felvértezett egy-
kori olvasókat feltételezve. Persze,
annyiban kevésbé, amennyiben az
adott erdõ akkor és ott a szakismeret
birtokában lévõ olvasó által kapott kö-
rültekintõ kezelést. 

Ámde, a „Minõ mértékkel éljünk az
erdõszeti magyar irodalomban.” cím
alatt megjelent dolgozat igencsak meg-
dolgozhatta és megdolgozhatja az egy-
kori és mai szakemberek agyát. A m3-es
és normál ûrméteres világból visszafelé
kalandos az idõutazás az elõdök erdei
rakodóihoz, az ott idõzésrõl – számba-
vétel – nem is szólva!  

Ha pedig az érdektelenebbnek lát-
szó ’Levelezések’ rovatot nézzük, kitû-
nik az egyik felsõ sarkon az Inke, okt.
14. 1861. dátum. Úgy gondolom, hogy
alatta olvasható az a lapindító üzenet,

amelyik feleslegessé tette a szerkesztõi
’beköszöntõ’-t. A szöveg a mai olvasó-
nak kissé ’HD-sebb’ a megszokottnál,
de a jelenkori média mutálta képalkotó
készségünk segít jól megértenünk az
egykori inkei uradalmi erdész, Neuszid-
ler János gondolatait. 

„Inke, okt. 14. 1861. 
Sokat szenvedett, s hûn szeretett ha-

zánk még folyvást bizonytalan, s zilált
politikai helyzete s viszonyai közepett,
valóban enyhítõ balzsamként hat sajgó
keblünkre azon öntudat s tapasztalat,
hogy irodalmunk – mint nemzetisé-
günk fõ palládiuma – naponként na-
gyobb és nagyobb mérveket nyer, s a
nap jótékony melegeként lassanként
megérleli azon korszerû eszméket, me-
lyek eddig csak a jámbor óhajtások kö-
zé tartoztak; s felkarolja, ápolja, életre
kelti a szaktudomány azon ágait, me-
lyek eddig különben oly termékeny me-
zején, parlagon hevertek. – Ily dicsõ, ily
nemes hivatása van az Erdõszeti Lap-
nak is, mely a sajtó útján nyilvánuló
közvélemény üterére tapintva, valahá-
ra testté vált; – melyet kétségen túl min-
den magyar erdõsz büszkeség és öröm-

mel mond magáénak! Azért is minde-
nek elõtt legyen szabad lelkem egész he-
vével üdvözölni önöket tiszt. szerkesztõ
urak, kik e nem csekély gond, áldozat,
s fáradsággal összekötött nehéz mun-
kát vállaikra vették, s pedig csak egye-
dül azon magasabb indok s szempont-
ból, hogy így lendületet nyerjen a szak-
tudományok azon ága is, melynek vi-
rágzása félreismerhetetlenül hazánk
nagy terjedelmû rengetegeinek egy jobb
jövõt biztosít! 

S valóban, ha Magyarország topo-
graphiáját s azon messze nyúló conti-
guitását tekintjük a rengetegeknek, me-
lyek édes hazánk kelet-nyugoti, dél s éj-
szaki határai közt úgyszólva szakadat-
lan lánczolatot képeznek, el kell ismer-
nünk, hogy az erdei culturára, mint
nemzetgazdaságunk emez egyik nagy-
szerû tõkéjére, az eddiginél csakugyan
nagyobb s tudományosabb gondot kell
fordítanunk. 

De másként is korunkban, mely mél-
tán neveztetik a haladás korszakának,
égetõ kérdéssé vált reánk magyar erdõ-
szökre nézve az, hogy legyen egy szak-
közlönyünk, mely regestrálva, s éber fi-

A Lapjaink megvannak...

Saját magvait elvetõ növényt fedeztek fel
Északkelet-Brazíliában, az Atlanti esõerdõben olyan növényt fedezett fel egy
amatõr botanikus, amely lehajol, hogy magvait a talajba juttassa. A Spigelia ge-
nuflexa névre keresztelt fajt az orosz származású Alex Popovkin írta le a Phyto-
Keys címû szaklapban. Az amatõr botanikus már több mint 800 fajt azonosított
és fényképezett le a brazil Bahia államban elterülõ birtokán. Popovkin számos
ország szakértõjét megkereste, végül Lena Struwe, az amerikai Rutgers Egyetem
botanikusa ajánlotta fel segítségét az új faj tanulmányozásában.

A növény sajátos magültetési stratégiáját több ok miatt fejleszthette ki – ma-
gyarázta Struwe a BBC-nek. Legvalószínûbb, hogy rövid, pár hónapos élettarta-
ma és szórványos elõfordulása miatt akkor a legsikeresebb a szaporodás, ha
közvetlenül maga mellé ülteti el magvait, és nem szórja szét kevésbé alkalmat-
lan élõhelyekre. Mivel csak pár hónapig él, a következõ évben kikelõ utódaival
nem kerül versenyhelyzetbe. Más, sziklapárkányokon növõ növények is ugyan-
ezt a stratégiát fejlesztették ki, hogy biztosítsák utódaik túlélését.

A Popovkin által azonosított növényfajok közt akadnak olyan ritkaságok is,
amelyeket több mint hatvan éve nem gyûjtöttek már be Brazíliában. A lelkes
amatõr régi álmát valósította meg azzal, hogy Oroszországból a trópusra költö-
zött, és annak növényvilágát közelrõl tanulmányozhatja.

„E történet is jól példázza, hogy a kutatóknak szükségük van az amatõrök,
természetbarátok, városi kutatók segítségére bolygónk elképesztõ sokféleségé-
nek felfedezésében és leírásában – vélekedett Struwe. Nap mint nap fedeznek
fel új fajokat, de még mindig rengeteg az ismeretlen.”

A felfedezés az Atlanti esõerdõ védelmének sürgõsségére is felhívja a figyel-
met, hiszen létét erdõirtás fenyegeti. A botanikus szerint ott mérhetõ a Föld
egyik legnagyobb biológiai sokfélesége, számos faj csak ebben a szegletben él.
A terület egyben az egyik legveszélyeztetettebb is: nagy kiterjedésû részeket
vágtak már ki belõle és alakítottak át mezõgazdasági területté, ezért is szüksé-
ges, hogy a megmaradt töredékek védelemben részesüljenek.

(MTI) 



gyelemmel kísérve az erdei culturára
vonatkozó minden momentumokat,
nekünk gyakorlati s elméleti ismeretek,
útbaigazítások s felvilágosítások jóté-
kony s kiapadhatatlan forrásául szol-
gáljon. – Mert ki az közülünk? a ki oly
szerencsés és kedvezõ helyzet és körül-
mények közt volna, hogy rendelkezésé-
re állanának mindazon eszközök, me-
lyek segítségével birtokába léphet azon
ismereteknek, melyeket ignorálnunk
korunkban nem lehet és nem szabad! –
mert régi és bebizonyult igazság az,
hogy: aki nem halad – elmarad.”… etc.

Az erdõszeten kívüli politikai, gazda-
sági környezetre igazán csak mértékkel
utaló erdészelõdünk magyar anyanyel-
vünk balzsamozó, lélekemelõ kristályo-
sodása, közkinccsé válása egyik várva
várt letéteményesét köszönti a Lapok-
ban. A nyomtatott kincsek közül az er-
dészeti szaktudományok hasznosulását
a nagy terjedelmû rengetegeink jobb jö-
võjének biztosításához tartja fontosnak.
Meglátása szerint a szakközlöny, mint
forrás, bõséges elméleti és gyakorlati is-
meretekkel lehet segítségére ebben a
magyar erdõszöknek. 

„Egybefüggõ rengetegek…; nagyobb és
tudományosabb gondot fordítani…; a ha-

ladás korszaka…; birtokába léphet azon
ismereteknek, amelyeket figyelmen kívül
hagyni nem lehet és nem szabad…”

Neuszidler János inkei uradalmi erdé-
szelõdünk képzelt, névtelen utódai, az õ
példájára, késõbbi vágás/csapás/ok után
lelkesítõ írásba foglalt véleményükben,
szintén nem kerülhetnének ki politikai
és gazdasági vonatkozású utalásokat.
Szembetûnõ lenne ezek közül a ’topo-
gráf’ egybefüggõ rengetegek mértéktar-
tóbb ’campestre’ megfogalmazása, mi-
közben sormintába rendezõdnének a
macskakörmök a ’nagyobb és tudomá-
nyos gondoskodás’…, ’a haladás korsza-
ka (ld. még: atomkor, TTF, ûrkor stb.)’ és
a ’figyelmen kívül hagyni nem lehet és
szabad!’… sorok alatt.  

A mostani jeles évforduló idején, a
Lapok megjelenését követõ 1800. hó-
napban például az inkei erdõk kezelé-
sével megbízott erdész minapi gondo-
latait nem tudjuk itt megosztani az olva-
sóval. A Lapok tartalmával kapcsolatos
véleményét, jövõbeni elképzeléseit,
minden olvasónk véleményét, elképze-
lését, ötleteit, reményeit, a jubileumi
idõszakban közzétett kérdésekre várt
számottevõ választ értékelve kívánja
hasznosítani a szerkesztõbizottság.  

A Lapok által is megõrzött magyar
erdészeti múlt ébresztette öröm, elége-
dettség, féltés, remény, kiállás, tetterõ
stb. – az egykori inkei elõdünk példáján
– ehhez milyen lelkesítõt segíthet meg-
fogalmazni bármelyikünknek? 

Nekem gyakran eszembe jut az egyko-
ri szolgálati körzetben talán még megta-
lálható másfél hektáros ’reliktum’ a hate-
zer hektáros erdõtömbben. Ott néhány, a
Lapokkal közel egyidõs kocsányostölgy-
törzs alkotta az erdészet legidõsebb fa-
csoportját, egy-egy hegyi juhar társaságá-
ban. A nyilvántartás szerint nagyjából a
kiegyezés idejébõl származtak, és a szo-
katlan helyen, 450 m tszf. magasban,
K–DK-i fekvésben, termõképesen díszlet-
tek. Az ezredfordulókor megerõsödött
újulatra is alapozva, esetleg egy-egy
egészséges hagyásfa árnyékában, mára
biztosan megtörtént az erdõfelújítás. Ta-
lán nem is majdani kocsányostölgy-fama-
tuzsálemeket remélve, hisz tudvalévõ:
odafent, mostanság már másképpen
megy a ’megkapaszkodás’, a ’kiegyezés’.

Mindenesetre, a legfontosabb ottani
tényezõk – az ’irány’ és a ’szint’ – mint a
Lapok életében is, stabilan határozzák
meg a remélt újabb százötven évet.      

Apatóczky István

Az utóbbi idõk felmérése szerint egyre kevesebbet olvas az em-
beriség, és ez alól – mint számtalan közvetett bizonyíték igazol-
ja – az erdészek túlnyomó része sem kivétel. Pedig aki nem ol-
vas, hanem a klaviatúrát választja a könyvespolc helyett, sajnál-
hatja, hogy nem veheti le róla a Molnár Sándor–Börcsök Zoltán
szerkesztette Barátaink a fák címû kötetet. 

Noha az Erdõk Éve alkalmából megjelent mû – melyet a
Napkori Erdõgazdák Zrt. adott ki a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium és a Nyugat-magyarországi Egyetem támogatásával –
elsõsorban a tanulóknak szól, bizony, hasznos, érdekes in-
formációkkal szolgál a témában kíváncsiskodóknak. A leg-
fontosabb fa- és cserjefajok morfológiai és mûszaki leírásán
kívül neves szerzõktõl, költõktõl idézett részletek színesítik
a kiadványt. Megtudhatjuk például, hogy Magyarországon
másodpercenként 0,41 köbméter bruttó faanyag képzõdik.
Hogy a világ legnagyobb tömegû élõlénye a Sherman tábor-
nokról elnevezett mamutfenyõ, amelynek törzstérfogata
1486 köbméter (egyetlen fáé!). Hogy az észak-amerikai Fe-
hér-hegységben található legöregebb növényegyedek a
4000–5000 évig is elélõ szálkásfenyõk.  

A szerkesztõk hivatkoznak a témában már eddig megjelent
mûvekre és szerzõikre dr. Mátyás Csabától (Az erdõk nagy
képeskönyve) Jankovics Marcellig (A fa mitológiája).

A borítón lévõ mottón mindenkinek érdemes hosszabban
elgondolkoznia. 

Száz szónak is egy a vége, nem bánja meg, aki megrende-
li a kiadványt a MEGOSZ titkárságán.

Ref.: Pápai Gábor 

Barátaink a fák
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Az éppen száz éve elhunyt
botanikus, Simonkai Lajos
számos cikket jelentetett
meg az Erdészeti Lapokban, s
szoros kapcsolatban állt a
selmeci akadémia tanáraival
is. A Kárpát-medencében
elõforduló fásszárú növénye-
ket bemutató kötet megírásá-
ra készült, de e munkája so-
ha nem látott napvilágot.
Hátrahagyott kéziratából
most az év fája, a tiszafa leí-
rását adjuk közre.

Taxus baccata L. – Ternyõfa, 
Ternyõ, Tiszafa, Tiszafenyõ

Lassan növekedõ, de állítólag 2000 esz-
tendõs kort is elérõ örökzöld fa. Idõs
korában koronája szélesen szétterjedt,
szélesebb a magasságánál, derekának
átmérõje több méter vastagságú, sudara
20-25 méter magasságra emelkedõ. Na-
gyobb fa alakjában manap csak egyes
kertjeinkben láthatjuk. Körmöczbá-
nyán, a Zechenter-féle kertben, ma is
díszlik 2 ternyõfa példány, amelyek
mindketteje hímivarú, s amelyek széles-
ségüknél magasabbak, kúpos koroná-
juk körülbelül 14-15 m magas, törzsük
pedig a talaj felett 40 cm magasságban
mérve 167-177 cm kerületû. Bartholo-
maeides szerint (1808) Dobsina és Re-
dova vidékén egykor oly vastag törzsû
példányai termettek, hogy 2 lábnyi szé-
les, sõt két lábnál szélesebb deszkákat
is fûrészelhettek belõle. Hogy hajdan
tekintélyes törzsû fák voltak hazánkban
találhatók, arról tanúságot tesznek né-
mely régi építményeink is, így pl. a
bártfaiak. A budapesti 1885. évi orszá-
gos kiállításon egy ezredéves, 120 cm
átmérõjû tuskója volt látható (!), amely
Máramaros megyébõl származott.

Kemény, nehéz, vereses-barna fates-
tét jellemzik egyrészt az annak fõtöme-
gét alkotó vermesen és csavarosan is
megvastagodott edényszerû farostok;
jellemzi másrészt az, hogy nincsenek
benne gyantajáratok, s ezért szurkot
sem tartalmaz. Derekának kérge verhe-
nyes-barna s idõszakonként nagy ho-
porjokban szakadozik le; évenkénti
hajtásainak kérge zöld, a levelek zöldjé-
hez hasonló.

Levelei laposak, csúcson röviden és
hirtelen kihegyezettek, szálas-lándzsá-

sak, vagy szálasak, hosszuk 10-36 mm,
szélességük 1,5-3 mm közt váltakozó;
örökzöldek. Vadon termõ õshonos ti-
szafáink levelei színükön télen-nyáron
fényeszöldek és sötétzöldek, fonáku-
kon sápadtabban zöldek vagy sárgásan
zöldek, csavarmentes eredésûek, de
mintegy kétfele levén fésülve egy sík-
ban terülnek ki. Ágai terpedten szétál-
lók, koronája széles. Érett húsos mag-
köpenye skarlátpiros és peremével a
benne rejlõ mag csúcsa fölé emelkedik;
porzós virágának tengelye a körülötte
levõ s a kocsánt zsendelyezõ pikkelyek
csúcsait túl nem haladja, vagy csak je-
lentéktelenebbül hosszabb azoknál.

…
Hazánkban a típusos Taxus baccata

L. honos, s manapság vadon csak cser-
je vagy cserjefa termetben található.
Szálanként, többnyire hozzáférhetetlen
helyeken, Kárpátainkban Szepes, Liptó,
Turócz, Zólyom, Gömör, Abauj-Torna
megyékben még sok helyt díszlik;
Trencsén megyében a „Nagy-Manitz”
hegyen, jegenyefenyvesben bõven;
Borsod megyébõl kipusztult; a Bihar
hegységen is alig van nyoma; a Keleti-
Kárpátokban ritka; elõfordul a Délnyu-
gati-Kárpátokban is szálanként a Her-
kulesfürdõnél és a Kazán-szorosban.

Néhány év elõtt még egész cso-
portokban díszlett a Bakonyban
Herend, Bánd és Szentgál mellett;
közölve van a Dráván túli Kalnik,
Ivanscsica és Szleme hegycsopor-
tokról; terem az ogulini Klek-he-
gyen s a magyar-horvát karszton
több helyt, így a Fiume pataka
(Recsina) forrásvidékén.

Bükköseink és fenyveseink
növényzeti tájának flóráját jellem-
zi. Az egykor bükkös Bakony
dombvidékén Bándnál már mint-
egy 400 m t. f. magasságban te-
nyészik; még alacsonyabb szint-

tájon fordul elõ Herkulesfürdõnél (240
m) valamint az aldunai Kazán-völgy
szorosának szikláin (200 m); ellenben a
Keleti-Kárpátok fenyveseiben 1580 m
magasságban is tenyészik.

Virít áprilisban, májusban; terméseit
ugyanazon év õszén érleli, szeptember-
ben, októberben. Piros terméseitõl a
madarak csakhamar megfosztják, és
magvait a legmeredekebb szirtek fokai-
ra, lépcsõzeteire és szakadékaira is
széthordják.

Az árnyékot valamennyi õshonos fá-
ink közül ez tûri el a legjobban; rovarok
nem bántják; igen becses fateste csak-
nem elpusztíthatatlan, kitûnõen farag-
ható, pácolható és fényezhetõ; ezért
nemcsak kertjeinkben, hanem mint
évezredeken át elélõ, sérüléseit köny-
nyen kiheverõ és örökzöld fa, erdeink
egyes, különösen határt jelzõ helyein,
nagyon megérdemelné a figyelmes
gondozást. Kertjeinkben díszgyepûnek
és díszbokornak is felette ajánlatos,
mégpedig azért, mert a nyírást és ido-
mítást minden baj nélkül eltûri, tehát
tetszõleges idomúvá alakítható. Hogy
nagy fává legyen fejleszthetõ, ahhoz
emberöltõkön át terjedõ, évszázados
gondos emberi védelem szükséges.

Dr. Bartha Dénes

A tiszafa Simonkai Lajos hátrahagyott
kéziratában

Év fája 2012-ben a zselnice
meggy (Prunus padus)
Népies nevei még: csórmány, gerézdes-, kutya-,
madár-, vad- vagy zsidócseresznye, gyöngyvirág-
fa, májusfa, tyúkszemfa, zelnicze, koczérka.

(Wikipedia)



Az elmúlás és az újrakezdés, a re-
mény és a megújulás fájaként tartja
számon a mitológia a tiszafát (Taxus
baccata L.) Értékes, kiválóan hasz-
nálható fája miatt állományait a kö-
zépkorban szinte teljesen kipusztí-
tották, csak néhány, elszigetelt po-
pulációja tudott fennmaradni.

A tiszafa rendkívül lassú növekedésû,
hosszú életû, s viszonylag korán termést
hozó fafaj. Életfázisának elsõ 10 évében
magassági növekedése évi 2-5 cm, s azu-
tán is csak mintegy 10-25 cm/év növeke-
dést produkál; magassági növekedése
60 éves kora körül kulminál. A vastagsá-
gi növekedése nem éri el az 1 mm/év
nagyságot. (Általában 0,5-0,8 mm.) Fiatal
korban árnytûrõ, árnyigényes fafaj,
amely tulajdonság jelentõsen befolyásol-
ja szaporodási stratégiáját.

Koronája szabad állásban nagy, tere-
bélyes, míg zárt állományokban kes-
keny zászlós; extrém helyzetben szinte
alig van koronája. Parkokban, kertek-
ben már viszonylag korán, 15-20 éves
korban kezd virágot hozni és teremni.
Mind a hím-, mind pedig a nõivarú virá-
gok rügyei már az elõzõ év nyarán ki-
alakulnak, s az õsz folyamán már jól lát-
hatók is. Míg a porzós virágok a hajtá-
sokon nagy tömegben jelennek meg,
addig a termõsek magányosan állnak, s
nagyon hasonlítanak a hajtásrügyek-
hez. Hazai viszonyaink között általában
február végén, március elején virágzik.
Csonthéjas áltermését a kezdetben
zöld, majd augusztus táján pirosodó
magköpeny, arillusz veszi körül. Magja
4-6 mm nagyságú, oldalról kissé lapí-
tott, ibolyásbarna színû, amelyet a ma-
darak elõszeretettel fogyasztanak és ter-
jesztenek (zoochoria). Magjának ezer-
magtömege: 60-70 g. A mag nehezen
csírázik, évekig átfekszik. A csírázóké-
pesség megõrzése érdekében a magva-
kat 6,5–9 hónapig 3-5 °C-on kell tárolni.
Egyes szerzõk szerint jobb a csírázóké-
pesség, ha a magvakat elõször 6 hóna-
pig 15, illetve 25 °C-on – 12 órás váltás-
sal – majd 3 hónapon át 5 °C-on tárol-
ják. Az utóbbi években elvégzett szá-
mos kutatás (Iszku³o, 2004, Pietzarka-

Roloff, 2005) eredményeképpen kije-
lenthetjük, hogy az egyes populációk-
ban egylaki és kétlaki egyedek egyaránt
elõfordulnak. Rendszeresen terem, bár
bõségesnek mondható magtermést
ugyanazon egyed 3-5 évente hoz.

