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140 éve született Roth Gyula
1873. szeptember 26-án született
Roth Gyula erdõmérnök, egyetemi tanár. 1944-ben történt nyugdíjbavonulásáig volt az erdõmérnöki fõiskola erdõmûvelési tanszékének vezetõje. 40
éven át dolgozott a magyar erdészeti
kísérletügy szolgálatában.
1896-ban végezte el a selmeci Erdészeti
Akadémiát. A lugosi Erdõigazgatóság,
majd a görgényszentimrei szakiskola
után 1904-ben került vissza Selmecbányára oktatónak.
Európa erdészetében a 18. század
második felétõl az elsõ világháborúig
Németországé volt a vezetõ szerep. Az
erdészeti kutatás feladatait és módszereit a dél-német erdõgazdák Darmstadtban, illetve Giessenben 1845-1846-ban
foglalták össze.
A magyar erdészeti kísérletügy megszervezéséhez és szervezetének alakulásához a Mezõ- és Erdõgazdák Bécsben, 1873-ban tartott kongresszusa
adott impulzust. Akkor kezdték meg
Ausztria erdészeti kutatóintézetének, a
mariabrunni kísérleti állomásnak a felállítását, amely 1875-tõl mûködött. A
kongresszuson részt vett magyar küldöttség egyik tagja, Fekete Lajos selmecbányai erdõakadémiai tanár az Országos Erdészeti Egyesület 1874-ben Kalocsán tartott közgyûlésén – a kitûzött napirendnek megfelelõen – javaslatot tett
hazánkban az erdészeti kísérletügy létrehozására.
Az 1892-ben Eberswaldeban tartott
IUFRO közgyûlésen – a jegyzõkönyvek
szerint – a szövetség kívánatosnak tartotta, más, még nem tag államok, így
Magyarország és Franciaország kutatóintézetének belépését is. 1893-ban, az
IUFRO Mariabrunnban tartott elsõ kongresszusán Magyarország négy küldöttel vett részt. Közülük Vadas Jenõ, a selmecbányai Bánya- és Erdõakadémia erdõtenyésztési, erdõvédelmi, növénytani és állattani tanszékének vezetõje
még 1893-ban tette közzé a hazai erdészeti kísérletügy szervezetére vonatkozó javaslatát, az erdõõri szakiskolák erdészeti kísérletügybe való bevonására.
Fekete Lajosnak 1874-ben tett javaslata
után 24 év telt el, amikor 1898-ban a
magyar erdészeti kísérleti állomások
megkezdhették mûködésüket. Akkor
Selmecbányán közvetlenül a földmûvelésügyi minisztérium alá tartozó központi kísérleti állomás létesült, vezetõje
Vadas Jenõ erdõakadémiai tanár lett.

Még 1893-ban indítványozta, hogy az
erdõõri szakiskolák mellett külsõ kísérleti állomások létesüljenek. 1914-ig
Görgényszentimrén, Királyhalmán, Liptóújvárott és Vadászerdõn az erdõõri
szakiskolák mellett megalakultak a külsõ kísérleti állomások. Vezetõik a szakiskolák vezetõi voltak. A szervezethez
tartozott a gödöllõi fenyõkísérleti telep
is mely 1907-ben került át a minisztériumtól.
A IUFRO az elsõ világháború elõtti
utolsó kongresszusát 1910-ben Brüszszelben tartotta, ahol az orosz G. F. Morozov elõadásában az erdõ és a talajvíz
szintje közötti összefüggésre hívta fel a
figyelmet. Roth Gyula az orosz módszer
alkalmazására már 1908-ban javaslatot
tett. 1913-ban Királyhalmán hét kúttal
kezdõdtek meg a kísérletek.
Ezen a kongresszuson hívta meg elõször a magyar kormány a szövetséget,
hogy a legközelebbi – 1914-re tervezett
– kongresszusát Magyarországon tartsa.
Ennek megrendezését a háború meggátolta. Késõbb, az 1920-as évek végén
Roth Gyula javaslatára a magyar földmûvelésügyi kormány meghívta a szövetséget, hogy tartson Magyarországon
kongresszust. 1936-ban ez megrendezésre is került. Az 1936. évi magyarországi kongresszust az 1932-ben Nancyban rendezett kongresszus elõzte meg.
Ott szóba került a római Mezõgazdasági Intézett által kezdeményezett nemzetközi erdõgazdasági kongresszus
megrendezése is, amelyet a kísérletügyi
kongresszussal egy helyen és idõben
kívántak megtartani. A magyar kormány elvállalta ennek megrendezését
is. A kongresszus új elnökének Roth
Gyulát, a magyar erdészeti kutatóintézet vezetõjét választotta meg.
Mind az elsõ világháború elõtt, mind a
két világháború között Roth Gyula az erdészeti kísérletügy elõterébe saját természetes felújítási és gyérítési kísérleteit állította. Õ mutatott rá, hogy „régen vajúdó
munka a magyar erdészeti bibliográfia”.
A 19. század második felében az erdõterület 7 398 976 ha volt. A trianoni „békeszerzõdéssel” az ország erdõterülete
1 174 554 ha-ra csökkent. Magyarország
ezt követõen 1930-ig fabehozatalra szorult.
1919 elején a selmecbányai központi erdészeti kísérleti állomás a Bánya- és
Erdõmérnöki Akadémiával együtt átköltözött Sopronba. Vadas Jenõ 1922ben meghalt. Tanszékén Roth Gyula

