


Adélután lassan köddé vált, az öreg tölgyre felültek már a var-
jak, mint az éjszaka baromfiai, s az erdõ sötétedõ mélységé-
ben álomra simogatta a fákat az alkony. A kis ház kéménye

alig füstölt, a kutyák hallgattak és nézték az embert a pitvarban, aki
csak állt, és talán várt valamit. Aztán bement a házba, ahol nem volt
világosság, csak a zsarátnok roskadt meg néha a tûzhelyen. Nem volt
fény és nem volt árnyék. Az óra önmagának szitálta a láthatatlan ho-
mokot az idõ rostájában, s az ember végül is meggyújtotta a lámpát,
hogy ne legyen egyedül. Jobbról egy szoba, balról egy szoba. Bement
az egyikbe és bement a másikba, aztán újra kijött a konyhába.
Kihúzott egy fiókot s visszatolta. De bele se nézett. A
fiókban nem zörrentek a kések, mint máskor, lépései
nem dobbantak, s az ajtó hangtalanul nyílt ki,
amikor füttyentett a kutyáknak. A két kutya be-
jött alázatosan és leült eléje. 

– Hát ez így van – mondta, és megsimo-
gatta a fejüket. A kutyák pislogtak a lám-
pafényben, aztán csendesen kimentek a
nyitva hagyott ajtón. – Hát ez így van!

Betette az ajtót, leült. S nézte az abla-
kot, a honnét feketén benézett a külsõ vi-
lág, a téli est s a lámpa az ablak sötét tükré-
ben. Csak a lámpa, de az is messze valahol,
talán az erdõ mélyérõl, ahol ilyenkor már né-
mán hinti fekete hamuját az est, de dér lesz be-
lõle, mire a bokrokra ér, mert a jó december nem
tûri a feketeséget. Kinyitja az egyik szekrényajtót.
Ki a másikat. Rakosgat össze-vissza, s a ruhák régi sza-
gokat mondva elindítják gondolatait. Hát persze. Szenteste
van, elmegy ide, elmegy oda, szívesen látják, és teheti is. Nem tar-
tozik számadással senkinek. Egyik ruháját hosszan nézi. Nem, ezt
nem. Ebben esküdött. s ez a legjobb ruhája. Szép, arany cserlevél,
mint a többi erdésznek. De miért nem? Igenis ezt! A legjobbat! Ha
volt felesége meglátja, hát meglátja. Gondoljon amit akar, az a, az a
... na, gyere ruha. Talán új asszonyt keresünk. Lassan öltözködött, s
mire készen lett és vállra vetett puskával kilépett az ajtón már kivi-
rágzott az ég. A magasság mélységében hidegen szikráztak a csilla-
gok, s az erdõk messzesége felett teljes ünnepi pompában akkor
kelt fel a Hold. 

– Vigyázzatok a házra! – intette a kutyákat, és befordult az erdõ-
be, melynek játékos gyalogútján most ropogott a dér, s a fák akkor
kezdtek felállni a kelõ Hold lángtalan fényében. – Szép este van –
gondolta, és szinte bánta, amikor elmaradt az erdõ, s a fenyõk me-
leg gyantaillatába belerontott a falu nehézszagú lélegzete. Az egyik
háznál már megállt, hogy bemegy.

– Nem! Ide most nem. – De hogy miért nem, arra már nem válaszolt.
Ballagott egyedül, belül az erdõ magányával, kívül az ünneplõ ruhával,

és egyiket sem tudta ma emberek és mértéktelen tálak, felesleges be-
széd és oktalan hangosság világába vinni. Elharangozták már az elsõt
és el a másodikat is. Végigment a falun kétszer, aztán – mintha csak
azért jött volna – befordult a templomba. Tétovázása elmúlt, és az öreg
sekrestye gyertyaszagú, szúette csendje úgy érintette, mint a simogatás.
– Korán jöttél, Laci – kezdte az öreg sekrestyés –, majd teszek egy szé-
ket az ajtó mellé – szép karácsonyfákat küldtél... 

Most már nem gondolt arra, hogy máshová akart volna menni.
Letette puskáját a gyóntatószék mellé és el is mosolyodott, mert ar-

ra gondolt, hogy mi lenne, ha a gyóntatószék mellett minde-
nütt ott lenne egy puska, mint a penitencia eszköze.

De ez csak olyan belsõ mosolygás volt.  Kiült a ho-
mályos templomba, az oltár mellé. S most már egé-

szen jól érezte magát, mert ott volt mellette egy
karcsú fenyõ. Aztán az oltár lépcsõire nézett, a
kopott piros szõnyegre. – Ott álltam én és
idébb az asszony..., de hát az elmúlt. Aztán
kigyúltak a fenyõk, kivilágosodott a temp-
lom, s amikor õsi dudaszóval felbúgott az or-
gona, meleg, sajgó békesség szállt a szívébe.
Nem vetett számot magával, nem védekezett
és nem vádolt.

Így van. Bizony én is… Állt, mint a gyer-
tyaszál, mintha egyedül lett volna az öreg kö-

vek között, mintha a régi ének hullámzó zúgása
a szívén zengett volna át fájdalmas, messzi békes-

séggel, És ekkor az arcát valami oda fordította, ahol
az asszonyok ülnek, a honnét két meleg, párás szem né-

zett rá, alázatosan s idõtlenül, mintha csak ketten lennének az
egész templomban, s az egész világon. Talán nem is tudták, mikor
halkult el az ének, mikor lett vége a misének. A sûrû kopogások ra-
ja kitódult az utcára, s amikor az öreg sekrestyés már a gyertyákat
kezdte oltogatni, egyszerre indultak kifelé a templomból. Az utca
üres, az asszony lassan lépeget, és lehajtott fejjel, minden mozdula-
tával vár. – Gyere haza, Ágnes! 

A köd felszállt, s a zúzmarás fenyõk csúcsára rászálltak a csilla-
gok. Megy a két ember a békesség földöntúli fényében, és csodálato-
san széles most a gyalogút. Nem beszélnek, mert nincs mit mondani,
s ami van, azt úgysem lehet elmondani. Egy bagoly szárnyal el felet-
tük puhán, mint a jó álom, aztán vissza is fordul, és erõsen pislog.
Furcsa, hogy milyen fény van a két ember felett. A széles nyiladék
szájában egy szarvas áll, de nem mozdul, nem fél. Ránéznek, s a vad
most nem vad, nem hús, nem kell a vér, amely bemocskolná ezt az éj-
szakát. Különben is a fegyver, az átok, a harag, a bosszú ott maradt a
gyóntatószékhez támasztva, a nemzedékek idõtlen sekrestyéjében.

(Fekete István, 1955)
Forrás: Régi karácsony, Új ember kiadó, 2000,

Éjféli világosság
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A harmadik oldal

A
történelem nem a boldogság talaja – írta Hegel.
Mégis – miként azt valamikor még az iskolában
tanították – a dolgok lényegét azok történetisége

adja. Mielõtt elmennénk filozófiai irányba, hadd szûkít-
sem a kört az egyesületünkre.

Az Erdészettörténeti Szakosztály októberben ünnepelte
alapítása 50. évfordulóját. Az 1963. évi megalakulásakor
még nem tudhatták, hogy az erdõkben folyó gazdálkodás
történetének kutatásában egyedül maradnak. Hiszen ott
volt az ERTI, ott volt a frissen (akkor is) nevet változtató sop-
roni egyetem, sõt a mezõgazdasági múzeumban akadé-
miai kutatócsoport is alakult az agrártörténeti kutatáso-
kra. Ebben a mezõnyben a szerény, 10-12 taggal induló
társaság nem vett tudomást az elõbb említett boldogtalan-
ságról, hanem dolgozott. Annál is inkább, mert a szom-
szédos országok erdészettörténete nagy léptekkel haladt
mindannak a feltárásában, amely a magyar múlthoz (is)
kapcsolódik. Tudjuk – és itt ismét egy iskolai tantételre uta-
lok –, hogy a történetírás pártos tudomány. A pártosság
aztán egyik-másik szomszédunknál mosolyogtató elfogult-
sághoz vezetett. De nem mosolyogni kell, hanem dolgozni
– vallotta a szakosztály. 

Mind a mai, mind a történelmi Magyarország erdeirõl
mintegy 18 ezer oldalnyi írás; tanulmányok, forrásközlé-
sek, visszaemlékezések stb. jelentek meg, amelyek szakosz-
tályközlemények formájában elsõsorban egyesületi tagok-
hoz jutottak el. Óriási szám, akár az ERTI, akár az egye-
temi, akár pedig az akadémiai-mezõgazdasági múzeumi
Agártörténeti Szemle címû kiadvánnyal, kiadványokkal
vetjük egybe. A minõséget, fõleg pedig az ismertséget, idé-
zettséget természetesen számon lehet kérni, de egy biztos:
amit leírtak, az már nem vész el, megmarad, hogy a ma-
gyar erdõk lényegét (is) tükrözze. 

Az elmúlt fél évszázadban a szakosztályrendezvénye-
ken mintegy kétszáz elõadó szerepelt. Az elõadáshoz hoz-
zászólók, vitatkozók megmaradtak a két, Madách Imre és
József Attila által kijelölt „határkaró” között. Tudniillik:
„Csak hódolat illet, nem bírálat…” – „Alkotni vagyunk, nem
dicsérni…”. Talán a szakmai viták ezért is vitték elõbbre
például az egyesület címerébe felkerülõ 1851-es év ügyét,
vagy más, szinte minden vándorgyûlés alkalmával felve-
tõdõ történeti emlékeket, példákat.

A történelem az élet tanítómestere – mondták az ókor-
ban. Az erdészeknek megadatik, hogy miközben minden
döntésükben a természet „ujjmutatását” használják, ráte-
kintsenek az erdõk múltjára, az elõzményekre, ha úgy tet-
szik, a lényegükre – ha máshol nem, az erdõtervekben. S
a szakosztály igazán akkor érte el célját, ha ezt a történel-
mi szemléletet fenntartja, netalán tovább erõsíti.

Oroszi Sándor



– Elnök úr, ha röviden kellene összefog-
lalni az idei év egyesületi történéseit,
mivel jellemezné a 2013-as esztendõt?

– Az elmúlt években rendre azzal
kezdtem az év végi küldöttgyûlésen tar-
tott elnöki beszámolót, hogy nehéz
évet zárunk. És ez igaz is volt, hiszen
2011-2012-ben új alapokra kellett he-
lyezni az Egyesület költségvetését, ami
elengedhetetlenül a belsõ mûködésre is
ható változásokkal járt.

Az utóbbi két év után azonban ki-
mondhatjuk, hogy 2013 a stabilizálódás
éve volt az Országos Erdészeti Egyesület
életében. Ez a stabilizálódás talán a taglét-
szám kérdésében a legfontosabb. A tagdíj-
változások és az adategyeztetés után már
két éve 3200-3300 fõ között van az egye-
sületünk taglétszáma. Ez a több mint három-
ezer, javarészt erdész végzettségû szakem-
ber adja mûködésünk biztos alapját.

A létszám év végére általában ennél
is magasabbra nõ, idén novemberben
már 3525 tagnak küldtük az Erdészeti
Lapokat. Ez egyrészt további örvende-
tes érdeklõdést mutat az Egyesület
iránt. Másrészt azonban azt is jelzi,
hogy több száz tagtársunk továbbra
sem tud határidõre eleget tenni legele-
mibb egyesületi kötelességének, a
tagdíj befizetésének, és a helyi csopor-
tok tisztségviselõi, illetve a titkárság
hónapokon át tartó utánajárása szük-
séges az elérésükhöz. Vagyis van még
min javítanunk, bár úgy gondolom,
hogy civil szervezetként ekkora meg-

bízható taglétszám is nagy eredmény-
nek számít.

– A tagdíjrendszer átalakítása mel-
lett az elmúlt idõszakban sok változás
történt az egyesületi élet egyéb területe-
in is. Emellett módosult a jogszabályi
környezet. Hogyan reagált minderre az
Egyesület?

– A mûködés stabilitását szolgálja az
Alapszabály 2013-ban végrehajtott meg-
újítása. Azt mondhatom, hogy a 2010-
12-es években a gazdálkodás alapjai-
nak újrateremtése volt a fõ feladat, amit
2013-ban a belsõ mûködés szabályozá-
sának újragondolása követett. Az Alap-
szabály-módosítás során sok olyan, rég-
óta felvetett gondolatot sikerült megva-
lósítani, ami a jövõben hatékonyabbá,
egyértelmûbbé teszi a mûködést. Ilyen
például az országos tisztségviselõk
mandátumának a naptári év fordulójá-
hoz kötõdõ átadása vagy a helyi cso-
portok és szakosztályok mûködésének
egyértelmûbb meghatározása. Az Alap-
szabály módosítását követve õsszel meg-
újult a Kitüntetési Szabályzat, melynek
egyik legfontosabb eleme talán az a
melléklet, ami a korábbinál részlete-
sebb elvárásokat támaszt az elõterjesz-
tések készítõi elé. A határozottabb
iránymutatással, segítségnyújtással az
egyesületi kitüntetések rangjának meg-
õrzése, sõt, lehetõségek szerinti növelé-
se a célunk.

Szintén a szabályzatok módosításá-
nak sorában kezdõdött meg a Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat átdolgozása.
Ennek legfontosabb részét, a tagságra,
a helyi csoportok és szakosztályok mû-
ködésére vonatkozó rendelkezéseit
már meg is kapták a tisztségviselõk és a
honlap tagsági információk menüpont-
jában is olvashatók. Szintén folyamat-
ban van az Erdészeti Lapok Szerkeszté-
si és Kiadási Szabályzatának és a Vá-
lasztási Szabályzatnak a módosítása. Ez
utóbbi a küldöttgyûlés határozata alap-
ján kiemelt, és ezen a területen a legsür-
gõsebb feladata az elnökségnek.

– Említette a szabályzatok, tagsági
információk közzétételét. Az Egyesület-
nek mindig is fontos feladata volt a
szakmai és egyesületi életrõl szóló tájé-
koztatás. Milyen sikerrel látta el ezt a
feladatot 2013-ban?

– A tagság és a szakmai közvélemény
tájékoztatásában legfontosabb felületünk
az Erdészeti Lapok. Vállalva az ezzel járó
jelentõs költségeket, és az azok elõte-
remtésével járó többletmunkát, a kiszá-
míthatóság, megbízhatóság fenntartására
törekedtünk az Erdészeti Lapok megje-
lentetése során. Sikerült kialakítani és
azóta be is tartani a megjelenési és ter-
jesztési rendet. Nagy eredménynek tar-
tom, hogy második éve minden tag havi
rendszerességgel, azonos idõpontban ta-
lálja a postaládájában ágazatunk legje-
lentõsebb folyóiratát. Köztük közel száz
erdész egyetemista (a jövõ szakemberei)
és több mint száz külföldi magyar tagtár-
sunk Erdélyben, Németországban, Kana-
dában és a világ más pontjain. Ráadásul a
Lapok terjesztéséhez másik két jelentõs
kiadvány, A Mi Erdõnk magazin és az Er-
dészettudományi Közlemények tanul-
mánykötet is kapcsolódik. A Lapok szín-
vonalát jelentõsen emeli, hogy idén nyár
óta teljes színes kivitelben jelenik meg.

Nemcsak a nyomtatott, hanem az
online megjelenéseinket is fejlesztettük.
A már tavaly megújított egyesületi hon-
lap mellett idén a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium pályázatán nyert támogatá-
sok segítségével létrehoztuk az Év fája
és az Erdõk Hete honlapokat. Az online
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EGYESÜLETI ÉLET

Elnöki évértékelés 2013.
Beszélgetés Zambó Péterrel, az OEE elnökével

Az év végi, Egyesületünk alapításának december 9-i évfordulójára emlékezõ

küldöttgyûlésen hagyományosan az elnök évértékelõ megszólalása az egyik

legfontosabb napirend. Hogy az elhangzottakat a tagság minél szélesebb kör-

ben megismerje, a 2013. november 28-án az Alkotmány utcai Székházban

tartott küldöttgyûlés után, már az ünnepekre készülõ hangulatban kérdeztük

Zambó Pétert, az Országos Erdészeti Egyesület elnökét az idei eredmények-

rõl, feladatokról, az egyesület hétköznapjairól.

Zambó Péter elnök érvértékelése
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felületek sikerét jól szemlélteti a jövõ
évi Év fája választással kapcsolatos sza-
vazás, amire egy hónap alatt több mint
5000 voks érkezett.

Az Erdészeti Lapok mellett szólni kell
az egyesületi Könyvtárról is. Milyen
említésre méltó esemény történt a
Könyvtár mûködtetésében az idén?

Értékeink megõrzése tekintetében je-
lentõs lépés, hogy ettõl az évtõl a
Könyvtár és az Erdészeti Lapok vagyoni
értékkel bekerül az Egyesület vagyo-
nába. Vagyis nevesítjük, nyilvántartjuk
azt, amink van, amit szeretnénk meg-
õrizni és átörökíteni az utókornak is.
Emellett többéves tetszhalott állapot
után ismét mûködik a Wagner Károly
Alapítvány. Támogatásukkal idén meg-
kezdõdött az Erdészettörténeti Közle-
mények közel száz kötetének digitalizá-
lása, és a Könyvtár mûemlékeinek res-
taurálása, melyek sorában elsõként gróf
Tisza Lajos egykori elnök igen rossz ál-
lapotban lévõ festménye újult meg. Az
Alapítvány hozzájárul a könyvtári állo-
mány gyarapításához is, amit tagtársaink
közül egyre többen segítenek. Például
nemrég ajánlotta fel a család Nyirádi La-
jos legendás, mintegy száz példányos,
katalogizált éremgyûjteményét.

Az Egyesület mellett mûködõ Alapít-
ványok segítése szintén a stabilitást
szolgálja. Az Erdészcsillag Alapítvány
számára tavaly több mint 3 millió forint
magánadomány érkezett, az idén pedig
az állami erdõgazdaságok mintegy 5
millió forintos támogatásának megszer-
zésében mûködött közre hatékonyan
az Egyesület.

– Az elõzõ évet áthatotta az Erdésze-
ti Lapok 150 éves jubileumára való em-
lékezés. Milyen eseményeket emelhe-
tünk ki az idén?

– Egyesületi vonatkozásban két je-
lentõsebb jubileumot ünnepeltünk: az
erdész szakképzés elindításának 130
éves évfordulóját az ásotthalmi iskola
megalapításával, illetve az Erdészettör-
téneti Szakosztály fennállásának 50. ju-
bileumát.

Az egyesületi rendezvények sorában
sikerrel zajlott a 144. Vándorgyûlés Ta-
tán, ehhez kapcsolódva az Év Erdésze
Verseny. Októberben sikeres volt az Er-
désznõk Találkozója Soponyán. Ezúton
is köszönjük a szervezésben részt vevõ,
házigazda erdõgazdaságok munkáját!
2014-ben a Soproni Helyi Csoport és a
TAEG Zrt. meghívására Sopronban lesz
a Vándorgyûlés. A szervezõket dicsérõ
jó hír, hogy tudjuk már a pontos idõ-
pontot is: 2014. június 13-14-én lesz a
145. Vándorgyûlés, közvetlenül azt
megelõzõen pedig az Év Erdésze Ver-
seny 2014. évi döntõje.

Ágazatunkon kívüli szereplõknek
szólt az idén XVII. alkalommal megren-
dezett Erdõk Hete, vagy a „Fiatalok az
Európai Erdõkben” elnevezésû nemzet-
közi középiskolai verseny, ahol ismét
dobogóra állhatott a magyar csapat.

– Az elnökség és a titkárság nem
csak az egyesületi élet szervezésével fog-
lalkozik. Sok hírt lehet olvasni az ága-
zatot érintõ különbözõ jogszabályok
változásáról, új és megújuló stratégiák-
ról. Mi jellemezte az ágazati érdekkép-
viseletet?

– A sok feladatot adó érdekképvisele-
ti munkának is kézzelfogható eredmé-
nyei születtek az idén. Stratégiai együtt-
mûködési megállapodást kötöttünk a Vi-
dékfejlesztési Minisztériummal, ami az
ágazati jogszabályok elõkészítésében,
véleményezésében jelent elõrelépést.
Részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara tisztségviselõinek jelölésében és
a tatai Vándorgyûlésen partnerségi meg-
állapodást kötöttünk az újonnan felálló
szervezettel. Az Egyesületnek is szóló bi-
zalomnak tekintem, hogy novemberben
megválasztottak a Kormány közvetlen
tanácsadó testületévé elõlépett Országos
Erdõ Tanács elnökévé.

– Az említettek mind azt mutatják,
hogy nem telt eseménytelenül és ered-
ménytelenül az idei év. Személyesen
milyen érzésekkel búcsúzik 2013-tól?

– A küldöttgyûlés elõtt az elnökség
kihelyezett ülést tartott Sopronban, a
Nyugat-Dunántúli Régió helyi csoport-
jainak részvételével. A két évvel ezelõtt
az elnökség ugyanezen körben tárgyal-
ta elõször részletesen a tagdíj-változá-
sokkal, egyesületi életünk szabályozá-
sának módosításaival kapcsolatos kér-
dések alapjait. Az akkori bizonytalan-
ság, többször aggodalom után két évvel
a mostani ülésen õszinte öröm volt hal-
lani a helyi csoportok beszámolóit a ki-
számítható, eseménydús mûködésrõl.
Természetesen sok feladat és elérendõ
cél van még hátra, sok mindenen lehet
és kell javítani, de biztos, szilárd alapo-
kon nyugvó mûködéssel van jövõje az
Országos Erdészeti Egyesületnek!