Magról történõ szaporításhoz a ter-
mést – mielõtt a madarak elhordanák –
szeptember elejétõl folyamatosan szed-
hetjük. A magköpenytõl megtisztított
magvakat vízben átmossuk, majd szik-
kasztás után rétegeljük. Mivel egy évig
biztosan átfekszik a mag, ezért a rétege-
lés utáni második év tavaszán lehet vet-
ni. Több évesre tervezett magtárolás
esetén a magvakat -7–10 °C-on, 8-10%
nedvességtartalom mellett lehet tárolni.
Megfelelõ rétegelés mellett is csak az
elvetett mag70-80%-a csírázik ki az elsõ
évben, a többi sokszor még 1-2 évig át-
fekvõ marad. Ennek oka egyrészt az
embrió fejletlensége, másrészt pedig a
maghéj impermeabilitása. (Németor-
szágban a tiszafamag rétegelésének
„házi” módszere a következõ: a magva-
kat szedés után kvarchomokkal keverik
össze, majd egy szövetzsákba rakják és
alaposan beáztatják. Ezek után a zsákot
szabadban felakasztják úgy, hogy az
esõ érje a zsákot. A hideg beköszönté-
vel a zsákokat pincébe helyezik el.)

A csíracsemeték megfelelõ fejlõdésé-
hez és növekedéséhez az árnyékolás

feltétlenül szükséges. A csemeték ma-
gassági növekedése az elsõ évben mini-
mális, csak a második-harmadik évtõl
lehet a csíracsemetéket tûzdelni, majd
további 1-2 év után lehet átiskolázni. 

A tiszafát, illetve annak kertészeti
változatait vegetatív úton is eredménye-
sen lehet szaporítani, amely történhet
hajtásdugványozással vagy oltással.
Dugványozáskor – többek között –
ügyelni kell arra, hogy a dugványt a faj-
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Az év fája

A tiszafa (Taxus baccata L.)
erdõmûvelési tulajdonságai

A tiszafa földfelszín közelében futó gyökérzete (fotó: Frank N.)

Vadkárosított tiszafatörzs (fotó: Frank N.)
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tára jellemzõ állású ágakról gyûjtsük,
máskülönben a késõbbi növekedés el-
tér a fajtajellegtõl (Schmidt, 1996). 

Mind az alapfaj, mind pedig a külön-
bözõ változatok jól tûrik a metszést,
amelyet – erõs növekedés esetén –
évente többször is el lehet végezni. 

A tiszafa rendkívül jónak mondható
sarjadzó- és visszaszerzõ-képességgel
rendelkezik; nemcsak a faegyed töve és
törzse, hanem az ágak is sarjadzóképe-
sek, s ezen tulajdonságát idõs koráig
megtartja. 

Kezdetben karógyökeret fejleszt,
majd a megfelelõ mennyiségû oldal-
gyökérzet megjelenésével szívgyökér-
rendszer alakul ki, amelyre jellemzõ,
hogy erõsen elágazó, nagy kiterjedésû,
azonban annak mélységérõl megoszlik
a szakemberek véleménye. Egyesek
szerint kimondottan mélyre hatoló, míg
mások szerint sekélyen futó gyökerek-
kel rendelkezik. Erõsen kötött, kavi-
csos, köves talajokban a gyökérzete
nem hatol mélyre, mind a vastag, mind
a vékonyabb gyökerek a felszín közelé-
ben futnak. Idõs, részben üreges törzsû
példányok esetén gyakori, hogy az
üreg belsejében új gyökeret ereszt,
ezáltal gondoskodik a víz- és tápanyag-
utánpótlásról. (Hasonló figyelhetõ meg
a hársaknál is.)

A tiszafa-populációk és egyedek
megõrzésére számos lehetõségünk
adódik. A szinte csak porzós egyedek-
bõl álló állományok esetén célszerû
többéves csemeték ültetése, folyamatos
gondozása, vad elleni védelme(!). A
külföldi tapasztalatok azt mutatják,
hogy bükkelegyes tiszafa-állományok-
ban a záródást 60-70%-ra bontják a mi-
nél kedvezõbb virágzás és terméskötés
érdekében úgy, hogy nemcsak a kon-
kurens bükk egyedeket, hanem a kis
koronájú, jelentõsen alászorult tiszafá-
kat is eltávolítják az állományokból. A

tiszafa termésprodukciója szempontjá-
ból meghatározó a koronát ért oldal-
fény is, ennek érdekében a záródást
ötévente ellenõrzik. Az erdõmûvelés
során törekednek a 70-(80)%-os záró-
dás megtartására, ehhez megfelelõ
megoldásnak tûnik – ahogy hazánkban
is – a konkurens egyedek (bükk) gyû-
rûzése. 

Az újulat fejlõdése szempontjából
lényeges, hogy a túlzott fény jelentõsen
hozzájárul a talajvegetáció megerõsö-
déséhez, míg a kevés fény kedvezõtlen
az újulat növekedése szempontjából.
Azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy az újulat magassági növekedése
csak megfelelõ fényviszonyok megléte
esetén biztosított. Az állományok bon-
tása esetén törekedni kell(ene) arra,
hogy a termõs virágú egyedek minden-
képpen szabad állásba kerüljenek. A
természetes úton történõ felújulást je-
lentõsen elõsegíti, ha a talajfelszín avar-
mentes, mivel a lehulló magvak csírázá-
si feltételei sokkal kedvezõbbek. (Szá-
mos külföldi szakirodalom a tiszafát is a

pionír jellegû fajok közé sorolja.) A cso-
portosan megjelenõ újulatfoltok bekerí-
tése sajnos nélkülözhetetlen, mivel vé-
delem nélkül nincs esélye kinõni a „vad
szájából”. 

A tiszafa-állományokat Európa-szer-
te a sarjerdõ- vagy középerdõ-gazdál-
kodás módszereivel tartották fenn a
múltban. Ezen rendszeres erdõnevelési
beavatkozásokkal kialakított élettér je-
lentõsen hozzájárult az állományok és
egyedek fennmaradásához. A száler-
dõk kialakítása nem kedvezett a tiszafa-
állományok fennmaradásához. Európa
azon országiban, amelyekben több és
nagyobb kiterjedésû tiszafa-állomá-
nyok találhatók, a faj és populációinak
megõrzése érdekében a sarj- és közép-
erdõ-alak kialakításával és folyamatos
fenntartásával segítik elõ e ritka nyitva-
termõ életterének bõvülését.

Tiszafa az élet, a halál és a remény
fája, hiszen: If this tree is gone then we
will no longer exist. (Ha ez a fa kihal, az
emberiség is vele pusztul) (Allen Mere-
dith – The Sacred Yew.)

Termés a porzós virágrügyekkel (fotó: Ladislav Paule) Másodéves csíracsemete a Szentgáli Tiszafásban (fotó: Frank N.)

A SEFAG Zrt. 110 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert az Új Széche-
nyi Terv keretében. A 200 millió forintos
összköltségvetésû beruházásból egy új
termesztéstechnológia kidolgozása való-
sult meg, mellyel a jelenleg gazdaságtalan
mûvelésû mezõgazdasági termõhelyeket
jobban ki lehet használni… Az öt kísérleti
helyszín Nagykorpád és Szabás községek
területén található. A projekt során hat fa-
fajt, ill. fajtát hasonlítanak össze kedvezõt-
len termõhelyi viszonyok között. A kísér-
letbe vont fajták: „AF-2” és „Monviso”
ANC olasznyár klónok, „Kopeczky” ma-
gyar nemesnyár klón, „GYK” akác klón,

kontrolként a megyében õshonos szür-
kenyár és ugyan nem õshonos, de jelen-
tõs mennyiségben megtalálható fehéra-
kác szolgál. A projekt 136 hektár teljes te-
rületen 120 hektár üzemi méretû kísérleti
területet foglal magába. A hat fajt, fajtát
közel 5 hektáros parcellákban, négysze-
res ismétlésben hasonlítják össze…

(Fatáj)

Új utak a fatermesztésben

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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A politika megingatni készül azt a
svájci alapelvet, miszerint az erdõ-
terület nem csökkenhet. A Pro Na-
tura* elhatárolja magát az ilyen irá-
nyú törekvésektõl, a hegyi erdõte-
rületek növelésének kérdéséhez
azonban rugalmasan viszonyul.

Bernben az erdõ lett az utóbbi idõ-
ben a feketebárány. A parlamenti elõter-
jesztések egész sora helyteleníti, hogy a
fák túl gyorsan nõnek, az erdõt túl szi-
gorúan védik, az erdõgazdálkodás túl-
zottan szabályozott. Egyes javaslatok
szerint az erdõt mint a táj egy elemét
szintén be kellene vonni a területrende-
zésbe. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi
rejlik az ilyen felvetések mögött és hová
vezethetnek ezek a szándékok, meg
kell vizsgálni a dolgok hátterét.

A legtöbb országgal ellentétben
Svájcban növekszik az erdõterület. Ez a
növekedés természetes azokon a terü-
leteken, melyeket már nem mûvelnek –
az erdõleltár szerint az utolsó 21 évben
az átlagos növekedés 47 km2 volt éven-
te, ami több mint 10 hektárt jelent na-
ponta. Mindez elsõsorban a magasab-
ban fekvõ régiókra érvényes, az Alpok-
ban, illetve az Alpok déli oldalán. Más
régiókban, így az ország középsõ ré-
szén és az alpesi turistaközpontokban
is, az erdõterület nagysága állandó. Sõt
ezeken a helyeken növekvõ nyomás
nehezedik az erdõkre a települések ter-
jeszkedése miatt.

Nem a törvények hatására 
növekszik az erdõterület

Svájcban még érvényben van az a tör-
vény, mely szerint az erdõterületet nem
szabad csökkenteni. Ha kivételes eset-
ben mégis engedélyezik az erdõirtást,
akkor azt az adott területen egyenérté-
kû erdõvel kell pótolni. Az erdõirtás
alatt általában az erdõk lakó-, illetve
mezõgazdasági területté való átalakítá-
sát értjük. A fakitermelés nem tekinthe-
tõ irtásnak, miután a terület a felnövek-
võ újulat révén továbbra is erdõ marad.

Az erdõterület jelenlegi növekedésé-
nek azonban nem ez a törvényi elõírás
az oka, sokkal inkább az a mezõgazdál-
kodási gyakorlat, mely elõsegíti az egy-
kori legelõk beerdõsülését, melyek mû-
velése már nem kifizetõdõ.

Az erdõnek az ember, illetve a ter-
mészet számára nyújtott sokféle hasz-

nát és elõnyét tekintve egy nagyméretû
erdõterület alapvetõen jó dolog. A par-
lagterületek beerdõsülése nem jelent
mást, mint hogy a természet visszaveszi
azt, amit az ember elhódított tõle. Egy-
kor Svájc területének háromnegyedét
erdõ borította, jelenleg ez az arány 31%.
A természet szempontjából nem jelent
problémát, ha az ország egyes területe-
in ismét helyreáll az eredeti állapot. Az
emberi hatásnak nem kell mindenütt
érvényesülnie.

Ugyanakkor az erdõterület növekedé-
se a természeti és kulturális értékek, illet-
ve a tájképi vonzerõ csökkenéséhez is
vezethet. Gyakran elõfordul, hogy az er-
dõ az extenzív mûvelésû, elszórtan cser-
jékkel tarkított legelõk irányába terjesz-
kedik, melyek fajkészlete igen változa-
tos. Ezért a Pro Natura Egyesület támo-
gatja az ökológiai szempontból értékes
területek célzott kezelését. Miután nyil-
vánvalóan hiányzik az agrárérdek ezek-
nek a területeknek a mûveléséhez, ezért
a fenntartáshoz közpénzre van szükség.
Erre a célra a Pro Natura Egyesület a me-
zõgazdasági költségvetésbõl megfelelõ
források elkülönítését szorgalmazza.

Erdõsítések helyett értéknövelõ
intézkedések

Azt a svájci szabályozást, mely szerint a
nemzeti erdõterület nem csökkenthetõ,
a Pro Natura Egyesület sikeres modell-
nek tekinti, ezért nem kíván ezzel kap-
csolatban vitába bocsátkozni. Azokban
a régiókban azonban, ahol az erdõterü-
let növekszik, a jövõben a már meglévõ
lehetõségeket kell kihasználni, vagyis
az engedélyezett erdõirtásoknál az er-
dõsítéssel szemben a természet- és táj-
védelmi intézkedéseknek kell elsõbb-
séget adni. Az ilyen intézkedések pél-
dául a többszintes erdõszegélyek kiala-
kításától vagy az erdõrezervátumok lét-
rehozásától egészen a szárazon rakott
kõfalak építéséig terjedhetnek. Ennek
megfelelõen a Pro Natura Egyesület a
jogszabályban meghatározott erdõfoga-
lom rugalmas értelmezését támogatja:
Az erdõvel határos legelõterületek be-
erdõsülése akár évtizedekig is eltarthat,
ezért a Pro Natura Egyesület azt javasol-
ja, hogy ezeket a területeket hosszú tá-
von ne erdõként tartsák számon. Jelen-
leg a beerdõsülõ területeket legkésõbb
20 év elteltével mindenhol az erdõ ka-
tegóriába sorolják.

A Pro Natura Egyesület szerint egyes
parlamenti indítványok túl messzire
mennek, és kedvezõtlen eredményre
vezetnének. Ilyen például az a javaslat,
hogy Svájc egész területén – tehát nem
csak a hegyvidéken, ahol az erdõterület
növekszik – az erdõirtásokat ne kelljen
erdõtelepítéssel kompenzálni a kiemelt
mezõgazdasági, valamint ökológiai és
tájképi szempontból értékesebb terüle-
tek kímélése céljából. Ez ahhoz vezet-
ne, hogy az ország intenzíven mûvelt
vidékein az erdõterület minden irtás al-
kalmával csökkenne.

Egy másik indítvány szerint az erdõ-
területet a területrendezési gyakorlat-
ban a települések és a mezõgazdaság
igényeinek kellene alárendelni. Ebben
az esetben azonban a települések igé-
nyeinek semmi sem szabna gátat. A Pro
Natura Egyesület határozottan tiltakoz-
ni fog az ilyen változtatások ellen, mert
az semmiképpen sem engedhetõ meg,
hogy éppen az Erdõk Nemzetközi Évé-
ben döntsenek az erdõterületek kárára.

* * *
Marcus Ulber, a Pro Natura Egyesü-

let erdõ- és területrendezési szakértõje
(Svájc)

Megjelent a Pro Natura magazin
1/2011. számában (http://www.prona-
tura.ch/magazin)

Fordította: Jacsman János 
Lektorálta: Papp Mónika

Égig érõ
erdõ
Megkezdõdött a „Bosco Verticale” el-
nevezésû tornyok építése Milánóban.
Érdekessége, hogy az épületeket növé-
nyekkel vonják be kívülrõl, így úgy
fognak kinézni, mintha egy égig érõ er-
dõ nõne az olasz város közepén. Kü-
lönleges építkezésbe fogtak Milánó-
ban. Az észak-olasz városban két –
egyenként 27 emeletes – felhõkarcoló
épül, melyekbe egy hektárnyi erdõt
fognak beültetni. A növények a házak
falán és a kiugró erkélyeken kapnak
majd helyet. 730 fát, ötezer bokrot és
megközelítõleg 11 ezer darab talajtaka-
ró növényt helyeznek el a tornyokon…

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/
egig-ero-erdot-epitenek-2068910

Ahol erdõ van, maradjon továbbra is erdõ

* Pro Natura: Svájc legrégebbi és legnagyobb közhasznú természetvédelmi civil szervezete
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Az Erdélyi Magyar Mûszaki-
Tudományos Társaság Erdé-
szeti Szakosztálya, az Országos
Erdészeti Egyesület Erdélyi He-
lyi Csoportja és az Erdészeti
Tudományos Intézet szervezé-
sében 2011. október 21-22.-én
tartották szakkonferenciájukat.
Az idei téma „Aktuális kihívá-
sok a Kárpát-medence erdõ-
gazdálkodásában” volt. A ren-
dezvény során a résztvevõk
visszatekintettek az elmúlt tíz
év közös tevékenységére. 

A tanulmányi kirándulás so-
rán a környék erdõgazdálkodásával és
nevezetességeivel ismerkedtek a résztve-
võk. Ellátogattak egy gyergyói erdõtele-
pítéshez, a gyergyószárhegyi Lázár-kas-
télyba, a Libán tetõre, bejártak egy kiter-
melendõ erdõrészletet, majd megtekin-
tették a zeteváraljai víztározót. A kimerítõ
túra során felmásztak az Egyeskõhöz, és
a jobb erõnlétûek a Nagyhagymás csú-
csára is eljutottak. 

A szakkonferencián dr. Köllõ Gábor,
az EMT elnöke köszöntötte a nagyszámú
résztvevõt. Szakács Sándor, az EMT Er-
dészeti Szakosztály elnöke és Orbók Ilo-
na titkár vetítettképes elõadás során is-
mertették az elmúlt tíz év legfontosabb
történéseit. A szakosztály 2001. szeptem-
ber 20-án alakult Tusnádfürdõn több
mint 65 taggal. Céljai között szerepelt az
erdélyi magyar szakemberek tevékeny-
ségének összehangolása, a Kárpát-me-
dencei erdész szakemberek közötti kap-
csolat építése, szakkonferenciák és ta-
nulmányutak szervezése, a magyar erdé-
szeti szaknyelv ápolása.

Az elsõ szakkonferenciát 2001. októ-
ber 22-23-án szervezték meg Csíksom-
lyón. Az alakuló konferencia zárónap-
ján együttmûködési megállapodás jött
létre az EMT erdészeti szakosztálya és a
következõ magyarországi  szervezetek
között: Erdészeti és Faipari Dolgozók
Szakszervezete, Erdészeti Tudományos
Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki  Kar, Állami Erdészeti
Szolgálat. Ezen a találkozón határozták
el, hogy évi szaktalálkozókat szervez-
nek minden év októberében, közösen a
megállapodást aláíró társszervezetek-
kel. Az Országos Erdészeti Egyesület
2002. október 11-12-én Ojtozban szer-
vezett konferencián csatlakozott az alá-
írókhoz. Itt döntötték el a résztvevõk,
hogy tematikus konferenciákat szervez-
nek a jövõben. 

A szakkonferenciák a következõ évek-
ben, helységben és témakörben zajlottak:
2003: Homoródfürdõ (erdõgazdálkodás
jelene, jövõje), 2004: Zágon (vadgazdál-
kodás), 2005: Gyilkostó (természetvéde-
lem), 2006: Predeál (vízgazdálkodás),
2007: Szováta (Kárpát-medencei Erdé-
szek II. Találkozója – az elsõt 2007 szep-
temberében, Budapesten rendezte az
OEE), 2008: Félixfürdõ (alföldi erdõgaz-
dálkodás, újraerdõsítés), 2009: Gyimes-
középlok (erdõgazdálkodás és vidékfej-
lesztés), 2010: Bálványos („Küzdj a klíma-
változás ellen, ültess erdõt, használj fát!”).

A konferenciákat mindig tanulmányi
kirándulásokkal egybekötve szervezték
meg, hogy a résztvevõk megismerhessék
a környék erdészeti jellegzetességeit, no
meg kulturális értékeit. 

Így látogathatták meg a bükszádi kõ-
bányát, az Ojtozi szorost, a Rétyi nyírt, a
sepsiszentgyörgyi múzeumot, jártak Ivó-
ban, a Madarasi Hargitán, túráztak a Gyil-
kostónál, vagy ízelítõt kaptak a moldvai
kolostorokból, megtekinthették a Pra-
hova-völgyi vadpatak-szabályozásokat, a
vadászati múzeumot, a híres görgényi er-
désziskolát, a marosvécsi kastélyt, meg-
mászhatták a Mezõhavast, láthattak exó-
ta fajokat a székelyhídi erdészet terüle-
tén, leróhatták kegyeletüket Kazinczy
Ferenc emlékházánál és az Uz-völgyét
védõ székely hõsök sírjánál, sétálhattak
az Uz-völgyi víztározó hatalmas gátjának
belsejében vagy a gyimesi határállomás-
ról fölmehettek az Apahavasra, megis-
merhették Erdõvidék nevezetességeit
vagy a Bálványosvártól a Torjai büdös-
barlangig végigjárhatták a sárgába hajló
bükkösöket.

A 2003-as évtõl kezdõdõen az ERTI-
vel közösen minden nyáron tanulmányi
kirándulásokat szerveztek, felváltva Ro-
mániában illetve Magyarországon, és az
utolsó idõben ezek határain kívül is.

2003-ban a Mátrában, -
2004-ben a Székelyföldön és
Brassóban, 2005-ben Somogy-
ban, 2006-ban a Nyugati Kár-
pátokban és a Retyezátban,
2007-ben az Õrségben és
Ausztriában, 2008-ban Mára-
marosban és Moldvában,
2009-ben Észak-Magyarorszá-
gon és Szlovákiában, 2010-ben
a Vaskaputól a Duna-deltáig,
2011-ben Boszniában és Hor-
vátországban ismerkedtek a vi-
dékek kultúrájával és erdésze-
tével. 

Az együttmûködés során 2003-tól
minden évben az EMT Erdészeti Szak-
osztályának küldöttei részt vettek az OEE
Vándorgyûlésein, 2004-tõl a MEGOSZ
évi nagyrendezvényein.

2010. május 18-án, a Sellyei Erdészet
tanácstermében megalakították az OEE
Erdélyi Csoportját, amelynek 39 tagja
van. 