követte, akit a földmûvelésügyi minisztérium késõbb a soproni kísérleti állomás vezetésével is megbízott. Az állami
erdészeti vezetés a kísérletügy elé az
Alföld-fásítás tudományos alapjainak
kidolgozását állította feladatul. Az igen
szerény anyagi lehetõségeket jól szemlélteti, hogy 1926-ban – mikor ismét
megjelent az „Erdészeti Kísérletek” c.
lap – a Természettudományi Országos
Kongresszuson Fehér Dániel, a fõiskola
növénytani tanszékének vezetõje méltán fakadt ki a költségvetést illetõen.
Míg a mezõgazdasági kísérleti intézetek
2 771 090 pengõ tétellel szerepeltek,
addig az erdészeti kísérletekre összesen
8000 pengõt irányoztak elõ.
Az erdészeti kísérleti állomások,
majd a kutatóintézet rovartani, növénykortani, valamint erdõvédelmi kutatásokat nem folytatott. Alkalomadtán –
fõleg Roth Gyula – szakértõként véleményt adtak. Azonban figyelmet érdemel a Sopron melletti Brandmajorban
1929-ben létesített madárvédelmi mintatelep. A cél a csemetekert közelében
fekvõ, és a rovarvilág elszaporodásának
melegágyat képezõ idõs tölgy legelõerdõnek káros hatása közömbösítése, és
a madárvédelem – fõleg a hasznos madarak – propagálása és tanulmányozása
volt. Ez évben megválasztják az IUFRO
alelnökének, 1932-tõl örökös díszelnöknek.
Az erdészeti kísérletügy még az elsõ
világháború elõtt karolta fel – erdei
mellékhaszonvételként – a gyantatermelési kísérleteket. A francia példák
után elõször a szobi vegyigyárban használtak kapart lucfenyõgyantát. Roth
Gyula Malackán, Kisiblyén és Szerbiá-
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ban kísérletezett csapolással. Szentendrén és Sümegen mutatott be 1936-ban
kísérleti területeket.
Roth Gyula korábban tett javaslata
valósult meg, amikor 1936-ban az Erdészeti Kutató Intézet közzétette Gerlai
Arnold „A magyar erdészeti irodalom
könyvészete 1934-ig „ c. munkáját.
A IUFRO 1936 augusztusában megtartott magyarországi kongresszusán 43
államból 112-en vettek részt. 31 hazai
szakember tartott elõadást. Roth Gyulát
a kongresszus eredményes megrende-

zéséért a szövetség 1953-ban Rómában
tartott kongresszusán tiszteletbeli örökös tagjának választotta.
1935-ben megjelent Erdõmûveléstana korának egyik legszínvonalasabb
mûve volt. Ennek folytatásaként 1953ban adták ki „A magyar erdõmûvelés
különleges feladatai” c. könyvét.
1940-ben Roth Gyula megvált a soproni erdészeti kísérleti állomás vezetésétõl.
Az intézet vezetõjének dr. Magyar Pált
nevezték ki. Kutató és anyagi eszközök
hiánya miatt – a háborús viszonyok között