Az évet zárva ezen alapok megterem-
tését, a napi feladatok ellátását, a tagság-
gal való törõdést ezúton is köszönöm
minden egyesületi tisztségviselõnek, ak-
tív egyesületi életet élõ tagnak! És bár a
Lapok postázásakor még két hét hátra
van ebbõl az évbõl, mindannyiunknak
áldott karácsonyt, és az ideihez hason-
lóan eseménydús, eredményes, bizako-
dásra okot adó új évet kívánok!

Nagy László
Kép: Greguss László Géza, 

Nagy László 

EGYESÜLETI ÉLET

A küldöttek az egyesületi éves beszámolóját hallgatják 



– Az állami vagyonkezelésû erdõk ese-
tében nap mint nap hangsúlyosan esik
szó a közjóléti és az ökológiai szerep
fontosságáról, de kevesebbet hallunk az
idõszerû ökonómiai kérdésekrõl. Mi-
ként látod ezt?

– Talán nem elégszer és kellõen
hangsúlyozott ökonómiai jellemzõje
a magyar erdõgazdálkodásnak, hogy
az erdészeti hatóság, mind az állami
és a magán-gazdálkodóktól független
szakmai szervezet által, ökológiai ala-
pon meghatározott éves kitermelhetõ
famennyiség jelentõs részével egy-
szerûen nem élünk.  Úgy ítélem meg,
hogy a gazdálkodás szempontjából
ez megmagyarázhatatlan és érthetet-
len. Ha stabil és nyugodt gazdasági
körülmények között élne az ország,
biztos bevételi források tudatában,
akkor valóban lenne alapja annak,
hogy elgondolkodjunk az erdõk min-
den gazdálkodástól mentes fenntartá-
sában. Ráadásul, a legújabb publiká-
ciók feszegetik azt a kérdést, hogy a
klímaváltozás szempontjából fontos
szén-dioxid-megkötés nagyobb mér-
tékû a fiatal állományokban, mint az
idõsebbekben. Az erdõtelepítések-
nek, felújításoknak ezért is kiemelt a
szerepük. Én még a nagy területû
koncentrált vágásterületek világában
szocializálódtam, ahol ugyanúgy
megvoltak a szigorú erdõfelújítási kö-
telezettségek, mint ma. Ráadásul volt
valamikor úgynevezett erdõfenntartá-
si járulék is. A járulékból erdõfelújí-
tásra költhetõ pénzeszköz intéz-
ményrendszere, mint alap, jól mûkö-
dött. Letéteményese volt az erdõ kon-

tinuitásának, és ami fontosabb a ma-
gasabb ökológiai értékrend elérésé-
nek. Megítélésem szerint az eleinktõl
örökölt erdõket emelt fõvel hagyaté-
kozhatjuk. Ami azt is jelenti, hogy az
elõdeink és az általunk kezelt teljes
erdõterületünk erdészkéz beavatko-
zása során alakult ki.

– Az erdõfenntartás e rendszerét ne-
héz lenne ma Brüsszelen keresztül is-
mét életre hívni.

– Ez valóban jogi kérdés, de látni
kell, hogy maga a forma igen kívánatos
és követendõ. Amennyiben ebben elõ-
remozdulás lenne, szigorítani kell a be-
fizetést, ha szükséges a jogi körülmé-
nyek közötti behajtását. Maga a felhasz-
nálást ellenõrzõ szervezet, amely a kon-
trollt és adott esetben a szankciót kive-
ti, ma is létezik. Klasszikus terminológia
szerint ez nem más, mint az erdõfelü-
gyelet. 

– A kitermelhetõ famennyiség növe-
lésére visszatérve, azonnal felvetõdik,
hogy amint több vágásterület jelenne
meg a hazai erdõkben, számos és heves
negatív felhang kísérné a folyamatot.   

– Nem várható el az állampolgárok
többségétõl, hogy gyakorlati szakmai
tapasztalatok hiányában egy friss vá-
gásterületen állva megértsék, hogy a
letermelt erdõ helyén ökológiailag és
ökonómiailag is értékes erdõ nõ. De
senkinek sem jó, ha mi erdészek er-
dészet szakmai kérdésben folyamato-
san védekezünk. Többször hangsú-
lyoztam már más fórumokon is, hogy
ha az ember megy az utcán és orra
esik, az egy seb. Az is seb, hogy ha
vakbélgyulladás gyanújával bevisz-

nek a kórházba és a sebész ejt egy
metszést. De a két seb között jelentõs
különbség van! A sebészi vágásban
van szakmai tudatosság. Az orvos
tudja mit, miért csinált, ismeri a kö-
vetkezményeit és egy ilyen mûtét már
napi rutinfeladatok sora. Ezzel analóg
az erdész szakember bármilyen szin-
tû beavatkozása az erdõbe. Ugya-
núgy tudja, hogy mit és miért! Az em-
beri szervezet esetén ráadásul több a
kockázat és a visszafordíthatatlan fo-
lyamat. Ha egy erdõsítésemet az aszá-
ly elvitte, van mód és módszer a pót-
lásra. Azt kell hangsúlyoznunk szor-
galmasan, hogy az erdész szakmai tu-
datosságában a következõ lépések
szakmai elõremetszése is benne van.
És bár lehet bátor kijelentésnek ven-
ni, ma hazánkban nem tudnak nekem
olyan erdõrészletet mutatni, ahol er-
dész jóvátehetetlenül és visszafordít-
hatatlanul cselekedett volna az erdõ
kárára. Miközben a közvéleménynek,
és ami még lényegesebb, a döntésho-
zóknak is éppen ellenkezõ a vélemé-
nye. Úgy tûnik, mintha még nagyobb
kontrollra és szigorításokra lenne
szükség. Az erdõtörvény módosításá-
ra sem emiatt kellene odafigyelni, ha-
nem mert bizonyos szakmai kérdé-
sekben lényegesen elõrehaladtak már
a kutatások.

– Magasabb szintre került a kapcso-
lódó tudomány és utána kellene menni
a jogalkotással?

– Így van. Ez az indoklás rendben is
volna. Az erdõtörvény legutóbbi na-
gyobb volumenû módosítása kapcsán
például sokan az „erdészeti büntetõtör-
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2013. október elejétõl dr. Jung

László, az Egererdõ Zrt. korábbi ve-

zérigazgatója, az OEE Egri Helyi

Csoportjának elnöke, tölti be az ál-

lami erdészeti társaságok tulajdo-

nosi jogait gyakorló MFB Zrt. Agrár

és Turisztikai Befektetési Fõigazga-

tóság ügyvezetõ igazgatói posztját.

Kinevezése után bõ egy hónappal

beszélgettünk budapesti Nádor ut-

cai irodájában, az erdészeti ágazat

helyzetének értékelésérõl, straté-

giai elképzeléseirõl, a jövõ felada-

tairól és az erdészszakma várható

kihívásairól.

Pozicionálni kell magunkat!
Beszélgetés dr. Jung Lászlóval, az MFB Zrt. ügyvezetõ igazgatójával
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vény” kifejezést használták. Pedig a szi-
gorítás ilyen értelemben nem a végre-
hajtó, törvényalkotói rosszindulatot tü-
krözte, hanem az addig intézményesí-
tett és kézben tartható rendszernek a
folyamatosságát kellett az akkori meg-
változott körülmények között biztosíta-
ni. Önmagában ezzel teljesen egyetér-
tek, de hogy ez a valóságban hogyan
mûködik, az már más kérdés. Ebben a
játéktérben rengeteg vektort kell elkép-
zelnünk. Azonban ezeknek az eredõje,
hogy korlátozást korlátozás hátán ta-
pasztalunk. Illetve büntetést büntetés
hátán.  Korábban teljesen egyértelmû
feladatok, pl. a Bükkben egy mészkõ-
vel végrehajtott útstabilizálás kivitelezé-
se, ma már kérdések egész sorát vetik
fel. Azzal kezdve, hogy ezt kell-e és le-
het-e engedni. A megvalósítás procedú-
rájáról ma ne is beszéljünk, miközben
egy teljesen mindennapi szakmai fela-
dat megoldásában helyi természetes
anyagot használok fel, helyi munkaerõ-
re támaszkodva. Ma már nem kohósa-
lakkal stabilizálunk utakat az erdõben,
mert az a technikai eljárás, anyag nem
fogadható el. De ettõl még az útstabili-
zációt nem lehet elítélni, nem lehet
megszüntetni mint mûszaki beavatko-
zást az erdõn, mert az súlyos ökonó-
miai kérdéseket vet fel. Ha nem tudok
utat stabilizálni, nem tudok utat építeni,
akkor nagyságrendekkel nagyobb érté-
ket kell bevinnem a rendszerbe a fa-
anyag elõállításához. Abban a pillanat-
ban piacvesztés és versenyhátrány lép
fel, olyan országokkal szemben, ahol
mások a földrajzi, szabályozási, gazdál-
kodási körülmények.

– Sok tényezõs, sok szempontú kér-
désekrõl beszélgetünk.

– Valóban számos vektor határozza
meg az eredõt. Ilyen nagyon fontos
kérdés, hogy mi legyen a fával? Ha egy
’70-es, ’80-as évekbeli rakodó válasz-
tékát hasonlítjuk össze egy maival,
óriási a különbség. Két dolog miatt.
Elõször is rengeteg választék egysze-
rûen eltûnt. Gondoljunk csak a bányá-
szati alapanyagokra. Bányafára, pillér-
fára, bányadorongra, bányadeszkára,
melyekre valamikor nagy mennyiség-
ben volt szükség. Másodsorban, bár
ezt kellõ szakmai kritikával kell kezel-
ni és a túlzásokat figyelembe venni,
korábban létezett vertikális integráció.
Minden nagyobb erdõgazdálkodó hó-
na alatt kellett, hogy legyen fafeldol-
gozás. Persze ez egy ún. „hórukk” do-
log volt, mert sok esetben ez nem a
szükségletekhez, nem a technológiák-
hoz, nem a koncentrációhoz és nem

az ökonómiailag kikalkulált értékek-
hez igazodott. Sokkalta komolyabb
elemzéseket, gazdasági modellezést
kívánt volna annál, ahogy ezt akkori-
ban végezték. A kilencvenes években
a fûrészüzemek jelentõs része, így
vagy úgy, de levált az erdõgazdaságo-
król. Ezeknek egy meghatározó része
egy idõ után egyszerûen tönkrement.
Vagy nem értettek hozzá, vagy nem
fejlesztettek, sokféle indokot sorolhat-
nánk. Ez is jól példázza, hogy a ma-
gyar faipar zuhanórepülésbe kezdett
és van mai is. Természetesen építke-
zési folyamatban kell gondolkodni a
jövõben és ennek egyetlenegy vezér-
lõelve lehet, mégpedig hogy az öko-
nómiából mit lehet kihozni. Ahhoz,
hogy újra rendszerszinten építkezhes-
sünk, tisztázni kell, mi jöhet ki a ma-
gyar erdõkbõl!

– Akkor itt visszakanyarodtunk a fa-
kitermelési mennyiség kérdésköréhez.

– Ha valaki azt mondja, hogy rend-
ben van, éves szinten ez a mennyiség
legyen 7 millió köbméter, akkor ennél
álljunk meg, és ne beszéljünk a 9 mil-
lióról. Ezt egzaktul tudni kell. Mert ha
nem húzunk most egyértelmû vonalat
és nem fektetünk le egy konkrét
számadatot, akkor késõbb, ha mégis
csak megjelenik a 9 milliós érték a
rendszerben, akkor az a most építeni
kezdett koncepciót fel fogja borítani.
És az utód szakemberek joggal néznek
majd ránk, hogy miért ezt az utat vá-
lasztottuk. 

Ma tökéletesen ismerjük az erdeink
állapotát.  A prognózisokkal is tisztá-
ban vagyunk, figyelembe véve, hogy a
klímaváltozással kapcsolatos nagyon
jelentõs kérdéskör még nyitva van
elõttünk. Ha ezeket az alapismerete-
ket felhasználjuk, akkor a magyar fai-
par fejlesztési koncepciójának kivá-
lasztásában nagyon nagyot nem té-
vedhetünk.

Visszatérve a jelen problematikájá-
nak elõzményeihez. A piaci és ipari le-
épülés miatt, a választék-kiesések miatt,
egyre több termék kezdett landolni a
sarangolt kategóriában. Hogy ez rostfa,
papírfa vagy tûzifa lett, az gyakorlatilag
ebbõl a szempontból mindegy, mert az
átjárhatóságuk okán szinte egy csoport-
nak tekinthetõ a három. Az elsõdleges
fûrészipari kapacitás csökkenése nyo-
mán, a rönkmennyiség piaci eladható-
sága beszûkült. Ezzel szemben a válto-
zatlan kitermelési volumen miatt növe-
kedett a sarangoltpiac. Igen ám, de a ki-
lencvenes években a legfõbb fûtõanyag
a gáz lett.  A fenti hármas választékból a

nagyobbik halmazt jelentõ tûzifa piaca
is egyre jobban összeszûkült. Ennek ha-
tására átálltak az erdõgazdaságok a
rostfára. Ebben a piaci szegmensben a
faanyagot megvették ugyan, de limitált
mennyiséget és alacsony áron. Termé-
szetesen csökkeni kezdett az ár és vé-
gül olyan szintet ért el, hogy már min-
degy volt, hogy hová és mennyiért, de
el kellett adni a fát. És ekkor lépett be
Olaszország, Ausztria, Németország a
gazdasági képbe.

– A klasszikus export célországok.
– Még gömbfával csak-csak. Utána

jött egy hullám a szenesítés kapcsán,
amivel könnyebb volt teríteni a nyugat-
európai piacot, de ezt a retorta eljárás-
sal készülõ, nagy mennyiségben érkezõ
faszén kiszorította. Végül is a kilencve-
nes évek végén bekövetkezett az a vál-
tás, aminek következtében a sarangolt
választék nem vagy csak nagyon rossz
lehetõségekkel volt elhelyezhetõ a pia-
con. És itt kanyarodunk vissza az öko-
lógiához. Ebben az idõszakban joggal
kérdezték meg, hogy rendben Erdész
úr, de akkor minek vágja ki a fát az er-
dõben? Persze a szakember pontosan
tudja, hogy a fakitermelés nem „ad hoc”
jellegû, hanem arányosan elosztott, ho-
zamszabályozással kiegyenlített, mun-
kahely-teremtõ, munkahely- és vidék-
megtartó komplex tevékenységsor. Rá-
adásul az erdõ maga is megkívánja,
akár növedékfokozó gyérítés, akár vég-
használat formájában a kezelést, hiszen
már mûködõ folyamatokról van szó,
amiket nem lehet csak úgy leállítani. Et-
tõl függetlenül az ökológiából érkezõ
kritika fogalmazódott meg a „minek ter-
melünk?” kérdésben. 

– Azt gondolom, hogy ebben ma
már elmozdulás van a gazdasági, tár-
sadalmi racionalitás felé.

– Persze, de ez nagyon is valós kér-
dés volt! Majd újabb paradigmaváltás
következett, melyet visszatekintve éles
kritikával illetünk. Érdekes ez a dolog,
hogy minden cselekedetünk mögött lo-
gikus lépések voltak, de utólag még
szakmán belül is, nagyon sokan elíté-
lik. Az akkori helyzetben szinte teljesen
véletlenszerûen, de belénk botlott az
energetikai szektor, mely észlelte a vá-
zolt piaci, gazdasági helyzetünket.
Nem karitatív tevékenységbõl kiindul-
va, hanem számolva, osztva, szorozva
és követve az európai uniós törekvése-
ket, direktívákat a megújuló energiák
terén, más energiaforrások felé fordul-
tak. Le akarták váltani a rossz hatásfo-
kú szénégetõ erõmûveiket, elsõsorban
a megváltozott környezet miatt, mely-
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ben még külön büntetést is kellett fizet-
ni, ha szenet égettek. Azért beszélek
botlásról, mert kényszerpályák mentén
találtunk egymásra és nem koncepcio-
nálisan fogtunk össze. Õk a karbon-
kvótákkal küzdöttek, mi a piaci helyze-
tünkkel. Optikailag ezt késõbb nem
tudtuk kezelni, ahogy a kommunikáció
szintjén sem. Sõt! Nagy megítélésbeli
negatívumokkal jöttünk ki belõle, pe-
dig utólagosan elemezve a rendszer al-
részeit, abszolút pozitív volt a mûkö-
dés. Példának okáért nem darabolgat-
tunk feleslegesen méterbe, hanem cser
esetében, melynek a faanyaga senki-
nek sem kellett, mehetett a 2,6 méteres
befoglaló méretezés. A látvány azon-
ban ellenünk dolgozott. Mert mit látott
az állampolgár? Kamionra rakva rönköt
visznek az erõmûbe és az erdész elé-
getteti a fát, pedig abból mi minden
más jó dolgot lehetne csinálni. Persze a
másik pólus már hiányzott, hogy igen,
de tessék mondani mit és ki fogja meg-
venni?

– Ez is egy olyan racionális gazda-
sági kérdés volt, ami – éppen a látvány
miatt – senkit nem érdekelt.

– Senki nem kérdezte meg, hogy mi-
re fogjuk akkor használni, amikor már a
tölgyet sem tudjuk eladni. Sõt! Ma a 38
cm alatti bükk rönköt nem veszi meg
senki. Ez nagyon nagy gond! Ennek az
eredõje megint az lett, hogy egy vesz-
tettebb pozícióból újra elkezdett kifelé
kapálózni az ágazat. Építsünk fel akkor
egy másik stratégiát! Mindenki tudta
közben, hogy a kapcsolódó energetikai
szektorban, így az ide szállított saran-
golt választéknál is, egyértelmû kon-
cepciónak kell lenni, hogy a kicsi, loká-
lis és a nyersanyagbázishoz lehetõ leg-
közelebb fekvõ rendszerekben szabad
csak felhasználni a faanyagokat. 

– A helyi szükségleteket kielégítõ he-
lyi fûtõmûvek.

– Pontosan! Ez lehet kórház, szállo-
da, iskola, más intézmény. És, ha ehhez
azt a technológiai rendszert kell beállí-
tani, hogy a leghatékonyabb kazánok
mûködése mellett történetesen apríté-
kot kell elõállítani, akkor felül kell vizs-
gálnunk az apríték-termelési rendsze-
reinket. És ha hiányoznak, meg kell
építenünk. Mert lassan, de rá lehet ven-
ni a felhasználókat helyi szinten – a ma-
gas gázárak és bizonytalanabb vagy
idõnként kérdéses ellátás mellett – a
jobb hatásfokú apríték-kazánok hasz-
nálatára. De egy kérdést mindig fel fog-
nak tenni. És mondja Erdész úr, hol van
az apríték-halom? Az a válasz biztosan
nem lesz megfelelõ, hogy „na azt majd

én hozom”. Ebbõl a megfontolásból
kell elõre készletezni. Ez inspirálta az
ún. tûzifa udvarokat, melyeket már
több erdõgazdálkodó cég is beindított
és az MFB Zrt.-n belül is, mint tulajdo-
nosi joggyakorlónál, erre vonatkozóan
határozott koncepcióval rendelkezünk.
Ha egy kórház pl. leszerzõdött és fel-
fedte az éves igénygörbéjét az apríték-
tüzelés mennyiségére vonatkozóan, va-
gyis hogy mikor, mennyi kell neki, ak-
kor az ellátás biztonsága érdekében van
mód a betárolásra. Adott, pl. kéthetes
fogyasztási ciklusokra bontva, elõre le-
het készletezni. Két hét alatt a deponált
anyagot fel lehet használni és az újabb
készletet majd minden körülmény kö-
zött biztosítani lehet. Ezen belül vevõ-
orientált igényrendszert kell összeállíta-
ni, ki, mit, hogyan kér, igényel kérdé-
sek alapján. 

– Említetted a koncepciót az elõbb.
Mi a tulajdonos várható stratégiája e
téren?

– Elõször is azt az alapcölöpöt kell
leverni, hogy mit is akarunk a fával? Ez
egy nagy kérdés. Minden idõinterval-
lum-kényszer nélkül azt mondhatjuk,
hogy az iparilag feldolgozható alap-
anyagnál azt a célt kell magunk elõtt
megfogalmazni, hogy lehetõleg ne
hagyja el az országot. De nagyon át
kell gondolni, hogy a fejlesztési pozí-
ciókat miben erõsítsük meg. Nem sza-
bad rámutatni pl. Franciavágásra,
hogy bármi áron, de ez lesz a köz-
pontja a magyar fafeldolgozásnak.
Vagy, hogy újraindítjuk Felnémetet. A
legfontosabb célt kell elõször tudato-
sítani ebben a folyamatban és ez az,
hogy a magyar erdõkbõl származó fa-
anyag lehetõleg ne kerüljön exportra.
Persze ezzel egyidejûleg kimondtam,
hogy a hazai faipart meg kell teremte-
ni. A folyamatnak a hosszát és pontos
irányát ma még nem látjuk kristálytisz-
tán. Ennek meghatározásához piacku-
tatásokat és gazdasági elemzéseket
kell végezni. Így felcsillan a lehetõsé-
ge annak is, hogy a magyar erdõkbõl
kitermelt fa hozzáadott értékkel gaz-
dagodik és az erdész szakember mun-
kája is jelentõsen felértékelõdik. Hi-
szen mögötte egy ipari ágazat testesül-
het meg és nem csak zöld kalapos fa-
vágónak tekintik majd. Ehhez rögtön
kapcsolni lehet a vidékfejlesztést, a
térségi munkaerõ-megtartó képesség
növelését. Lesznek szakemberek, akik
ezt a koncepciót minden részletében
felépítik majd. 