A részletes történeti beszámolót köve-
tõen további elõadások következtek. Dr.
Szabados Ildikó (ERTI), a konferencia le-
vezetõ elnöke visszatekintést adott a tíz-
évnyi erdészeti kutatásról, mely összekö-
tõdik az erdélyi kollégákkal. Sándor Al-
pár, a Zetelaki Magánerdészet vezetõje
elõremutató metodikát ismertetett a faki-
termelési károk értékelésére. Nyull Ba-
lázs, a DigiTerra Kft. vezetõje az erdésze-
ti célú térinformatika tizenöt éves ered-
ményeit mutatta be. Dr. Melles Elõd, a
gyergyói Erdõrendészeti Hivatal vezetõje
a székelyföldi magánerdõ-gazdálkodás
aktuális kihívásairól számolt be. Dr. Ta-
kács László, a SEFAG Zrt. erdõtelepítési
perspektíváiról tartott szakszerû, tudo-
mányos elõadást. Dr. Gyúró Éva, a
NYME professzora újszerû elõadást tar-
tott „Zöld infrastruktúra a Kárpát-meden-
cei Tündérkert szolgálatában” címmel,
mely a zöld folyosók és területek terve-
zési újdonságairól számolt be. Kádár Ti-
bor, a baróti Magánerdészet vezetõje a
Kárpát-medencei erdõgazdálkodás re-
gionális szellemiségét ismertette. Ormos
Balázs, nyugalmazott fõtitkár az OEE
képviseletében átadta Zambó Péter, az
OEE elnökének és Lomniczi Geregely fõ-
titkárnak szívélyes üdvözletét. Elõadásá-
ban a Vidékfejlesztés a Kárpát-medencé-
ben címmel mutatott rá az egymásra
utaltságunkra, mind a természeti egysé-
get, mind a közös értékeinket illetõen. 

Szakács Sándor, Orbók Ilona,
Ormos Balázs

Szakkonferencia Csíksomlyón

Fotó: Ormos Balázs  
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A VM színháztermében dr. Fazekas Sán-
dor miniszter nyitotta meg a rendezvényt
„Az erdõk helye a vidékfejlesztésben” c.
elõadásával. Bevezetõjében megemlítet-
te, hogy a kisújszállási gimnáziumban az
a Tóth Albert ismertette meg az alföldi er-
dõk rejtelmeivel, aki kezdeményezte a
jövõre 20 éves jubileumát ünneplõ me-
zõtúri Kaán Károly-vetélkedõt. 

„Az Európai Unió vidékfejlesztési po-
litikájáról tudnunk kell, hogy az EU
olyan politikát kíván megvalósítani a kö-
vetkezõ költségvetési ciklusban, amely
új munkahelyek létrehozásával, a meg-
újuló energiák alkalmazásával, hatékony
környezet- és természetvédelemmel, a
biogazdálkodás térnyerésével sokkal
zöldebb és élhetõbb vidéket teremt. Az
Európa 2020 Stratégiához, valamint az
EU 2014 és 2020 közötti programfinan-
szírozási idõszakához igazodva a ma-
gyar Nemzeti Vidékstratégia azt a célt
szolgálja, hogy 2020-ig érezhetõ javulás
legyen a vidék társadalmi és gazdasági

életében. Ezeket a szempontokat is fi-
gyelembe vette minisztériumunk, ami-
kor az erdõk védelmére, az erdõgazdál-
kodás fejlesztésére vonatkozó irányokat
a Nemzeti Vidékstratégiában meghatá-
rozta, és a részleteket a Nemzeti Erdõ-
programban kidolgozta. A program az
erdõk állapotának javítását, az erdõterü-
letek arányának növelését, az erdõk
többcélú hasznosítását, és az erdõgaz-
dálkodás hatékonyabbá tételét szolgálja.
A programból a következõ stratégiai te-
rületeket emelném ki. Az egyik legfonto-
sabb cél, hogy a vidék fellendítésének
érdekében új munkahelyeket hozzunk
létre. Nagy kézimunka-igénye miatt a
kertészet mellett az erdõgazdálkodás az
egyik legjelentõsebb ágazat a vidéki
munkahelyteremtésben. Továbbra is cél
az erdõvel borított területek növelése,
elsõsorban a kedvezõtlen adottságú me-
zõgazdasági területek erdõsítésével. A
munkahelyteremtés és az erdõsítés érde-
kében fel kell gyorsítanunk az erdõtele-

pítéseket, hogy az erdõ által borított te-
rületek nagyságát mielõbb 20-ról 27 szá-
zalékra növeljük. Ez 700 ezer hektárt je-
lent. Az erdõtelepítések egyik fontos
színtere az Alföld, ahol igen alacsony az
erdõsültség, és óriási a munkanélküli-
ség. Magyarországon 2011-tõl már nem-
csak az állami tulajdonú, hanem a magán-
erdõk is részt vesznek a közmunka
programban. Ezt az új lehetõséget sze-
retnénk fenntartani és bõvíteni.”

„A vidék és az erdõgazdálkodás jö-
võjét olyan globális tényezõk és célok
alakítják, mint az éghajlatváltozás, a
biológiai sokféleség megõrzése, a víz-
készletek fenntartható kezelése, a nö-
vekvõ népesség biztonságos élelmi-
szerrel történõ ellátása. A kihívásokra
csak akkor tudunk hathatós válaszokat
adni, ha támogatjuk az agrárkutatást.
Élõ kapcsolatot kell kiépíteni a kutatás,
az innováció és a gyakorlati alkalmazás
között. Elõ kell mozdítani az informá-
ciócserét, hogy a tudomány is megkap-
ja a szükséges visszajelzéseket a gya-
korlati alkalmazás irányából.

Az innovációnak, a kutatás-fejlesz-
tésnek továbbra is hangsúlyos szerepet
kell kapnia a magyar vidék, és ezen be-
lül az erdõgazdálkodás jövõjében. A
kedvezõ politikai és jogi környezet ki-
alakítása, valamint a szükséges pénz-
ügyi források biztosítása és hatékony
felhasználása közös felelõsségünk.”

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes elõadásának felolvasása után dr.
Mátyás Csaba akadémikus az éghajlat-
változással kapcsolatos teendõink meg-
fontolásának szükségességére hívta fel
a figyelmet. Dr. Borovics Attila, az ERTI
fõigazgatója a kutatás jelenlegi helyze-
tét és jövõbeni teendõit elemezte.

Az erdészeti tudomány ünnepe
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Dr. Náhlik András dékán a tartamos
nagyvadgazdálkodásról szólt, kiemel-
ve, hogy a ’80-as évek túlszaporodott
állománya mára sem sokat változott.
Dr. Jung László elnök (FAGOSZ), vezér-
igazgató az erdõ hazai energiaellátásá-
ban való szerepét boncolgatta.

Kristóf Ákos osztályvezetõ (VM) az
erdei iskolák oktatásban betöltött szere-
pét méltatta.

A hozzászólók közül dr. Sárvári Já-
nos, a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke fel-
kérte a kutatást, hogy tárja fel az erdé-
szeti jogcímeken igénybe vehetõ forrás
elégtelen felhasználásának okait és
tegyen javaslatot az orvoslásra. Felhívta
a figyelmet arra, hogy a szakirányítás tá-
mogatásának megszûnése be nem lát-
ható következményekkel járhat. 

Dr. Csányi Sándor vadbiológus a té-
mában végzett aktuális kutatásokról,
Kiss János az ágazatunkat érintõ korlá-
tozásokról szólt. Szabó Nándor, Borkó
Károly és Horváth Árpád magánerdõ-
gazdálkodók tevékenységük ellehetet-
lenülésérõl, a „hivatal packázásáról” és
az eddig soha be nem tartott erdõtelepí-
tés mértékérõl ejtettek néhány kereset-
len szót, bízva abban, hogy legalább évi
10 ezer hektár új erdõ telepítése meg is
valósul.

Zétényi Zoltán felhívta a figyelmet az
erdészeti kommunikáció fontosságára. 

A tudósító Kristóf Ákos elõadásának
zárómondatával Weöres Sándort idézi:

„Az igazság nem mondatokban rej-
lik, hanem a torzítatlan létezésben.”

Szöveg és kép: Pápai Gábor 

2011. december 14-én volt 90. évfordu-
lója az 1921. december 14-i sorsdöntõ
soproni és Sopron környéki népszava-
zásnak. Ez volt a magyar reménykedés
elsõ boldog napja. 

Ezt a népszavazást megelõzte a nyu-
gat-magyarországi felkelésünk. Ezt az
ellenállást az robbantotta ki, hogy a
gyõztes nagyhatalmak nem általános
kárpát-medencei népszavazással alakí-
tották ki az új magyar államhatárt, ha-
nem Európa keleti részén Németország
és Szovjet-Oroszország ellen egy új és
nagy katonai szövetséget szerveztek, és
ebben hazánkat ellenségnek minõsítve,
új határunkat kizárólag katonai-straté-
giai szempontok alapján alakították ki,
nem vették figyelembe gróf dr. Teleki
Pál világhírû színes néprajzi térképét,

nemzetünk 1/3-át idegen uralom alá
kényszerítették. 

(Ha a gyõztes szomszédokat érde-
meik kielégítésére magyarországi terü-
letek elcsatolásával akarták megjutal-
mazni, akkor legalább kárpát-medencei
általános népszavazással kellett volna
új határunkat kialakítani. Ebben az eset-
ben kizárólag a 48%-os arányt kitevõ
magyar anyanyelvû lakosság szavazatai
alapján a 325 ezer km2 nagyságú Ma-
gyar–Horvát Királyságot 156 ezer km2-
en kellett volna kialakítani kizárólag a
magyar lakosságot figyelembe véve. Ily
módon az új határ Pozsonytól Kassa,
Ungvár, Nagyvárad, Kolozsvár, Torda,
Székelyföld, Arad, Temesvár, Zenta,
Szabadkán át húzódott volna a Dráva
folyó természetes vonala mentén.) 

Hogy az ellenünk irányuló gyûlölet
még nagyobb legyen, Ausztriának Ma-
gyarországból is jutattak területet azzal,
hogy az Olaszországnak ajándékozott
Dél-Tirolért fájdalomdíjként Magyarország
rovására adományozzanak végkielégítést.
Azért tették ezt, mert a gyõztesek a Német
Birodalom és Ausztria egyesülésétõl, az
ún. „Anschluss-tól” féltek a legjobban. 

Selmecbányáról 183 év után a Bánya-
és Erdõmérnöki Fõiskola frontról haza-
került tartalékos tiszt diákjai kiürítették
az intézetüket, és 1919 márciusában dr.
Thurner Mihály soproni polgármester
fogadta be õket. Nem akart a Fõiskola
Ausztria miatt újból menekülni, ezért
fegyvert fogtak és 1921. szeptember 8-
án Soprontól nyugatra, Ágfalva község-
ben az aznapi, soproni díszbevonulásra
felsorakozott osztrák zászlóaljat megtá-
madták és kiûzték hazánkból. 

A soproni népszavazás

(folytatás a 17. oldalon)
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Az OEE Észak-alföldi Régiója, az MTA-
DAB erdészeti, vadgazdálkodási, ter-
mészetvédelmi munkabizottsága és az
Erdészeti Tudományos Intézet szakmai
konferenciát rendezett Püspökladány-
ban. Köszöntötték dr. Tóth Béla c.
egyetemi tanárt, az ERTI tudományos
tanácsadóját kilencvenedik születés-
napja, valamint 70 éves OEE-tagságá-
nak alkalmából.

Megkoszorúzták az ERTI Püspökla-
dányi arborétumában az alföldfásítás
munkáiban kiemelkedõ elõdök – Kaán
Károly, Magyar Pál, Tury Elemér – szob-
rait. Gencsi Zoltán régióképviselõ, a
Debreceni Helyi Csoport elnöke ismer-
tette életútjukat. Kaán Károly szobránál
Gencsi Zoltán és Dufla Ferenc az OEE
képviseletében, valamint dr. Tóth Al-
bert, a Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor vezetõje helyezett el a ko-
szorút. Magyar Pál szobránál dr. Nemes-
sályi Zsolt és dr. Gabnai Ernõ az MTA
DAB képviseletében, valamint dr. Tóth
Albert hajtott fejet. Tury Elemér szobrá-
nál Kiss Zsigmond alpolgármester Püs-

pökladány város önkormányzata nevé-
ben, Csiha Imre, a Kísérleti Állomás
igazgatója az Erdészeti Tudományos In-
tézet nevében koszorúzott.

Gencsi Zoltán összefoglalta az al-
földfásítás történelmi, táji, környezeti,
és társadalmi jelentõségét. 

A Mûvelõdési Házban dr. Oroszi
Sándor „Az Alföldfásítás szakmatörté-
neti mérföldkövei” címû elõadásában
rávilágított a sikeres tájalakító munka
társadalmi, gazdasági hátterére, az al-
földfásítási törvény, és ennek következ-
tében meginduló szakmai munka jelen-
tõségére. Kaán Károly 1919-ben kiadott
jelszava: „Erdõt az Alföldre” nem egy-
szerû politikai jelszó volt, hanem egy-
ben gazdasági, társadalmi, környezeti
szükségszerûséget jelzõ cselekvési
szándék is. Az alföldfásítási törvény ha-
tására részletesen felmérték a fásítható
területeket. Az összeírás során mintegy
4,5 millió hektárt jártak be a szakembe-
rek. Ebben a politikai, társadalmi kör-
nyezetben jött létre 1920-ban a Kecske-
méti homokfásítási kirendeltség, majd

1924-ben a Püspök-
ladányi Kísérleti
Állomás. A hábo-
rút követõen új
lendületet vett a
fásító mun-
ka.1949-ben ké-
szült el az ország-
fásítás általános
terve, majd az elsõ
ötéves terv hatásá-
ra indult el a máig
tartó munka. Nagy
lendületet jelentett
az erdõterületek

növekedésében a cellulóznyár-prog-
ram, mely a mezõgazdasági területek
erdõsítését tûzte ki célul.

Dr. Tóth Albert „Kaán Károly és Ma-
gyar Pál élõ öröksége” címû elõadásá-
ban számadatokkal támasztotta alá a
Kaán Károly természetismereti vetélke-
dõ jelentõségét a gyerekek környezeti
nevelésében. A résztvevõ gyerekek és
iskolák száma jelzi, hogy ezek a vetél-
kedõk hatása túllép az intézményi kere-
teken. Példákat sorolt arra, hogy a ver-
senyek résztvevõi közül hányan kerül-
tek természettudományi pályára és ér-
tek, érnek el ma is jelentõs szakmai
eredményeket határainkon belül és a
nagyvilág jelentõs egyetemein is. A ver-
senyeken résztvevõk száma azonban
alkalmas arra is, hogy a gyerekek gon-
dolkodásába elültesse a természet sze-
retetét a természeti értékek megbecsü-
lését. A Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor munkájának ismertetése
során rámutatott arra, hogy a közel 40
éves múltra visszatekintõ szakmai alko-
tóközösség Magyar Pál munkájának is
köszönhetõ.

Dr. Bach István „A nemesítõi telep-
tõl a gyakorlati fajtahasználatig. Vissza-
tekintés a hazai nyár kísérleti rendszer
fejlõdésére” címû elõadásában össze-
foglalta a hazai fajtakísérleti munka
eredményeit. Dr. Tóth Béla munkássá-
ga lehetõvé tette, hogy az ERTI és az
OMMI együttmûködésének eredmé-
nyeként Európa egyik legkiterjedtebb
erdészeti tartamkísérleti rendszere lét-
rejöhessen. Az évtizedeket felölelõ, a
nyártermesztésre alkalmas területekre
kiterjedõ munka eredménye, hogy ma-
gas hozamokat biztosító, kár- és kóro-

Beerdõsülõ alföld – élhetõ táj
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kozókkal szemben rezisztens, stabil ge-
netikai alapokon állhat a hazai nyárter-
mesztésünk. Fontos volt a kutatók, a
hatóság és a tõ melletti szakemberek
szoros együttmûködése.

Kiss János „Az Észak-Alföld erdõte-
rületeinek gyarapodása” címû elõadá-
sában a régióhoz tartozó három megye
erdõsítési adatait elemezve értékelte a
térségben zajló folyamatokat. Mint el-
mondta, a támogatási rendszer minden
változása követhetõ a telepítési adatok-
ból is. 

Csiha Imre „Kilenc évtized” címû
elõadásában az elsõ világháborút le-
záró területvesztés hatásait ismertette. A
kilencven év történéseihez tartozik,
hogy ágazatunk megduplázta erdõterü-
leteinket, és jelentõsen emelte eredeti
erdõállományaink fatermõ képességét
is. Dr. Tóth Béla életútja erre az idõszak-
ra esett. Errõl a munkáról kaptunk rövid
összefoglalót. Dr. Tóth Béla továbbta-
nulási lehetõségét alapvetõen határozta
meg a Klebelsberg-féle tanügyi reform,
mely megnyitotta a középiskolák ka-

puit a falusi, tanyai gyerekek elõtt. (A
„Gyökerek és lombok” ötödik köteté-
bõl részletesen megismerhetjük életút-
ját. A szerk.)

Kiss Zsigmond, Püspökladány alpol-
gármestere köszöntõjében kiemelte a
város és a kutatóintézet együttmûködé-
sének jelentõségét. A város lakóinak el-
sõdleges, szinte egyedüli rekreációs le-
hetõséget teremtett a múltban is és te-
remt ma is a Farkassziget és az ott talál-
ható arborétum. A térségi erdõtelepítési
programok jelentõs munkalehetõséget
nyújtanak a város lakosságának.

Kovács Gábor „Dr. Tóth Béla, a tõ-
melletti tudós” címmel megtartott elõ-
adásában kiemelte, hogy Béla bácsi
személyében egy olyan kutató alkotott,
aki mindig nyitott volt a gyakorlati prob-
lémákra. Aki nemcsak szakcikkeiben,
hanem a terepi bemutatókon is meg-
osztotta gondolatait kollégáival. 

Dr. Nemessályi Zsolt professzor hoz-
zászólásában az MTA Debreceni Aka-

démiai Bizottsága nevében köszöntötte
Béla bácsit. Elmondta, hogy az ünne-
pelt által alapított, közel 37 éve tevé-
kenykedõ Erdészeti Vadgazdálkodási
és Természetvédelmi munkabizottság
munkája nagymértékben járul hozzá az
erdészeti kutatási eredmények haszno-
sításához.

A rendezvényt követõen a Dorogi
Márton Mûvelõdési Házban „Erdõn te-
rem, erdõben él” címmel gyerekek
számára rendezett az ERTI délutáni prog-
ramot. A rendezvényen erdei termések-
kel, erdei fák leveleivel, faanyagával,
kérgével és fából készült játékokkal is-
merkedhettek meg a gyerekek.

Szöveg: Csiha Imre
Fotó: Pápai Gábor

Fotó: Rásó János
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Szinte kizárólag csak a szakmát képvise-
lõk részvételével került sor az Erdõk
Nemzetközi Éve hazai záróeseményére.
A rendezvény mottója: „Többcélú erdõ-
gazdálkodás a vidékfejlesztés és a termé-
szet védelmének szolgálatában”. A ren-
dezvényen került átadásra a „Kétmillio-
modik hektár magyar erdõ emlékérem”
és a „Szakszerû erdõgazdálkodásért díj”.

A résztvevõket a házigazda dr. Faze-
kas Sándor miniszter nevében dr. Karde-
ván Endre államtitkár köszöntötte. Üd-

vözlõ beszédében kiemelte, hogy a tárca
nagy fontosságot tulajdonít az erdõgaz-
dálkodásnak a vidékfejlesztés területén.
Elismerte a magyar erdészek, erdõgaz-
dálkodók eddigi tevékenységét és bizto-
sította a résztvevõket arról, hogy a jövõ-
ben is a lehetõségekhez képest támogat-
ni fogják az ágazat tevékenységét. Az ál-
lamtitkár megismételte a vidékfejlesztési
miniszter által a Tudomány Ünnepén egy
hónapja mondottakat, miszerint az erdõ
a magyar vidék meghatározó eleme, az
erdõgazdálkodás pedig a jövõ vidékfej-
lesztésének egyik kitörési pontja lehet. 

Vajai László fõosztályvezetõ az oslói
Erdészeti Konferencia eredményeinek

oldaláról vezette le mondanivalóját.
Magyarország erdõgazdálkodása az eu-
rópai rendszer része. A feladatok sokré-
tûek és kiemelt figyelmet kell fordítani
az új kihívásokra. A Minisztérium az Eu-
rópai követelményeket ülteti át a kor-
mányszintû végrehajtási intézkedések-
be.

Dr. Seregi János, az állami erdõgaz-
daságokat irányító Magyar Fejlesztési
Bank ügyvezetõ igazgatója beszámolt
az erdõgazdasági cégcsoport irányításá-
val kapcsolatos tevékenység elsõ évé-
rõl. Elmondta, hogy a részvénytársasá-
gok vezetõsége nagyobb önállóságot
kapott. Az MFB a cégek felügyelõ bi-
zottságaiba delegált munkatársai révén
közvetlen kapcsolatban áll a vállalatok
menedzsmentjével. A cégcsoport szint-
jén megvalósuló közös intézkedések,
többek között a közös beszerzések
több száz millió Ft megtakarítást ered-
ményeztek. A közvélemény tájékoztatá-
sára elindították a „Mi erdõnk” lapot,
amelyik a 22 erdõgazdaság közös kiad-
ványa. Az elmúlt évben az állami erdõ-
gazdaságok árbevétele elérte a 78 milli-
árd forintot. Az adózás elõtti eredmény
pedig 1,4 milliárd forintot tett ki. Az
idén a cél a szinten tartás, illetve a mun-
kahelyek megõrzése. Így a cégek elé
nem tûztek ki jelentõs növekedési célt.

Dr. Oravecz Márton, az MgSzH elnö-
ke ismertette a Hivatal munkáját. Beszá-

molt a körzeti erdõtervezés jelentõségé-
rõl és eredményeirõl, az erdõmonito-
ring rendszerek mûködésérõl, az erdé-
szeti szakigazgatás feladatairól. Kiemelt
eseményként szólt az év folyamán 2500
szakembernek tartott szakirányítói to-
vábbképzésekrõl.

A program következõ eseménye az
elismerések átadása volt. A díjak átadá-
sának fényét emelte Szabó Dóra közre-
mûködése, aki a 2011. évi Miss Earth
Hungary cím nyertese, az Országos Er-
dészeti Egyesület Közönségkapcsola-
tok Szakosztályának tagja, a természet-
védelem ügyének jószolgálati nagykö-
vete.