Gépkocsi és a vad
A gépkocsi és vad összeütközése nem
olyan egyszerû, ahogyan a vadászati
törvény átsiklik fölötte. Ha közérdeknek tekintjük azt, hogy nagytestû vadállatok kószáljanak erdõn-mezõn, és esetenként a közutakon, akkor az ebbõl
eredõ károk viselésébe az államnak is
be kell szállnia. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk arra is, hogy egy, az
„ütközés elkerülése érdekében” történt
autós, motoros bukfenc vaskos biztosítási csalásra is alkalmat kínál.
A gépjármûvezetõk figyelmét fel kell
hívni a következõkre. Vegyék figyelembe a vadveszélyt jelzõ táblát. Ha egy
vad átszalad elõttük, fékezzenek, mert
azt rendszerint követi a többi, minden
körültekintés nélkül. Ha elkerülhetetlen
a baleset, inkább üssék el az állatot,
mintsem árokba, szakadékba boruljanak, fának ütközzenek. Nagyon nehéz
ugyanis hitelt adni a történetnek, hogy
azért történt a baleset, nehogy kárt
tegyenek egy vigyázatlan, ártatlan õzikében.
Ha megtörtént a baleset, elõször is
az autósnak tudnia kell egy telefonszámot, hogy kinek jelentse a balesetet, kinek tartozik bemutatni az elütött
vadat, kitõl kérje az eset kivizsgálását,
kitõl kérhet segítséget, hogy autóját,
utasait, önmagát biztonságos helyre
juttassa. A hatóságnak helyszíni szemlét kell tartania. A közlekedési szakember a féknyomokból és az autó sérüléseibõl következtet a sebességre,
az ütközés körülményeire. Ha az elütött vad sérülten elmenekült, az ottani vadászatra jogosult vadõr a jó szimatú vadászkutyájával próbálja megkeresni, és a további szenvedésétõl
megszabadítani. Egy vadászati szakember szõr-, bõr-, vérmaradványokból következtet az ütközésre. A vadá346

szati hatóság vizsgálja meg, hogy a vadászatra jogosult betartotta-e a vadászati tervet, nem szaporította-e el túlságosan a vadállományt, nem létesített-e az út közelében etetõhelyet,
nem rendezett-e hajtóvadászatot az
országút irányába. Ha sem a vadász,
sem az autós nem vétett, a kárt az államnak meg kell térítenie. Nem tartható az a mostani gyakorlat, hogy ilyen
esetben mindenki viseli a maga kárát.
Az állam – a vad tulajdonosa – viseli az
elütött vaddisznó néhány ezer forintos
kárát, az autós pedig a maga esetleg
milliós kárát, és még örüljünk, ha a
családfõ nem vesztette életét, neveletlen árvákat hagyva maga után.

– a kutatómunka szinte megbénult, majd
a második világháborúval abbamaradt.
1952-ben a mezõgazdasági tudományok doktora lett. 1954-ben a Munka
Érdemrend arany fokozatával, 1955ben Kossuth-díjjal tüntették ki. A magyar erdészeti kutatás egyik nagy alakja
1961-ben hunyt el.
Forrás: Dr. Csõre Pál hagyatéka,
Kolossváry Szabolcsné : A magyar
erdészeti kutatásügy a második világháború elõtt
Inokai Balázs

A hatóság a segítségnyújtás ügyében
például szerzõdhet az Autóklub segélyszolgálatával, vagy kiépíthet egy, az
egész országot lefedõ hálózatot, a környékbeli autómentéssel foglalkozó vállalkozókkal, akik a pórul járt autósnak
gyors segítséget nyújtanak.
Azt pedig egyenesen botrányosnak
tartom, hogy amikor vadállatok szabadultak be az autópályára, és halálos
balesetet okoztak, mindenki csak a
vállát vonogatta, amikor a felelõsség
szóba került. Hát kinek a dolga (lenne) a méregdrágán épített kerítés
fenntartása, „üzemeltetése”? (Amelynek építésekor a munkát ténylegesen
végzõ al-al-alvállalkozónak a vállalási
összeg harmadát „zsebbõl-zsebbe”
vissza kellet adnia a fölötte álló al-alvállalkozónak.)
Reményfy László

Hitelesítették Magyarország legnagyobb fáját a Gemenci erdõben
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Hitelesítették Magyarország legnagyobb
kerületû faóriását a Gemenci erdõben.
Prof. Dr. Pósfai György biológus-kutató
2013. szeptember 21-én rögzítette a hiteles adatokat, mely alapján a csomoros
fekete nyár 12 méter kerületû.
Gemenc Pörbölyi erdõtömbjében, a
Móric-Duna partján található a négy
sarjból összenõtt, azonban egy gyökérzettel rendelkezõ faóriás. A 12 méteres
kerületû fakülönlegesség egyedülálló
megjelenése nem mindennapi látványt
nyújt.
Forrás: Gemenc Zrt.

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!