A másik nagy halmaz a sarangolt vá-
laszték kérdése. Azt a stratégiai alapot

kell lefektetni, hogy elsõsorban a ter-
mék értéke miatt, lehetõleg ne hagyja el
az egyes régiókat. Az nem mûködik,
hogy ha a Dél-Alföldön épít egy város
egy nagyobb fûtõmûvet, akkor a Mátrá-
ból visszük majd az üzemeléshez a fa-
anyagot. 

Ha ez a kettõs cél letisztul, akkor
ezekre már lehet stratégiákat felépíteni.

A mi esetünkben már megfogalma-
zódott, hogy a tûzifa régión belüli tartá-
sánál van egy alap „A” verzió és egy
végsõ „N”-ik verzió. „A” esetben egy-
szerûen az a régiós gazdasági igény je-
lenik meg, hogy a drága import gázzal
szemben érdemesebb a helyi olcsóbb
hasábtûzifát használni. A „B” verzióban
már egy kicsit komfortosabb, feldolgo-
zottabb tûzifa-igény jelenik meg, a fel-
használó saját tüzeléstechnikai igényei-
nek megfelelõen. A „C” verzió már pél-
dául az aprítékot jelentheti. Ezekbõl a
lépcsõfokokból már érezhetõ, hogy va-
lamilyen szintû fejlesztést valakinek
meg kell csinálnia. Praktikusan ezt az
erdõgazdának kell elvégeznie. A vég-
felhasználók nyilván nem fognak aprí-
tékoló gépet vagy nagy kapacitású da-
raboló-hasító gépet venni. És ahogy ha-
ladunk elõre a különféle verziókban,
elérünk egy olyan ponthoz, amikor
majd azt mondja az erdõgazda – és eb-
be a kapcsolódó vállalkozói kör is bele-
értendõ – hogy ne tessék semmivel sem
foglalkozni, én majd megterveztetem
energetikusokkal a rendszert, megépí-
tem, megfinanszírozom, és majd tetszik
ott látni egy csövet ami kijön abból az
épületbõl. Abból a melegvíz fog folyni.
A magam részérõl, csak csendben jegy-
zem meg, az áram elõállítását fából nem
preferálom. Szerintem olyan volumene-
ket nem szabad koncentrálni, ahol az
energia input-output arány felborul.
Visszatérve tehát a példához, kijön a
csõ az épületbõl, jön rajta a melegvíz.
Tessék kérem arra felszerelni x mennyi-
ségû szondát és számítógépeket és le-
het mérni, hogy mennyi melegvizet tet-
szik tõlem venni, milyen hõmérsékle-
ten, milyen nyomáson, áramlási sebes-
séggel. És nekem a végén a hõért tessék
majd fizetni. Ez az „N”-ik verzió.

* * *

A gazdasági visszatekintés és straté-
giai elemzés után a beszélgetés folyta-
tását, egyebek között a közjóléti erdõ-
gazdálkodásról, az erdészeti kommu-
nikációról, a szakmai képzésrõl, a kö-
vetkezõ lapszámunkban folytatjuk.

Nagy László

AKTUALITÁSOK
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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Az Európai Unió (EU) történetét már
sokan és sokféle módon elemezték, ér-
tékelték. Aligha vitatható, hogy a máso-
dik világháborút követõen az EU elõfu-
táraként létrejött Európai Szén- és Acél
Közösségtõl (1951) hosszú és rögös út
vezetett az Európai Unióig, a tagálla-
mok magas fokú integrációját rögzítõ
Lisszaboni Szerzõdésig. A folyamat kez-
deti, dominánsan politikai indíttatását –
egy újabb világégés elkerülése érdeké-
ben az európai hatalmak (elsõsorban
Németország, Franciaország és Olasz-
ország) szorosabb összekapcsolását –
fokozatosan a gazdasági motiváció vál-
totta fel. A gazdasági racionalitás az élet
egyre több területén kényszerítette ki
az európai országok magasabb fokú
integrációját. A tõke és a munkaerõ sza-
bad áramlása tovább tágította a gazda-
ság mozgásterének nemzeti kereteit, a
fejlõdési lehetõségeket, miközben a kö-
zös politikák, mint például az agrárpo-
litika vagy az energiapolitika a hatéko-
nyabb mûködés mellett az adott szektor
pozícióinak javítását is elõsegítette.  

Az unió története nagyon leegysze-
rûsítve a nemzetállamok közti integrá-
ció története, melyet nem egy felsõ ha-
talom vezérel, hanem maguk a tagálla-
mok. Az EU mûködésének kereteit, fej-
lõdésének irányát alapvetõen a tagálla-
mok nemzeti érdekei határozzák meg a
saját maguk által elfogadott játékszabá-
lyok betartásával. A haladás irányát és
mértékét végsõ soron a nemzeti érde-
kek összessége, mint eredõ jelöli ki, ha-
tárait az érdekek ütközése szabja meg.
A globalizáció révén a nemzeti érdeke-

ken gyakran átívelõ gazdasági érdekek
tovább árnyalják a képet és jelentõs be-
folyást gyakorolhatnak a folyamatokra,
mint láttuk ezt a 2008-ban kialakult gaz-
dasági válság és annak utóhatásai kap-
csán. 

Az erdészeti ágazat hosszú idõn ke-
resztül inkább „külsõ szemlélõje” volt az
EU-n (és annak jogelõd szervezetein) be-
lül zajló folyamatoknak. Az erdészek
megelégedtek és biztonságosabbnak tar-
tották a nemzeti politikák nyújtotta kere-
teket, lehetõségeket. Többségük legtöbb-
ször érzékenyen elutasította az unió fejlõ-
désére jellemzõ integráció gondolatát.
Ennek ellenére – a közös érdekek men-
tén – néhány területen, mint pl. a szapo-
rítóanyag-elõállítás és -forgalmazás az
1960-as, az erdõkárok (légszennyezés,
erdõtûz) felmérése, megelõzése az 1990-
es, az illegális fakitermelés és fakereske-
delem visszaszorítása az utóbbi években,
egységes szabályozás alakult ki az euró-
pai közösség keretében. Az erdõtelepítés
és számos erdészeti intézkedés fokozato-
san helyet kapott a vidékfejlesztési támo-
gatások közt. Az erdészeti témák – ha
nem is nagy súllyal –, de megjelentek az
közös kutatási, valamint a strukturális
vagy természetvédelmi forrásokból finan-
szírozott projektek között. Az erdõket
fenyegetõ veszély (légszennyezés) csök-
kenésével ezek az integrációs folyamatok
némileg lelassultak, esetenként módosult
a célterületük (a légszennyezés helyébe a
szélviharok okozta károk, a klímaválto-
zás és energiapolitika, az illegális fakeres-
kedelem visszaszorítását segítõ intézke-
dések léptek). 

Miközben az erdészek nem láttak
fantáziát az európai szintû integráció-
ban, más ágazatok felismerték az ebben
rejlõ lehetõséget, vagy a tudomány és a
gazdaság fejlõdése kényszerítette ki a
szorosabb, jobban koordinált együtt-
mûködést. Mindezek eredményeként
egyre több, az erdészeti ágazatot is
érintõ, arra hatást gyakorló uniós politi-
ka és szabályozás született, melyek
megalkotása során az erdészeti ágazat
szempontjait, érdekeit csak korlátozot-
tan vették figyelembe. Az erdészszak-
mának fokozatosan rá kellett jönnie,
hogy teret, pozíciót kell nyernie a kö-
zösségi folyamatokban. „Nem kell szo-
rosan a húsos fazék mellé állni, de lega-
lább hosszú legyen a kanalunk nyele.”
Mivel az ágazat meghatározó képviselõi

(különösen a skandináv országok, Né-
metország) továbbra sem szándékozták
erdészeti politikájuk nemzeti önállósá-
gát feladni, az erdõgazdálkodás közös-
ségen belüli pozícióját az ágazat az
1998-ban elfogadott EU Erdészeti Stra-
tégián keresztül kívánta megerõsíteni,
javítani. 

A stratégia jól összefoglalta a fenn-
tartható és többcélú erdõgazdálkodás
alapelveit, kereteit. Megerõsítette az
Európai Erdõk Miniszteri Konferencia
ülésein elfogadott határozatok, továbbá
az erdõkre vonatkozó, hatályos EU jog-
szabályok végrehajtását, az azokban ki-
tûzött célok elérésének fontosságát. Ki-
emelte a légszennyezés erdõkre gyako-
rolt hatására, az erdõtüzekre, az erdé-
szeti információra, a vidékfejlesztés er-
dészeti intézkedéseire, a génkészletek
és a biodiverzitás védelmére, a NATU-
RA 2000 hálózatra, a kutatásra és fej-
lesztésre, az akkor még csatlakozás
elõtt álló kelet-európai országok támo-
gatására vonatkozó EU szintû szabályo-
zást, mint a stratégia irányainak legfon-
tosabb kijelölõit. Óvatos volt a célok
megfogalmazásában, azok részletesebb
kibontására a rendkívül tömör megfo-
galmazás miatt nem volt lehetõség.
Fontos eleme volt a stratégiának a tag-
államok informálását, az erdõket, az er-
dõgazdálkodást érintõ ügyek EU-n be-
lüli koordinálását, az erdészeti kezde-
ményezések érvényesítését segítõ fóru-
moknak, az Állandó Erdészeti Bizott-
ságnak és az Erdõ és Parafa Tanácsadó
Testületnek a megerõsítése. Elõbbi az
Európai Bizottság mellett mûködõ kon-
zultatív, tanácsadó testület, melybe a
tagállamok felelõs minisztériumai dele-
gálnak képviselõket, utóbbi az erdõ-
gazdálkodás és az erdõipar szakmai
szervezeteit tömörítõ tanácsadó szerve-
zet. A stratégia végrehajtásáról a tagálla-
mok és az Európai Bizottság közösen
gondoskodott. Jelentõs lendületet adott
a végrehajtásnak a 2007-2011-es idõszak-
ra elfogadott Erdészeti Cselekvési Terv,
melynek keretében a versenyképesség,
környezet, életminõség, koordináció és
kommunikáció témakörben megvalósí-
tott 18 akció keretében – pl. vidékfej-
lesztés erdészeti intézkedések, zöld
közbeszerzés, erdészeti monitoring, klí-
maváltozás, globalizáció hatása az er-
dészeti ágazatra – konkrét eredmé-
nyekkel záruló munka folyt. 

Az Európai Unió új Erdészeti Stratégiája
Szepesi András elõadása a VM konferenciáján

2013. október 4-én az Európai Unió
2014-2020 közötti költségvetési
idõszakának várható erdészeti tá-
mogatásairól tartott konferenciát a
Vidékfejlesztési Minisztérium. A
rendezvény szakmai programjának
keretében hangzott el Szepesi And-
rás a VM szakmai fõtanácsadójá-
nak elõadása, „EU Erdészeti Stra-
tégia 2020-ig” címmel. Az elõadás
során elhangzottakat – a téma ak-
tualitása és kiemelt fontossága
miatt – kiegészített és szerkesztett
változatban adjuk közre, azzal a
céllal, hogy az Erdészeti Lapok
szakmai mellékleteként megjelent
uniós erdészeti stratégia értelme-
zési sorvezetõje legyen.  
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Az 1998-ban elfogadott erdészeti
stratégiában lefektetett alapelvek azóta
sem avultak el, változatlanul érvénye-
sek. Az eltelt 15 év során a társadalom-
nak az erdõk javai, szolgáltatásai,
összefoglaló és divatos szóhasználattal
ökoszisztéma-szolgáltatásai iránti igé-
nye jelentõsen növekedett, emellett
erõsödött ez erdõk megõrzésére, egész-
ségi állapotuk megóvására irányuló fe-
lelõsség érzet. Az erdõgazdálkodást
érintõ területeken, kiemelten a klíma-
változás, energiapolitika, agrárpolitika,
természetvédelem, vízgazdálkodás te-
rületén bekövetkezett változások és a
2008-ban kezdõdött gazdasági válság
hatásai rádöbbentették az erdészeket,
hogy a korábban elfogadott erdészeti
stratégia már nem biztosítja kellõ haté-
konysággal az ágazati érdekek érvénye-
sítését az EU-ban. Köztudomású, hogy
az EU „klíma és energia csomagja” ke-
retében elfogadott három 20-as célkitû-
zés (üvegházhatású gáz kibocsátás
20%-os csökkentése, a megújuló ener-
giaforrások arányának 20%-ra növelése
és az energiahatékonyság 20%-os növe-
lése), az EU természetvédelmi jogrend-
szere, a NATURA 2000 területek kijelö-
lése vagy az agrárgazdaság korábbi túl-
termelésével szemben az élelmiszer-el-
látás biztonságának elõtérbe kerülése

jelentõs hatást gyakorolt és gyakorol az
erdõgazdálkodásra. Csak egyetlen pél-
dát kiragadva az EU klímavédelmi és
megújuló energia célkitûzéseibõl, a me-
gújuló energián belül a biomasszára
alapuló energia elõállításra betervezett
2020-as célkitûzés eléréséhez az EU-tag-
országok jelenlegi teljes fakitermelésé-
vel azonos mennyiségû biomassza
energetikai célú felhasználására lesz
szükség. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az EU erdeiben évente képzõ-
dõ növedék teljes mértékben kiterme-
lésre kell, hogy kerüljön (jelenleg a nö-
vedék 60-65%-a kerül kitermelésre) és a
többlet kitermelés kizárólag energia ter-
melés formájába hasznosuljon. A fa
mint energiaforrás iránti igény növeke-
dése azonban egyértelmû, még akkor
is, ha ennek a biomasszának egy részét
már ma is, a jövõben pedig várhatóan
tovább növekvõ mértékben az EU-n kí-
vüli forrásokból szerzik be. Emellett a
klímapolitika és a gazdaság fejlesztés
keretében a fára alapozott energiater-
melés növekedését összhangba kell
hozni az erdõk szénmegkötõ képessé-
gével kapcsolatos elvárásokkal, vala-
mint a fa mint alapanyag és a feldolgo-
zott fatermék mint tartós szénlekötõ
iránti igény várható növekedésével.
Mindezen kérdéseket a többcélú erdõ-

gazdálkodás komplex rendszerének
holisztikus szemléletû értékelése alap-
ján lehet kiegyensúlyozottan és hatéko-
nyan értékelni, megtervezni és megva-
lósítani.   

Mivel az EU alapszerzõdésekben to-
vábbra sem szerepel az erdõgazdálko-
dás, az ágazat pozícionálása, helyzeté-
nek javítása érdekében elengedhetetlen
volt egy korszerû, középtávú koncep-
ció – egy új (megújított) stratégia – ki-
dolgozása és elfogadása. 

A közös EU politikákkal ellentétben,
ahol a stratégia- vagy jogszabály-alko-
tásban az Európai Bizottságé (Bizottság)
a vezetõ szerep, az erdészeti stratégia
megújítását a tagállamok kezdeményez-
ték és készítették elõ. Az új stratégia tar-
talmi elemeit a Bizottság mellett mûkö-
dõ tanácsadó szervezet (a korábban már
említett Állandó Erdészeti Bizottság)
dolgozta ki 2011-2012-ben, majd a do-
kumentum véglegesítését már a Bizott-
ság végezte el. A Bizottság belsõ erõvi-
szonyai és az erdõgazdálkodásra hatást
gyakorló szektorok ellenállása miatt az
új erdészeti stratégia kiadása késett. Ér-
zékelve a folyamat elakadását, szak-
mánkban csak ritkán tapasztalható
összefogással, a kormányzati szervek és
a szakmai szervezetek egységes és hatá-
rozott fellépésének eredményeként si-

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2014. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2014.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2014. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2014. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2013. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy átu-
talással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a helyi csoportokon keresztül kiosztott matricával történik, a 2013-as
kártyák 2014. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2013. december 1.

Tagdíj 

befizetési 

felhívás!

Lomniczi Gergely
fõtitkár

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2014. január 31.

péntek

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2014. január 31.

péntek
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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

került elérni, hogy a Bizottság 2013.
szeptember 20-án elfogadta és közzé-
tette az új erdészeti stratégiát.

Az új erdészeti stratégia átvette az
1998-as stratégiában megfogalmazott, a
fenntartható, többcélú erdõgazdálko-
dással kapcsolatos alapelveket. A ko-
rábbi stratégiához képest jelentõs válto-
zás, hogy világosan és röviden össze-
foglalja ezeket az alapelveket és szintén
röviden összegzi az elérendõ célokat.
Célul tûzi ki a bizonyíthatóan fenntart-
ható, többcélú erdõgazdálkodást, az
egyes erdõfunkciók összhangjának biz-
tosítása mellett a társadalmi igények
széles körû kielégítését, az erdõalapú
értéklánc versenyképességének javítá-
sát, az erdõk hozzájárulását a bioalapú
gazdaság megvalósításához. 

A fenntartható, többcélú erdõgazdál-
kodást nyolc prioritási területhez ren-
delten tárgyalja, melyeken belül a konk-
rét tennivalókat stratégiai iránymutatá-
sok formájában jelöli meg. 

Prioritási területek:
1. Vidéki és városi közösségek tá-

mogatása – vidékfejlesztés erdé-
szeti intézkedései, nemzeti támo-
gatások egyszerûsítése.

2. Az erdõalapú iparágak, a bioener-
gia, a zöld gazdaság versenyké-
pességének és fenntarthatóságá-
nak javítása – a fa alapanyag és
energetikai célú felhasználása, a
fatermékek promóciója, az erdõ-
ipar fejlesztése, a fenntarthatósági
kritériumok kidolgozása.

3. Klímaváltozás – az erdõk mitigáci-
ós és adaptációs képességének ja-
vítása.

4. Az erdõk védelme és az ökoszisz-
téma-szolgáltatások erõsítése – az
erdõk védelmi funkcióinak erõsí-
tése, a biodiverzitás védelme, az
ökoszisztéma-szolgáltatások érté-
kelése, az erdõkárok megelõzése,
csökkentése.

5. Erdészeti információs és monito-
ring rendszer fejlesztése – európai
és tagállami szintû információs bá-
zisok fejlesztése, összehangolása.

6. Erdészeti kutatás és innováció
erõsítése az EU programokban. 

7. Az erdõkkel, az erdõgazdálkodás-
sal kapcsolatos ügyek koordinálá-
sának javítása az EU és a tagálla-
mok szintjén, a társadalmi kap-
csolatok javítása.

8. Az EU hatékonyabb és koordinál-
tabb fellépése az erdõt, erdõgaz-
dálkodást érintõ nemzetközi fo-
lyamatokban.

A stratégiában, ezen belül a prioritá-
si területek keretében kijelölt feladatok
jól lefedik az erdõk gazdasági, védelmi,
szociális funkcióit. Kiegyensúlyozottsá-
ga mellett is érzékelhetõen nagy hang-
súlyt kap a gazdasági funkcióban rejlõ
lehetõségek hatékonyabb kihasználá-
sára. A stratégiai iránymutatások a prio-
ritási területeken belül már konkrétan
meghatározzák a cselevési irányokat,
kijelölik a legfontosabb feladatokat.
Szintén új elem, a stratégia 2020-ra kon-
centráló idõkerete. A végrehajtást és a
stratégia további aktualizálását erõsíti a
2018-ra tervezett felülvizsgálat. 

Az Európai Unió új Erdészeti Straté-
giájának szövege már magyar fordítás-
ban is elérhetõ. Csak javasolni tudjuk,
hogy minél többen ismerjék meg a do-
kumentumot, mely az elkövetkezõ hét
évben meghatározó vezérfonala lesz az
EU erdõgazdálkodással kapcsolatos ak-
cióinak, szabályozásának és támogatási
rendszerének. Tekinthetjük korlátnak,
a Bizottság fondorlatos elképzelésének,
„ellenségnek”, vagy lehetõségnek,
„szövetségesnek”. Egy biztos, az erdé-
szeti ágazaton kívüli folyamatok, az EU
szakpolitikák és szabályozások tovább-
ra is számottevõ hatást gyakorolnak
majd az erdészeti ágazatra. Érdemes
minden eszközt megragadni, hogy mi
erdészek, ne csak szemlélõi, de formá-
lói is lehessünk az EU fejlõdésének. 