A „Szakszerû Erdõgazdálkodásért”
szakmai díjat az MgSzH az erdészeti
igazgatás szakmai munkáját segítõ, tá-

mogató, illetve a magyar erdõk fenntar-
tása érdekében végzett eredményes te-
vékenység elismeréseként alapította. A
díj a szakmai életpálya értékmutatója,
az erdészeti munkák szakmai irányítá-
sát végzõ azon erdészeti szakszemély-
zet tagjai számára adományozható, akik
közvetlenül vagy közvetve az erdõk
változatosságának megõrzése, az erdõk
fenntartása és felújítása, védelmi és
közjóléti szolgáltatások biztosítása és az
erdõterület bõvítése érdekében fejtet-
ték ki tevékenységüket, és hozzájárult-
ak az erdészeti igazgatási munka szín-
vonalának emeléséhez is. A díjat ez év-
ben Asztalos István erdõmérnök, erdé-
szeti szakirányítónak ítélték oda. A díj
átvétele utáni lehetõséget megragadva
a köszönõ szavak mellett Asztalos Ist-
ván kitért arra is, hogy a magánerdõ-
gazdálkodás legnagyobb akadályozó
tényezõje az MVH gyakorlata a kifizeté-
sek és a fellebbezések elbírálásának te-
rületén. Véleménye szerint az erdõsíté-
sek ütemének csökkenése ennek tud-
ható be. 

A „Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ” emlékérmet az Országos Erdésze-
ti Egyesület és az MgSzH Erdészeti Igaz-
gatósága a sajtó azon képviselõi teljesít-
mény elismerésére alapította, akik a
magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdál-
kodással kapcsolatos információknak
kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyi-
lagossággal közvetítik. Az emlékérmet

Évzáró konferencia a VM-ben
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az idei évben Vereb István újságíró kap-
ta. Vereb István 1994 óta dolgozik a ha-
zai médiában. Munkája során az erdõ és
erdõgazdálkodás kitüntetõ figyelmet
kapott. 2006 óta foglalkozik a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. kommunikáció-
jával. Koordinálja az erdészeti társaság
kommunikációs tevékenységét, mun-
kájához tartozik az országos és helyi
médiumokkal való kapcsolattartás, ese-
mények médiaszervezése. 2006 óta az
Országos Erdészeti Egyesület Debrece-
ni Helyi Csoportjának, valamint a Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztálynak ak-
tív és tevékeny tagja. 

A díjazott köszönõ szavaiban meg-
említette, hogy az erdészeti kommuni-
kációban tapasztalható a fejlõdés. Véle-
ménye szerint nagyon jó hatása van a
Magyar Televízióban az erdõgazdasá-
gokról készült sorozatnak és A mi er-
dõnk magazinnak. Mint mondta, büsz-
ke arra, hogy nem erdészként olyan

nagy múltú szervezet tagja lehet, mint
az Országos Erdészeti Egyesület.

Az elismerések átadása után az OEE
elnöke, Zambó Péter kapott szót. A
2010-ben a Parlamentben tartott Erdé-
szeti Nyílt Napon dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes felkérte az Egye-
sületet, hogy készítse el az Ország erdé-
szeti stratégiájának javaslatát. Elnökünk
a munka végrehajtására létrejött bizott-
ság által elkészített anyagról tartott elõ-
adást. 

A javaslat ismerteti a jelenlegi hely-
zetet, az erdõk többcélú és kiemelt sze-
repét. A megfogalmazott stratégiai fela-
datokban többek között szerepel:

– az egységes állami erdõvagyon- és
természetkezelõ szervezet kialakítása a
Magyar Fejlesztési Bank vagyonába so-
rolt természetkezelõ erdõgazdaságok
bázisán;

– a végleges erdõvagyon-kezelõi
szerzõdések megkötése;

– a szakigazgatási feladatok össze-
hangolásának és ésszerûsítésének kere-
tében a szabályozók átalakításával
egyidejûleg az egységes erdészeti, ter-
mészetvédelmi és vadászati szakigazga-
tás kialakítása;

– az Erdõtörvény, a Vadászati törvény,
a Természetvédelmi törvény és végrehaj-
tási rendeleteik összehangolt felülvizsgá-
lata azért, hogy ezek a jogszabályoknak
megteremtsék az erdõ, mint természeti
erõforrás fenntartható használatának el-
lentmondásmentes szabályait, szolgálják
a vidéki emberek életlehetõségeinek ja-
vítását, feleslegesen ne szûkítsék haszon-
vételek lehetõségeit és csökkentsék az
adminisztrációs terheket;

– az erdei nagyvadállomány lét-
számának szabályozása a természetkö-
zeli erdõgazdálkodás igényeinek meg-
felelõ keretek között;

– a szakirányú kutatások feltételei-
nek, valamint a vidék fejlõdésében
meghatározó mûszaki és ökológiai szak-
ismereteket közvetítõ oktatás, erdész-
és erdõmérnök-képzés stabil hátteré-
nek megteremtése;

– jogszabály megteremtése a társa-
dalmi szemléletformáláshoz szükséges
forrásokról, a kommunikációt segítõ,
koordináló szervezet felállításáról.

A konferencia záró elõadója Luzsi Jó-
zsef, a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége elnöke
volt. Beszédében kiemelte a magáner-
dõk jelentõségét, és szerepét az ország
gazdasági életében. Õ is kitért arra, hogy
a jelenlegi szabályozás és az eljárások
módja hátráltatja és megnehezíti a magán-
erdõ-gazdálkodók munkáját. Biztosította
a jelenlevõket arról, hogy a magánerdõ-
gazdálkodók a nehézségek ellenére is
ellátják a rájuk szabott feladatokat. Meg-
említette, hogy a konferencia hallgatósá-
ga csak egy szûk szakmai kört képvisel,
magunk között mondjuk el azt, amit ki-
felé kellene publikálni. 

Szöveg: Gerely Ferenc
Fotó: Pápai Gábor

(folytatás a 13. oldalról)

Másnap a bécsi sajtó harsogva adta
hírül, hogy csapataikat a „magyar ban-
diták” tüzérséggel megerõsítve megtá-
madták… Nem volt ez más, mint az
egyik fõiskolás diák a gazda udvarán a
szüretre készülõ kimosott üres hordóba
fegyverével többször is belelõtt, s a
visszhang olyan erõvel szólt, mint egy
tüzérségi löveg. Ha nincs magyar fegy-
veres ellenállás, akkor szeptember 8-án
Sopron valóban osztrák kézre kerül, és
semmilyen fegyveres ellenállással nem
lehetett volna az oda befészkelõdött
osztrák csapatokat kiverni. Ezért van
olyan nagy jelentõsége az ágfalvi csatá-
nak!...

Az általános gerillaharc ezekben a
napokban az egész nyugati határvidé-
ken kibontakozott, mert Francia Kiss
Mihály (az 1958-ban kivégzett) honvéd-
tiszt ügyességének köszönhetõen a fel-
kelés fegyverhez és lõszerhez jutott, és

Prónay Pál vezetésével heteken át vé-
res csatákban zajlott. A Velencei Egyez-
ményre, – amely a népszavazást lehetõ-
vé tette – kizárólag a magyar fegyveres
ellenállás hatására került sor. 

December 14-én Sopron városa és 8
szomszédos község lakossága döntõ
többséggel megerõsítette, hogy Magyar-
országon akar maradni, annak ellenére,
hogy a lakosság felerészben német volt. 

Az osztrákok csalásról írnak, hogy
Ödenburg, „Burgenland fõvárosa” nem
lett az övék. Sopront az Antant demilita-
rizálta, és bizottsági ellenõrzés alá he-
lyezte. Magyar fegyveres alakulat ekkor
nem lehetett a városban. A soproni bá-
nyász-erdész fõiskolások minden sza-
vazásra jogosult polgárt, ha betegágy-
ban feküdt, hordágyon vitték a szava-
zóhelyiségbe. Ez miért csalás? Humá-
nus és hazafias tett volt. Sopron magyar
maradt

vitéz Hábel György
erdõmérnök
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Milliárdos fejlesztés 
Zalahalápon

A Bakonyerdõ Zrt. nagyszabású beruhá-
zást hajtott végre a zalahalápi parketta-
gyárában. Az új felületkezelõ üzem ava-
tásán jelen volt dr. Szöllösi Jánosné, az
MFB Kockázatkezelési Fõosztályának
ügyvezetõ igazgatója, dr. Seregi János,
az MFB Agrár- és Zöldbank Fõigazgató-
ságának ügyvezetõ igazgatója, dr. Márfi
Gyula, a Veszprémi Fõegyházmegye ér-
seke, Császár László, Tapolca város
polgármestere és nem utolsó sorban a
gyártási folyamatban dolgozók.

Varga László vezérigazgató köszön-
tötte a vendégeket és ismertette a fej-
lesztés elõzményeit, valamint a beruhá-
zás munkahelyteremtésének fontossá-
gát. Azt, hogy „napjainkban, amikor a
fejlett világot és azon belül Európát

minden korábbi tapasztalatot felülmúló
mértékben sújtja és fenyegeti a gazda-
sági, pénzügyi válság, különösen felér-
tékelõdik a munkahelyteremtés, a mun-
kahelyek megõrzése. A parkettafélék
minõsége, a felületmegmunkálás szín-
vonala folyamatos fejlesztést igényel. A
most felépített gépsorral a jelenleg leg-
korszerûbb technológiával állíthatjuk
elõ termékeinket.”

Dr. Szöllösi Jánosné a jelen gazdasá-
gi válságban történt beruházás szerepét
emelte ki. „Tõlünk függ minden, csak
akarjunk!”– idézte Széchenyi Istvánt. „A
részvénytársaság vezetése mindvégig a
fejlesztés mellett érvelt, és meggyõzött
minket, hogy enélkül nincs jövõje a
parkettagyárnak és a térség foglalkozta-
tása is ellehetetlenül. A 1,5 milliárdos
beruházást három lépcsõre osztotta, és

ebbõl az elsõt 500 millió forintos költ-
séggel 2011-ben megvalósítani javasol-
ta. Örülök, hogy a kezdeti kétkedés el-
lenére a beruházás megvalósult. És ami
manapság oly ritka, a határidõket –
mondhatjuk – másodperc pontossággal
betartotta.”

Császár László, Tapolca város pol-
gármestere kiemelte, hogy a beruházás
a térségben 200 munkahely megõrzését
jelenti, és azt, hogy a termék nemcsak
saját, hanem Tapolca hírnevét is öregbí-
ti bel- és külhonban egyaránt.  

Dr. Márfi Gyula érsek a Bibliából
idézett, és Szent József fával kapcsola-
tos mesterségét szõtte mondandójába,
majd Benjámin László soraival a be-
ruházást mûködtetõ dolgozók megke-
rülhetetlenségére hívta fel a figyel-
met:

„Tõlünk függ minden, csak akarjunk!”
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„Dolgoztak, míg éltek, és meghaltak
észrevétlenül: alakjukat kövek, nevüket
énekek nem õrzik.

Szeretem õket…”
Az avatóünnep méltóságát emelte a

Járdányi Pál Zeneiskola fúvós kvartettjé-
nek elõadása és Steiner Dániel szavalata.

Az avatószalagot dr. Seregi János,
Császár László és Varga László vágták
át.

Ezután a gyártási folyamat megtekin-
tésére került sor.

* * *

Megújult a 
Bakonybéli Erdészet

Ünnepélyes keretek között avatták fel a
Bakonyerdõ Zrt. Bakonybéli Erdészeté-
nek vadonatúj irodaházát. A részvény-
társaság dolgozóin kívül jelen volt Tala-
bér Márta, a térség országgyûlési képvi-
selõje, Baky György, Bakonybél polgár-
mestere, a Veszprém megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatóságától Nagy
Frigyes igazgatóhelyettes és Takács
Szabolcs kabinetfõnök. Halmos Ábel, a
bakonybéli Szent Mauritius Monostor
perjele.

Varga László vezérigazgató köszön-
tõjében röviden ismertette az erdészet
feladatát és területének adottságait, va-
lamint megköszönte az új épület terve-
zõinek, kivitelezõinek munkáját. 

„A környéken található kevés meg-
mûvelhetõ föld alig adott munkalehetõ-
séget, ezért az itteni emberek az erdei
munkákból és az erdõbõl kinyert fa
megmunkálásából élnek. A nehéz erdei
munka sok ügyességet kívánt. Ügyes
ember pedig Bakonybélben mindig
akadt századokkal ezelõtt és ma is. Az
erdõ mindig biztonságot jelentett az itt
élõknek.”

Talabér Márta országgyûlési képvi-
selõ asszony szerint „a Bakony olyan
kincseket rejt, amelyek után a városi
szmogban fulladozók csak ácsingózhat-
nak. Vigyázzanak ezekre a kincsekre, a
természet értékeire. Az erdõgazdaság jó
úton jár.” 

Ezt követõen Baky György polgár-
mester is köszöntötte a jelenlévõket, rá-
mutatva arra, hogy Bakonybél „húzóá-
gazata” a történelem folyamán mindig
is az erdõ, az erdõgazdálkodás volt. Ép-

pen ezért természetes volt, hogy az
épület elkészültéig az önkormányzat
adott helyet az erdészeknek. A mostani
épület a település díszére válik.

Mészáros Márk kisdiák szuggesztí-
ven tolmácsolta Benedek Elek „Ne
bántsd a fát” címû versét, majd a Szent
Mauritius Kamarakórus mûsora zárta az
ünnepséget.

A szalag átvágása elõtt Halmos Ábel
perjel megáldotta a jelenlévõket és az
erdészet új épületét.

Szöveg és kép: Pápai Gábor
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Idén a norvég Hedmark tartomány er-
dészei rendezték a 18. Európai Erdésze-
ti Tájfutó Bajnokságot (EFOL). A ver-
seny fõ helyszíne a Lillehammertõl
mintegy 25 km-re lévõ síközpont, Nat-
rudstilen volt. Magyarországot 15 fõs
csapat képviselte. 

Ahogy az EFOL mûködési szabályza-
ta rögzíti, a program lényege nemcsak a
versenyzés, hanem a szakmai találkozó
és a tapasztalatcsere. Azoknak a szeren-
csés versenyzõknek, akiknek cége vagy
intézménye támogatja a részvétel költ-
ségeit, a szakmai programon való rész-
vételt igazolniuk is kell. Skandináviá-
ban a tájfutás nemzeti sport (a téli sífu-
táshoz hasonlóan), a résztvevõk jelen-
tõs többsége is az északi, valamint a
balti államokat képviselte.

Az OEE Erdei Sportok Szakosztálya
hosszas szervezését követõen három
ütemben indult a 15 fõs csapat a verseny
színhelyére. Az utazás és a kint tartózko-
dás komoly megfontolást és részletes ter-
vezést kívánt, mivel a csapat tagjai – egy
kivételével – kizárólag saját maguk fedez-
ték a költségeket. És Norvégia egyrészt
távol van, másrészt – finoman fogalmazva
– nem olcsó ország. A csapat gerince au-
gusztus 8-án érkezett a helyszínre. Oslóig
repülõvel mentünk, onnan bérelt kocsik-
kal utaztunk tovább, mivel a tömegközle-
kedés árai meglehetõsen borsosak, és
ezen kívül még beterveztünk néhány ki-
rándulást is a havasi régiókba. 

Kedden, az elsõ napon volt a te-
repbemutató. Skandináv terep. Ez az,
amit a magyar erdészeti nomenklatúra
szerint szinte lehetetlen leírni. Ha ma-
gyar fogalmak szerint futható erdõrõl
beszélünk, ezt a skandináv valóság fe-
lülírja mocsárral, rejtett vizes gödrök-
kel, sûrû, vádliig érõ törpenyírrel, áfo-

nyával és nem utolsó sorban kövekkel,
sziklákkal. A futáshoz egyrészt nagy ta-
pasztalat és erõ kell. Ezen kívül a térké-
pek jelölése is eltér a miénktõl. Ez a te-
repbemutatón rögtön kiderült.

Szerdán volt a sprintverseny (táj-
futásban ilyen is van). A korosztályok-
tól függõen 1,5 – 3,0 km hosszúságú fu-
tás volt a Lillehammerben lévõ skan-
zenben, Maihaugenban. A sprinttáv na-
gyon izgalmas, mert futógyorsaságot és
gyors helyzetfelismerést követel a ver-
senyzõktõl. Egy megtorpanás vagy kis
tévedés már sok hellyel történõ vissza-
esést jelenthet. Csapatunk jól szerepelt:

W18 Balogh Réka 1. 
W55 Horváth Magda 1. 
M16 Mohácsy Ádám 2, Lehotay Ró-

bert 4. 
M20 Garamszegi Balázs 2.
M50 Kürti István 5. 
M55 Spiegl János 4. 

Az eredményhirdetést megelõzõen
volt az EFOL ünnepélyes megnyitója. 

Másnap, csütörtökön volt a normál
távú verseny. A terepnehézséget még
tetézte a hideg, szeles, idõnként esõs idõ
(5-8 fok). A versenyzõk a korosztályok-
nak megfelelõ hosszúságú pályákról
egyöntetûen csuromvizesen érkeztek.
Volt, aki elmerült a mocsárban, patakban,
még olyan is akadt, akit úgy kellett kihúz-
ni. Körülbelül úgy jártunk tág értelemben,
mint az apportírozó vizsla, amikor be-
megy a hideg februári napon a nádasba a
madárért. Ebben a versenyszámban is
születtek kiváló magyar eredmények: 

W18 Balogh Réka 2.
W66 Horváth Magda 2.
M20 Garamszegi Balázs 5.
M45 Mohácsy Tamás 5.
M50 Kürti István 10, Urbán Imre 13.
M55 Spiegl János 2.
M65 Rétfalvi Lajos 9.

Magyar erdészek Norvégiában
A 18. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokság (EFOL)
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A verseny után az esti eredményhir-
detést közös baráti vacsora követte,
ahol megkóstolhattuk az ottani erdõká-
rok és közúti ütközéses balesetek fõ
okozójának, a jávorszarvasnak a húsát.
A hozzá adott mártással és fõtt burgo-
nyával együtt nagyon ízlett a résztve-
võknek. A vacsorához egy pohár ital is
járt, az extra italért elkért összeget nem
írom le, mivel úgysem hiszi el a kedves
olvasó.

Péntek a szakmai tanulmányutak
napja volt. Csapatunk tagjai a Moelven
Limtre AS. üzemét és termékeit, a ra-
gasztott fatartókat tanulmányozták. Az
erdõtulajdonosok szervezetei és a nor-
vég kormány programot indított a fa-
anyag felhasználásának az építõiparban
és építmények létrehozásában való nö-
velésére. A fõ cél a faanyag felhasználá-
sának ösztönzése és az erdészeti szek-
tor profitjának növelése. 

A cég telephelyén tartott elõadások
keretében elõször megismerkedtünk a
Trefokus AS tanácsadó cég tevékenysé-
gével. A Trefokus (magyarul „három fó-
kusz”) a fafeldolgozók és erdõtulajdo-
nosok megbízásából az építõiparban
folytat tanácsadó tevékenységet. Aas-
munk Bunkholt projektvezetõ úr ismer-
tetõje szerint arra igyekszenek rávenni
a beruházókat, tervezõket és kivitelezõ
cégeket, hogy minél szélesebb körben
használjanak fa építõanyagot és építõ-
elemeket. Habár munkájuk a kormány
programjába illik, az államtól semmifé-
le támogatást nem kapnak, kizárólag
üzleti alapon mûködnek. Több ilyen ta-
nácsadó cég létezik Norvégiában.
Sportcsarnokok (Lillehammer és Hamar
olimpiai csarnokok), repülõtéri épüle-
tek (Oslo Gardermoen repülõtér) és hi-
dak sora fémjelzi munkájukat.

A második elõadás keretében Cato
Sveen projekmanager úr mutatta be a
Moelven cégcsoportot és a Moelven Lim-
tre AS tevékenységét. A cég tulajdonosai
elsõsorban erdõtulajdonosok és azok
szövetségei, akik érdekeltek a faanyag
felhasználásában. A bemutatott üzem
nagyméretû ragasztott fatartók készíté-
sére és helyszíni beépítésére specializá-
lódott. A gyártócsarnokokban (termé-
szetesen ragasztott fatartós szerkezetû-
ek) láthattuk az egyedi gyártású építõ-
elemek készítésének folyamatát. Egye-
nes és ívelt tartók készülnek az üzem-
ben, amelyeket az építés színhelyén be
is szerelnek. Az egyedi termékek elké-
szítését nagyfokú gépesítés támogatja.
Az üzemcsarnok egy óriási asztalosmû-
hely benyomását keltette. Ami még fel-
tûnt, az a munka nyugodt üteme volt. 

A terepi bejáráson két fahidat néz-
tünk meg Tangen önkormányzat terüle-
tén. Linda Brateng asszony, a Norvég
Állami Közútkezelõ fõmérnöke bemu-
tatott egy autópálya felett átívelõ hidat,
amelynek az ívelt tartószerkezete és pá-
lyalemeze ragasztott fából készült. A
másik híd az Oslo–Lillehammer közötti
vasúti pálya felett épített közúti híd
Tangen vasútállomásnál. A fõmérnök
asszony szerint a fahidak minden tekin-
tetben felveszik a versenyt a hagyomá-
nyos építõanyagokból épült hidakkal.
Fõ elõnyük a szerkezet ellenálló képes-
sége a sózással szemben. Norvégiában
nagyon sok sót használnak az utak téli
tisztántartására, a szabályozás szerint je-

ges útfelület a közlekedés biztonsága
miatt nem megengedett. 

Este volt az EFOL közgyûlése, ahol a
tagság a következõ három évre megvá-
lasztotta a tisztségviselõket és döntött a
következõ évek versenyeinek színhe-
lyérõl. Ezek szerint 2012-ben Litvánia,
2013-ban Lengyelország lesz az
EFOL házigazdája. 2014-re Svájc és
Magyarország jelentette be szándékát a
rendezésre. 

