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Az Erdészeti és Gazdászati Lapok
1866. évfolyamában cikksorozat je-
lent meg, „Állatélet erdeinkben” cím-
mel. Az egykori megfigyelések számít-
hatnak a ma olvasójának érdeklõdé-
sére is.

Valamint a bukófélben levõ kereskedõ
mindinkább üzi a fényûzést, minél köze-
lebb áll a csõdhez, szintúgy igyekszik a
nyár is napsugarainak sújtó ereje által
velünk elhitetni, hogy hatalma nem
csökken; de mind hiába, akár mi módon
iparkodik is bennünket az ellenkezõrõl
meggyõzõdni, jól tudjuk, hogy uradalma
nem sokára végét éri, elárulják azt a me-
zõk, erdõk, földek, vizek és növények. 

A gólya, a fali és parti fecske, a sárga
billegény, a kakuk, a sziklár, a réti pszi-
tyor, a bubós banka, a fülemüle már el-
hagytak bennünket s erdeink vissza

nem hangoztatják többé az aranybegy
egyszerû négytagú fütyjét, melyet a
köznép „szolgabiró”-ra fordított. De
hallhatjuk az õzbak szerelmi vallomá-
sát: bö, bö, bö. 

Csinos kis õzünk, ki igen sok jó tulaj-
donságai miatt mindnyájunk elõtt ked-
ves állatka, e hónapban hódol a szere-
lem istennõnek. Különös, hogy évek
hosszú során át folyt arról a vita, nem
csak a természettudósok, de a vadászok
közt is: valjon mikor párzik az õz? – és
csak a legújabb idõben lett azon nézet
megerõsitve, hogy augustusban. Daczá-
ra annak t. i., hogy a párzás augusztus-
ban észleltetett, és hogy a bak október-
ben veti le agancsait, mégis a másik né-
zet is talált védõkre, miszerint novem-
berben történne a párzás, mert akkor az
õzeket egymással játszani látták, és
mert augusztus és november közt elej-

tett õzekben a hasasságnak semmi nyo-
mát nem találtak. 

Legújabb idõben azonban, leginkább
a fáradhatlan Bischoff által lett földeritve,
hogy az õz megtermékenyitett petéje
eleinte igen lassan fejlõdik és fejlõdése
csak novembertõl tûnik jobban szembe;
azért tehát a régibb nyomozók észre sem
vették. Az õzbakok is némelykor életha-
lálra harczolnak egymással és kis agan-
csaikat nem egyszer annyira összefonják,
hogy maguk többé kibontakozni nem ké-
pesek. A harcz hevében hátulsó lábaikra
állanak és fejükkel egymásnak szöknek,
mint a kecskék. A párzás idején kivül
azonban igen szelid és barátságos állatok. 

Az õz az éjszaki tájékokat kivéve
egész Európában és Ázsiának nagy ré-
szében található mindenütt ott, hol
nagyobb erdõk vannak, és pedig le-
ginkább a sötét árnyékos erdõket
kedveli.

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/
00371/pdf/00371_382-384.pdf

Állatélet erdeinkben VII.
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. augusztus)

Ma egyre inkább hagyomány megemlé-
kezni a múltról, a régi idõk történésé-
rõl. Az Erdészeti Lapok élen jár a meg-
emlékezõ írások közlésében. 

Viszonylag kevesebb szó esik azon-
ban a középfokú végzettségû erdészek-
rõl, a múltbeli és a jelenkori tevékenysé-
gükrõl. Megemlékezõ írásom ezt kívánja
részben pótolni, megismertetve a mai if-
jabb erdészgenerációt a korábbi aler-
dész-képzéssel, röviden vázolva az er-
dészek munkásságát, helytállását. Mél-
tán megérdemlik a megbecsülõ visszate-
kintést, mert mindent megtettek az álla-
mi erdõgazdaságok felvirágoztatásáért.
Õk is gyökerei - igaz nagy részük ma
már porladozik - az erdészek oly sok vi-
szontagságot megélt évszázados család-
fájának. Írásom igazolásához álljon itt
egy tényadat: az egykori Kecskeméti Ál-
lami Erdõgazdaságnál 1950-1975 között
vezetõ beosztásban dolgozó középfokú
erdész képzettségûek száma a követke-
zõen alakult: igazgató 2 fõ, osztályveze-
tõ 2 fõ, csoportvezetõ 1 fõ, erdészetveze-
tõ 9 fõ, mûszaki vezetõ 12 fõ. Jómagam
is, 1950 õszétõl a nyugdíjazásomig veze-
tõ beosztásban dolgoztam. Ezekben az
idõkben ez a többi erdõgazdaságoknál
is általános jelenség volt.