Közös, EU szintû erdészeti politika
hiányában a stratégiához nem volt lehe-
tõség egy elkülönített költségvetést
hozzárendelni. A stratégia megvalósítá-
sa a Bizottság és a tagállamok közös,
sok esetben önkéntes erõfeszítésére, a
tagállamok nemzeti forrásaira és a kö-
zös EU politikákhoz kötõdõ pénzügyi
alapokra támaszkodik. A stratégia meg-
valósítása során az abban foglaltakat az
erdészeti kezdeményezések megvalósí-
tása mellett az erdõgazdálkodást, az er-
dõket érintõ szakpolitikáinak fejleszté-
se, az ágazati stratégiák kidolgozása és
megvalósítása, a jogalkotás során a Bi-
zottság figyelembe fogja venni. Az új er-
dészeti stratégia elõsegíti, hogy az erdé-
szeti ágazat megkerülésével nem szü-
lethetnek az erdészeti ágazatot érintõ
döntések az EU-ban. A stratégia alkotó-
elemei várhatóan fokozatosan beépül-
nek majd a tagállamok nemzeti erdõ-
programjaiba, a nemzeti jogalkotásba,
egyéb, az erdõk ügyét érintõ, nemzeti
stratégiai dokumentumokba, ami to-
vább erõsíti az erdõgazdálkodás pozí-
cióit. Ha elkülönített forrással nem is
rendelkezik a stratégia, a megvalósítá-
sára mégis jelentõs források állnak majd

rendelkezésre az EU 2014-2020-as pén-
zügyi idõszakában, melyek közül ki-
emelkedõ jelentõségû a Vidékfejleszté-
si Alap (várhatóan az ágazatba kerülõ
EU-s források 90%-át biztosítja), továb-
bá a Life+ (természetvédelem) a struk-
turális alapok (régiók fejlesztése) és a
Horizont 2020 (kutatás, innováció).  

A stratégia röviden bemutatott prio-
ritási területein belül meghatározott
iránymutatások kijelölik a fontosabb
feladatokat, azonban a stratégia jelle-
gébõl fakadóan ezeken belül már nem
határoznak meg további prioritásokat
és ütemezést. A végrehajtás egyik fon-
tos eleme lesz a feladatok közti priori-
tások és az ütemezés kidolgozása,
amit célszerûen egy cselekvési terv
(korábbi stratégia esetében a 2006-
2011-es cselekvési terv) keretében,
vagy az Állandó Erdészeti Bizottság
munkatervében lehet majd meghatá-
rozni. 

Az új stratégia, annak tanácsi és parla-
menti elfogadása után léphet hatályba. A
Mezõgazdasági és Halászati Tanács már
a stratégia megjelenésekor üdvözölte
annak kiadását. A litván elnökség hala-
déktalanul megkezdte az elfogadást
megerõsítõ Tanácsi Következtetések
összeállítását. Remélhetõ, hogy 2014. el-
sõ hónapjaiban, a görög elnökség elsõ
eredményei közt jegyezhetjük majd a
stratégia tanácsi elfogadását. 

Hosszadalmasabbnak tûnik a straté-
gia parlamenti jóváhagyása, amelyre
csak a jelentéstevõ kijelölése és jelenté-
sének összeállítása, megvitatása után,
reményeink szerint még ebben a parla-
menti ciklusban, 2014. elsõ felében ke-
rülhet sor.

Közös EU szintû erdészeti politika
hiányában az új Erdészeti Stratégia le-
het a jövõben az erdészeti ágazat érdek-
érvényesítésének egyik alapdokumen-
tuma, a fejlesztési irányok meghatáro-
zója, ezért annak megismerése, a vég-
rehajtásban történõ közremûködés az
erdõgazdálkodásban, az erdõiparban
dolgozók közös feladata. A stratégia
nem tartozik az EU klasszikus jogi ak-
tusai közé, ezért végrehajtása nem kö-
telezõ. Mégis kiemelt jelentõségû lehe-
tõség az erdõgazdálkodás további fej-
lesztésére, elismertetésére, érdekeink
hatékonyabb érvényesítésére. Javas-
lom, dolgozzunk együtt a megvalósítá-
sában!   

Forrás: Szepesi András – EU Erdésze-
ti Stratégia 2020-ig – elõadás (VM kon-
ferencia)

Szerkesztette: Nagy László,
Kép: Nagy László 
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Idén nyáron kormányhatározat
(1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat)
rendelkezett az Országos Erdõ Tanács
átalakításáról. Az új szervezet abban a
lényeges pontban különbözik az eddig
az erdõtörvény alapján mûködõ elõdjé-
tõl, hogy már „nemcsak” a vidékfejlesz-
tési miniszter, hanem közvetlenül a
Kormány tanácsadó testülete. A Tanács
mûködésének egyik legfontosabb célja,
hogy a Kormánynak segítséget nyújtson
az erdõgazdálkodást érintõ kérdések
megtárgyalásában. Munkája során véle-
ményezhet, javaslatot tehet, tanácsot
adhat, amivel a jogszabályalkotók szán-
déka szerint kiemelten fontos szerepet
játszik az erdészetpolitikai célok meg-
fogalmazásában, az erdõgazdálkodás,
erdõvédelem, erdészeti igazgatás, erdé-
szeti oktatás és kutatás szakmai és ér-
dekképviseleti szervezeteinek erdészeti
ágazatot érintõ egységes álláspontjának
megformálásában. Fontos a kormány-
határozat azon célkitûzése is, hogy a
Tanács az erdõhöz fûzõdõ érdekek kö-
zötti összhang megteremtése érdeké-
ben munkálkodik.

A Tanácsnak tizenhat tagja lehet, aki-
ket legfeljebb három évre a vidékfej-
lesztési miniszter nevez ki. Az õsszel fel-
állt testület tagjainak mandátuma így
2013. október 28-tól visszavonásig vagy
2016. október 28-ig szól. A kormányha-
tározat alapján a Tanácsban egyenlõ
arányban vesznek részt az államigazga-

tás, az erdõtulajdonosi és gazdálkodói
réteg és a szakmai civil szervezetek, az
erdészeti kutatás, valamint a természet-
védelmi, turisztikai civil szervezetek
képviselõi. Az új rendelkezés szerinti
Tanács megalakulásakor a miniszter élt
a lehetõséggel, és a legszélesebb kör-
ben, tizenhat szervezet képviselõit kér-
te fel a Tanács munkájában való részvé-
telre. Jelenleg az Országos Erdõ Tanács
összetétele a következõ: E-misszió Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egyesület,
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Er-
dészeti Tudományos Intézet, FAGOSZ,
Kerekerdõ Alapítvány, Magán Erdõtu-
lajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége, Magyar Madártani Egyesü-
let, Magyar Tudományos Akadémia,
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Nemzet-
gazdasági Minisztérium, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Országos Erdé-
szeti Egyesület, Pro Silva Hungária
Egyesület, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um erdészeti igazgatási részlege, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium természet-
védelmi igazgatási részlege, WWF Ma-
gyarország.

A Tanács tagjai a 2013. november 6-i
alakuló ülésen Zambó Pétert, Egyesü-
letünk elnökét választották meg el-
nöknek. 

A Tanács ülései csak abban az eset-
ben nyilvánosak, ha errõl a Tanács kü-
lön dönt, de az üléseken meghívottak
tanácskozási joggal részt vehetnek. A
kormányhatározatban szereplõ felada-
tok között fontos pont, hogy a Tanács
munkájáról tájékoztatja a közvéle-
ményt, így várható, hogy a jövõben az

eddiginél több információt kap ágaza-
tunk e fontos szervezet mûködésérõl.

Mindezek mellett a Tanács maga ha-
tározza meg ügyrendjét. A kormányha-
tározat legalább évi egy alkalommal ír
elõ kötelezõ ülést, de az elnök döntése,
vagy a tagjainak kezdeményezése alap-
ján ennél gyakrabban is ülésezhet a Ta-
nács. A titkársági feladatokat a Vidékfej-
lesztési Minisztérium látja el. Õk küldik
ki az elnök által jóváhagyott napiren-
det, és állítják össze az ülésrõl készített
emlékeztetõt. A Tanács egyszerû szó-
többségi szavazással hoz határozatot. 

Az Országos Erdõ Tanács – megfele-
lõen elõkészített mûködés esetén – igen
fontos szereplõjévé válhat az ágazati
politikának. Súlyát tovább növelheti, ha
sikerül rendszeres munkakapcsolatot
kialakítania az ágazatunkat érintõ egyes
részterületeken mûködõ egyéb tanács-
adó szervezetekkel, mint például a ter-
mészetvédelmi kérdésekben illetékes
Országos Környezetvédelmi Tanáccsal
vagy az Országos Vadgazdálkodási Ta-
náccsal.

Az Országos Erdészeti Egyesület az
újjáalakulás kapcsán ismételten felaján-
lotta felületeit a Tanács mûködésével
kapcsolatos tájékoztatások megjelente-
téséhez a titkársági feladatokat ellátók-
nak. Remélhetõleg a rendszeres infor-
mációadás beépül a Tanács ügyrendjé-
be, kialakul annak a rendje, így a jövõ-
ben folyamatosan részletesebb és nap-
rakészebb ismereteket szolgáltathatunk
e régi-új kormányzati tanácsadó szerv
mûködésérõl.

Lomniczi Gergely

AKTUALITÁSOK

Az Országos Erdõ Tanács
Mint arról az Erdészeti Lapok no-
vemberi száma is hírt adott, a múlt
hónapban a tanács tagjai Zambó
Pétert, az OEE elnökét választották
az újjáalakuló Országos Erdõ Ta-
nács elnökévé. Rövid összefogla-
lónkban a tanács mûködésének
hátterét ismertetjük.
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A kutatás módszertani részérõl az elõzõ részben (az erdészek
társadalmi megítélése) olvashattak. Igyekeztem olyan módon
feltenni kérdéseimet a kérdõívekben, hogy azokat többé-ke-
vésbé meg lehessen válaszoltatni a magyar erdõk rendelete-
tési irányvonalaival. Az 1. ábrán látható, hogy a megkérde-
zettek az erdõk környezetvédelmi és természetvédelmi funk-
cióját tartják a legfontosabbnak, ezt a szociális és turisztikai
szerepek követik, és a legkisebb jelentõség jutott a tûzifa és
az iparifa termelésének. Az erdõk funkcióinak fontossági sor-
rendje – statisztikai vizsgálataim (Khi2 próba, Cramer féle kap-
csolatindex) alapján – független a figyelembe vett demográ-
fiai viszonyoktól. Ennek ellenére megvizsgáltam, hogy szak-
mai csoportonként mekkora különbségek vannak a funkciók
megítélése között. Amikor az egyes szakmák által kialakított
értékítéleten belüli szórásokat vizsgáltam, akkor azt tapasz-
taltam, hogy a legkisebb különbség az erdészek körében
van, ami azt mutatja, hogy a többcélú természetközeli erdõ-
gazdálkodás elvét szakmánk egységesen támogatja. Azt is
megállapíthatjuk, hogy a természetvédelmi szakvégzettségû
csoport a legnagyobb mértékben tesz különbséget az erdõk
egyes szerepei között, különösen a gazdasági funkciók kárá-
ra. Ettõl nem sokkal marad el a függetlenek csoportja, azt is
mondhatnánk, hogy a természetvédõk ítélete van a legköze-
lebb a társadalom véleményéhez.

A 2. ábrán láthatjuk, hogy szakmai csoportosításban ho-
gyan alakult a válaszok varianciája. A „laikusok” egységesen
kb. 3,4-esre (1-5-ig skálán) ítélik meg az erdõk állapotát saját
igényeik és szépségérzetük szerint. Az erdészek ennél jobb-
ra, a természetvédõk pedig rosszabbra értékelik erdeinket.
Más agrárágazatokban dolgozók, akiknek kapcsolata van az
erdészekkel, erdõkkel és szakmai rálátásuk is van, illetve a
vadgazdálkodók jelentik az erdészek és természetvédõk köz-
ti köztes lépcsõfokot. 

Az elmúlt korszakok fõként gazdasági igényû szemléletet
tükröztek az erdõkkel kapcsolatban. A közvélemény értékí-
télete az erdõk kapcsán is, párhuzamban más szociális és
gazdasági folyamatok megítélésével, jelentõs változáson
megy keresztül.  Érezhetõ, hogy a szociális és kulturális kör-
nyezetbeli átalakulások jelentõs hatással vannak arra, hogy
az emberek mit is várnak el az erdõktõl. Napjaink elsõdleges
rendeltetési adatait összehasonlítva az 1983-as adatokkal, je-
lentõs változásokat tapasztalunk. A gazdasági rendeltetésû
erdõk aránya 83,6%-ról 62,6%-ra, a közjóléti (szociális, tu-
risztikai és oktatási rendeltetés) 3,5%-ról, 1,1%-ra, vagyis kö-
zel felére csökkent, a védelmi rendeltetésû erdõk aránya pe-
dig 12,9%-ról 36,3%-ra növekedett. A védelmi rendeltetése-
ken belül a természetvédelmi rendeltetés aránya nõtt a leg-
jobban. Ezek az arányváltozások láthatóan valamilyen pár-
huzamban vannak a lakosság igényeinek változásával. A
végbement változásoknak jelentõs gazdasági hatásai van-
nak, hiszen a védett területeken fennálló korlátozások miatt
az erdõgazdálkodási ágazat jelentõs bevételkiesést szenved
el. A társadalom nehezen ismeri fel, hogy a többcélú, tarta-
mos erdõgazdálkodás minden igényt ki tud elégíteni, a ter-
mészet károsítása és jelentõsebb gazdasági veszteségek nél-
kül. A fatermékek termelésének egyre kisebb jelentõséget
tulajdonítanak, és a természeti környezet védelmét helyezik
elõtérbe, miközben a fát széles körben felváltották a másod-
lagosan elõállított fa-mûanyag kompozit termékek, amelyek
a fához képest magasabb környezeti terheléssel gyárthatók.

Záró gondolatként Kaán Károly szavait idézném fel, aki
már közel száz éve megfogalmazta azt, amit a fenti tanul-
mány eredményeinek tükrében ma is fontosnak tartok:
„Gondoskodnunk kell, hogy már az iskolában megszerettes-
sük az ország népével a fát és az erdõt. Megismertessük an-
nak nagy közgazdasági jelentõségével s ezúton valamint
egyéb társadalmi akcióval biztosítsuk hazánk lakosságában
az erdõ megbecsülését…” (Kaán 1920).

Folcz Ádám
doktorandusz, NyME EMK EMEVI

Az erdõk megítélése a felnõtt magyar 
lakosság körében

A korábbiakban már bemutattuk, hogy a társadalom ho-
gyan vélekedik az erdészekrõl és szakmájukról. Vizsgá-
latom második felében arra voltam kíváncsi, hogy az em-
berek miképpen gondolkodnak az erdõrõl, mi az, ami
számukra a legfontosabb az erdõk kapcsán. Két alapkér-
dés merült fel bennem. Az egyik, hogy milyen szerepet
várnak el az emberek az erdõtõl, a másik pedig, hogy
szerintük, ezt a funkciót most mennyire töltik be. 

1. ábra: Az erdõktõl elvárt igények a felnõtt magyar lakosság
(n=520) körében

2. ábra: Az erdõk megítélése (1-5 között, 5=tökéletes, 1= egyálta-
lán nem jó) a különbözõ szakmai csoportok szerint (Σn=520)
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Magyarországon a középkorban három
falu kapta berkenyérõl a nevét. Mind-
három település olyan helyen fekszik,
ahol a házi berkenye õshonos lehetett.
Az egyik a Nógrád megyei Berkenye,
aminek elsõ írásos említése 1299-bõl
’Werebenye’. A második az erdélyi Me-
zõségen fekvõ, a Kolozs megyei Mocs
járási központtól délre, mintegy 10 km-
re található Berkenyes (rom. Berchie-
ºu), magyar református szórvánnyal. El-
sõ említése 1332-bõl ’Berekenes’. A har-
madik falu, Bergenyõ szintén az erdélyi
Mezõségen található, annak is a déli, a
régi marosszéki járásában. Az 1876-os
megyereform után Maros–Torda várme-
gyébe besorolt magyar többségû, refor-

mátus vallású község hivatalos neve
1913-ban Mezõbergenye lett és jelenleg
is az, a mai hivatalos román neve pedig
Berghia.

Számos magyar település határának
dûlõ-(földrajzi) nevei között is jellem-
zõen elõfordul a ’berkenye’, ’berke-
nyés’ kifejezés. (Barnag: ’Koszos berke-
nye’, Balatonalmádi: ’Berkenye-köz’,
Csopak: ’Berkenye-kút’, Aszófõ: ’Ber-
kenyés’, ’Berkenye-megye’). A tapolcai
járásban Balatoncsicsón, Köveskálon,
Zalagyömörõn és Lesenceistvándon lé-
teznek hasonló összetételû helynevek.
A mai Zala megye területén 20 falu ha-
tárában találunk berkenyés helynevet.
Érdekes rápillantani ebbõl a szempont-
ból Erdély helyneveire, oda, ahol nem
minden vidéken õshonos a berkenye.
Szabó T. Attila hatalmas mûvébõl, az
Erdélyi Szótörténeti Tárból kiderül,
hogy a ’berkenyefa’, ’berkenyés’ kifeje-
zések közül egyedül csak a Hunyad
megyei, Maros mentén fekvõ Branyics-
ka község grófi gyümölcsösét leíró irat-
ban takarja a házi berkenye gyü-
mölcsfafajt a felsorolás 1756-ból. A töb-
bi említés minden bizonnyal a barkóca-
berkenye fafajra utal.

Megfigyeléseim szerint a Balaton-fel-
vidéken a kissé konzervatívabb, a régi
hagyományaikhoz erõsebben ragasz-
kodó svábok által mûvelt szõlõhegyek-
ben maradtak fenn jobban a házi berke-

nyék (pl. a Pécselyi szõlõhegy felsõ fe-
le, amit a vöröstói, barnagi és nagyvá-
zsonyi svábok birtokoltak). A Veszp-
rém megyei németség mára már egyál-
talán nem ismeri õsei anyanyelvén a há-
zi berkenyét. Pedig németországi szár-
mazási helyeikrõl magukkal hozták en-
nek a gyümölcsnek az ismeretét is, csak
a zordabb bakonyi falvakban nem ter-
mett meg régen sem a házi berkenye,
csupán a Balaton-felvidéken. Ott vi-
szont jóval kevesebb volt a német ere-
detû „svábság”. Szinte az utolsó pilla-
natban, 2000-ben sikerült rábukkan-
nom egy olyan rendkívül idõs, akkor
103 éves gazdára, Timmer Antalra Vö-
röstó községben, Nagyvázsony mellett,
aki meg tudta mondani õsei nyelvén,
hogy hogyan hívták a házi berkenyét.
Hosszas gondolkodás után közölte:
„sparwl baum”. Ez a kifejezés jól össze-
vág a német szakirodalom adataival. És
valóban: a 15–16. században: ’Spre-
bern’, ’Sperbel’, ’Sperwerbaum’-ként is-
merték, ahogy Prof. W. Kausch-Blecken
erdésztanár (Göttingen) igen részletes
és egyedülálló házi berkenye monográ-
fiája is tárgyalja. 

AZ ÉV FÁJA

A házi berkenye kultúr-
története és hasznosítása

Dr. Sonnevend Imre – okl. erdõmérnök, ny. botanikai felügyelõ
www.azevfaja.hu

Õseink a honfoglalás után már itt, a
Kárpát-medencében vehették át a
szlávoktól a berkenye nevét. Erre
utal a szlovén ’brekínja’, a horvát
’brèkinja’, és a szlovák ’brekina’.
Ezek a rokon hangzású kifejezések
viszont inkább a barkócaberkenye
nevét jelenthették, mivel a házi
berkenyére külön nevet használnak
a körülöttünk élõ szláv népek (szlo-
vén ’skorš’, horvát és szlovák ’osko-
ruša’, cseh ’oskeruše domáci’.) A
román pedig a barkócafát ’sorb de
câmpie’-nak, a házi berkenyét vi-
szont ’scorus’-nak mondja.

L. Fuchs színezett metszete a házi berkenyé-
rõl 1543-ból (New Kreüterbuch, Taschen
Verlag, Köln,  hasonmás kiadás, 2001.)

Az õszi lombszínezõdése különösen gyönyörködtetõ. (A cikk fotói  a szerzõ felvételei)

¸

ˆ
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A Gutenberg utáni kor elsõ évszáza-
dában hatalmas virágzásnak indult, cso-
dálatos metszetekkel illusztrált füves-
könyvek (a 16. századi ’Kräuterbuch’-ok)
Európa-szerte már részletesen tárgyalják
a házi berkenyét, utalva termésének
gyomorra és belekre gyakorolt „áldásos”
hatásaira. Ezek közül is kitûnik Leon-
hard Fuchs (1501–1566) kiemelkedõen
élethû, színezett, egész oldalas fametsze-
tekkel illusztrált „Új füveskönyv”-e
(’New Kreüterbuch’, Basel, 1543). Ab-
ban a CCCXXVII. metszeten látható a há-
zi berkenye fa, érett, sárgás termésekkel,
élethûen ábrázolt lombozattal. 