Szombat volt az esemény utolsó nap-
ja. A váltóverseny természetesen hideg
és esõs idõben zajlott. Ebben a verseny-
számban is kitettek magukért a magya-
rok. Említésre méltó eredmények:

M20 Magyarország 2. (Lehotai Róbert,
Mohácsi Ádám, Garamszegi Balázs)

M55 Magyarország 6. (Urbán Imre,
Kürti István, Spiegl János)

A váltóverseny eredményhirdetését
követõen a záróünnepség jelentette a
hetes program végét.

Mivel a csapat egy részének repülõje
csak hétfõn indult Oslóból, vasárnapra
kirándulást szerveztünk a híres norvég
hegyek és gleccserek világába. Monda-
nom sem kell, hogy a földig lógó felhõk
és az esõ megakadályozott minket a várt
látvány csodálatában, de azért élvezhet-
tük a végtelen erdõk és a fjell, a nagy ki-
terjedésû kopár fennsíkok világát. A ke-
mény körülmények láttán nagyon találó
volt Spiegl János kollégánk megjegyzése:
„de jó, hogy Árpád apánk megállt a Kár-
pát-medencében és nem jött el idáig ...”.

Szöveg és kép: Gerely Ferenc

Együttmûködési szerzõdést kötött a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége (TÖOSZ) és a 22 állami erdõgaz-
daság hétfõn Budapesten, a Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) közremûködésével.
Az együttmûködés célja az erdei iskola-
hálózat mûködésének hatékonyabbá té-
tele, a diákok környezettudatos nevelésé-
nek széles körû elterjesztése az erdei is-
kolahálózaton keretül, és a közcélú foglal-
koztatás eredményesebbé tétele. Schmidt
Jenõ, a TÖOSZ elnöke az aláírást megelõ-
zõen elmondta, hogy az 1700 települést
tömörítõ TÖOSZ és a 22 állami erdõgaz-
daság gyakorlatilag az ország egész terü-
letén jelen van, így együttmûködésük ké-
zenfekvõ. Jung László, az Egererdõ Zrt.
vezérigazgatója az állami erdészetek és a
helyi települési önkormányzatok között
már eddig is meglévõ kapcsolatok intéz-
ményesülését hangsúlyozta. Fontosnak

tartotta, hogy a fiatalokon keresztül a szü-
lõk és az idõsebb korosztály is megszólít-
ható a vidéki településeken. Schmidt Je-
nõ hozzátette: az együttmûködés, ami
most szerzõdéses formában is létrejött a
TÖOSZ és az állami erdõgazdaságok kö-
zött semmiféle anyagi terhet nem jelent
egyik fél számára sem. Zongor Gábor, a
TÖOSZ fõtitkára az MTI-nek elmondta:
az erdei iskolákban fontos gyakorlati is-
meretekhez juthatnak a fiatalok közvet-
len környezetükrõl. Seregi János, a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Agrár és Zöldbank
Fõigazgatóság ügyvezetõ igazgatója ko-
rábban azt közölte az MTI-vel, hogy a
múlt évben az állami erdõgazdaságok ár-
bevétele elérte a 78 milliárd forintot. Az
adózás elõtti eredmény pedig 1,4 milliárd
forintot tett ki. Az idén a cél a szinten tar-
tás, illetve a munkahelyek megõrzése.

(MTI)

Együttmûködés
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Az Erdészeti Lapok cikkeiben gyak-
ran visszatérõ téma a vadászlobbi
túltengése, érdekérvényesítõ ké-
pessége, a vadászni akarók kiszol-
gálása, a vadlétszám és az erdõfelú-
jítás problémái.

A diósgyõri kincstári és az abaúj-
zempléni magánerdõk korabeli ese-
ményeivel és adataival bizonyítható,
hogy 80-100-120 évvel ezelõtt is volt
ilyen, akkor is voltak, akik kihasz-
nálták a rangjuk, beosztásuk adta
elõnyöket, akkor is volt vadkár.

A korabeli feljegyzésekbõl tudjuk,
hogy Diósgyõrben vagy Sárospatakon
királyaink, fejedelmeink mikor, kivel,
hogyan vadásztak és a vadászat mikor
volt sport vagy mulatság, pihenés vagy
ranggal járó kötelesség számukra.

I. (Nagy) Lajos királyunk gyakran
idõzött Diósgyõrben. Õsszel és kará-
csony táján tartották a medve-, bölény-,
szarvasvadászatokat, „kora reggel a
kastélyban ünnepelt istentisztelet után
kivonult a vadásztársaság; a király, a
nádor, az udvari méltóságok és szolgá-
lattevõ királyi apródok serege …órákig,
estig tartott a vadak ûzése.”

Mátyás király is gyakran látogatott
Diósgyõrbe, hogy „uralkodása gondjai
közt egy némelykor magányba vonul-
jon vissza, vadászattal mulathasson és
módjához képest ezen vidék monosto-
rainak tudós szerzetesivel tudományos
vagy mûvészeti érintkezést kultiváljon…
a víg barátok bordala fölváltva hango-
zott a vecsernye énekével.”

I. Rákóczi György 22 évesen már
Borsod vármegye fõispánja, 1630-tól er-
délyi fejedelem, akinek vadászai „mind
egyszínû zöld ruhákban járattatnak
vala.” Az elejtett vadról „egy arra ren-
deltetett inasának szorgalmatos gondot
kell vala tartani s naponként felírni.”
Híresek voltak agár- és kopófalkái, me-
lyek Pataktól Tokajig, Telkibányáig,
Szerencstõl Ónodig, Vattáig ûzték a va-
dat, „mert valahol vadászásra alkal-
mas vadas helyek valának, azokra va-
lóban rátart vala, úgy hogy azok mellõl
vadászatlan el nem mehetne.”

II. Rákóczi Ferenc már ifjú korában
tanulmányozta a vadászati kézikönyve-
ket, és így ismerte meg a madarak és
nyulak elfogására való hálókat, a far-
kasok, rókák rabul ejtésére szolgáló
csapdákat, az év különbözõ idõszakaira
és a napszakokra vonatkozó tanácso-
kat, a halfogás különbözõ módjait.

Nagykorúsága után sokat vadászott Pa-
tak–Regéc térségben „nem heverés, ha-
nem nyugalom kedvéért… nem is a va-
dászat, hanem a dolgok megfontolása
kívánta ezt”– írta a Vallomásokban.

Idõpont megjelölése nélkül idéz-
zünk Beniczky Gáspárnak, a fejedelem
magántitkárának naplójából: „A fölséges
fejedelem a fõgenerális úrral, a mezei
marsallal és udvari népével nyulászni
kiment… korán felkelvén vadászni ki-
ment, ahol is szép mulatsága mellett eõ
Felségének szerencséje is három nagy
öreg szarvas és sok õzek meglövésében
levén… délután occupálódván sokáig,
estvefelé vadászni kiment a Bodrokon
túl, az honnan megtérvén a Franczia
Genereálissal sokáig conferált… A dol-
goktul egy kis pihenést vévén eõ Felsége
halászni kiment és ottkinn a Sátorok
alatt ebédet is evett… korán Mikóháza
felé vadászni kiment eõ Felsége…  a hin-
tóban a titkárok elõterjesztését hallgat-
ta…estig vadászott… az Erdõben Sátor-
ban hált Udvari népével együtt…” Patak-
ra visszatérve „ismét dolgaihoz hozzá-
fogván, azokat continuálta.”

A vadszeretõ és vadászatot kedvelõ
Bretzenheim herceg (Patak és Regéc ura)
többször látta vendégül gróf Széchenyi
Istvánt, aki Rókavadász Társaságot alapí-
tott Sárospatakon a zempléni fõnemesi

barátai részére, hogy a vadászatok során
megnyerje õket a reformkorban megin-
dult fejlõdésnek. E társaságról írta: „bár-
mily léhának látszik, végül mégis fontos
hasznot hajthat hazánkban.”

A vadászlobbi és a vadászok kiszolgá-
lása a 19. század végén több tényezõ
eredményeként alakult ki. Az úrbéri elkü-
lönítés során jelentõs területek váltak ki a
fõúri birtokokból és a vadászatról szóló
1883. évi XX. tc. szerint a földtulajdon lett
a vadászati jog alapja. A törvény szerint a
községek egész határuk vadászati jogát
legalább 6 évre kötelesek bérbe adni, a
nagybirtok több, de legalább 2000 kat.
holdas részletben is bérbe adható.

A Mannlicher és a Mauser golyós
fegyverek, a sörétes puskák tökéletese-
dése és széles körû elterjedése megvál-
toztatta a vadászati módokat, lehetõvé
vált az egyéni vagy néhány fõs cserke-
lés, a lesvadászat. Aki nagyvadas terüle-
ten nem vagy alig rendelkezett földbir-
tokkal és így vadászterülettel, de va-
dászni akart, az vadászterületet vagy
vadászati lehetõséget vett bérbe.

Erre elõször Diósgyõrben nyílt lehe-
tõség, amikor az Óbudai Jószágigazga-
tóság az 1878-ban kitûzött árverésen 6
év idõtartamra, pagonyonként adta bér-
be a területet és a 12 415 holdas diós-
gyõri pagony évi bére 175 forint volt. A
diósgyõri állami erdõket kezelõ tótsó-
vári m. kir. erdõhivatal a 19. század vé-
gén 3-5 (összesen 17) vadászterületre
osztotta az erdõgondnokságokat, a va-
dászterületeket egyenként árverezték,
majd a bérlõ szerint összevonták.

A Magyar Erdész címû lapban 1905-
ben jelent meg Imecs Béla: Vadászatok
a Bükkben c. cikksorozata, 1907-ben
Enyedi János: A diósgyõri m. kir. erdõ-
gondnokság ismertetése c. tanulmánya
és 1919-ben a Vadász-Lapban Földvári
Miksa: A diósgyõri vadászterületek a
múltban és a jelenben c. dolgozata.
Ezek alapján tekintsük át a 100-120 év-
vel ezelõtti helyzetet.

A sok kis vadászterület kijelölése
nem érte el célját, mûködött a lobbi, és
volt, amikor három bérlõé – gróf Al-
mássy 7808, báró Vay 23 580, gróf
Péchy 10 750 hold – volt az egész terü-
let. A 19. század végén a 7631 holdas
I.sz. területhez tartozott Jávorkút térsé-
ge, az évi bérlet 1899-tõl 2480 korona
és évente 80 koronával emelkedett.
1904-ben a 7808 holdas XI. sz. bérlet-
hez 3 erdõgondnokság 11 vadászterüle-
te tartozott, az évi bér 3440 korona, a te-

Vadászat – vadászati bérlet – párbaj

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 

Berdó József
tel.: +36 30 938 6178

e-mail: berdojozsef@t-online.hu
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ríték 1904-ben 12 bika, 42 tehén, 5 bor-
jú, 14 bak, 6 suta, 4 disznó volt.

Sok volt a szarvas, Imecs Béla írta:
„az erdõ nem bírja el a nagyszámú
szarvascsapatokat… a Bükkben az ele-
gyetlen, aljnövényzet nélküli erdõk
szarvasa kis testû és rossz agancsot rak…
az agancsárok még a 8 kg súlyt megkö-
zelítõ trófeával sem dicsekedhettek.”

Ekkor kezdték a Bükk-fennsík fenyve-
sítését, idézzünk az üzemtervi nyilvántar-
tásból: „…a lucfenyõ a szarvas által sokat
szenved… az ültetett lucnak csak nyomai
látszanak… pótlandó lucfenyõvel, de nincs
kilátás, hogy a vad miatt sikerüljön… erdõ-
sítendõ lucfenyõ és kõris csemetével, ha
10-15 évig be lesz kerítve”. Kerítést nem
építettek, a vadkár nem csökkent, ezért az
1911. évi új üzemtervben az FM elõírta: „a
fatenyészetre káros mértékben elszaporo-
dott szarvas állomány apasztása iránt
haladéktalanul intézkedés teendõ.”

A tótsóvári erdõhivatal csökkentette
az öt vadászbérlõ területét és kijelölt 11
400 hold kincstári, fenntartott területet.
Elõírta a kilövendõ szarvas mennyisé-
gét, tilalmi idõben is engedélyezték a
vadászatot, mert „az állomány fokoza-
tosan gyengül”, az agancsok 4-5 kiló-
sak, a bikák 130 kg súlyúak.

A tiranoni döntés következtében
egyre nagyobb szerepe lett a bükki va-
dászatoknak. Az 1880 körül épült lilla-
füredi kincstári nyaraló – 1930 után Lil-
la Szálló – lett a miniszterek, államtitká-
rok, vadászbérlõk, helyi politikusok in-
formális kapcsolatainak helyszíne. 1926
szeptemberében Mayer és Klebelsberg
miniszterek és „néhány szaktekintély”
vadászott Lillafüreden. Ezután közölte a
sajtó: „Két hét múlva elkezdik a lillafü-
redi nagy szálló alapozási munkáit”.

A korabeli felosztás szerint „a legér-
tékesebb 3 vadászterület bérbe van ad-
va, kettõ a földmûvelésügyi miniszter
úr rendelkezésére fenntartott… a fenn-
maradó… vadszegény terület pedig az
erdõtisztek vadászterületét képezi.”

Szoros kapcsolat volt azonban a mi-
niszterek, a bérlõk és a helyi vezetõk
között, így felváltva vadásztak a bérelt
és a fenntartott területeken, ekkor tár-
gyalták meg vagy ellenõrizték a Palota
Szálló, a jávorkúti és egri utak, a golfpá-
lya stb. építését.

1929 májusában, a költségvetés tár-
gyalása során az ellenzék kifogásolta,
hogy a vadászati költségeket „a fakiter-
melési számlán… a faraktár napszá-
moslistáján” számolják el. „Fel kell
hagyni azzal a rendszerrel, hogy Lilla-
füred csak a miniszteriális urak va-
dászterülete legyen.”

A Reggeli Hírlap 1930 tavaszán is
rendszeresen beszámolt a bükki va-
dászatokról. Húsvétkor „Bethlen István
gróf miniszterelnök társasága… gróf Al-
mássy jávorkúti vadászkastélyában töl-
tötte a húsvéti ünnepeket és a keddi na-
pot is, amikor Wekerle Sándor pénz-
ügyminiszterrel szaporodott a kegyel-
mes és méltóságos nimródok gyülekeze-
te… Postát nem visznek, telefont nem
kapcsolhatnak… avatatlan idegen nem
közlekedhet… A miniszterelnök pihenni
kívánt és – pihenni engedték.”

Pünkösd vasárnapján, a Palota Szálló
megnyitásakor „a miniszterelnök lilla-
füredi tartózkodásának nagy részét
Mayer János miniszter, Mikszáth Kál-
mán dr. fõispán és Kállay Tamás társa-
ságában töltötte, kikkel vasárnap este
kiment a jávorkúti vadászházhoz és

kellemes õzlessel ünnepelte meg a fürdõ
megnyitását.”

Az 1930-as évek üzemterveibõl tud-
juk, hogy „Nagyvad inkább csak a bér-
be adott területen fordul elõ, sajnos ott
az utóbbi idõben annyira elszaporo-
dott, hogy a fiatal állományokat telje-
sen tönkreteszi… a hátralék oka túlnyo-
mó részben az, hogy a vadászbérlõ az
áttisztításhoz hozzá nem járult… voltak
olyan erdõrészletek is, amelyiknél az
átgyérítést a vadászbérlõ egyelõre nem
engedte meg.”

A vadászlobbi érdekérvényesítõ ké-
pessége és annak kiszolgálása együtt je-
lentkezett Kovácsvágás bérleténél. A
füzéri Alsó-erdõ 1841. évi arányosítása
során a nemesi község 1502 kat. hold
erdõt kapott a radványi Károlyi urada-
lomból. A törvényeknek megfelelõen
megalakították a Kovácsvágási Nemesi
Közbirtokosságot, állami kezelésben,
üzemterv szerint gazdálkodnak, a vadá-
szati jogot a Károlyi uradalom bérelte.

1928-ban lejárt a szerzõdés, ezért a
novemberi közgyûlésen meghatározták
az új feltételeket, amivel ismét a Károlyi

uradalommal szerzõdnek. Az árverésen
az uradalom megbízottja, Zemplén és
Abaúj-Torna vármegyék fõispánja kép-
viseletében ügyvéd vett részt. Az urada-
lom képviselõje azonban nem tudta be-
mutatni gróf Károlyi László vadászje-
gyét, ezért nem felelt meg az árverési
feltételnek. A fõispán lett a nyertes,
1929. február 9-én megkötötte a szerzõ-
dést és azt az FM is jóváhagyta.

Nyilván mindenki tudta, hogy Káro-
lyi Lászlónak van vadászjegye, de a su-
galmazók eltûntek, és az abaújszántói
m. kir. erdõhivatal vezetõje, mint árve-
résvezetõ egyedül állt a vizsgálatok elé.
Az üzemtervben levõ hiányos iratok
alapján annyit tudtunk, hogy Abaúj-
Torna vármegye Közigazgatási Bizott-
sága (abaúji KGB) „a vadászatot bérlõ
fõispán érdekében” korlátozta, tiltotta a
közbirtokosság fakitermelési, legelteté-
si lehetõségeit, ezért 1929 októberében
a közbirtokosság felbontotta a szerzõ-
dést és panasszal élt az FM-hez.

Újabb vizsgálatok után az abaúji
KGB 1930. február 14-i határozatával a
közbirtokosság elnökét „tisztébõl azon-
nal elmozdítja” és új elnököt jelöl ki. A
leváltott elnök fellebbezett és panasszal
fordult a belügyminiszterhez. Az Újhe-
lyi Hírlap 1930. július 19-i száma szerint
„a fõispán vadászterületének ügye
nagy port vert fel az utóbbi idõben.” A
belügyi államtitkár vizsgálata megálla-
pította: „a fõispán ténykedését nem le-
het sem hivatali, sem egyéni szempont-
ból kifogásolni… helyes gesztussal le-
mond… a vadászterület bérletérõl.

A „belügyminiszter úrtól vett értesü-
lés” alapján az FM tárgytalannak tekin-
tette a fellebbezést és intézkedett, hogy
a nemesi közbirtokosság erdejének va-
dászati jogát nyilvános versenytárgyalá-
son értékesítése.

Az ügy azonban nem fejezõdött be.
Az Újhelyi Hírlap szerint 1930. augusztus
20-án 300 résztvevõvel nagy tüntetés
volt a fõispán mellett, aki beszédet is
mondott, aminek néhány mondatát ma-
gára vonatkoztatta egy nyugállományú
huszárezredes (képviselõ), és ezért pár-
baj következett a miskolci tüzérlaktanyá-
ban. A fõispán „homlokán karcolást
szenvedett… a képviselõ a vállán sebesült
meg, mire a segédek a párbajt beszüntet-
ték és a felek kézfogással kibékültek.”

A Nimród hirdetménye szerint az új
árverést 1930. október 28-ra tûzték ki, a
kikiáltási ár 600 pengõ, a licitet egy
szikszói õrnagy nyerte 606 pengõért.

Ilyen egyszerû volt!
Dr. Járási Lõrinc

erdõmérnök
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Az erdõnevelési jogcímtõl volt
hangos a Monitoring Bizottság l

egutóbbi ülése
Az ÚMVP Monitoring Bizottsága 2011.
december 13-án tartotta évzáró ülését.
Ennek során vitatta mag azt a módosító
javaslatot is, amelynek értelmében a még
meg sem indított I. tengelyes erdõnevelé-
si beavatkozások (befejezett ápolás, tisz-
títás, nyesés) jogcímrõl is jelentõs össze-
get, mintegy 1,3 milliárd Ft-ot terveztek
átcsoportosítani a Fiatal Gazdák támoga-
tása jogcím III. ütemére. A MEGOSZ
azonban határozottan kiállt az eredetileg
is erre szánt keret megõrzése mellett, je-
lezve, hogy nem fogadja el a javaslatot.
Szövetségünk képviseletében dr. Sárvári
János ügyvezetõ elnök elmondta, hogy
egy közel 100 ezer hektárt érintõ és több
ezer új munkahelyet létrehozni képes, a
számlával igazolt költségek 50%-át meg-
térítõ támogatásról van szó, amelyre
nemcsak az erdészeti szektornak, de az
egész országnak szüksége van. A Moni-
toring Bizottság vezetõsége az ennek
kapcsán kialakult rendkívüli értékes, sok
érvet felsorakoztató vitát követõen bölcs
döntést hozott és máshonnan irányozta
elõ a forrásátcsoportosításhoz szükséges
összeget. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a szakmai támogatást a Monito-
ring Bizottság tagszervezeteinek, külö-
nösen a FAGOSZ-nak és az ÚMVP MB
irányító hatóságának a megfontolt dön-
tést. Most már valóban csak az van hátra,
hogy a jogcímet oly sok várakozás után
megnyissák végre. 

Kényszerû létszámcsökkentés a
MEGOSZ Titkárságán

Korábbi beszámolóinkból már kiderült,
hogy a 2011-es év jelentõs bevételi el-
maradásokat hozott Szövetségünk éle-
tében. A birtokhasznosítási bizottsá-
gokkal kapcsolatos támogatások meg-
szûnése, a civil szervezetek mûködési
pályázatainak beszûkülése és jelentõs
csúszása, továbbá az erdészeti szakirá-
nyítási támogatás kivéreztetése és az
ebbõl adódó tagdíjbevétel elmaradás
együttesen igen érzékenyen érintették a
MEGOSZ költségvetését. Az elõbb fel-
sorolt kiesések közel felét tették ki a
korábbi évek átlagos árbevételének.
Ugyanakkor az elmúlt évben részben a
taglétszám növelése, részben a vidék-
fejlesztési jogcímek és a magánerdõs
közfoglalkoztatás népszerûsítése érde-
kében a MEGOSZ több országos ren-
dezvénysorozatot szervezett és bonyo-
lított le. Az ezzel kapcsolatos szervezé-
si, postázási, kiszállási és járulékos költ-
ségek további plusz kiadásokat jelentet-
tek. Ezért a kialakult helyzetben titkár-

ságunk létszámát kényszerûségbõl
csökkentenünk kellett a MEGOSZ mû-
ködõképességének megõrzése érdeké-
ben. dr. Somogyvári Vilmos 2007 óta
dolgozott a MEGOSZ-nál. Hozzá tartoz-
tak többek között az elmúlt évek során
a szaktanácsadás, valamint a közfoglal-
koztatás feladatai és a vidékfejlesztési
jogcímekkel kapcsolatos rendelet terve-
zetek véleményezésének elõkészítése
is. Számtalanszor képviselte sikerrel a
MEGOSZ-t, a magánerdõsök érdekeit
hazai és nemzetközi rendezvényeken.
Szerteágazó szakmai gyakorlati ismere-
teit és nyelvtudását jól kamatoztatta a
magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése ér-
dekében. Távozásával megsokszoro-
zódtak az elvégzendõ feladatok az itt
maradó MEGOSZ alkalmazottak számá-
ra. A MEGOSZ elnöksége ezúton is sze-
retné megköszönni dr. Somogyvári Vil-
mosnak eddigi munkáját abban a re-
ményben, hogy ismereteit és tudását a
jövõben is tudjuk hasznosítani más
együttmûködési formák keretében.