Esztergomban és Királyhalmán 1935-
ben kezdõdött el az alerdész-képzés.
Amikor az erdélyi területeket visszacsa-

tolták, Görgényszentimrén is beindult
az oktatás. Az iskolába felvételhez egy
év gyakornoki idõ kellett. Ez nem csak
a diákok tanulását, de a tanárok mun-
káját is segítette. Kiváló, nagy tudású er-
dõmérnök tanárok  oktattak. Szaktan-
tárgyakból gyakorlati oktatás is folyt, az
akkori idõknek megfelelõ magas szin-
ten. Részben ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a II. világháború utáni rendszer-
váltást követõen, amikor 1950-ben
megalakultak az Állami Erdõgazdasá-
gok, az erdõmérnökök hiánya miatt,
vezetõ beosztásba mint igazgatók, osz-
tály- és csoportvezetõk, erdészetveze-
tõk, erdõmûvelési és fahasználati mû-
szaki vezetõk, erdész és részben aler-
dész végzettségûek kerültek kinevezés-
re. Az erdõmérnök-hiány okozója,
hogy a háború borzalmai elõl sokan
nyugatra menekültek, és annak befeje-
zésével kevesen jöttek vissza. Évtizedek
kellettek, mire a soproni erdõmérnöki
fõiskola pótolni tudta a hiányt.

A vezetõ beosztásokba került erdé-
szek becsülettel helyt álltak. Ennek is
köszönhetõ, hogy a háború romjaiból új-
jáépülõ ország egyik legeredményesebb
ágazata lett az Állami Erdõgazdaság. Se-
gítette a bányákat, a faipari üzemeket,
biztosította részükre a szükséges ipari
fát, hogy megindulhasson a termelés. Az
ország lakosságát pedig ellátta tûzifával. 

Az 1950-es években elkezdõdött or-
szág-fásításnak tevékeny résztvevõi,
végrehajtói lettek. Ennek is köszönhe-
tõen hazánk erdõsültsége két évtized
alatt erõteljesen növekedett, elérte a
14%-ot. 1977 tavaszán a kecskeméti
Széchenyi városrész melletti területen
ültették el az egymilliomodik hektár er-
dõt. Az erdõk 1950. évi államosítása óta
végzett erdõfelújítások és az új erdõte-
lepítések mennyisége az évben érte el
ezt a kiterjedést. Gigászi, embert próbá-
ló munka volt. Kellett hozzá az erdé-
szek tenni akarása, az erdõ és a termé-
szet szeretete. 

A M. Királyi Alerdész Szakiskola
utolsó, 1943-1945-ös évfolyamában, a
háború miatt csak 1946 áprilisában feje-
zõdött be az oktatás. Immáron 67 éve,
ami emberöltõnyi idõ. Szomorú, hogy
ma már az alerdész szakiskolát végzett
erdészek közül csak kevesen élnek. Év-
rõl évre fogyatkoznak, lassan hírmon-
dójuk sem marad. Azonban békésen
nyugodhatnak, munkásságukat õrzi az
a sok-sok zöldellõ erdõ, mely közremû-
ködésükkel létesült, megváltoztatva ez-
zel a sivár homokbuckás alföldi tájat és
a hegyvidéki kopár területeket. 

Mihályka Tibor 
ny. erdész, a Királyhalmi Magyar 

Királyi Alerdész Szakiskola 
1946-ban végzett diákja
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