A magyar nyelvû füvészeti irodalom-
ban a berkenyét nyomtatásban elõször
Melius Péter (1515–1572) tárgyalja
1578-as, kolozsvári kiadású „Herbári-
um”-ában meglehetõsen röviden: „az
aszú berkenyét ha borban iszod, megál-
lítja az hasnak folyássát”. Ugyanebbõl a
korból tartalmaz a berkenyékre rendkí-
vül érdekes magyar nyelvû adalékokat
Lencsés György (1530–1593) erdélyi fe-
jedelmi orvos kéziratban fennmaradt
mûve, amely eddig sajnos csak elektro-
nikusan férhetõ hozzá Prof. Szabó T.
Attila jóvoltából. A rendkívül gazdag
tartalmú és veretes nyelvû gyûjtemény-
ben három helyen találunk utalást a
berkenyékre, azok gyógyító hatására.

Ezeket a korai mûveket követi a ma-
gyar kertészeti irodalom elsõ hatalmas
munkája, Lippay János „Posoni Kert”-je
(1664, Nagyszombat), amelynek befeje-
zõ kötete ’Gyümölczös Kert’ címmel je-
lent meg 1667-ben Bécsben. A ’berke-
nye-fárul’ (azaz a házi berkenyérõl) más-
fél oldalon át ad részletes leírást. Kitûnõ
megfigyeléseibõl származó információi
alapján részletesen tárgyalja a termése
alakjának alma és körte formáját, a mag-
vetéssel és az oltással való szaporítását, a
fa testében károsító ’vörös szõrös féreg’,
a nagy farágó pille (Cossus cossus L.) el-
leni védekezést, a szalmába eltett termés
utóérlelését, a vérhas elleni felhasználá-
sát, a berkenyébõl való bor- és ecetkészí-
tést, valamint a jól gyalulható faanyagát. 

A 18. században, különösen annak vé-
gén aztán megszaporodtak a magyaror-
szági híradások a berkenyékrõl. Grossin-
ger János (1728–1803) komáromi jezsuita
tudós csak röviden emlékezik meg a ber-
kenyékrõl, míg az ízes és veretes magyar
nyelven író, de rejtélyes életû Veszelszky
Antal (1730–1798) híres munkájában a
házi/fojtós berkenyérõl bõvebben is ír:
„nálunk a szõlõ-hegyeken elég terem, és
imitt-amott szereti a hegy-oldalakat. Gyö-
kér-hajtásokról és magról szaporíttatik,
de tán tsak a’ madarak által…”. „…Sajtó sróf-

nak, puska-ágynak és egyéb szerszámok-
nak [használják], mellyeknek tartóssága
kemény fát kíván, hogy hamar el ne kop-
janak. Aszalt gyümöltse, tudja az egész vi-
lág, hogy a vér-hasban kínlódóknak bor-
ban fõzve kész orvosság, még pedig tsal-
hatatlan, ha eszik, ’s isszák”.

A 19. század második felének egyre
szaporodó kertészeti irodalma (szak-
könyvei és folyóiratai) mindig megemlíti
a berkenyét mint gyümölcsöt, de már a
„nem jelentõs” kategóriában. Rudinai
Molnár István, e század végének vezetõ
gyümölcsésze ezt üzeni egyik olvasójá-
nak az általa szerkesztett „Gyümölcsker-
tész”-ben: „Berkenyefát hazánkban egy
faiskola sem szaporít, mert nem kere-
sik”(1894). Szerencsére azonban nem le-
hetett a helyzet ilyen reménytelen, mert
a Balaton-felvidékrõl, a Káli-medencé-
bõl Teleki János faiskolája Balatonhe-

nyérõl 1893-ban és 1894-ben is hirdet
berkenyecsemetét és eladó berkenye
vetõmagot, igaz, két-háromszoros áron,
mint a vadalmáét vagy vadkörtéét. Ma
Balatonhenye határában egyetlen berke-
nye sincs a szõlõhegyen! 

A 20. század elsõ felének nagy gyü-
mölcsészei még megemlítik összefoglaló
szakkönyveikben a házi berkenyét, mint
jelentõséggel nem bíró fajt. Mohácsy Má-
tyás így ír róla 1936-ban: „… gyümölcsét
csersavtartalma miatt fõként a franciák és
a németek az almabor készítésénél hasz-
nálják …, nagygyümölcsû fajtáit saját mag-
csemetéjére és vadkörtére is oltják”. Gróf
Széchenyi-Wolkenstein Ernõné híres
hegyaljai, bodrogkeresztúri szõlész és
gyümölcsész is csak röviden emlékezik
meg gyümölcsünkrõl sajátos hangvételû,
oktató, tanácsadó levelek formájában
megírt könyvében: „… apró gyümölcsei

szörp vagy gyümölcskocsonya elõállításá-
ra, ... gyógyborok készítésére használha-
tó. ... Oltható birsre és vadkörtére is, utób-
bin hamarább indul termõvé. … Németor-
szágban Valpurga estéjén a berkenye
ágait szokták az istállók kilincsére aggatni,
hogy ezzel a boszorkányokat elriasszák.
Virradatkor pedig a teheneket e gallyak-
kal megveregetik, hogy sok tejet adjanak.” 

A Balaton-felvidéki és zalai népha-
gyomány ritka és érdekes gyü-
mölcsként tartja számon a házi berke-
nyét, de csak ott, ahol elõfordult belõle
néhány példány. Az ott élõ közösség
tagjai közül is már csak azok tudnak
mondani valamit errõl a gyümölcsrõl,
akik az átlagnál jobban odafigyeltek a
környezetükre, a termesztett növények-
re. Mivel az utóbbi 100 évben a megma-
radt fák száma rendkívül lecsökkent, a
falusi lakosság körében is egyre isme-

retlenebb. Aki pedig még ismeri gyer-
mekkorából, a régi idõkbõl, azok
számára egy kicsit mitikussá is vált: „na-
gyon régen nagyon finom volt, de ma
már nincsen, nem lehet találni belõle,
az öreg fákat kivágták, eltûntek, cseme-
te sincsen belõle”. 

Mivel az utóbbi évtizedek (1945–1990) a
mezõgazdaságban – de a gyümölcster-
mesztésben még inkább – nem kedveztek
a hagyományõrzésnek, ez a „nem divatos
gyümölcs” a kiveszõ fajok listájára került.
2001-ben a környezetvédelmi miniszter
rendeletben védetté nyilvánította ezt a fajt
is. De errõl az átlagember mit sem tud. Egy
dél-zalai község, Tormafölde szõlõhegyé-
ben 2007-ben vágott ki egy pincetulajdo-
nos egy legalább 100–120 éves házi berke-
nyét, mert túl közel nõtt a falhoz, „veszé-
lyeztette” a frissen tatarozott épületet. Csak
a legutóbbi évtizedben figyeltek fel rá a ha-

A házi berkenye nem minden évben hoz
bõ termést

Pietro A. Matthioli (Matthiolus) kivételesen
szép metszete a Füveskönyvébõl,1563. (for-
rás W. Kausch monográfiája)
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gyományõrzõ hegyközségi körök, alapít-
ványok és elsõsorban a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, ahol már 1997-ben elkezdõ-
dött a fafaj regisztrálása és mentése. 

További „nem korszerû” tulajdonsá-
gai is voltak a házi berkenyének: apró a
termése és nem szapora szedni, utóér-
leléssel válik csak élvezhetõvé, „eladha-
tatlan”, „nem ismeri a nagyközönség”.
Pedig 1945 elõtt a piacokra is vitték ezt
a gyümölcsöt. A veszprémire elsõsor-
ban a hidegkúti és veszprémfajszti sváb
asszonyok vittek házi berkenyét, a pá-
paira a tapolcafõi hatalmas berkenye
matuzsálemrõl (átmérõje 100 cm) került
eladó termés. Ma már ez az egyetlen is-
mert példány a Bakony északnyugati
elõterében. Azért is hívták ebben a falu-
ban „zsidógyümölcsnek”, mert Pápán
elsõsorban a jómódú zsidó háziasszo-
nyok vásároltak szívesen belõle, érde-
kes, egyedi íze és kinézete miatt.

A házi berkenyére emlékezõk mély
memória rétegeibõl elõbukkant Dél-Za-
lában, a Balaton-felvidéken, de Sümeg
környékén is, de kivált Tapolcafõn az a
versike, mellyel valamikor ezt a gyü-
mölcsöt a piacon kínálták:

„Vegyen az Úr berkenyét,
Hogyha fosik, azt egyék!”
Az emlékezõk mindenütt tudták,

hogy pirosas sárga, elõérett állapotban
nagyon fanyar, szinte ehetetlen, „fojtós”
íze van, viszont szalma vagy búza közé
eltéve finom puhára beérik, szotyóssá
válik. A házi berkenye érett termésének
élvezete, annak korábban közismert
egyedi íze, közmondásos gyógyhatása a
legemlékezetesebb a ma élõk számára.

A házi berkenye más irányú gyógy-
hatásával csak egy helyen találkoztam a
Dunántúlon. A Ság-hegy környékén
fekvõ Kemenesmihályfán áll a környék
egyetlen ismert öreg házi berkenyéje a
belterületen, egy méhész kertjében. Ott
mesélte idõs tulajdonosa 2001-ben,

hogy a berkenye leveles hajtásainak fõ-
zetével a keléseket szokták borogatni.
Feltehetõ, hogy csersavtartalma miatt
összehúzó hatású lehet az említett fõzet.

Házi berkenye pálinka
Valamikor nagyon híres volt a házi ber-
kenye pálinkája is. A kémiai háttér isme-
rete nélkül is tudják a jó berkenyecefre
fortélyait azok a gazdák, akik még utolsó
mohikánként foglakoznak vele Dél-Zalá-
ban és a Káli-medencében. De így van-
nak a berkenyepálinka élvezetével is.
Ösztönösen több évig érlelik a saját pár-
lataikat. Így állt elõ az a dobri szõlõhegy-
ben fellelhetõ egyedülálló palacksorozat,
amely húsz év szinte minden termésébõl
megõrzött néhány kortynyi „mintát”, a
legkitüntetettebb baráti társaságok
számára. Ez a gazda persze mit sem tu-
dott arról, hogy mivel a cefrében mindig
marad bizonyos mennyiségû fenol (ami
a desztilláción is „átszökik”), célszerû a
párlatot több évig üvegpalackban fektet-
ni, utóérlelni. Ugyanis a hosszas tárolás
során a fenolok maradványai lassan át-
alakulnak szaglással élvezhetõ illatanya-
gokká (ezt „parfüm”-nek nevezik az értõ
vegyészek), amelyek a berkenyére jel-
lemzõ ízanyagokkal (ezek az „aromák”)
együtt jellemzik a hamisítatlan házi ber-
kenye párlatot.

Ugyanígy érleli több éven át Horváth
Jenõ erdésztechnikus, Füzér polgármes-
tere és Bokros Lajos erdész Kánó község-
ben, az Aggteleki-karszton a saját termé-
sû háziberkenye-pálinkáját. Reménykel-
tõ, hogy az említett két szakember Ma-
gyarország északkeleti felében ismét élet-
re keltette a házi berkenye régi hagyomá-
nyait,  példát adva ezzel másoknak is a
régi specialitás újbóli felkarolására.

Még egy fontos hír a háziberkenye-pá-
linkáról a „szomszédból”: a hajdani Po-
zsony megye északnyugati határával, Ju-
hász Gyula Szakolcájával (Skalice) átelle-
nes morva városka, Strá−nice szomszéd-
ságában fekvõ községben, Tvaro−na Lho-
ta-n (Cseh Köztársaság) minden év tava-

szán (2014-ben a húsvét utáni szomba-
ton, április 26-án) rendezik meg a házi-
berkenye-pálinka ünnepét. Ebben a falu-
ban rengeteg idõs házi berkenyét gon-
doznak és mindenki a maga fájának ter-
mésébõl fõzet saját snapszot. 140–160
minta szokott szerepelni egy-egy ilyen
szemlén! Még berkenyepálinka lovagokat
is avatnak ezen az ünnepen. 2003-ban a
cseh földmûvelésügyi minisztert is lovag-
gá ütötték. A nap csúcsa a párlatok verse-
nye, de egy hatalmas disznó leölésével és
elfogyasztásával is egybekötik ezt a na-
pot, amelynek végén még a házi berke-
nye lekvárjával és aszalt termésével elké-
szített sütemények széles skáláját is fel-
szolgálják. Hogy mennyire büszkék a jó
morvák a helyi specialitásukra, megte-
kintheti az odalátogató a kis házi berke-
nye múzeumot is, amely e tekintetben el-
sõ Európában. (http://www.czecot.cz/tu-
risticky-objekt/11064_muzeum-osker-
use-a-byliny-z-luciny-tvarozna-lhota)

A „Csontfa” 
Végezetül szóljunk néhány szót a csont-
fának is titulált faanyagáról. Egy helyi
református kisnemesi családból szárma-
zó idõs nemespécselyi gazda, Keresztes
Dániel 1999-ben még emlékezett arra,
hogy nagyapja idejében a fa ’prös’-ök
srófját házi berkenye fájából esztergá-
lyozták. „Ez volt a legkeményebb fa,
keményebb, mint a szil, a tölgy, az akác
vagy a kõris, pedig azokból készült a
lovas kocsi kerékagya, oldalai és sarog-
lyája, a legjobban igénybevett alkatré-
szek. De a srófnak még keményebb
anyag kellett.” – mondotta.

A Balaton-felvidék vízimalmainak ke-
rekeihez is használták a rendkívül ke-
mény fáját, elsõsorban a 3–4 cm vastag
faszegek és ékek kialakításához (ld. ör-
vényesi vízimalom). Egy idõs bazsi gazda
1998-ban említette, hogy apja a pincéjük
elõtt álló vastag törzsû berkenyét azért
vágatta ki még gyermekkorában, mert az
épülõ házához abból fûrészeltetett desz-
kákat a szobák mennyezetének kialakítá-
sához. Hosszú távra gondolkodott.

A házi berkenye csemetéit ma igen rit-
kán ültetik parkokban, közterületeken.
Pedig a szép sudár növésû fiatal fák és a
terebélyes koronát nevelõ idõs példányok
egyedülálló megjelenésûek. A színes ter-
méssel megrakott ágak, az õszi aranysárga
lombozat különleges élményt nyújt. Tud-
ta ezt a Balaton-felvidéki Monoszló erdész
fõfoglalkozású polgármestere, Simon
György is, amikor jó tíz évvel ezelõtt a
község temetõjéhez vezetõ út mellett, az
országban elõször, házi berkenye allét ül-
tetett. Ma már teremnek ezek a fák. 

Az öreg példányok festõi, de jellegzetes
korona formája (Kustány, Zala megye) 

A házi berkenye termése befõzéskor jól
párosítható más õszi ízekkel (kökény) 
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S habár a történelem viharai állandóan
forgó szeleikkel azóta sem kímélték az
iskolát, a tanárokat és a növendékeket,
a jubileum kapcsán több tanár-diák ge-
neráció találkozhatott az erdészeti tan-
intézmény falai között, hogy a történel-
mi mércével is jelentõsnek mondható
eltelt százharminc esztendõt együtt kö-
szöntse, egy már-már családias, és min-
denképpen bensõséges, felemelõen
szép ünnep keretében. 

A jubileumi rendezvény a Himnusz
közös eléneklésével kezdõdött, amely
után Szilágy Domonkos „Zene” címû
versét Kis Flórián 9. osztályos tanuló
szavalta el. Ezt követõen az ásotthalmi
szakiskola igazgatónõje, Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó lépett a színpadra és kö-
szöntötte az alábbi beszéddel a megje-
lent vendégeket. Szavait Wass Albert
idézettel kezdte.

„Minden embernek kell, legyen egy
feladata ebben az életben – kötelessé-
gen belül, vagy azon felül is talán –,
mert különben nem lenne értelme an-
nak, hogy él. Az emberi világ több kell,
legyen, mint egy bonyolult szerkezetû
gép, melyben minden ember egy fogas-
kerék szerepét tölti be.Minden ember-
nek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentõl való.”

Ilyen küldetést teljesített Bedõ Albert
is, az 1879. évi elsõ erdõtörvény elõké-
szítésével, a hazai erdészeti oktatás

megteremtésével. Ezzel a küldetéstelje-
sítéssel ma is példaképül állhat elõt-
tünk. Mi is egy küldetést teljesítünk. A
mi küldetésünket Széchenyi István
gondolatával lehet a legjobban össze-
foglalni. „Tiszteld a múltat, hogy ért-
hesd a jelent, és munkálkodhass a jö-
võn!” Az iskola pedagógiai programjá-
ban megfogalmazott alapelvek beépíté-
se a mindennapi oktató-nevelõ munká-
ba alkotják a küldetésünk vázát. Ezek
az alapelvek: szakmaszeretet, hagyo-
mánytisztelet, szakmai tudás, az erdõk
iránti elhivatottság, az elõdeink által
ránk hagyott értékek megbecsülése,
tisztesség és becsület, hazaszeret, be-
csületes munka és a becsületes munká-
ra nevelés. Ez az a küldetés, amit az itt
dolgozók megpróbálnak a diákoknak
átadni Ez az, amiért mi itt vagyunk. 130
éve, 1883. október 10-én, nyitotta meg
Bedõ Albert országos fõerdõmester a
történelmi Magyarország elsõ erdõõri
szakiskoláját. 130 év – több mint négy
emberöltõ – nagyon hosszú idõ. Ebbe
két világháború, többféle társadalmi
forma is belefért, és minden történelmi
esemény nyomot hagyott az iskolán.
Mára, a kor kihívásaira válaszolni tudó,
modern szakképzést is végzõ középfo-
kú iskolává fejlõdtünk. A park és az is-
kola tanulmányi erdejének legidõsebb
fái a kezdetektõl fogva látták és ismer-
ték az itt tanuló diákokat és az itt tanító

tanárokat. Talán csak õk tudják ponto-
san, kik és hányan is fordulhattak meg
az elmúlt 130 évben. Az alapítás óta el-
telt évek eseményeire emlékezünk ma.
Az átadást követõen elsõ legnagyobb
esemény Ferenc József látogatása volt,
a megnyitást követõ hatodik napon. Az
elmúlt 130 évben az oktatáspolitika ak-
tuális változásaival párhuzamosan, több
mint tízféle képzési forma szerint, több
fenntartó irányítása alatt mûködött az
iskola, egy dolog azonban állandó ma-
radt, az erdészeti képzés.

Az iskolát 25 igazgató igazgatta. Köz-
tük Teodorovits Ferenc 30 évig, Fröhlich
András 20 évig. Az 50-es évek munkási-
gazgatóit kivéve, valamennyi igazgató
erdõmérnöki végzettséggel rendelkezett,
ami az iskola erdészeti szakmai fejlõdése
szempontjából rendkívül fontos volt.  

Az elmúlt években közel 4000 nap-
pali tagozatos diák szerzett végzettsé-
get, a tanfolyamos képzés száma pedig
meghaladja az ötezret. Õket több mint
150 tanár oktatta. 

Az alapításkor 2 épület került átadásra.
Az oktatás 11 diákkal és 2 tanárral kezdõ-
dött meg. Ma 15 épületben, 4 évfolyamon
13 osztályban közel 300 diák tanul, 43 pe-
dagógus irányításával. 1962-ben iskolánk
felvette Bedõ Albert nevét. 2001-tõl pedig
szoros kapcsolatot ápol Bedõ Albert szü-
lõföldjével Kálnokkal. Fontos esemény-
ként említhetõ a tanulmányi erdõ vissza-
kerülése az iskolához és az erdészeti ku-
tatással való szoros együttmûködés foly-
tatása. Az új kollégium felépítésével lehe-
tõvé vált a tanulólétszám növelése. A lét-
szám növekedésével párhuzamosan

130 éves iskola Ásotthalmon
2013. november 8-án Ásotthalmon, a Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Isko-

la és Kollégium alapításának 130. évfordulóját ünnepelte. Az erdész szakma

egyik szimbólumának számító oktatási intézmény 1883. október 10-én ala-

kult meg. Ezzel a dátummal vette kezdetét az állami alsófokú erdész szakok-

tatás, melynek megteremtése, születése körül az Országos Erdészeti Egyesü-

let fáradtságot, energiát és idõt nem sajnálva évtizedekig bábáskodott. 

Andrésiné dr. Ambrus Anikó



újabb fejlesztések váltak
szükségessé. Ezek közül
jelentõsebbek a géptároló-
szín, az erdészeti oktató-
központ, a foglalkoztató.

Egy jubileumi ünnep-
ségen elhangzó jókíván-
ságok erõt adnak az isko-
la pedagógusainak, dol-
gozóinak, diákjainak a
mindennapok küzdel-
meihez. Mit is kívánha-
tunk most? Úgy gondo-
lom, Bedõ Albert 130 év-
vel ezelõtti szavai ma is
megállják helyüket. Így
köszöntõmet az õ gondo-
lataival zárom: „Adja a
Magyarok Istene, hogy az ország ezen
elsõ erdõõri szakiskolájában a magyar
erdészek évezredeken át és az idõk vég-
telenéig hirdessék az erdészet tanítá-
sait, mert ha az ország minden erdejé-
nél a mûvelési és a használati munkák
teljesítése körül oly erdõõrök fognak
munkálkodni, mint minõket az iskolá-
ban nevelni kívánunk, akkor az esõt
oszlató kopár homokterületek helyét ál-
dást adó erdõk fogják elfoglalni.” – zár-
ta beszédét az igazgatónõ.