Dr. Sárvári János
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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

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Szövetségünk elnöksége, 
dolgozói és a magam nevében
kívánok valamennyi magyar
magánerdõ tulajdonosnak és

gazdálkodónak Boldog, 
Eredményes Új Esztendõt!

Luzsi József elnök

A karácsonyi ünnepek elõtt megkereste
Könyvtárunkat Madas Katalin erdõ-
mérnök, és felajánlotta édesapja hagya-
tékából Tagányi Károly: Magyar Erdé-
szeti Oklevéltár címû mûvét, ami tartal-
mazza „mindazon kiadott, vagy kiadat-
lan okiratokat, amelyek a magyar erdõ-
gazdaság fejlõdését a honfoglalástól
kezdve 1867-ig feltüntetik”. Ennek a
munkának az elvégzésére az Országos

Erdészeti Egyesület választmányának
1893. december 03-i ülésén Bedõ Albert
akkori elsõ alelnök indítványa nyomán
született határozat alapján kérték fel Ta-
gányi Károlyt oly módon, hogy az Ok-
levéltár az Egyesület kiadásában a mil-
lenniumi kiállításon már bemutatható
legyen. A három kötetes nagyszerû mû
több mint 2400 oldalon foglalja össze az
erdészeti jogszabályokat, okiratokat. 

A Madas Katalin által az Egyesület
Könyvtárának adományozott kötetek
rendkívül jó állapotban vannak, két kö-
tet belsõ lapján is szerepel kézírással
Madas András neve. 

Kedves Kati! Ezúton is szeretnénk
hálás köszönetet mondani nagylelkû
adományodért!

Sárvári János
a Könyvtár õre 

Értékes karácsonyi ajándék az Egyesület Könyvtárának



Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 1. szám (2012. január) 25

Az ülés helyszíne: Erdészeti Informáci-
ós Központ, Budapest, Budakeszi út 91.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Haraszti
Gyula EL SZB elnök, Csépányi Péter,
Gencsi Zoltán, Nagy Imre, Szabó Tibor,
Ripszám István régióképviselõk (9 fõ).

Kimentését kérte: Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Cserép János régió-
képviselõ

Tanácskozási joggal: 
Bak Julianna EB elnök, Lomniczi

Gergely fõtitkár, Pápai Gábor fõszer-
kesztõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat. Tájékoztatást adott, hogy az el-
nökségi ülés elõtt a Díjbizottság ülésén
vett részt, ahol egyeztettek a következõ
évi kitüntetések adományozásának me-
netrendjérõl, felkérte a bizottságot az
Életfa kitüntetések elõkészítésében va-
ló közremûködésre és új Kitüntetési
Szabályzat készítésére. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatké-
pes, Ripszám István a Díjbizottság ülé-
sének végén késõbb csatlakozik az
üléshez. A jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hite-
lesítésére Csépányi Pétert és Haraszti
Gyulát kérte fel, mellyel az elnökség
tagjai egyetértettek. Zambó Péter elnök
ismertette a napirendet, amit az elnök-
ség egyhangúan elfogadott.

Az elsõ napirendi pont keretében
Bak Julianna EB elnök tájékoztatta az
elnökséget, hogy az EB álláspontja sze-
rint az Erdészeti Lapok és a Könyvtár
vagyoni értékére korábbi elnökségi ülé-
sen megállapított összegek túl maga-
sak, a mérleget torzítanák. Az EB javas-
lata szerint a könyvtári könyveket a
könyvtári leltár szerint, a könyvtári tár-
gyakat a meglévõ leltár szerint kell fel-
venni. Erdészeti Lapok piaci értéke ne-
hezen meghatározható, hirdetési bevé-
telek három éves átlagával lehet közelí-
teni. EB javasolja független könyvvizs-
gáló véleményének kikérését. Az OEE
elsõ féléves gazdálkodását az EB vizs-
gálta, és néhány kisebb, idõközben ja-

vított problémától eltekintve rendben
lévõnek találta. Lomniczi Gergely fõtit-
kár ismertette a gazdálkodás I-X. havi
adatait, melyek idõarányos képet mu-
tatnak.

18./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség az Ellenõrzõ
Bizottság javaslata alapján független
könyvvizsgáló bevonásával folytatja az
Erdészeti Lapok és a Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtár vagyoni értéké-
nek meghatározását. Az Elnökség az
OEE gazdálkodásának I-X. havi jelenté-
sét tudomásul veszi.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A második napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök ismertette a Nyugat-
dunántúli kihelyezett elnökségi ülés vi-
tájának alapján kialakítani javasolt tag-
sági kedvezmény és tagdíjrendszert. A
javaslat szerint az OEE tagjai személyre
szóló tagsági kártyát kapnak, mellyel
külsõ partnerek által nyújtott kedvez-
ményeket vehetnek igénybe. Eddig a
következõ partnerekkel folynak tárgya-
lások: STIHL Kft. vásárlási kedvezmény,
Harmónia Vadászboltok vásárlási ked-
vezmény, Alexandra Könyvesbolt törzs-
vásárlói kedvezmény, erdõgazdaságok-
kal szállás kedvezmény, Styevola és Fia
esztergomi Volkswagen és Skoda ke-
reskedés vásárlási és szerviz kedvez-
mény. Szintén tagsági kedvezményként
minden tag számára egyénileg jár majd
az Erdészeti Lapok. A helyi csoportok
és szakosztályok mûködését létszám
alapján nyújtott, évi fix összeggel segíti
az egyesület. Három tagdíj kategória ki-
alakítása javasolt: jövedelem nélküliek
számára havi 100 Ft, nyugdíjasok
számára havi 300 Ft, aktív dolgozók
számára havi 800 Ft. Nagy Imre a Lapok
pontos terjesztésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet, és arra a speciális
helyzetre, ahol egy családban több
egyesületi tag is van. Szabó Vendel fel-
vetette a kihelyezett ülésen is felmerült
pártoló tagi díj bevezetésének lehetõsé-
gét. Lomniczi Gergely erre reagálva el-
mondta, hogy a jelenlegi Alapszabály
egyenlõ jogokat biztosít a tagságnak,
nem ismeri a pártoló tagi státuszt, és
idei évben Alapszabály módosítás elõ-
készítésére már nincs idõ. A fõtitkár

egyben felolvasta Vissi Géza zalaeger-
szegi helyi csoport titkár levelét. Bak
Julianna ismertette az EB azon állás-
pontját, miszerint a közhasznúság értel-
mezése szempontjából elõnyösebb, ha
az Erdészeti Lapok kedvezményként és
nem elõfizetés alapján jár a tagságnak.
Ha a lapokat ilyen nyomtatott formában
fenn kívánja tartani az Egyesület, akkor
ezen a módon lehet finanszírozni. Kiss
László alelnök beszámolt a Budapesti
VM Helyi Csoport rendezvényén a té-
mában elhangzott, legnagyobb részt tá-
mogató véleményekrõl.

19./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a tagsági ked-
vezmények rendszerének bevezetését a
Küldöttközgyûlés számára elfogadásra
javasolja. Az Elnökség álláspontja sze-
rint a tagsági kedvezményeknek min-
den egyéni tagra egyformán kell vonat-
koznia, a tagsági kártya legyen alkal-
mas a tag azonosítására és a tagsági vi-
szony érvényességének megállapításá-
ra. A kedvezmény rendszer bevezetésé-
hez szükséges a tagnyilvántartás felül-
vizsgálata. A kedvezményt adókkal va-
ló szerzõdéskötésre az Elnök jogosult, a
kedvezmények rendszerének kidolgo-
zását, a tagnyilvántartás felülvizsgálatát
a fõtitkár irányítja. 

Az elnökség a határozatot egyhangú-
an elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózko-
dás).

20./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a tagdíj rend-
szer átalakítását a Küldöttközgyûlés
számára a következõk szerint javasolja
elfogadásra. Keresettel nem rendelkezõ
tagok (tanuló, munkanélküli stb.) 1200
Ft/év, nyugdíjasok 3600 Ft/év, aktív
dolgozók 9600 Ft/év. A tagdíj minden
évben a fogyasztói árindex változásá-
nak mértékével növekszik. A tagdíj két
részletben fizethetõ.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár elmond-
ta, hogy a 2012-es év programszintû ter-
vezése megkezdõdött. A pontos prog-
ram azonban a pénzügyi lehetõségek
függvénye, ami a december 8-i, tagdíjak-
ról határozó Küldöttgyûlés döntése
elõtt nem ismert. Részletes tervezés
ezért a december 8-i Küldöttgyûlési ha-
tározatok, illetve az év eleji befizetések
ismeretében születhet. Jelen ülésen a
központi programelemek fontossági
sorrendjének meghatározását kéri a tit-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2011. december 2-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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kárság, hogy a konkrét bevételek isme-
retében készülõ konkrét tervek az év
elején a lehetõ leggyorsabban megszü-
lethessenek. Így elérhetõ az a cél, hogy
az adott évre vonatkozó tervezési sza-
kasz ne bénítsa közel fél évig az Egye-
sület mûködését. Tagsági adategyezte-
tés és tagdíj befizetési határidõ 2012. ja-
nuár 27., ezután mintegy két hét kell a
beérkezett adatok feldolgozására. Zárás
február 28. A helyi csoport beszámolók,
éves tervek, kitüntetési javaslatok már-
cius 7-re érkeznek be. Ezt követõen
március 20-22 között elnökségi ülés, ezt
követõen márc. 26-30. között Díjbizott-
sági ülés szükséges, amit április 11-20.
között Küldöttgyûlés követ.

21./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége a 2012. évi program és
költségvetés tervezéséhez sorrendben
prioritásként fogalmazza meg: a titkár-
ság mûködésének biztosítását és a bérek
kigazdálkodását, a tagsági kártya rend-
szer bevezetését, az Erdészeti Lapok ki-
adását, a Wagner Károly könyvtár fenn-
tartását, a 143. Vándorgyûlésen kitünte-
tések adományozását, az Erdészeti La-
pok 150 éves évfordulója megtartását, az
egyesületi honlapcsalád kialakítását és
mûködtetését, Az év fája és az Erdõk He-
te programok megvalósítását, a helyi
csoportok és szakosztályok létszám ala-
pú támogatását, tisztségviselõk találko-
zójának szervezését.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Ripszám István elnökségi tag megér-
kezett az ülésre, mely az elnök kérésé-
re az 5. napirendi ponttal, az OEE által
Pro Silva Hungariae díjra jelölt személy
kérdésével folytatódott.

22./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Elnökség a 2012. márci-
us 15-én adományozandó Pro Silva
Hungariae-díjra Vass Sándort, a DA-
LERD Zrt. vezérigazgatóját javasolja.

Az elnökség a határozatot elfogadta
(8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás).

A szavazás után Kiss László alelnök
átvette az ülés vezetését Zambó Péter
elnöktõl, aki egyéb sürgõs elfoglaltsága
miatt távozott az ülésrõl. A soron követ-
kezõ napirendben Haraszti Gyula SZB
elnök ismertette az Erdészeti Lapok kü-
lönszám helyzetét, ami részben az el-
utasított pályázatok miatt forrás hiányá-
ban a tervezettnél lassabban halad. A
kézirat elkészültének határideje 2011.

december 31., amit januárban szakmai
majd nyelvi lektorálás követ. Nyomda-
kész anyag 2012. január végére lesz.

Az Erdészeti Lapok 150 éves jubileu-
mára a Szerkesztõbizottság november
30-i ülésén a következõk megvalósítá-
sát javasolja. Jubileumi logó tervezése;
kiadvány készítése; a jubileumi év min-
den lapszámában tematikus fejezet,
merítve a az EL történeti tartalmából;
www.erdeszetilapok.hu megújítása;
megjelenés a mezõgazdasági könyvhó-
nap rendezvényein; jubileumi esemé-
nyek szervezése Budapesten és lehetõ-
ség szerint Selmecbányán; kérdõíves
olvasói megelégedettség vizsgálat;
egyesületi rendezvényeken a jubileum
folyamatos megjelenítése.

23./2011. (dec. 2.) sz. Elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti Egye-
sület Elnöksége az Erdészeti Lapok 150
éves jubileumának méltó megünneplé-
sérõl szóló tervezetet támogatja. Az elõ-
terjesztett programok megvalósítására az
OEE költségvetésében 1.100 eFt célzott
felhasználását elõzetesen jóváhagyja.
Megbízza a fõtitkárt, hogy e jóváhagyott
keretet az Egyesület 2012. évi költségter-
vébe építse be. A selmecbányai rendez-
vény programjáról, költségvetésérõl az
Elnökség késõbb rendelkezik.

Az elnökség a határozatot egyhangúan
elfogadta (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoz-
tatta az elnökséget a civil törvény válto-
zásáról, ami az egyesület esetében a
közhasznú státusz fennmaradását ered-
ményezi. Beszámolt a MTESZ anyagi
helyzetérõl és a Fõ utcai épület értéke-
sítésének nehézségeirõl. Szabó Vendel
helyi csoport alakításának szándékát je-
lentette be, amit az Elnökség elviekben
támogatott. Szavazni akkor lehet a kér-
désben, ha nevesíteni lehet a csoportot
megalakító minimum 10 fõ egyesületi
tagot. A következõ elnökségi ülés idõ-
pontját elõzetesen 2012. január 26-ra
tûzte ki az elnökség.

A napirendi pontok végén Kiss Lász-
ló alelnök megköszönte az elnökség
aktív munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk: 
Csépányi Péter

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

SZB elnök

Az ülés helyszíne: Budapest, Alkot-
mány utcai Székház „Erdész terme”

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait és az érdeklõdõ
tagokat, majd megállapította, hogy 39
fõvel a Küldöttközgyûlés határozatké-
pes. Jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi
Gergely fõtitkárt, hitelesítõknek Dr. Ba-
lázs Istvánt és Csépányi Pétert kérte fel,
melyeket a Küldöttközgyûlés egyhan-
gúan elfogadott. Ezután ismertette a na-
pirendet, melyet a küldöttek tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül egyhangúan
elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesü-
let 2011. évi mûködését. Külön kiemel-
te annak fontosságát, hogy ismét a
Székházban tarthatja évzáró Küldött-
gyûlését az Egyesület. Ismertette a leg-
fontosabb személyi változásokat, me-
lyek következtében 2011 júniusától új

fõtitkára van az egyesületnek Lomniczi
Gergely személyében. Ebben az évben
kiderült, hogy nem reálisak azok az el-
képzelések, melyek szerint a MTESZ
vagyonból konkrét összeggel részesül-
het az Egyesület. A MTESZ komoly
anyagi nehézségekkel küzd, nem tudja
értékesíteni a Fõ utcai épületet, ahon-
nan jó döntésnek bizonyult a titkárság
elköltöztetése. Az elképzelések ellené-
re sem sikerült komolyabb pályázati be-
vételekhez jutni, mivel szinte teljesen
megszûntek a korábbi években még lé-
tezõ lehetõségek. Ehhez társult az NFA
támogatás 2010 õszi megszûnése, ami
2011. évben komoly anyagi nehézsé-
gek elé állította az Egyesületet. Erre a
nehéz helyzetre a költségek visszafogá-
sával, és a mûködési tartalékok megke-
resésével reagált az Egyesület. Az általá-
nos takarékoskodás mellett (külföldi
utazások visszafogása, helyi csoportok
és szakosztályok támogatásának csök-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttközgyûlésének

2011. december 8-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl
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kentése, megtakarítás a bérleti díjakon)
például az elektronikus banki rendszer
bevezetésével sikerült racionalizálni a
mûködést. A bevételi oldalon megtör-
tént a pártoló tagi díjak kiszámítható
rendezése, ami enyhe növekedést je-
lentett. Az Erdészeti Lapok hirdetési fe-
lületeinek értékesítése a korábbi évek-
nél szintén nagyobb bevételt hozott.
Mindezen intézkedésekkel sikerült a
2011-es mûködést biztosítani, aminek
komoly sikeres elemeirõl is beszámolt
az elnök. Ezek között említette az álla-
mi kitüntetésekre való elõterjesztések
sikerességét, a szakmai érdekérvényesí-
tést, aminek legnagyobb sikere az erdõ
fogalmának Alaptörvényben való szere-
peltetése. A 10 éves jubileumát ünneplõ
Erdészcsillag Alapítvány különösen si-
keres kezdeményezés. Külön ki kell
emelni Kovács Péter és Kovács Péterné
önzetlenségét, mellyel végrendeletük-
ben veszprémi lakásuk egyharmadát
hagyták az Alapítványra. A partnerszer-
vezetek közül kiemelkedik az MFB Zrt-
vel, az Agrárkamarával és az Erdei Isko-
la Egyesülettel történõ együttmûködés.
A nemzetközi kapcsolatok területén kü-
lönösen sikeres kezdeményezés a ma-
gyar gyõzelemmel végzõdött YPEF kö-
zépiskolás tanulmányi verseny. Az
Egyesület saját rendezvényei közül a
zalaegerszegi Vándorgyûlés mellett ki-
emelkedõ volt az 50 helyszínen 15000
látogatót vonzó Erdõk Hete rendez-
vénysorozat. Mindezen sikerekért kö-
szönetet mondott az egyesületi tisztség-
viselõknek, a tagságnak az aktív, építõ
egyesületi munkáért, amely alapot je-
lent az Egyesület szakmaiságon, erköl-
csi tartáson és lelkiismeretességen ala-
puló további életéhez.

A második napirendi pont keretében
Csépányi Péter régióképviselõ ismertet-
te a Magyar Erdészeti, Vadászati Mûsza-
ki Segédszemélyzet Országos Egyesüle-
te (MEVME) öröksége átvételével kap-
csolatos elõterjesztést.  A jogutód nél-
kül megszûnt szervezet tárgyi emlékeit
– köztük kiemelt helyen az „Istenféle-
lem, Szeretet, Munka, erre tanít ben-
nünket az erdõ örök bölcselete” jel-
mondatot tartalmazó zászlót – az OEE
könyvtára õrzi. Schweighardt Ottó tag-
társunk javaslatát a szellemi örökség ki-
nyilvánítására az Elnökség támogatta, a
Küldöttközgyûlés a következõ határo-
zattal erõsítette meg.

4/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés ezúton deklarálja és ünnepé-
lyesen kijelenti, hogy az Országos Erdé-
szeti Egyesület magát a történelmi
kényszer hatására jogutód nélkül meg-
szûnt Magyar Erdészeti, Vadászati Mû-
szaki Segédszemélyzet Országos Egye-
sülete (MEVME) szellemi örökösének
és fennmaradt tárgyi értékei õrzõjének
tekinti, az egyesületi életben minden-
kor kiemelten tekintettel lesz a gyakor-
latban dolgozó szakemberek igényeire,
érdekeinek képviseletére. (Jelen van
39 fõ küldött; szavazatok: 39 igen, 0
tartózkodás, 0 nem)

Schweighardt Ottó majd Firbás Nán-
dor javasolta, hogy a zászlót õrzõ majd
OEE-nek átadó Daróczi Márton és Illés
László családjait méltóképpen köszönt-
se az Egyesület ebbõl az alkalomból.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Zambó Péter elnök ismertette az El-
nökség javaslatát a tagsági kedvezmé-
nyek rendszerének kialakítására és a
tagdíjrendszer átalakítására. A kérdésrõl

kialakuló másfél órás vita során a leg-
több hozzászóló egyetértett a tagdíj
emelés szükségességével, hiszen 2005
óta nem volt emelés, miközben a mû-
ködési költségek jelentõsen növeked-
tek. A kialakítandó rendszerrel szembe-
ni leggyakoribb ellenvélemény az Erdé-
szeti Lapok tagsági kedvezményként
történõ értelmezésével volt kapcsola-
tos. Többek részérõl elhangzott, hogy a
tagság nagyarányú lemorzsolódásának
elkerülése érdekében meg kellene õriz-
ni az Erdészeti Lapok külön történõ elõ-
fizethetõségét. Elhangzott, hogy a tagdíj
emelés elsõsorban az erdésztechniku-
sok számára jelent problémát. Felme-
rült az Erdészeti Lapok kéthavonkénti
megjelentetése, ami jelentõs költség-
csökkenést eredményezne. Szintén fel-
vetõdött különbözõ tagsági kategóriák,
pártoló tagi státusz kialakításának lehe-
tõsége. Az Elnökség elképzelését támo-
gatva elhangzott, hogy a szükséges
emelések az Egyesület szabadságát,
függetlenségét teremtik meg. Az Egye-
sület az erdészek szakmai egzisztenciá-
ját jelenti. Az OEE minden meglévõ
szolgáltatásával (Lapok, Könyvtár, ér-
dekképviselet, baráti találkozók stb.)
együtt alkot egy egészet, ezért egy
adott, egységes tagdíjat kell fizetni.
Többen felvetették, hogy az ülésnek
helyt adó épület is erdészek közadako-
zásából épült, valamint, hogy Trianon
után is példás összefogás és áldozatvál-
lalás vezetett a korábbi napirendben
tárgyalt MEVME megalakulásához. Az
Egyesületi emelt tagdíj is kevesebb,
mint hasonló egyesületek tagdíja, ill.
több szolgáltatást nyújt. Az OEE mû-
ködtetéséhez szükséges a fix bevételek
arányának növelése, ha a tagság nem
tudja a mûködést finanszírozni, az OEE
léte kerül veszélybe. A kedvezmények
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rendszerét egészében kell vizsgálni,
nem csak az Erdészeti Lapok kérdését
kiemelve. Cél az emelések, változtatá-
sok szükségességének megértetése a
tagsággal, amit a titkárság által kiadott
tájékoztató anyagok segítenek. Az ala-
pos vita után a küldöttek döntõ több-
séggel fogadták el a javaslatokat.