Az igazgatónõ szavait követõen a
2013-tól új fenntartó, a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében, Dr. Si-
mon Attila István jogi, igazgatási és ag-
rárszakképzési ügyekért felelõs helyet-
tes államtitkár méltatta az iskolát. Kö-
szöntõje végén jubileumi díszoklevelet
nyújtott át. 

A továbbiakban a térség országgyû-
lési képviselõje, Nógrádi Zoltán lépett a
mikrofon elé, hangsúlyozva, hogy az
intézmény szellemi gyöngyszeme a
sokszor oly mostoha körülményeket
nyújtó homokhátságnak. Kérte a fenn-
tartót, hogy támogassa, segítse a továb-
bi fejlõdést, fennmaradást.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
az iskola alapításában rendkívül fontos
szerepe volt. Ezért az iskolaalapítás
nemcsak az iskolának, hanem az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületnek is értékes
ünnepe. Ebbõl az alkalomból Szabó Ti-
bor, az Országos Erdészeti Egyesület el-
nökségi tagja, régióképviselõ köszön-
tötte a 130 éves oktatási intézményt.
Beszédében emlékeztetett, hogy szinte
az Egyesület alapítása óta szívügye volt
az OEE-nek az erdészeti szakképzés,
melyet az ún. Szakoktatási Bizottság
korai megalakulás és mûködése is jelez.
Visszaemlékezett az 1879. évi nagy ti-
szai árvízre, mely a történelmi hátterét
teremtette meg az iskolaalapításnak. Ki-

emelte ebben Bedõ Albert országos fõ-
erdõmester elévülhetetlen érdemét. Kö-
szöntõjét zárva kérte a fenntartót e szel-
lemi és szakmai örökség továbbadásá-
nak biztosítására.

Az ünnepséggel keretében került sor
az intézmény Vöröskeresztes bázisisko-
lává avatására és a cím viselésére jogo-
sító tábla átadására is. 

A folytatásban Katona Márta tanár-
nõ munkájával összeállított és az iskola
diákjai által élõképekben elõadott sajá-
tosan ötletes iskolai évkönyv nevetette-
könnyeztette meg a közönséget. A lélek-
emelõ mûsor végén, mintegy a mûsor-
ba illeszkedve, szólalt fel a közönség
sorai közül az iskola egy öreg diákja,
Wiesner Sándor, aki 50 éve kezdte ta-
nulmányait.  Beszédét az alábbi gondo-
latokkal zárta:

„Majdnem két emberöltõ telt el azóta,
hogy innen elmentünk, és ahogy az em-
ber az elmúlás érzésével közeledik saját
vágásfordulójához, az itt látottak és ta-
pasztaltak az elmúlás érzése helyett in-
kább, jövõbe vetett hitet adnak. Mert a
pénzisten által uralt és folyamatosan
változó világunkban, amikor tõlünk tel-
jesen idegen szubkultúrák emésztik ha-
gyományainkat, oktatásunkat, a mi
egykori iskolánk nem az enyészeté lett,
hanem fejlõdik, korszerûsödik, halad
az idõvel, és többen tanulnak itt, mint
valaha. Ezzel a jövõbe vetett hittel és lel-
ki megnyugvással fejezem be megemlé-
kezésemet, mert valamennyien látjuk és
tapasztaljuk, hogy a múltnak, melynek
mi is részesei voltunk, a jövõben biztosí-
tott a folytatása.”

Beszédét követõ vastaps után André-
siné dr. Ambrus Ildikó igazgatónõ kö-
szöntötte az ünnepségen megjelent két
korábbi igazgatót, Dr. Dózsa Józsefet,
aki 1971-76 között volt igazgató, vala-
mint Fröhlich Andrást, aki 1976-1996

közötti húsz évben vezet-
te az iskolát.

A jubileum ünnep foly-
tatásként a résztvevõk az
iskola parkjában felállított
emlékoszlop avatásán
vettek részt, ahol B. Nagy
László Csongrád megye
kormánymegb ízo t t j a
mondott avatóbeszédet,
melyet Zsankó Fanni 10.
osztályos tanuló Honfog-
lalás címû film fõcím ze-
néjét megidézõ ének-
hangja festett alá. 

Az iskolában aktív pe-
dagógusként a 40. tané-
vét kezdte meg Börcsök

József tanár. A frissen avatott emlékosz-
lopnál olvasott fel egy részletet az erre
az alkalomra megjelent iskolai év-
könyvbõl tanári pályafutásáról, emlékei-
rõl. Néhány részletet idézünk a gondo-
lataiból.

„Nem bánom, és most már nem is fo-
gom megbánni, sõt hálás vagyok a sors-
nak, az Isteni gondviselésnek, hogy ta-
nár lehettem Ásotthalmon. Itt, ebben a
most éppen 130 éves, nagyszerû múlt-
tal, csöppet sem könnyû jelennel bíró,
de remélem egy sikeres jövõ elé tekintõ
iskolában. Kívánom, hogy még nagyon
sok tanár kollégának adjon annyi él-
ményt és eredményt, örömöt ez az isko-
la, amit nekem adott. Kívánom, hogy a
jövõben, majdan a 140., 150. stb. év-
fordulóra megjelenõ iskolai évkönyv-
ben minél több tanár kolléga írjon az
itt eltöltött éveirõl, és abban az legyen a
legfontosabb mondanivalójuk: szeren-
csés és elégedett embernek mondhatom
magam, boldog vagyok, hogy tanár
voltam Ásotthalmon!”

Az ünneplõk késõbb az iskola fõépü-
lete elé vonultak, ahol Förster Gyula
1965-67 között végzett diák, és Lõrincz
Szabolcs 2003-2010 között végzett diák,
az iskola legfiatalabb szakoktatója ko-
szorúzta meg a névadó 1961-ben felállí-
tott kõszobrát. Bedõ Albert munkássá-
gát Arany József tanár méltatta. 

Az Erdészhimnusz eléneklése után a
vendégek az Oktatóközpontba vonul-
tak. Az igazgatónõ megköszönte a ven-
dégeknek, hogy elfogadták a meghí-
vást, megköszönte az iskola vala-
mennyi dolgozójának az ünnepség elõ-
készítésében végzett munkáját, és kö-
szönetet mondott Andrési Pál erdõmér-
nök-tanárnak az „Életutak, történetek”
címû iskolai évkönyv szerkesztéséért. 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
Andrési Pál, Nagy László 
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Megelevenedett az eltelt 130 év a diákok elõadásában
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Egy új tudományág – erdészettörténet –
megalakulásakor okvetlenül felmerül,
hogy meghatározzuk legfontosabb
alapfogalmait, felosztását, kapcsolatát a
többi tudományághoz, kialakítsunk va-
lamilyen szervezeti formát, amely
összefogja és segíti az itt kutató sza-
kembereket. 

Már 1962-ben érlelõdött az erdészet-
történettel foglalkozók körében – Már-
kus László kezdeményezésére – az a gon-
dolat, hogy az OEE keretén belül létre-
hozzanak egy szakkört, Budapesten
összejõve kicseréljék a tapasztalataikat.
Ez nem sikerült, de a következõ évben
Ágfalvi Imre igen agilisan vette kézbe a
szervezést, s már eredményt ért el. Az
elsõ alakuló ülés 1963. október 25-én
Budapesten volt, mint Erdészettörténeti
Munkabizottság. Ott úgy határoztak,
hogy november 15-ig mindenki meg-
küldi addigi erdészettörténeti irodalmi
munkásságát, és érdeklõdési területét.

1963 végén a 10 alapító tag: dr. Ág-
falvi Imre em. elnök, Csapody István
em., Csõre Pál fõela. FM titkár, Csötönyi
József em., Firbás Oszkár em., Király
Pál em., Kolossváry Szabolcsné (Király
Pál közlése), Márkus László em., Reuter
Camilló em., Székely Géza egyetemi
adjunktus. Tisztelet az alapítóknak, de
ma már csak Firbás Oszkár és Király Pál
él köztünk.

A hazai erdészettörténet szervezete
egy idõben jött létre az európaival. Az
Erdészeti Tudományos Intézetek Nem-
zetközi Szövetsége (IUFRO) S 6.07 ke-
retében alakult meg 1963 õszén az Er-
dészettörténeti Szekció (02 “Forstges-
chicht) Freiburgban Kurt Mantel pro-
fesszor vezetésével. 

Az OEE vezetése elõször nem hívta
meg a tárcán kívüli, nem OEE történész
szakembereket, ekképpen az alapítás

zártkörû lett. A külsõsök, pártoló tagok
késõbb, az 1964. februári ülésen kap-
csolódtak be a munkába. A 10 alapító
taghoz akkor 3 új tag csatlakozott: Er-
délyi Zoltán néprajzkutató, Gertheisz
Antal em., és Orbán László em. Ezután
rendszeresen részt vettek a szakosztály
munkájában a nem OEE tagú külsõ szak-
emberek is. Az elnökség egyetértett
(1963. dec. 6-i ülésén) az erdészettörté-
neti szakosztály életre hívásával, és an-
nak vezetésére Ágfalvi Imrét kérte fel.

1964-tõl gyakorlatilag Csõre Pál vé-
gezte a titkári feladatokat, de az elnöki
munka egy részét is. Király Pál és Hiller
István egy ciklusa után Oroszi Sándor
vezeti a szakosztályt immár 24 éve. Meg
kell említeni, hogy a vezetõk közül
Csõre Pál, Nagy Domokos Imre és Ko-
vács János nem volt erdész szakember.

Átfogó, hosszú távú értékelésként
megállapíthatjuk, hogy a szakosztály-
nak két jelentõs, jellemzõ, meghatározó
személyhez kötõdõ korszaka volt és van
jelen: Csõre Pálé és Oroszi Sándoré.

A tagság 1966. õsszel 17 fõ volt, majd
fokozatosan emelkedett 20, késõbb 25
fölé. A legnagyobb taglétszám 38 volt
(2000), jelenleg 29. A szakosztály tagjai
társadalmi munkában nagy lelkesedés-
sel végzik a magyar erdészet múltjának
feltárását, a kész tanulmányokért, köny-

vekért csak néhányszor fizettek hono-
ráriumot. 

A tagság összetétele igen változatos:
az erdész szakemberek többsége mel-
lett volt jogász, tanár, történész, népraj-
zos, múzeumi elõadó, diák. Több tudo-
mányágat, szakterületet képviseltek,
amelyek érintõlegesen mindig kapcso-
lódtak az erdészettörténethez. A nem
erdész szakemberek nagy része a saját
szakáguk legnagyobb alakjai voltak: Er-
délyi Zoltán, Hegyi Imre, Petercsák Ti-
vadar. A végzettség tekintetében is szé-
les a skála: a középfokú végzettségû, tõ
mellett dolgozó erdésztechnikustól az
egyetemet végzett, MTA tagságot szer-
zett egyetemi tudósig terjed. A külön-
bözõ végzettségû emberek jól kiegé-
szítették egymást.

A szakosztály mûködésének színtere
az évi 3-5 rendezvény, melyen 2-5 elõ-
adás hangzott el. Összesen 437 elõadást
tartottak, 179 elõadóval. A legtöbbször
Budapesten, 137 alkalommal 303 elõ-
adás volt. A budapesti elõadások hely-
színei az OEE székhelyének változása
szerint alakultak: Szabadság tér, Anker
köz, Csillagvölgy, Budakeszi út. Gyak-
ran a Mezõgazdasági Múzeum adott ott-
hont a rendezvényeknek, további hely-
színek: ÁESZ Széchenyi utca, Termé-
szettudományi Múzeum, HM térképtár,
HM erdészet.

Az elsõ vidéki ülést 1967-ben Sop-
ronban tartotta a szakosztály az Erdé-
szeti és Faipari Egyetemmel és az OEE
helyi csoportjával közösen. Az egyetem
több évszázados mûemlékkönyvtára és
a patinás múzeum 21-szer fogadta a
szakosztályt. Így eljutott a szakosztály
egy-két alkalommal a következõ tele-
pülésekre: Ásotthalom, Bakonybél, Ba-
lassagyarmat, Debrecen, Eger, Farkas-

Ötvenéves az Erdészettörténeti Szakosztály
Kettõs jubileum

Az Erdészettörténeti Szakosztály
kettõs jubileumhoz érkezett. Fél év-
századdal ezelõtt alakult meg és az
Erdészettörténeti Közlemények két
sorozata elérte a 100. kötetet,
könyvet. Ez páratlan a hazai könyv-
kiadásban. Egy történelemmel fog-
lalkozó tudományág szervezetének
50 éves történtét foglaljuk össze,
értékelve a tevékenységét is.

Elnök Idõszak Titkár Idõszak
Ágfalvy Imre 1963–1967 Kolossváry Szabolcsné 1964–1966  
Király Pál 1967–1971 Csõre Pál 1966–1971  
Csõre Pál 1971–1983 Hiller István 1971–1976  
Hiller István 1983–1989 Nagy Domokos Imre 1976–1983  
Oroszi Sándor 1989– Kovács János  1983–1994

Béni Kornél 1994–  
Egyéb tisztviselõ Idõszak
Kolossváry Szabolcsné 1976–1983 szerkesztõ  
Oroszi Sándor 1983–1989 ifjúsági titkár  
Borsó Zoltán 1990– ifjúsági titkár 

Az eddigi tisztségviselõk:

Ágfalvi Imre, 1960-as évek



erdõ, Gödöllõ, Kecskemét, Keszthely,
Komárom, Lenti, Miskolc, Nagyhajmás,
Nagykanizsa, Nagymaros, Nova-Olga,
Nyíregyháza, Pákozd-Sukoró, Pécs,
Püspökladány, Ravazd, Sárospatak, Sel-
mecbánya, Szécsény, Szeged, Szentan-
tal, Szombathely, Veszprém, Zemplén,
Zalaegerszeg. 

A vidéki OEE helyi csoportjaival kö-
zösen tartott üléseken, rendezvényeken
természetesen elsõbbséget kaptak a he-
lyi elõadók, és egyben pezsgést vittek a
helyi erdészettörténeti kutatásba. 

A legtöbb elõadást tartók: Csõre Pál
25, Hiller István 11, Járási Lõrinc 15, Ki-
rály Pál 14, Kolossváry Szabolcsné 9,
Kollwentz Ödön 10, Magyar Eszter 10,
Mészáros Gyula 8, Nagy Domokos Imre
25, Oroszi Sándor 27, Szakács László 28.
Az elõadásokról és a felvetett témákról a
szakosztályban õszinte, kritikus, segítõ
véleményt lehetett hallani. A viták szük-
ségességével, hasznosságával mindenki
egyetértett, annak ellenére, hogy a tar-
talmi rész miatt többször fennmaradt a
nézetkülönbség. Az elõadások alkalmat
adtak a személyes találkozásokra, kon-
zultációkra, a nézetek kicserélésére és
tanulásra is. 

Az erdészettörténetet érintõ elõadá-
sokból Majer Antal „Az erdõ poézise”
címû, szívet melengetõ könyvének be-
mutatását említjük, amelynek sokat
mondó az alcíme: „Líra az erdõrõl: fá-
król, fényrõl, csendrõl”. 

Az Erdészettörténeti Szakosztály
több közös rendezvényt tartott a Közjó-
léti, Vadászati és a Közönségkapcsolat
Szakosztállyal, továbbá a budapesti és
vidéki OEE Helyi Csoportokkal. Olyan-
kor az elõadások témái kapcsolódtak a
szakosztályokhoz, valamint az elõadá-
sok helyszínéhez. 

Erdészettörténeti Közlemények 
1965-ben kezdeményezte a szakosz-
tály, hogy az elhangzott elõadásokat és
a kutatások eredményeit, dokumentu-
mait közleményekben kiadja. Igény-
ként, kívánalomként merült fel a meg-
szerzett tudás megismertetése, átadása
nagyobb szakmai nyilvánosságnak. Így
indult az „Országos Erdészeti Egyesület
Erdészettörténeti Szakosztály Közlemé-
nyei” címû kiadvány, amelyet általában
a szakosztály tagjai írtak. Az I-XX. szám
13 kötetben jelent meg, amelyben 166
publikációt találunk.

1990-tõl új sorozatként Oroszi Sán-
dor szerkesztésében folytatódott a szak-
osztály munkáinak közzététele „Erdé-
szettörténeti Közlemények” címen. Az
I-LXXXVII. szám 87 kötetében 278 pub-

likáció jelent meg. A két sorozatban
összesen 100 kötet látott napvilágot,
amelyben 444 publikáció olvasható
18 057 oldalon. Ebbõl 56 önálló kötet.
A magyar könyvészetben ritkaság, nem
is tudunk ilyen nagyszámú sorozatról.
Jól jelzi azt a hatalmas szellemi teljesít-
ményt, amelyet a magyar erdõk múltjá-
nak feltárásában végeztek.

A legnagyobb (300 oldal feletti) köte-
tek: Bartha Dénes – Oroszi Sándor: A
magyar erdészeti irodalom bibliográfiá-
ja 1965-1990; Kádár Zsombor: Erdõ és
nyelv; Barthos Gyula: Erdészüdv, vadász-
üdv; Kollega Tarsoly István (szerkesz-
tette): A leghosszabb fél évszázad.
1899-1941; Halász Aladár: Erdészettör-
ténet a visszacsatolt országrészekrõl
1938-1944; Oroszi Sándor: A dualizmus
kori fakereskedelem, különös tekintet-
tel Erdélyre; Szakács László: A zalaeger-
szegi erdõ és az erdõgazdálkodás törté-
nete a kezdetektõl 2010-ig. 

A legtöbbet publikálók: Bartha Dénes
14 (8 közös, 10 önálló kötet), Csõre Pál
20 (3 közös), Jerome René 9, Kollwentz
Ödön 19 (1 önálló kötet), Nagy Do-
mokos Imre 20, Oroszi Sándor 64 (27
önálló, 8 közös kötet, 11 önálló ).

Oroszi Sándor elnök és szerkesztõ
elévülhetetlen érdeme a párját ritkító
kiadványsorozat. Kitartó szorgalmának
és munkabírásának eredménye, hogy
az önálló kötetek kétharmadát õ írta,
tette közé, ennél csak szerénysége na-
gyobb. 

A kiadványokat átlapozva szembetû-
nõ, hogy igen sokféle és sokszínû témát
ölelnek fel. Találhatunk forrás-, doku-
mentumközlést, visszaemlékezést, ön-
életrajzot és többségében tudományos
jelleggel megírt mûvet. Szakáganként

legtöbb az erdõ, erdészettörténeti és va-
dászattörténeti mû, de szép számmal ta-
lálunk bibliográfiai, faipari, természet-
védelmi, gazdaságtörténeti, oktatástör-
téneti, diáktörténeti, egyesülettörténeti
publikációkat. Továbbá éremtörténetet,
útikönyvet, helység monográfiát és szép-
irodalmat is. A tudományos jelleggel
megírt magas szintû mûveket jól kiegé-
szítik az önéletrajzok, visszaemlékezé-
sek, amelyek egy-egy idõszak korrajzai.  

1990-ben Erdéllyel még egy publiká-
ció sem foglalkozott. Azóta hihetetlen
változás történt, hiszen Oroszi Sándor
(12) és Kádár Zsombor (4) jóvoltából 16
teljes kötet jelent meg Erdély erdészet-
történetérõl és vadászattörténetérõl.
(Többen részközlésekkel gyarapították.)

A kötetek külsõ megjelenése igen el-
térõ, az egyszerû stencil füzettõl – mint
az elsõ – a szinte mûvészien megterve-
zett könyvig.

A Közlemények számottevõen is-
mertebb lett, mint ahogy az alapítók
tervezték. Szerepel az Országos Szé-
chényi Könyvtár katalógusában. Egyes
példányai eljutottak a Washingtoni
Kongresszusi Könyvtárba és a legutolsó
Ausztráliába is.

Az Erdészettörténeti Szakosztály elõ-
adásainak idõpontja, az elõadások
helyszíne és az elõadók listája hozzáfér-
hetõ az OEE honlapján. Ugyanígy az Er-
dészettörténeti Közlemények 100 köte-
te, az írók és a publikációk címei, terje-
delme. Folyamatban van a tartalom di-
gitalizálása is. A két lajstrom a szakosz-
tály munkájának meghatározó részét
jelenti. 

Több korán elhunyt, igen tevékeny
és nagyhírû szakember – Fodor Tamás,
Reuter Camillo, Erdélyi Zoltán, Hiller
István – valószínûleg jóval több mûvet
is alkotott volna. 