5/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés tagsági kedvezmények rend-
szerének bevezetése mellett dönt. A
kedvezmények tagsági kártya alapján
minden egyéni tagra egyformán vonat-
koznak, tartalmazzák az Erdészeti La-
pok kiküldését. A kedvezményrendszer
kialakítását, a szükséges szerzõdések
megkötését, a tagnyilvántartás felülvizs-
gálatát a Küldöttközgyûlés az Elnökség
hatáskörébe utalja. (Jelen van 39 fõ
küldött; szavazatok: 38 igen, 1 tar-
tózkodás, 0 nem)

6/2011. (december 8.) sz. Kül-
döttközgyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés a következõk szerint állapítja
meg a 2012. január 1-tõl érvényes tagdí-
jakat. Keresettel nem rendelkezõ tagok
(tanuló, munkanélküli, GYES-GYED-en
lévõk) 1200 Ft/év, nyugdíjasok 3600
Ft/év, aktív dolgozók 9600 Ft/év. A tag-
díj minden évben a KSH által elõzõ év
októberében közzétett fogyasztói árin-
dex változásának mértékével növek-
szik. A tagdíj két részletben fizethetõ.

(Jelen van 39 fõ küldött; szavaza-
tok: 37 igen, 1 tartózkodás, 1 nem)

Negyedik napirendként Lomniczi
Gergely fõtitkár ismertette az Elnökség
azon célkitûzését, hogy az Egyesület
mûködésének éves program és költség-
tervét a titkárság már a megelõzõ évben
készítse el, hogy az adott évet megfele-
lõ hatékonysággal lehessen kezdeni. A
2012-es év programszintû tervezése
megkezdõdött. A pontos program
azonban a pénzügyi lehetõségek függ-
vénye, ami a december 8-i, tagdíjakról
határozó Küldöttgyûlés döntése, ill. a
2012. tagdíj befizetések elõtt nem is-
mert. Jelen ülésen a központi progra-
melemek fontossági sorrendjének meg-
határozását kéri a titkárság, hogy a kon-
krét bevételek ismeretében készülõ
konkrét tervek az év elején a lehetõ leg-
gyorsabban megszülethessenek. Így
elérhetõ az a cél, hogy az adott évre vo-
natkozó tervezési szakasz ne bénítsa
közel fél évig az Egyesület mûködését.

7./2011. (dec. 8.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttközgyû-
lés a 2012. évi program és költségvetés
tervezéséhez sorrendben prioritásként
fogalmazza meg: a titkárság mûködésé-
nek biztosítását és a bérek kigazdálko-
dását, a tagsági kártya rendszer beveze-
tését, az Erdészeti Lapok kiadását, a
Wagner Károly könyvtár fenntartását, a
143. Vándorgyûlésen kitüntetések ado-

mányozását, az Erdészeti Lapok 150
éves évfordulója megtartását, az egye-
sületi honlapcsalád kialakítását és mû-
ködtetését, Az év fája és az Erdõk Hete
programok megvalósítását, a helyi cso-
portok és szakosztályok létszám alapú
támogatását, tisztségviselõk találkozójá-
nak szervezését. (Jelen van 39 fõ kül-
dött; szavazatok: 39 igen, 0 tartóz-
kodás, 0 nem)

Az egyebek napirendi pont keretében
Bogdán József díjbizottsági tag beszámolt
arról, hogy a DB a jövõben a titkárság
munkáját segítve közremûködik az állami
kitüntetésekre való felterjesztések elké-
szítésében. A kiküldendõ értesítések
alapján kéri majd ebben a munkában a
helyi csoportok együttmûködését. Zam-
bó Péter felhívta a figyelmet a december
15-i minisztériumi évzáró rendezvényre,
mely egyben az Erdõk Nemzetközi Éve
magyarországi eseményeinek zárása.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvé-
telét, és áldott Karácsonyt valamint bol-
dog Új Évet kívánva bezárta a Küldött-
közgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:  
Dr. Balázs István

Csépányi Péter

Az afrikai trópusi erdõk úgy tûnik, job-
ban alkalmazkodnak a jövõbeni éghaj-
latváltozáshoz, mint az Amazonas,
vagy más vidékek esõerdei - jelentette
ki egy nemzetközi tudományos konfe-
rencia résztvevõi. Afrikában az elmúlt
négyezer évben számos éghajlati kata-
sztrófát elviseltek a fafajok, tehát vár-
hatóan boldogulnak majd az elkövet-
kezendõkkel is - következtettek a sza-
kemberek. Az Oxfordi Egyetemen tar-
tott konferenciát az “Éghajlatváltozás,
erdõirtás és jövõ az afrikai esõerdõk-
ben” címmel rendezték meg. Yadvin-
der Malhi, az egyetem ökológiapro-
fesszora – egyben a konferencia szer-
vezõje – szerint annak következtében,
hogy Afrika éghajlata az elmúlt tízezer
évben sokkal változékonyabb volt,
mint például az Amazonasé vagy Dél-
kelet-Ázsiáé, erdei kevésbé sokszínû-
ek, mivel már eltûntek belõlük az érzé-

kenyebb fafajok. A megmaradtak azon-
ban alkalmazkodók, eltûrik többek
közt a csapadék szeszélyességét is. 

A Nyugat-Afrikára koncentráló kon-
ferencia egyik fõ tanulsága volt, hogy
mennyire keveset tudunk az afrikai ég-
hajlatról a világ többi részéhez képest -
jegyezte meg Malhi a BBC-nek
(www.bbc.co.uk). A Kongó-medencé-
bõl például alig akad idõjárási adat.
Így pedig elég nehéz megjósolni, mi
várható a jövõben. Egy másik nagy
horderejû eredmény, hogy az afrikai
erdõknek több a biomasszájuk és a
bennük lévõ fák nagyobbak, mint az
Amazonas-medencében növõk – kö-
zölte a BBC-vel Simon Lewis, a brit Le-
edsi Egyetem kutatója. Ennek egyik
oka, hogy a fák hosszabb életûek, má-
sik oka, hogy az egész erdõ produktí-
vabb. Annak ellenére, hogy a fafajok
kevésbé sokszínûek, mint az Amazo-

nas-medencében, ez még nem jelenti
azt, hogy az afrikai esõerdõk ne lenné-
nek biodiverzitási gócpontok. Emlõs-
faunájuk például hihetetlenül változa-
tos - számos majomfaj él itt, és ehhez
adódnak olyan különlegességek, mint
a törpe víziló vagy az okapi – magya-
rázta Lewis.

(MTI)

Helyreigazító

A decemberi lap 385. oldalán szó esik
bizonyos „Plander” tanársegédrõl. Gon-
dolom a szerkesztõ kézírásos forrásból
dolgozott, így könnyû összetéveszteni
az „n” és az „u” betût. Ez okozhatta a
Plauder név eltévesztését. Úgy gondo-
lom, ennek kiigazításával tartozunk Pal-
lay professzorunk emlékének.

Reményfy László

Az afrikai esõerdõk jobban alkalmazkodnak
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A 2010-es év utolsó hónapjaiban a sop-
roni Erdészeti Szakközépiskola tantes-
tületének három alapító és meghatáro-
zó tanára távozott az élõk sorából. (Gil-
lay József nekrológját lásd az EL 2011.
januári számában. A Szerk.)

Dr. Bognár Béla, aki a rábaközi kis falu-
ban, Egyeden született kisbirtokos családba,
Pápán a bencés gimnáziumban érettségizett
és Budapesten a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen 1945-ben középiskolai tanári,
1946-ban doktori diplomát szerzett. Végzés
után az elsõ években a pápai mezõgazdasá-
gi középiskolában tanított, s onnan 1950-
ben a soproni erdészeti technikumba került.
Az elsõk között jött a soproni iskolához, s
ezért az épületek leltári  anyagának átvételé-
ben tevékenyen közremûködött. Õ lett
eleinte a kollégium vezetõje, az iskola meg-
bízott igazgatóhelyettese és 1951–1971-ig a
kollégium nevelõtanára is. A technikum
megalapításának elsõ évétõl kezdõdõen
1981-ig olyan felejthetetlen magyarnyelv-ta-
nára lett (de végzettségének megfelelõen
más helyi gimnáziumban francianyelv-taná-
ra is), aki nemcsak a helyesírás szigorú kö-
vetelésével anyanyelvünk szép kiejtésének
használatára és népdalok elsajátítására ser-
kentette tanítványait, hanem szakkörökben,
többletmunkával versmondó és szép kiejtési
versenyekre is felkészítette õket. Ennek ha-
tására igen eredményesen szerepeltek a vá-
rosi és a megyei versenyeken. (Kertész, Pa-
laczki, Víg). Magyaróráit mindig népdalok
éneklésével kezdték.

1981-ben ment nyugdíjba, de ezt követõ-
en még óraadó és kollégiumi nevelõtanári
feladatot is ellátott, s nyugdíjasként még 11
évet dolgozott a régi munkahelyén.

Fábián Lajos testnevelõ tanár Marosvá-
sárhelyen született 1924-ben, ott járt elemi és
középiskolába, és 1944-ben érettségizett a
helyi katolikus gimnáziumban. Észak-Erdély
– a II. bécsi döntés hatására – 1940 szeptem-
berében újból magyar terület lett, s így 1944-
ben a Budapesti Testnevelési Fõiskolára ke-
rülhetett. Közben katonai szolgálatra rendel-
ték, majd hadifogságba került, a foksányi fo-
golytáborban megbetegedett, s tanulmányait
csak 1951-ben folytathatta. Oklevelét 1953-
banszerezte meg, és még abban az évben ke-
rült a soproni erdészeti technikumba testne-
velõ tanárnak. Ezt megelõzõen évente más-
más tanár látta el kisegítõként az iskolai test-
nevelést. Sopronban – nyugdíjazásáig – meg-
szakítás nélkül és rendkívül hasznosan tevé-
kenykedett. A technikumban kilenc sportszak-
osztály mûködött, s ezek közül hétben az õ
irányításával folyt a munka. Kosárlabda, röp-
labda és atlétika sportágakban elsõ osztályú
bírói és középfokú edzõi minõsítést szerzett,
s e téren tanítványai sikeresen szerepeltek
megyei, sõt országos versenyeken is.

Az õ idejében, a Szent György u. 13. Vár-
kerület felõli oldalán, a romok helyén, köz-
remûködésével készült el az a sportpálya,
ahol éveken át folytak a középiskolák kö-
zötti röp- és kézilabda mérkõzések. Télen a
jégpályává alakított területen gyerekek, fel-
nõttek élvezettel korcsolyáztak.

1989-ben néhány erdélyi barátjával meg-
alapította a soproni Erdélyi Kört, melynek se-

gítségével több erdélyi székely és magyar csa-
lád anyaországi elhelyezkedését, munkalehe-
tõségét segítette elõ. Mint a Kör titkára, 1998-
ban igen sikeres erdélyi kirándulást szervezett
35 fõvel Nagyvárad, Kolozsvár, Torda, Órad-
na, Nagybánya, Szatmárnémeti útvonalon.

Nyugodjanak békében. 
dr. Jereb Ottó

egykori tanártársuk

Németh Ferenc 
(1936-2011)

2011. augusztus 7-én,
hosszan tartó súlyos
betegség után elhunyt
köztiszteletben álló
kollégánk, Németh Fe-
renc erdésztechnikus.

1936. szeptember
25-én született Zala
megyében, Bánok-
szentgyörgyön.

Pályafutását az Állami Erdõgazdaságnál
kezdte, Zajkon és Murarátkán dolgozott ke-
rületvezetõként. Ezután, az erdõbirtokossági
társulatok szakirányítását végezte Kiskomá-
romban, mûszaki vezetõként. A termelõszö-
vetkezetek megalakulását követõen, 1967-
tõl ahhoz az önálló szervezethez került,
amelyik a szövetkezetek mûszaki, tervezési,
erdészeti szakirányítását végezte a megyé-
ben. E szervezetnek volt jogutódja 1980-tól
az ERDÕVÁLL, ahol nyugállományba vonu-
lásáig teljesített szolgálatot, körzeti erdészeti
képviselõként.

Nyugdíjas éveinek kezdete 1993-ban egy-
be esett az erdõk magánkézbe adásával, ami-
kor nagy szükség volt a hozzá hasonló, a te-
rületet jól ismerõ és a hatósági munkában is
jártas erdészszakemberekre. Lakhelye, Nagy-
kanizsa térségében vállalt szakirányítói fela-
datokat. Számos megalakuló magán-erdõ-
gazdálkodó munkáját segítette tevékenyen,
készítette irataikat, irányította szakmai mun-
káikat. Nyugodt, kiegyensúlyozott, barátsá-
gos természete jó kapcsolatteremtõ készség-
gel párosult. Sohasem követelt, mindig csak
kért, hangos szót nem hallottunk tõle. Megbí-
zásait szerény díjazás ellenében végezte, nem
az anyagi haszonszerzés vezérelte. Olyan
embernek ismertük meg, akit nyugodt szívvel
ajánlhattunk bárkinek, aki erdész szakembert
keresett a környéken. Az erdõterületek priva-
tizációját követõ nehéz idõszakban személye
hatalmas segítséget jelentett a hatóság számá-
ra is, nyugodtan lehetett rá hagyatkozni.

Munkásságát 70 éves korában a földmû-
velésügyi miniszter Életfa emlékplakett ado-
mányozásával ismerte el.

Németh Ferenc nem írt szakcikkeket,
nem voltak kiemelkedõ szakmai újításai.
Tette a dolgát példamutatóan. S mindez az
emberi tisztesség olyan magas szintû megje-
lenésével párosult nála, ami méltán váltotta
ki mindannyiunk nagyrabecsülését. Emlékét
megõrizzük, ahogy õrzik a keze nyomán fel-
nõtt zalai erdõk is.

Kollégánkat 2011. augusztus 12-én kísér-
tük el utolsó útjára a nagykanizsai városi te-
metõben, ahol az erdészhimnusz hangjai
mellett búcsúztunk tõle.

Dr. Páll Miklós

Hulják József
(1929 – 2011)

82 éves korában elhunyt Hulják József arany-
okleveles erdõmérnök, nyugdíjas fõerdõfel-
ügyelõ.

2011. október 24-én mély részvéttel bú-
csúztattuk Sátoraljaújhelyben római katoli-
kus szertartás szerint, és koporsójánál évfo-
lyamtársa és közeli munkatársa, Járási Lõrinc
ismertette életútját.

1929-ben született Diósgyõrben, Perece-
sen nevelkedett, Miskolcon a minoriták Frá-
ter György Gimnáziumában érettségizett és
1952-ben végzett Sopronban.

1952-ben került a Hernádvölgyi Állami Er-
dõgazdasághoz, ahol hét hónapig Monokon,
majd 2,5 évig Telkibányán volt üzemegység-
vezetõ-helyettes. A tervfeladatok teljesítése
mellett a szakképesítés nélküli erdészek szak-
vizsgára való felkészítése, a fakitermelõ, erdõ-
mûvelõ munkások oktatása is feladata volt.

Az erdõgazdaságok összevonása után Sá-
rospatakra került a Zemplén-hegységi Álla-
mi Erdõgazdasághoz, ahol 1955 és 1965 kö-
zött szakfelügyelõ, fahasználati elõadó,
majd erdõhasználati csoportvezetõ munka-
körökben dolgozott.

Ma már történelem, hogy a rontott erdõk át-
alakítása, a fenyvesítés és nyárfásítás, az erdõsí-
tések – elõször nálunk bevezetett – egységáras
elszámolása, az erdõsítések minõsítése és átvé-
tele, a gyérítések, V-fák kijelölése, a tisztítás so-
rán mennyi feladata volt a szakfelügyelõnek,
hogy a helyszíni ellenõrzéssel, tanácsadással
segítsék ezek szakszerû végrehajtását.

Sokoldalú érdeklõdése, az új iránti fogé-
konysága, az önálló gondolkodás és meg-
fontoltság, a kezdeményezõ- és szervezõké-
pessége segítségével jól oldotta meg ezeket
a feladatokat, amit az erdõgazdaság vezeté-
se négy kiváló dolgozó jelvénnyel ismert el.

Egyenességét, határozott jellemét, segítõ-
készségét, megállapításainak megbízhatósá-
gát bizonyítja, hogy 1957 és 1965 között az
igazgató képviselõje volt a vállalati egyezte-
tõ bizottságban és a dolgozók érdekeit véd-
te a MEDOSZ Erdészeti Szakcsoportjában is.

1965-ben Sali Emil vezetõ erdõfelügyelõ-
nek bízta meg az erdõgazdasághoz.

1968-ban az akkor szervezett Miskolci Álla-
mi Erdõrendezõséghez, majd az Erdõfelügye-
lõséghez került és 40 évi szolgálat után 1992-
ben fõerdõfelügyelõként ment nyugdíjba.

Segítõkészségéért, pontos és megbízható
megállapításaiért szerették, becsülték a gaz-
dálkodók. Minden közösségbe jól beillesz-
kedett, kedvelték a munkatársai.

Nem az elismerésért dolgozott, tevékeny-
ségén mindig érezni lehetett az erdõ, a hiva-
tás szeretetét. Tette a dolgát csendben, tisz-
tességgel, megbízhatóan, amit az Erdészet
Kiváló Dolgozója kitüntetéssel, Fásítási Em-
lékéremmel ismertek el.

Nyugdíjba vonulása után is aktív résztve-
võje volt az egyesületi rendezvényeknek, a
zempléni nyugdíjas találkozóknak.

Egy régi minõsítésedben írták: egyenes…,
határozott jellemû…, udvarias…, segítõkész…,
mindig lehet rá számítani…, kevés beszédû,
de annál nagyobb a szaktudása!

Nyugodjál békében!
Dr. Járási Lõrinc
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Budapesti HM-csoport ülése
A HM Budapesti Helyi Csoport ülésének
házigazdája a Táborfalvai Erdészet volt.
Keresztes György, a Csoport elnöke be-
mutatta a helyi csoport új tagjait, Bartus
Bencét és Horváth Dánielt. Ezután há-
rom elõadás következett. Orbán Tibor a
németországi szakmai tanulmányútról
tartott elõadást, amelyben megismerhet-
tük a németországi szálalóerdõk törté-
netét, adottságait, az ott folyó szakmai
munkát. (Lásd EL novemberi száma. A
szerk.) Ezt követõen Solti Imre elõadá-
sát hallgathattuk meg a Lengyelország-
ban tett tanulmányút során szerzett ta-
pasztalatairól, amelyek révén a digitális
adatrögzítés és adatnyilvántartás len-
gyelországi helyzetét ismerhettük meg.
Megállapítottuk, hogy Lengyelország
elõttünk jár ezen a téren. A harmadik
elõadást Domján György csoporttagunk
tartotta. Izgalmas és színes elõadást hall-
hattunk, amelyben a Bihar-hegységbe
kalauzolt bennünket az elõadó. A helyi
erdészszakma kihívásain, érdekessége-
in túl történelmi, kultúrtörténeti ismere-
tekkel gyarapodott tudásunk.

Ezt követõen Keresztes György, a
csoportelnök beszámolója következett
a 2011-ben történt egyesületi esemé-
nyekrõl, a még hátralévõ feladatokról,
programokról, valamint a csoport 2012.
évre készített munkatervérõl. 

Az elnöki beszámoló után a helyi
csoport új titkárának megválasztására
került sor. Az elõzõ csoporttitkár, Dénes
Margit szülési szabadsága miatt vált
szükségessé a titkári feladatok új sze-
mélyre való átruházása. Elnöki jelölés
alapján Turóczi Balázs lett a helyi cso-
port új titkára, akit a jelenlévõk egyhan-
gúlag választottak meg.

Délelõtt csoportügyeket beszéltünk
meg, majd a terepen megtekintettük a Tá-
borfalvai Katonai Kiképzõ Bázis irányító-

állomását, bepillan-
tottunk a „katonai”
erdõgazdálkodás
különleges felada-
taiba is. Az Öregfe-
nyõ vendéglõben
az étkezés alatt ki-
vetítõrõl megtekin-
tettük az Erdõgaz-
daság 2011. évre ki-
írt fényképpályáza-
tára beérkezett al-
kotásokat, majd
végigjártuk a Tábor-
falvai Erdészeti

Igazgatóság által kialakított és fenntartott
Betyárdombi Erdészeti Tanösvényt. A
körséta során Molnár József kollégánk
mutatta be a környék természeti értékeit,
elõadásából megismerhettük a Táborfal-
vai Erdészet közjóléti, természetvédelmi
és erdõpedagógiai tevékenységét, terveit.

A kirándulást követõen baráti be-
szélgetés következett. Pálhalmi János
tagtársunk felidézte a régi összejövete-
leket, melyek gyakran két napig tartot-
tak, és éjszakába nyúló szakmai beszél-
getésekkel zárultak.

Mészáros-Komáromy Márk
* * *

A Tanúsítási Rendszerek Szakosztá-
lya a NYM Egyetem Erdõvagyon-gaz-
dálkodási és Vidékfejlesztési Intézete,
valamint a mecseki, somogyi és zalai ál-
lami erdõket kezelõ erdõgazdaságok
érintett dolgozóinak részvételével kihe-
lyezett ülést tartott a SEFAG Zrt.-nél
Kardosfa és Ropoly térségében.

Az ülés fõ témái az erdõtanúsítás
helyzete Magyarországon, tapasztala-
tok és a jövõ feladatai. 

Barkóczi István vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd bemu-
tatta a SEFAG Zrt. gazdálkodásának leg-
fontosabb jellemzõit.

80 ezer hektáron gazdálkodnak, er-
deik fele valamilyen védelem alatt áll.
Legfontosabb termékük a tölgyrönk,
termelésének hosszú távú fokozása ér-
dekében a tölgy arányát a véghasznála-
ti 32%-ról az erdõsítésekben már 62%-
ra növelték. Az ISO minõségrendszerrel
bevezetett szabályozások érvényesülé-
sét külsõ tanúsító nélkül, saját maguk
ellenõrzik, 2001 óta az FSC erdõtanúsí-
tási rendszert alkalmazzák.

Ezt követõen Juhász Lajos, a Nyírerdõ
Zrt. vezérigazgató-helyettese adta át ta-
pasztalatait az általuk elsõként bevezetett
FSC erdõtanúsítási rendszerrõl. Az FSC

bevezetésének fõ célja a termékek érté-
kesítési felára, fõleg holland és dán ve-
võknek. A tanúsított termékre valóban
érvényesíthetõ a felár, akácoszlopra és
szõlõkaróra 15-20%, fûrészárura 25-30%,
nyárra csak kb. 5%. Alapvetõ ellentmon-
dás, hogy az FSC ki kívánja szorítani az
akác- és nyárültetvényeket, a vásárlók vi-
szont tanúsított terméket döntõen akác-
ból igényelnek, õshonos fafajból nem! 

Az ISO minõségrendszert használják,
de külsõvel már nem tanúsíttatják. A
termelés nyomon követése fontos veze-
tõi eszköz, a termékeken egyedi FSC-
címkézést alkalmaznak. A magyar er-
dõtörvény szigorúbb, mint az FSC
szabvány! Amikor az auditálók nem-
megfelelõséget állapítanak meg, azok
többnyire nem lényegbe vágóak, ha-
nem a magyar erdõgazdálkodás szabá-
lyozottságának nem ismerésébõl, tájé-
kozatlanságuk miatti félreértelmezésbõl
születnek. Óriási könnyebbséget jelen-
tene, ha az auditokat FSC (PEFC) jogo-
sítvánnyal rendelkezõ magyar erdõmér-
nökök végezhetnék. Általánosságban a
mai erdõtörvény betartása több nehéz-
séget okoz a gazdálkodónak, mint az
FSC követelményeké. 

A hazai erdõtanúsítások helyzetét
Iványi Miklós szakosztálytitkár foglalta
össze. A „nem elég becsületesnek lenni,
annak is kell látszani” elv szerint a ha-
zai erdõgazdálkodók is igazoltatni akar-
ták külsõ, pártatlan féllel, hogy tevé-
kenységük hasznos a társadalom
számára. Tevékenységük megismerte-
tésében nagy a szerepe a közönségkap-
csolatoknak. A magyar állami erdõgaz-
dálkodók elõször az ISO minõségrend-
szert, a környezetirányítási rendszert és
szükség szerint a HACCP élelmiszerbiz-
tonsági rendszert vezették be. A két
utóbbi a környezeti, illetve élelmiszer-
biztonsági jogszabályokkal is megköve-
telt elõírásokat foglalja rendszerbe. A
minõségbiztosítást nem követelték meg
jogszabályok, de elõírásai szabályozták,
jól követhetõvé tették a szakmai tevé-
kenység mûködését. Ezt a mûködést
segítõ szabályozottságot érdemes fönn-
tartani, de kereskedelmi felár elérésére
nem volt alkalmas. 

Ezért kerültek elõtérbe az erdõtanú-
sítási rendszerek. Az erdõket kezelõ
gazdálkodók már 2002-ben megegyez-
tek abban, hogy az erdõtanúsítási rend-
szerek közül hazánkban az európai vi-
szonylatokhoz alakított PEFC alkalma-
zására kell törekedni, az elsõsorban a
trópusi esõerdõk védelmére készített
FSC helyett. Az alkalmazás feltétele
minden országban a PEFC hazai szab-

Szakosztályhírek
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ványának elkészítése. A Fõvárosi Bíró-
ság 2004-ben jegyezte be a PEFC Ma-
gyarország Egyesületet, amelynek fõtit-
kára Lengyel Attila 2007-ben bejelentet-
te, hogy megkezdték kidolgozni és
2008 végére akkreditáltatják a PEFC
magyar nemzeti szabványt. Azóta ezzel
kapcsolatban semmi továbbiról nem ér-
tesültünk.

A nemzetközi adatok szerint a PEFC
által tanúsított erdõterületek nagysága
már nagyobb, mint az FSC-é, hazánk-
ban mégis elõbbre jár az FSC, mint a
PEFC. Az FSC nagyon ügyesen keresle-
tet tudott teremteni (fõleg Hollandiá-
ban, Dániában) az általa tanúsított ter-
mékek iránt, és ez a vásárlói igény vi-
szont piaci felárt is biztosított. Jó lenne
tudni, hol tart a PEFC, melyek a jövõ fel-
adatai?

Schiberna Endre, a NYM Egyetem
Erdõvagyon-gazdálkodási és Vidékfej-
lesztési Intézete igazgatója szerint hiva-
talosan annyi történt, hogy Lengyel Atti-
la lemondott a PEFC Magyarország
Egyesület fõtitkári szerepérõl. Az egye-
tem foglalkozik a bevezetés feltételei-
vel, de határozott lépés csak akkor vár-
ható, amikor kormányzati szintû döntés
után kiderül, milyen pályázaton lehet
hozzájutni kb. 15 millió Ft bevezetési
költséghez. Az 5 évenkénti megújítás
már nem lenne túlzottan költséges, kb.
20-25 Ft/év/erdõ ha.

Pintér Ottó a Zselici Erdészet igazga-
tója és Merczel István a SEFAG Zrt. erdé-
szetpolitikai osztályvezetõje vezetésével
Kardosfa környékén és Ropolyban is-
merhettük meg a SEFAG munkáját. 

Munkájuk során folyamatos figye-
lemmel kell lenniük a védett erdõk és
az FSC elõírásaira, valamint a civil la-
kossággal való jó kapcsolat szempont-
jaira. Területjárásunkat a fakitermelési

tanpályánál kezdtük, majd a ropolyi er-
dõrezervátum csodálatos ezüsthársas
bükkösei és az FSC követelményeknek
is megfelelõ felújító vágások után a ha-
lastónál fejeztük be. A bemutató során
tájékozódhattunk arról is, hogy vendég-
látóink milyen módon tartanak fenn
kapcsolatot a természetvédõkkel közös
SMETE (Somogy Megyei Erdészek és
Természetvédõk Egyesülete) által.

Az uzsonna melletti eszmecserén a
szakosztályülés résztvevõi egyetértettek
abban, hogy továbbra is fontos a mun-
kánkról a társadalmat tájékoztatni, társ-
szakosztályokkal közös programokat
szervezni, amíg lehet, a tanúsított ter-
mékeknél a felár lehetõségét kihasznál-
ni, és amint pályázati lehetõség adódik,
a PEFC tanúsítást bevezetni.

Iványi Miklós 
szakosztálytitkár

* * *
Megalakult az Erdészklub Tamási-

ban az OEE HCS szervezésében
Méltó összejövetellel indult 2011. június
15-én a megalakult az Erdész Klub elõ-
adássorozata az OEE Tamási Helyi cso-
port szervezésében. A tolnai dombság
vadgazdálkodásának és a nagyvad élõ-
helyét nemkülönben meghatározó er-
dõgazdálkodás történetének megisme-
rését tûzte ki célul ez a találkozó.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
központjának nagytermében tartott elõ-
adáson találkozott az erdõgazdaság ré-
gebben nyugállományba vonult és a je-
lenleg aktív szakemberek társasága.

Gõbölös Péter vezérigazgató az
összejövetel megnyitójában megkülön-
böztetett tisztelettel köszöntötte a jelen
lévõ két volt elõdjét, Deák István és
Müller János nyugalmazott vezérigaz-
gatókat. A köszöntõjében hangsúlyoz-
ta, hogy a jelenlegi aktív szakembergár-

da átlagéletkora fiatal, és a korosztály-
folytonosság vonatkozásában van egy
„lék” a jelenlegi aktív erdészszakembe-
rek életkormegoszlása és a már nyugdí-
jas kollégák korosztálya között. Nagyon
fontos, hogy a fiatalok megismerjék a
korábbi szakmai elvek és folyamatok
elõzményeit, összefüggésben látva a je-
lenlegi táji erdõ- és vadgazdálkodás
gyakorlatával, ezért kiemelt jelentõsé-
gûnek nevezte a hagyományteremtõ
elõadássorozat ezen elsõ elõadását.
Fontos, hogy a fiatalok tanuljanak az
elõdeik óriási szakmai tapasztalataiból,
sikereibõl és kudarcaiból egyaránt.
Antli István vezérigazgató-helyettes, a
HCS elnöke köszöntõjében kiemelte az
Erdész Klub létrehozásának fontosságát
és azt, hogy a folytatása következik,
melyrõl a vezérigazgató támogatásáról
biztosította.

Jó néhány fiatal kolléga elõször talál-
kozott a sokszor emlegetett nagy „elõ-
dökkel”, mely szép pillanatokat ered-
ményezett.

Az elõadást Deák István tartotta,
amelynek nagyobb része a Tamási és
környéke erdeinek történetérõl, annak
kezelésérõl szólt. Az elõadás a 19. szá-
zad elejére nyúló, herceg Esterházy
Miklós nevével fémjelzett Tamási–Ozo-
ra környékén kialakult „vadászati fény-
korról” való beszámolóval kezdõdött,
részletes szakmai leírással és bölcs kriti-
kával. Ebben az idõben a Rácz-völgy-
ben az országúton végighaladó szekér-
rõl este vagy reggel látható volt 200-300
db vadból álló, tökéletes nyugalomban
fekvõ csoport is. Építettek vadaskerte-
ket is, a legnagyobb 600 hold volt,
amely égetett téglából létesített erõs fal-
lal (3 m magas) volt bekerítve. Ezekben
az években nem volt ritka a 2-3 napos
vadászatokon az ezer darabot meghala-
dó teríték.

A herceg Eszterházy birtok Tamá-
si–Dombóvár–Ozora vidékén 20, addig a
Tolnai-hegyhát nyugati Hõgyész–Len-
gyel vonulatában a gróf Apponyi urada-
lom 23 községhatárban volt érdekelt az



32 Erdészeti Lapok CXLVII. évf. 1. szám (2012. január)

erdõ- és vadgazdálkodásban. Az elõzõ
birtokon a dámvad-, míg az utóbbin a
szarvasállomány volt jelentõs. A Tolnai-
hegyhát vonulatának keleti részén (a mai
Pincehelyi Erdészet) a Nagyszékely–Si-
montornya erdõkomplexumban 1940-ig
– üzemtervi kötelezettség híján – megfe-
lelõ elvárású erdõgazdálkodás sem folyt,
így a területen gyenge termõhelyi adott-
sággal párosuló sarjerdõk voltak találha-
tók. Ez az erdõtömb inkább a vadászati
tevékenységet szolgálta, de vadászattör-
téneti múltjáról vajmi keveset tudunk.

A vadászat fénykora nem tartott soká-
ig, minden bõkezûségnek megvan a
kényszerû határa, amely az Eszterházyak
nagy eladósodottságában és a mai szó-
használattal az uradalom csõdhelyzeté-
ben csúcsosodott ki. A közeledõ anyagi
helyzet reménytelenségét jelezte az is,
hogy 1821-ben a tûzvész során az ozorai
istálló leégett, s a herceg jobban sajnálta
a benn égett – a vadászatoknál terelésre
használt – 3 m magas vászonkerítést,
mint az elpusztult 1100 lovat. Az Appo-
nyiak „szolidabban” gazdálkodtak a hõ-
gyészi–lengyeli térségben 1925-ig. 

Az 1860-as évek után az Esterházy
uradalom bérbeadásával a teljes vad-
gazdálkodás degradálását jelentette a
20. század elejéig. Ahogy változtak az
érdekek, vele együtt a gazdálkodási cél,
az erdõre, vadra egyaránt káros birka-
és marhalegeltetést helyezték elõtérbe.
A vad „mindenkié” lett, illetve senkié
sem volt. Az 1879. évi erdõtörvény, to-
vábbá a 1907-tõl megszûnõ bérbeadá-
sok mind az erdõ- és vadgazdálkodás
tervszerûségét folyamatosan erõsítette. 

Tolna megye erdõterülete 1840-ben
110 ezer hektár, a századfordulóra 30
ezer hektárra csökkent, míg 2000-re 50
ezer hektárra növekedett!

Az elõadás történelmi részében a gaz-
dálkodás tárgyi feltételeirõl (épületek-
kel, utakkal, erõgépekkel való fejlesztés
és gazdálkodás) is bõséges részletes tájé-
koztatást kaptunk, ami dicsérte az elõ-
adó helytörténeti ismereteit. Például em-
lítést tett nemcsak a 600 hold vadaskertet
körülvevõ téglakerítésbõl épült házak-
ról, hanem az erõgépek megjelenésérõl
is az erdõgazdálkodásban. 

Érdekes volt hallani, hogy a leírások
alapján a Tamási–Ozora erdõtömbök-
ben, a Kapos, Koppány, Sió ártereiben
a 19. századot megelõzõ idõben nem
volt jellemzõ fafaj a tölgy, a kocsányos
tölgyet nagyobb mennyiségben a 19.
század közepén az Eszterházyak telepí-
tették be. A mocsarak lecsapolásával
egyre több kultúrerdõ jelent meg a 20.
században, amelyeknek a vadgazdálko-

dási, vadeltartó képessége meglehetõ-
sen szerény, de legalább a nagyvad
számára használható életteret teremtett.

A századforduló után kezdték a va-
dászok a dám trófeáját megbecsülni, ér-
tékelni, egymással összehasonlítani. A
Tamási környéki erdõkbõl származó
dámbikák trófeái már akkor is kitûntek,
méreteikkel is kiemelkedtek, s mióta a
kiállítások trófeáit pontozásos alapon
bírálták, az itteni dámlapátok sok arany-
érmet „produkáltak”. A nemzetközi ki-
állításokon is bemutatott dámtrófeák az
1970-es évekig szinte csak önmagukkal
vetélkedtek. Néhány kiemelkedõ trófea
ebbõl az idõbõl: Fehér Lajos 1965
212,45 világrekord;  Fehér Lajos 1969
214,99 világrekord;  Tolnai Ferenc 1970
219,64 világrekord;  Kádár János 1971
220,31 világrekord.  

1952-tõl 1969-ig a vadgazdálkodás
és az erdõgazdálkodás irányítása nem
tartozott össze. A vadgazdálkodást kü-
lön minisztériumból irányították. Ennek
ellenére 1955 óta az erdõgazdaságnál
dolgozó Deák Pista bácsi lelkesen be-
szélt errõl az idõrõl, az akkori terveirõl,
az erdõben elvégzett munkákról. 

Nagy lendületet adott a vadgazdál-
kodás fejlesztésének az, hogy 1969-tõl
újból egy irányítás alá került az erdõ-
gazdálkodással, és 1971-ben a vadásza-
ti világkiállítás helyi rendezvényeit is itt
bonyolították. Ezért ennek a keretében
új vadföldek, létesítmények és vadásza-
ti berendezések készültek.

Az egyre növekvõ vadlétszám azon-
ban mind nagyobb gondot jelentett az
erdõgazdasági és mezõgazdasági vadká-
rok növekedésében. A vadkárok csök-
kentése érdekében született döntés az
összefüggõ erdõtest körülkerítésére. Az
55 km-es külsõ kerítés 1973-ban 7593

hektáros erdõterületet zárt be. Át kellett
térni az intenzívebb takarmányozásra,
tudomásul kellett venni, hogy a zárt te-
rület vadeltartó képessége jelentõsen
csökkent a vadállomány növekedésével.
Meg kellett találni azt a helyes egyen-
súlyt, ami a területen élõ állomány táplá-
lékának pótlása és a környezet vadeltar-
tó képessége között fennáll.

A világhírû gyulaji vadaskert terüle-
tén évszázadok óta magas színvonalú
vadgazdálkodás folyik, a történelem
hátrányos szakaszai sem tudták tönkre-
tenni az itt élõ dámállományt. A kiváló
genetikai adottságú dámállománynak
azzal a kihívással kellett 1973 óta szem-
benéznie, hogy vadaskertben zárttéri
vadgazdálkodási körülmények között
él tovább. 

A közel 3 óráig tartott, történetekkel
tarkított beszámolót – ami egy szakmai
élet összefoglalóját is jelentette – rend-
kívüli figyelemmel kísérte a hallgató-
ság. A megjelent idõs kollégák többször
„besegítettek” az emlékezésbe, s az utá-
na kialakult kérdezz-felelek beszélge-
tésben igazán jó hangulatban teljesedett
ki a szakmai találkozó. A történetekben
sokszor hallhattunk a táj meghatározó
nagy erdész szakembereirõl, mint pl.:
id. Barkóczi Istvánról, a Pári Erdészet
köztiszteletû erdészetvezetõjérõl, vagy
Rosenberger Pálról is.

Firbás Nándor
fotó: Örményi János

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.vandorgyules.hu



Szûcs Imre és felesége, Mónika immár
hagyományos szervezésében 14. alka-
lommal emlékeztek meg Solton az egy-
begyûlt bányászok, erdészek és kohá-
szok a szakmák védõszentjeirõl, közö-
sen kérve közbenjárásukat a hazai
szakma felemelkedésért. Mindehhez az
adventi koszorú elsõ meggyújtott gyer-
tyájának fénye világított.

A találkozónak volt egy másik ünne-
pi aktualitása is. A résztvevõk megemlé-
keztek a kecskeméti Bányász–Ko-
hász–Erdész „Úgy is egyszer…” Asztaltár-
saság, valamint a pécsi Szent Borbála
Akadémiai Kör Egyesület 2001. évi meg-
alapításainak 10 éves évfordulójáról.

A rendezvényen az OMBKE Székesfe-
hérvári és a Budapesti Helyi Szervezeté-
nek és a társszervezõ Kecskeméti Helyi
Szervezet tagjai képviselték a kohász-
szakmát, míg a bányászokat a Szent Bor-
bála Kör tagjai Benke Tamás vezetésével,
valamint Kiss Csaba és Búzás Márton
képviselték. Az erdészek népes csapata, a
KEFAG, a SEFAG valamint a NEFAG Zrt.
munkatársai közül verbuválódott. Sulyok
Ferenc vezérigazgatót és Ugró Sándor ve-
zérigazgató-helyettest különös figyelem-
mel köszöntöttük, mert visszatérõ részt-

vevõként segítik a hagyományosan jó bá-
nyász–kohász–erdész kapcsolatok meg-
erõsödését. Ugyancsak megtisztelõ volt a
szervezõk számára, hogy a kanadai Van-
couverben végzett, egykori soproni diák,
Komlóssy József erdõmérnök, aki az Euró-
pa Parlament szakértõje, itt tudott hosszú
évek után találkozni egykori egyetemista
társával Beliczay Istvánnal.

A közel kétórás szakmaközi kötetlen
beszélgetés után – a hagyományoknak
megfelelõen – szakestély keretében em-
lékeztek meg a résztvevõk a szakmák vé-
dõszentjeirõl és a jubiláló civil szervezõ-
désekrõl. Az egybesereglett firmák az el-
nöki teendõket a házigazdára, vitéz
Szûcs Imre (alias Lenin) erdõmérnökre
bízták, aki a háznagyi posztra Mihalecz
József (alias Golyó) bányamérnököt, nó-
tabíróknak Tímár József (alias Csávó) er-
dõmérnököt és Csurgó Lajos (alias Ifjú-
madár) kohómérnököt jelölte ki. 

Az elnöki felvezetõ után az elnök a
Komoly Pohár elmondására Benke Ta-
mást (alias Sajtkukac) utasította, aki le-
gújabb tanulmányával egészítette ki a
védõszentekrõl eddig hallottakat. A vé-
dõszentek eddigi prózai méltatását szí-
nesítette hozzászólásában Dánfy László

(alias Bubu) vegyészmérnök, az OMBKE
Kecskeméti Helyi Szervezet elnöke, aki
XVII. századbeli cseh Szent Hubertus- és
Szepesi Zsuzsanna által írt Szent Borbála-
verseket olvasott fel a résztvevõknek.
Kiss Csaba (alias Balhés Charley) a „Vo-
cem Preco” legújabb kötetébõl idézte
nézeteit a legégetõbb emberi vágyakról
a Vidám Pohár keretei között. A további
felszólalók közül Komlóssy József (alias
Medve) a kanadai erdõmérnökképzést
és a „Sopron Divíziót” mutatta be, Bog-
nár Gábor (alias Pagát) a 90 éve lezajlott
soproni népszavazásban és az „ágfalvi
csatában” játszott fõiskolai diákszereprõl
szólt.

A 2001. évi tapolcai Bányász–Ko-
hász–Erdész Találkozón készült videofel-
vétel bejátszása után kért szót Ugró Sán-
dor (alias Pinokkió), aki felismerve magát
a felvételen, mikor is mint soproni valéta-
elnök köszöntötte a találkozó résztvevõit,
próbált párhuzamot vonni az akkor kitû-
zött céljai és az eltelt 10 év alatt megvaló-
sítottak között. Az emlékezõ szakestély
hivatalos része a szakmai, a nemzeti és a
székely himnuszok intonálása, majd a Bá-
nyászbúcsú dalainak éneklésével zárult.

Dánfy László – Bognár Gábor

Szent Hubertus és Szent Borbála 
Emlékest Solton
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Tekintse meg személyesen termékeinket a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban,
2012. január 25–28 között az AgroMash Expo
„A” pavilon, 201 B standján vagy
2012. február 16–19. között a FeHoVa kiállítás
„A” pavilon, 303. A5. standján