1968-tól az Erdészettörténeti Szak-
osztály szorosabb kapcsolatot terem-
tett az Agrártörténeti Szemle és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Agrártör-
téneti Bizottsága történészeivel. Ennek
eredményeképpen a szakosztály be-
mutatkozhatott és igen hasznos vitát
folytatott az erdészettörténet helyérõl,
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fogalmairól, meghatározásairól, ezek
egységesítésérõl. Az utóbbi években
Oroszi Sándor és Magyar Eszter, a MTA
doktorai képviselik a szakosztályt az
Akadémián. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szakosz-
tály tagjainak az Erdészettörténeti Köz-
leményeken kívül is igen sok helyen je-
lentek meg könyvei, publikációi. A tel-
jesség igénye nélkül néhányat kieme-
lünk. A szakosztály közös munkájának
indult, de végül Király Pál által megírt
téma az „Országos Erdészeti Egyesület
története 1866-1966” címû máig is egye-
dülálló mû. Reuter Camillónak a Ma-
gyar Nyelvben és egyéb folyóiratokban
adták közre erdészeti nyelvtörténeti
cikkeit. Hiller Istvánnak számos erdé-
szettörténeti publikációja, jelent meg,
melyek jelentõs része Sopronhoz és az
Erdészeti és Faipari Egyetem múltjához
kapcsolódnak. Kolossváry Szabolcsné
szerkesztette Az erdõgazdálkodás törté-
nete Magyarországon címû gyûjtemé-
nyes kötetet, mely 14 szakosztály tag ta-
nulmányait tartalmazza. Hegyi Imre: A
nép erdõkiélés történeti formái; Csõre
Pál: A magyar erdõgazdálkodás törté-
nete, Középkor, A magyar vadászat tör-
ténete és még számos vadászati könyv;
Járási Lõrinc munkássága elsõsorban
Borsod, Abaúj- és Zemplén megyék er-
dõgazdálkodásának történetét dolgozta
fel több kötetben. Kollwentz Ödönnek
az erdészeti szakoktatás és Pécs város
erdeinek történetével foglalkozó mun-
káit kell külön kiemelni. Nagy Domokos
Imre több erdészeti és vadászat történe-
ti mûvet írt. Csõre Pállal közösen írta
meg a magyar vadászat történetét a
Nimród számára, amit a lap 30 folytatás-
ban közölt. Puskás Pál: A Debreceni Er-
dészet és a hajdúsági állami erdõgaz-
dálkodás története. Magyar Eszter: A
feudalizmus kori erdõgazdálkodás az
alsó-magyarországi bányavárosokban
(1255-1747). A Festetics és az egyházi
erdõkrõl több értékes tanulmánya je-
lent meg. Az erdészeti felsõoktatás 200
éve címû 3 kötetes szép kivitelû, míves
kiadvány szerzõi közt is megtaláljuk a
szakosztály tagjait. 

Az 1971. évi budapesti Vadászati Vi-
lágkiállítás ideje alatt erdészettörténeti
szimpóziumot rendezett a szakosztály,
amelyen neves magyar történészek is –
László Gyula – elõadást tartottak. 1991-
ben a szakosztályban élénk közös vita
folyt az „Ungarischer Forstverein – Ma-
gyar Erdészegylet” múltjáról és az
OEE-hez fûzõdõ kapcsolatáról. Csõre
Pál, Király Pál és Leiopold Árpád ala-
pos kutatásaival, érvelésével hozzájá-

rult az egységes álláspont kialakításá-
hoz.

Meg kell emlékeznünk még egy
nagy ívû közös munkáról, amely rész-
ben már politikatörténet. A soproni
egyetem – az oktatók és a diákság –
1956-os forradalommal kapcsolatos
eseményeinek igen alapos és részletes
bemutatása több kötetben történt meg.  

A szakosztály hat alkalommal írt ki
erdészettörténeti tárgyú pályázatot,
amelyen 25-en értek el helyezést 30
mûvel. Ezek nagy része meg is jelent
nyomtatásban. Mindig kerültek elõ
olyan egyedül dolgozó kutatók, akik
azután részt vettek a szakosztály mun-
kájában. E kezdeményezés elõsegítette,
hogy a szakosztály ismeretsége növe-
kedjen és bátorítást adott a további ku-
tatásokhoz is.

Az Erdészettörténeti Szakosztály a
magyar erdészettudományban Erdé-
szettörténeti iskolának tekinthetõ. Min-
dig a magyar erdõgazdaság és a vele

összefüggõ vadászat, valamint termé-
szetvédelem múltjának a feltárását te-
kintette elsõrendû feladatának és ezen
a téren tekintélyes munkát végzett. Az
eredményeket egyrészt saját kötetei-
ben, másrészt önálló kötetekben, szak-
mai és történelmi folyóiratokban adta
közre. A szakosztály eredményei tették
lehetõvé az erdészettörténet tantárgy
oktatását az egyetemen.

A szakosztály elõször 1967-ben az
IUFRO Erdészettörténeti Szekció (02
“Forstgeschicht) müncheni kongresszu-
sán vett részt, Csõre Pál révén, aki elõ-
adást is tervezett, de nem engedték el,
ennek ellenére tanulmánya kint megje-
lent. Zólyomban, Freiburgban és Moszk-
vában rendezett tudományos ülésen
elõadást is tartott. Ezen kívül részt vett a
zürichi és a Nancy-i szimpóziumokon.
Jelentõs siker volt a hazai erdészettörté-
net számára a nyugatnémet prof. H.
Rubner, az erdészettörténeti szekció
vezetõjének egyhetes budapesti látoga-
tása, aki elõadást is tartott a szakosztály
ülésén. 

A szakosztály 1973-ban felvette a kap-
csolatot a csehszlovák erdészekkel s er-
dészettörténeti tanulmányutat szerveztek
a régi magyar erdészeti emlékek – töb-
bek közt Selmecbánya – felkeresésére. 

A Csõre Pál által elkezdett és hosszú
ideig folytatott IUFRO kapcsolat 2002-
re teljesen elmaradt, akkor Leopold Ár-
pád teremtett kapcsolatot az Osztrák
Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti
Munkacsoportjának vezetõjével, Elisa-
beth Johann asszonnyal, majd 2004-ben
Zentai Kinga számolt be az IUFRO
Bécsben tartott konferenciájáról. 

Köszönet illeti a támogatókat, párto-
lókat, mert segítségükkel sikerült meg-
jelentetni a közleményeket és lehetõvé
tették a szakosztály mûködését. „Voltak
és vannak ebben az országban sokan,
akik felismerték, hogy szakmai múl-
tunk birtokba vétele nemcsak erdészeti,
vadászati ügy, hanem nemzeti is. Erköl-
csi és anyagi támogatásuk nélkül nem
létezhettünk volna, mint ahogyan nél-
külük a jövõ sem képzelhetõ el.” (Oro-
szi Sándor). (Megjegyezzük, hogy sok-
szor elõfordult, hogy a szerzõk már le-
mondtak egy-egy írásuk megjelenésé-
rõl). Egyik legnagyobb támogató jelsza-
vát idézzük: Tanulj, ápold a hagyomá-
nyokat és élvezni fogod a haladás elõ-
nyeit. A szerzõ hálával és köszönettel
tartozik Csõre Pálnak, Kollwentz Ödön-
nek, Király Pálnak és Oroszi Sándor-
nak, akik az elmúlt 33 év alatt segítet-
ték, egyengették kutatómunkáját. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
a szakosztály nagymértékben túlteljesí-
tette az alapítók elképzelését. Felkeltette
az erdészettörténet iránti figyelmet. Elis-
merést szerzett a hazai és külföldi kuta-
tók elõtt. Számottevõen bõvítette a ma-
gyar erdészettörténeti irodalmat.

A szakosztály az OEE-en belül vi-
szonylag nagy önállósággal mûködött,
ami elõsegítette az erdészettörténettel
foglakozó kutatók legszélesebb körû
összefogását. Ez idõnként dilemma elé
állította az OEE vezetését. Jól kitapintha-
tó feladat vár a szakosztályra a követke-
zõ években, hogy megfeleljen küldetésé-
nek. Jelenleg csak a szakosztály nyújt
színteret, nyilvánosságot az erdészet-, va-
dászattörténettel foglalkozó kutatóknak. 

A magyar erdészeten és az erdészet-
tudományon belül az Erdészettörténeti
Szakosztály 50 éves tevékenysége, ered-
ménye kimagasló értéket képvisel,
amely egyben a magyar nemzeti kultú-
ra része is. 

(Forrás: Erdészettörténeti 
Szakosztály iratai.) 

Szakács László

JUBILEUM

Dr. Csöre Pál és Dr. Király Pál 1991-ben
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JUBILEUM

November 15-én az Erdészettörténeti
Szakosztály fél évszázaddal ezelõtti
megalakulását ünneplõ jubileumi ün-
nepi rendezvényen, Dr. Király Pál a
szakosztály egyik alapító tagja emlé-
kezett vissza elõadásában a hõskorra
és ötven évvel ezelõtti viszonyokra.  Az
értékes visszatekintõ elõadás megírt
kéziratanyagát szerkesztett változat-
ban adjuk közre.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szettörténeti Szakosztályát 1963. októ-
ber 25-én alapították meg Budapesten,
az OEE Titkárságának akkori körleté-
ben. Az Egyesület központja akkor az
V. kerületben, a Szabadság tér 17. szám
alatti MTESz székházban, az egykori
Tõzsdepalotában mûködött, a második
emeleten. Korabeli helyszíni feljegyzé-
sem szerint a következõ személyek vol-
tak jelen: Ágfalvi Imre, Csapod István,
Csötönyi József, Firbás Oszkár, Király
Pál, Márkus László és Reuter Camilló
erdõmérnök, dr. Csõre Pál jogász és
Kolossváry Szabolcsné könyvtáros. A
megalakulás Fekete Gyula OEE fõtitkár-
helyettes jelenlétében ment végbe. 

Másfél évszázados Egyesületünk
életében a II. világháború után vált jel-
lemzõvé, hogy a tagság addig szerve-
zetileg monolitikus tömege belsõ szer-
vezeti egységekre kezdett differenciá-
lódni. Egyrészt területi alapú helyi
csoportokra, másrészt tevékenységi
ágazatonkénti szakosztályokra és bi-
zottságokra. Az elsõ munkabizottsá-
gok még az 194o-es évek végén létre-
jöttek, fõleg az akkoriban sürgetõvé
vált erdészeti feladatok megoldásának
társadalmi vonalon való elõmozdítása
érdekében. Ilyen volt például a Fásítá-
si, vagy a Fotogrammetria Szakbizott-
ság és a késõbbi Erdõmûvelési Szak-
osztály elõfutára, a Szálalóerdõ Mun-
kacsoport. 

A ma is mûködõ szakosztályok zöme
1955 és 1961 között jött létre. Lehetsé-
ges, hogy ennek hátterében az MTESz
központi instrukciója húzódott meg. Er-
re enged következtetni az OEE Elnök-
ség 1955. május 23-i ülésérõl tájékoztató
beszámolóban megjelent kijelentés:
„Nyékes István MTESz központi titkár az
Egyesület munkájának szervezettebbé
tétele és megjavításához szakosztályok
szervezését javasolta.” Az MTESz köz-
ponti titkárának „javaslatát” az adott kö-
rülmények között, utasításként értel-
mezhetjük. 

Az Erdészettörténeti Szakosztály a
többi szakosztályhoz képest viszonylag
késõn alakult meg. Ennek külsõ, vagyis
szakmán kívüli és belsõ, szakmán belü-
li okai lehettek. Ezeket a tényezõket át-
tekintve, a teljesség igénye nélkül a kö-
vetkezõket állapíthatjuk meg. Külsõ ok-
nak tekinthetjük a hazai történetírás ál-
talános helyzetét, azon belül a gazda-
ság-történetírás helyzetének alakulását.
Belsõ tényezõként elsõsorban az erdõ-
mûvelés és az erdõrendezés (közelebb-
rõl: az üzemterv készítés) fejlõdését je-
lölhetjük meg az erdészettörténeti tevé-
kenykedés serkentõjeként. 

A hazai történetírásnak az 1945-ös
rendszerváltás nemigen kedvezett, ob-
jektivitásának semmiképpen. Inkább a
múlttól való elfordulásnak, a történe-
lem politikai szempont átértékelésé-
nek, nem egyszer a múltgyalázásnak.
Kialakult a „pártos” történetírás, miként
az irodalom, költészet, sõt még a kép-
zõmûvészet is.

Az idõsebb, egyébként is megfélem-
lített polgári értelmiségiek is féltek eb-
ben a légkörben az „átkos” múlttal ér-
demben foglalkozni. Különösen vonat-
kozott ez a megfélemlítettség az erdé-
szeti mûszaki értelmiségre, amelynek a
rendszer irányítói nem egyszer a tudo-
másra hozták, hogy a régi, megdöntött
feudális rendszer kiszolgálóinak, a „föl-
desurak zöldkalapos kutyáinak” tartják
õket. Ilyen közéleti atmoszférában az
erdészeti szakembereknek nemigen
volt hajlandóságuk a szakmai múlt fel-
tárásával és megörökítésével foglalkoz-
ni. Hasonló pszichózis fékezte a gazda-
ság-történetírás mûvelését is, hiszen a
közelmúlttal, a feudális-kapitalista
rendszerrel kapcsolatban „csak rosszat,
vagy semmit” volt ajánlatos nyilatkozni. 

Erdészeti téren tetézte ezt az alap-
problémát ’40-es évek végére, az ’50-es
évek elsõ felére jellemzõ gyakori, szinte
folyamatos átszervezés is. A „ma itt, hol-
nap ott” rendszer, a folytonos vándorlás,
költözködés viszonyai közepette kinek
volt kedve a napi feladatokon túlmenõ-
en még munkaterületének, munkaköré-
nek múltjával is foglalkozni? Az évek
múlásával azonban lassan ez a helyzet is
változott. Már kezdett kialakulni, megte-
remtõdni a rendszer saját múltja, ame-
lyet már meg is kívánt örökíteni. Nem
utolsósorban azért, mert a politikai elit
tagjai szívesen látták volna a „nagy
könyvben”, a nemzet történelmében, a
saját nevüket is aranybetûkkel beírva.

Egyetemi szinten megkezdõdött a
párttörténet, tágabb értelemben a mun-
kásmozgalom-történet oktatása és kuta-
tása, aminek szükségképpen vissza kel-
lett nyúlnia az 1945 elõtti múltba is. En-
nek kapcsán meg, kerülhetetlenné vált
a gazdaságtörténet kutatása és megírása
is. Ezt a munkát akkoriban elsõsorban
Pach-Zsigmond Pál professzor neve
fémjelezte, akinek a fiatalabb Berend T.
Iván járt a nyomában, s aki már nagy
súlyt helyezett a nemzetközi kitekintés-
re is. Mindez inspirálólag hatott és egy-
ben példát is jelentett az egyes nemzet-
gazdasági ágazatok és tudományok
szakmatörténészei számára is. 

Az erdészettörténet hazai mûvelésé-
re – miként a szakma egészére – fölöt-
tébb pozitívan hatott az önálló Orszá-
gos Erdészeti Fõigazgatóság 1954. no-
vember 1-vel történt létrejötte. A szak-
mába beköszöntött a szervezeti és sze-
mélyi stabilizálódás korszaka, ami már
kedvezõ belsõ tényezõ volt az erdészet-
történet mûvelése szempontjából is. Rá-
adásul az 1948 utáni oktatási, beiskolá-
zási politika eredményeként az évtized
közepétõl az erdészetben is megjelent
az új, fiatal, politikailag szeplõtlen, a
rendszer szemében megbízhatónak,
rendszerhûnek tekintett „szocialista ér-
telmiség” is, amelyben már nem élt oly
erõsen a „régi” értelmiségre jellemzõ
egzisztenciális szorongás, többek kö-
zött a múlt kezelésével kapcsolatban. 

Az erdõ és az erdõgazdálkodás törté-
netének feltárásával kapcsolatban ek-
kor már a szakma belsõ igényei is felerõ-
södtek, és túlmutattak az esetleges
egyéni érdeklõdés hobbi-szintjén. Ilyen
irányú igényeket mindenekelõtt az er-
dõmûvelés, továbbá az erdõrendezés
fejlõdése támasztott. 

Közismert tény a szakmában, hogy
az OEF korszaka (1955-1967) egyben
az erdõmûvelés aranykora is volt a ma-
gyar erdészetben. Ez többek között az
erdõmûvelés ökológiai alapokra he-
lyezését is jelentette, mégpedig nem
csak az erdészettudomány, hanem az
üzemi gyakorlat szintjén is. Ennek
egyik megnyilvánulását, s ma már ma-
radandó emlékmûvét is jelentették az
ún. Danszky-féle „zöld könyvek”, hi-
vatalos elnevezésükön „Magyarország
erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási,
erdõtelepítési irányelvei és eljárásai”.
A még terjedelmére nézve is tekinté-
lyes, súlyos, több kötetbõl álló, 1962-
tõl részletekben megjelenõ írásmûvet

A megalakulás körülményei
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népes szerzõi kollektíva alkotta, amely
az egyes erdõgazdasági tájak erdõmû-
velési szakembereibõl verbuválódott.
Munkájuk során a szerzõknek vissza
kellett tekinteniük a múltba is, mert ér-
tékelniük kellett az addigi gazdálko-
dást is, mégpedig adatokkal alátá-
masztva. Ezek a tájegységi dolgozatok
ma már a táji erdészettörténeti munka
értékes forrásai, készítésük idején pe-
dig hatékony serkentõi voltak a kuta-
tásnak, illetve a történetírásnak. 

Ugyancsak fokozta a múltba tekintés
iránti igényt az erdõrendezés fejlõdése
is. Közelebbrõl az a tény, hogy az 1952-
tõl már tíz éves idõtartamra készített er-
dõgazdasági üzemtervek közül számos
terv a lejárati idejéhez közeledett. A
gyakorlati erdõgazdálkodók részérõl je-
lentkezett az az igény, hogy hogy az új
üzemtervek bevezetõ, verbális fejezetei
között kapjon nagyobb teret, az üzem-
tervezett erdõ, az abban folytatott gaz-

dálkodás múltjának minél részletesebb
ismertetése, úgy, ahogyan az 1945 elõtt
történt, az 1920. évi Erdõrendezési Uta-
sítás alapján az általános erdõleírás ke-
retében. 

Az erdõmûvelés ökológiai alapokra
helyezése nem tette feleslegessé, ha-
nem számos esetben éppen igényelte
volna a faállomány és az ökológiai
helyzetkép múltbéli gyökereinek rész-
letesebb verbális megvilágítását annál,
mint amit az “üzemtervi feljegyzések”
címû rovat lehetõvé tett. 

A belsõ, szakmai tényezõk közé so-
rolhatjuk azt a tényt, hogy 1963-ban ala-
kult meg az IUFRO Erdészettörténeti
Szekciója is, a freiburgi egyetemen te-
vékenykedõ Dr. dr.dr. hc. Kurt Mantel
professzor vezetésével. Ez a körülmény
valószínûleg komoly hatást gyakorolt
Keresztesi Bélára, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet fõigazgatójára, aki egy
idõben maga is kacérkodott az erdé-

szettörténet mûvelésével. Ennek a pró-
bálkozásnak lett komoly értéket képvi-
selõ terméke a sárvári Farkaserdõ törté-
netérõl irt tanulmánya, ami egyúttal be-
mutatása is volt az erdészettörténeti in-
formációk gyakorlati hasznosításának
az erdõmûvelésben. Keresztesinek ez a
szakmai múlt iránti érzéke azt eredmé-
nyezte, hogy az Erdészeti Tudományos
Intézetben egy fél fõállású kutatói mun-
kaerõ erejéig, intézményesített erdé-
szettörténeti kutatás folyhatott. Ezt a
kutatót Kolossváryné Perényi Márta
személye jelentette, aki az intézet
könyvtárát gondozta ugyan, de fõigaz-
gatója kívánságának megfelelõen sorra-
rendre dolgozta fel a kutatás, azon be-
lül a kísérleti állomások és erdészetek
történetét is.

Nincs arra lehetõségem, hogy a Szak-
osztály jubileumi évfordulója kapcsán
országos helyzetképet vázoljak fel ar-
ról, milyen volt a magyar tudomány-,

JUBILEUM

November 15-én tartotta az Erdészettör-
téneti Szakosztály megalakulásának fél
évszázados jubileumi ünnepségét az
Erdészeti Információs Központ konfe-
renciatermében és a Wagner Károly Er-
dészeti Szakkönyvtárban.

A megjelent szakosztálytagokat, a
meghívott vendégeket és az elõadókat
Oroszi Sándor, a szakosztály elnöke
köszöntötte, majd átadta a szót Zambó
Péter egyesületi elnöknek Az el-
nök gratulált a jeles évforduló al-
kalmából és felhívta a figyelmet a
szakosztály munkájának eddigi
eredményeire és az ezt prezentáló
Erdészettörténeti Közleményekre,
mint az Erdészeti Lapok után az
OEE második legrégebben folya-
matosan megjelenõ szakmai, egye-
sületi periodikájára. Egyben kérte
a szakosztály hathatós támogatását
az újonnan indult egyesületi kez-
deményezés, az „Erdész Panteon”
folyamatos bõvítéséhez, kimunká-
lásához. Az egyesület honlapján már
elérhetõ szakmai arcképcsarnok a jeles
erdész elõdöket hivatott egybegyûjteni
és közreadni.

A jubileumi rendezvény elsõ felében
három elõadást hallgathattak meg a részt-
vevõk. Elsõként Szakács László a szakosz-
tály félévszázados múltját, a kezdetektõl a
jelenig tekintette át, érdekes és tanulságos
adatokkal alátámasztva az eltelt ötven év
eseményeit..

Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dészettörténeti Szakosztályát 1963. ok-
tóber 25-én alapították meg, Budapes-
ten. – kezdte elõadását a még tevékeny
két alapító tag egyike, Dr. Király Pál. A
személyes hangvételû visszaemlékezés
a megalakulás részletes körülményeit
tárta fel a hallgatóság elõtt és az erdé-
szettörténeti kutatások kezdeteinek
hõskorát és kibontakozását idézte fel.

Záró elõadásként Nagy László, az
Erdészeti Lapok fõszerkesztõje már a
jelenre és a jövõre koncentrált, mikor
bemutatta az Egyesület jubileumhoz
kapcsolódó legújabb fejlesztési törek-
vésének elsõ lépéseit, az Erdészettör-
téneti Közlemények digitalizálásának
már elérhetõ eredményeit. (Lsd. cik-
künket.)

A fél évszázados ünnep második felé-
ben a Wagner Károly Szakkönyvtárban

Detrich Miklós és Ihárosi Péter, a SEFAG
Zrt. képviseletében adta át Dr. Sárvári
Jánosnak, a Könyvtár õrének, a somogyi
erdõgazdaság idén 40 éves születésnap-
ját ünneplõ üzemi lapjának (jelenleg Er-
dõkerülõ címen) négy évtizednyi évfo-
lyamot felölelõ, egybekötött példányait.
A folyóirat a somogyi térség mára erdé-
szettörténeti jelentõségû szakmai archí-
vuma lett, így a kutatók számára is érté-

kes forrásként szolgálhat.
A folytatásban, méltón a fél év-

százados ünnephez, Nyirádi Lajos
erdõmérnök erdészeti, faipari és
vadászati érmekbõl, plakettekbõl
álló gyûjteményének bemutató da-
rabjait tekinthették meg a résztve-
võk. A gyûjteményt az 1999-ben el-
hunyt kolléga és tagtárs családtag-
jai adták át októberben a Könyvtár
állományába (Lsd. Erdészeti Lapok
novemberi lapszám), ezzel is em-
lékezve Nyirádi Lajos elévülhetet-
len érdemeire a Könyvtár megala-

pításában és létrejöttében. Az adomá-
nyozást Dr. Sárvári János köszönte meg
a jelenlévõ családtagoknak, leszárma-
zottaknak.

A nap remek zárása és egyben megle-
petése volt Tóth Aladár erdõmérnök er-
dõmérnök adománya, õ ugyanis egy
szakmatörténeti dokumentumot, neveze-
tesen egy 1896-os datálású üzemtervet
nyújtott át megõrzésre a Könyvtár õrének.

Kép, szöveg: Nagy László

Jubileumi ünnepség a fél évszázad emlékére

Erdészettörténeti Közlemények Bedõ Albert asztalán
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technika- és gazdaság-történetírás az
196o-as évek elején. Hol mûködtek
ilyen jellegû akadémiai, egyetemi és ci-
vil szellemi mûhelyek az országban. A
lényeg: az erdészettörténet komplex tu-
dományos gondozását nem vette mun-
katervébe egyetlen állami intézmény
sem. (Értékes részmunkák természete-
sen folytak több helyen is az ország-
ban.) Ezért nagy szükség volt az ország-
ban szétszórtan tevékenykedõ, amatõr
kutatók szervezeti összefogására. A
helyzet megérett az Erdészettörténeti
Szakosztály létrehozására. 

Nem tudni, s talán már nem is derül
ki soha, hogy mi késztette dr. Ágfalvi
Imrét, az Erdõmérnöki Fõiskola Üzem-
szervezéstani Tanszékének, majd az Er-
dészeti és Faipari Egyetem Gazdaságta-
ni Tanszékének adjunktusát arra, hogy
kezdeményezze az OEE Erdészettörté-
neti Szakosztály létrehozását. És miért
éppen akkor, és miért éppen õ, amikor
már voltak nála jóval ismertebb nevû
erdészettörténészek is az országban.
Hiszen publikációja akkor még alig
volt, késõbb sem sokkal több, erdészet-
történeti tárgyú pedig 1963-ig – a leg-
jobb tudomásunk szerint – semmi. Le-
hetséges, hogy ezekre a kérdésekre
mér soha többé nem kapunk objektív
választ.

A szakosztály alakítás háttérfolya-
matai akként vázolhatók, hogy Ágfalvi
kezdeményezését az OEE vezetõsége
a magáévá tette és felhívást intézett a
helyi csoportok titkárihoz: jelentsék
be mûködési területükrõl azokat a
személyeket, akikkel kapcsolatban tu-
domásuk van arról, hogy valamilyen
erdészettörténeti tevékenységet foly-
tatnak. A beérkezett jelentések alapján
összeállított címlistán szereplõk kap-
tak azután felhívást a szakosztály
munkájában való részvételre, meghí-
vót az alakuló ülésre. 

A bevezetõben említett 1963. október
25-i alakuló ülésen a bemutatkozás, egy-
más érdeklõdési, tevékenységi körének
megismerése és a szakosztály megalaku-
lásának kimondása történt meg. Ugyan-
akkor a kötetlen beszélgetés során már
ötletek és javaslatok is elhangzottak arra
irányulóan, hogy mi mindennel lehetne
és kellene foglalkoznia a szakosztály-
nak. S ezzel kapcsolatban máris beleke-
veredtek néhány olyan elvi-elméleti kér-
dés feszegetésébe, amelyek azután a to-
vábbiakban az elsõ szakosztályi ülése-
ken, mint tisztázandó mûködési elvek,
többször visszatértek. Ilyen klasszikus
kérdés volt például az „erdõtörténet”
(Waldgeschichte) és az „erdészettörté-
net” (Forstgeschichte) egymástól való el-

határolása szabatos definíciók alapján és
annak eldöntései, hogy az erdészettörté-
net az elhatárolás ellenére esetenként
mégis milyen mélységig merítsen az er-
dõtörténetbõl, illetve mit vonjon abból
be saját vizsgálódásainak körébe.

A megalakulást követõen beindult a
rendszeres szakosztályi munka, ami-
ben azonban jószerével csupán az ülé-
seken való együttlét volt a közös. A
szakosztály élete sohasem a kollektív
munkára épült, hanem mindig az
egyéni teljesítményekre, a személyes
szereplésre. Fél évszázadon át mind-
máig. Egy halvány kivétel volt csak,
amely az együttmûködésnek legalább
a látszatát keltette. Ez „Az erdõgazdál-
kodás története Magyarországon” cí-
mû nagy, 526 oldalas könyv létrehozá-
sa volt (Budapest, 1975. Akadémiai ki-
adó). Ám ez sem kollektív munka
eredménye volt, mint sokkal inkább
Kolossváry Szabolcsné személyes
könyvszerkesztõi produkciója, egy-
mástól függetlenül tevékenykedõ szer-
zõk tematikailag is független dolgoza-
tainak egy közös kötetbe gyûjtése. Ta-
lán a fél évszázados fennmaradásnak
ez az egyéni ambíció volt – legalább is
az egyik – „titka”. 

Dr. Király Pál
aranyokleveles em.

JUBILEUM

Az Erdészettörténeti Szakosztály fél
évszázados jubileumának évforduló-
jára, az OEE Elnökségének döntése
értelmében és a Wagner Károly Ala-
pítvány segítségével biztosított szük-
séges pénzügyi források fedezetével,
ismét jelentõs léptékû digitalizálási
projektet kezdett meg az Egyesüle-
tünk.

Az OEE 2007-2009 között hozta létre
hazánk egyik legnagyobb és leglátoga-
tottabb tematikus digitális web-archívu-
mát, mely szabadon kereshetõ adatbá-
zisával az Erdészeti Lapok majd 150 év-
folyamának, több mint 120 000 oldalnyi
folyóirat anyagát tette bárki számára in-
gyenesen elérhetõvé, böngészhetõvé,
kutathatóvá. A kétéves munka tapaszta-
latait felhasználva az OEE a korábbi
szakmai partnereivel – az Országos Szé-
chenyi Könyvtárral (OSZK) és a Magyar
Elektronikus Könyvtárért Egyesülettel
(MEK) – együttmûködve, az Egyesület
második legrégebb óta folyamatosan

megjelenõ periodikáját, az Erdészettör-
téneti Közleményeket digitalizálja.

Az 1965 óta megjelent 100 kötet,
mintegy 18 000 oldalon, a hazai erdé-
szettörténeti kutatások és eredmények
kincsesháza. A projekt célja, a szakmán
belül és kívül is – folytatva az Erdészeti
Lapok digitalizálása során lefektetett
alapelveket –, hogy e gazdag szellemisé-
gû, nagy értékû szakmai, történeti és kul-
turális örökséget mindenki számára elér-
hetõvé tegye. Nem feledve, hogy az er-
dész szakemberek,
és reméljük az er-
dõt szeretõ erdõjá-
rók számára is, az
erdõk idõdimen-
ziója ugyanolyan
fontos, mint akár a
térbelisége. Ebben
az idõutazásban
kiváló kalauzunk a
Közlemények.

A teljes fizikai
állományt az Egye-

sület könyvtára átadta a fejlesztõknek,
akik megkezdték az online adatbázis fel-
építésének sokrétû munkáját. A jövõben
a folyamat végigkövethetõ lesz az Erdé-
szettörténeti Közlemények már elérhetõ
és mûködõ digitális archívum teszt nyi-
tólapján. A web-archívum teljes körû fej-
lesztése fél évet fog igénybe venni, így
minden remény szerint 2014 nyarán már
minden funkció és tartalmi vonatkozás-
ban használható lesz.

Nagy László

Megkezdõdött az Erdészettörténeti Közlemények digitalizálása 
Az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület és az OEE közös fejlesztése
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Október 5-én a Magán Erdõtulajdono-
sok Országos Szövetsége több száz meg-
hívott szakmai vendég és érdeklõdõ
részvételével rendezte meg idei nagy-
rendezvényét Kecskeméten. A házigazda
a Fanyarka Erdészeti Kft. volt,  a hely-
színt és a bemutató szakmai programok
egy részét pedig a Valkon 2007 Kft. biz-
tosította. 

Jakab István köszöntõje és Dr. Bognár
Lajos elõadása után Gyõrffy Balázs, a
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara elnö-
ke lépett a mikrofonhoz. Bevezetõ szavai-
ban emlékeztetett arra, hogy a NAK or-
szágos erdõ- és vadgazdálkodási osztá-
lyának vezetõjévé, Luzsi Józsefet, a
MEGOSZ elnökét választották meg az õsz
folyamán. A megyékben pedig már meg-
alakultak a kamarai szakmai osztályok is.
A kamara a MEGOSZ-szal az elsõk között
kötött stratégiai megállapodást. A követ-
kezõ uniós költségvetési idõszakkal kap-
csolatosan azt hangsúlyozta, hogy a leg-
kisebb adminisztrációs teherrel a lehetõ
legtöbb támogatást kell elérni. 

A NAK elnökét követõen Rudolf Ro-
senstatter, az Osztrák Magánerdõs Szö-
vetség elnöke emelkedett szólásra, aki
egyben a pro Holz Austria vezetõségi tag-
ja is. Szervezetüket 117 000 erdõtulajdo-
nos alkotja. Közösen összehangolják az
erdõfelújítási feladatokat, együtt értékesí-
tik a fát és közös koncepció mentén kép-
zik tovább a fiatalokat. A magántulajdon
alapjait a kiszámíthatóság és a politikai
stabilitás teremti meg, zárta elõadását.

Ezután Milan Ovsenik, a Szlovák Erdõ-
tulajdonosok Uniójának alelnöke üdvö-
zölte a résztvevõket. Kijelentette, hogy a
magyar és szlovák szövetségeknek azo-
nosak a törekvéseik, így célszerû meg-
osztani a szakmai tapasztalatokat és
összehangolni a terveiket. Mindezt úgy,
hogy a jövõt meghatározó uniós doku-
mentumok is fókuszban maradjanak.

Az erdélyi magán-erdõgazdálkodók
nevében Szakács Sándor lépett az elõ-
adói pulpitushoz, aki egyszerre képvisel-
te az erdélyieket mint magyar erdész és a
Székelyföldi Magán-erdõtulajdonosok és
Erdõgazdálkodók Szövetségét. Felhívta a
környezõ országok magán-erdõtulajdo-
nos szervezetei vezetõinek a figyelmét,
hogy közösen képviseljék érdekeiket az
unión belül. Javasolta, hogy írjanak alá
együttmûködési megállapodásokat (idõ-
közben ez megtörtént – a szerk.).

Szakács Sándort követõen Nyitrai
András, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés

alelnöke szólalt fel.  Magyarország elsõ-
sorban agrárország, minden állítással
szemben, jelentette ki az elõadó. Utalt az
osztrák erdõtulajdonosok küldöttének
beszámolójára, rámutatva a háromszáz
éves családi tulajdonlás jelentõségére és
az e téren tapasztalható évszázados hazai
szemléleti elmaradásra.

Kecskemét város képviseletében
Nagypál Sándor alpolgármester köszön-
tötte a magán-erdõgazdálkodókat. Ki-
emelte, hogy a város vezetõi fontosnak

tartják a város erdeit, és egy zöld város-
rész kiépítésén dolgoznak. Kecskemét
fenntartható fejlõdésének fontos részét
képezi majd az erdõgazdálkodás is. Ebbe
jól illeszkedik, hogy a városi távhõellátást
biomassza erõmûre kívánják alapozni a
jövõben.

A vendéglátó Valkon 2007 Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, Kecskeméti Sándor el-
mondta, hogy a cég alakulása óta forgal-
maz erdészeti gépeket, így folyamatosan
építik a kapcsolatot a magán-erdõgazdál-
kodókkal. A MEGOSZ pártoló tagjaként
évek óta tevékenyen részt vesznek a szö-
vetség szakmai programjain.

A házigazda szerepében Sipos István, a
Fanyarka Kft. ügyvezetõje beszélt. Az el-
múlt évtizedekben a megye erdõsültsége
több mint háromszorosára nõtt. A megyé-
ben fekvõ 176 000 hektár erdõ 52 száza-
léka magántulajdonú. A jövõre nézve
mintegy ötvenezer hektár erdõtelepítési
lehetõséggel számolnak. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy az utóbbi öt évben az
erdõtelepítés a korábbi érték negyedére
csökkent.

Az elõadások végén Luzsi József tartot-
ta meg elnöki beszámolóját. A támogatá-
sok kapcsán vegyes képet rajzolt fel. A
NATURA 2000 támogatások esetében ör-

vendetes az elõrelépés, de a fiatal erdõk
állományneveléséhez kapcsolódó elnyert
pályázati forrásokat lassan két éve nem fi-
zetik ki. Az elnök a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara munkáját és az együttmûkö-
dést hasznosnak ítélte meg.

A beszámolót követõen Luzsi József
átadta a Rimler Pál-díjat, melyet évente
ítél oda a szövetség a magán-erdõgazdál-
kodás terén kiemelkedõ eredményeket
elért személyeknek. A díjat idén Góhér
Zoltán erdésztechnikus kapta.

A díját-
adót követõ
szünet után
szakmai elõ-
adások, pre-
zentációk kö-
vetkeztek. Töb-
bek között Szedlák Ta-
más, az Európai Unió Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Fõigazgatóság erdé-
szeti szakértõje a 2014-2020. közötti
idõszakban várható uniós vidékfejlesz-
tési irányvonalakról és az abba illeszke-
dõ erdészeti vonatkozásokról beszélt.
Lapos Tamás, a VM fõosztályvezetõ-he-
lyettese ugyanennek költségvetési idõ-
szaknak már a hazai tervezésérõl és a
várható nemzeti támogatásokról tartott
elõadást, különös tekintettel a 2014-es
átmeneti évre.  Nagy Imre, az ERTI tu-
dományos munkatársa a rendezvény
mottóját jelentõ „Jövõnk az iparifa ültet-
vény!” erdészeti szakmai, ökonómiai ol-
dalát boncolgatta. A meghívott osztrák
és a szlovák vendégek pedig az erdé-
szeti jogcímek ausztriai és szlovákiai
felhasználásáról, az ottani rendszer mû-
ködésérõl és nemzeti sajátosságairól
számoltak be.

Nagy László – Zétényi Zoltán 

MEGOSZ nagyrendezvény Kecskeméten II.

Góhér Zoltán Rimler Pál díjazott és felesége 
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Vannak, akik még tartják a kapcsolatot
volt munkahelyükkel, tájékozódnak a
szakterületükön bekövetkezett változá-
sokról, az újdonságok felõl. Akadnak
olyanok is, akiknek már megszûnt az
intézmény, ahol dolgoztak, ha szeret-
nék, és nagyon akarnák, akkor sem vol-
na lehetõségük újraéleszteni a kapcso-
latot. 

Kimondva, vagy kimondatlanul, az
eltávolodás hiányérzetet kelt és ragasz-
kodást is ahhoz, ami már széppé vált,
még ha olykor nagyon nehéz is tudott
lenni. Szerencsére, vannak lehetõségek
ezeknek a hiányoknak a pótlására, a ré-
gi szakmai élmények felelevenítésére.
Ilyen alkalom a Szeniorok Tanácsának
rendszeres, évenkénti tanulmányútja,
amikor a „távolodó” betekinthet az élõ
szakma vérkeringésébe.

A „hosszú” nyári szünet után, a fenti-
ek szellemében szervezett – az erdész-
összetartást jól példázó – tanulmányúton
vehettünk részt az Egererdõ Zrt.-nél,
szeptember 24–25-én. 

Amikor ez a tájékoztató megjelenik, a
híradásokból a szakmai körök már rég
tudják a vezetõváltás tényét. Ezúton is
gratulálunk Dr. Jung Lászlónak, az MFB
Zrt. Agrár- és Turisztikai Befektetési Fõ-
igazgatóság ügyvezetõ igazgatójának és
Dobre-Kecsmár Csabának az Egererdõ
Zrt. vezérigazgatójának. Kívánunk az új
beosztásaikban sok erõt, szakmánk fel-
virágoztatásához sikerekben gazdag
hosszan tartó, dolgos éveket.

Szeptember 24-én futott be a Szalaj-
ka IC Egerbe, ahol Schmotzer András
szeniortársunk várta a vonattal érkezõ
16 szeniort, mert hárman egriek és ket-
ten, más úton érkeztek, így 22 résztve-
võvel kezdetét vehette a rendezvény.

Az elsõ helyszín az Egererdõ Zrt. ta-
nácskozó terme volt, ahol Schmotzer

András programismertetõje és Dr. S. Nagy
László elnök bevezetõje és üdvözlõ sza-
vai után részletes ismertetést hallhattunk
az Egererdõ Zrt.-rõl Dobre-Kecsmár Csa-
ba osztályvezetõtõl, aki távolléte miatt ki-
mentette Dr. Jung László vezérigazgatót,
más irányú sürgõs elfoglaltsága miatt. A
tájékoztatóból, mindent megtudhattunk a
cég természeti adottságairól, erdeirõl,
szervezetérõl, mûködésérõl, majd né-
hány kiemelt – divatos – témát részlete-
sebben kitárgyaltunk. 

Elõadónk az erdõmûvelésen belül kü-
lön foglalkozott a folyamatos erdõborítás,
az átalakító üzemmód témakörrel, a fé-
nyigényes fafajú állományokban elindí-
tott kísérletekkel, a sikerekkel és nehéz-
ségekkel, nem is beszélve az e tekintet-
ben kulcskérdésnek számító erdõ–vad
kapcsolattal. A közjóléti tevékenységgel
összefüggésben szó esett arról, hogy a
részvénytársaságok tulajdonosi képvise-
letét ellátó szervezetek – a jelenben és
múltban egyaránt – nem vontak el oszta-
lékot, melyek nagy részét közjóléti fej-
lesztésekre lehetett fordítani. 

A témakörhöz tartozóan hallottunk a
természetvédelemrõl, az erdei vasutak-
ról, a bakancsos, az autós és kerékpá-
ros turizmusról, a Természetjáró Szö-
vetséggel kialakított együttmûködésrõl,
a közismert és újólag feltárt kiránduló
helyekrõl, a Szalajka-völgyi fejlesztések-
rõl, a galyatetõi kilátóról, Gyöngyös vá-
rossal közösen létrehívott erdei turiszti-
kai programokról, az erdei iskolákról, a
tíz éve népszerû „Muzsikál az erdõ”
programsorozatról.

Az elõadást követõen mód nyílt kérdé-
sek feltevésére, egy-egy téma közös meg-
beszélésére. Schmotzer András szenior-
társunk javaslatára az elõadónk három té-
mát részletesebben kifejtett. 

A nemzeti parkhoz tartozó erdõterü-
letek övezeti besorolásáról, az A-, B-, C-
zónákról, a teljes korlátozás alá tartozó
területekrõl, a nemzetközi elõírásokról
és nemzeti hatáskörben hozott szabá-
lyozásról, a civil természetvédelmi szer-
vezetekkel való kapcsolatról, az erdõ-
törvény legutóbbi módosításáról, a ke-
rékpáros és lovas lobbi sikereirõl.

A közmunkaprogramot sikeresnek
tartják, a kezdeti 150–200 fõs foglalkoz-
tatott közmunkás létszám az idei évben
már 300–400 fõre emelkedett. 

A tûzifa-programot kiemelt helyen
kezeli a részvénytársaság. A beharango-
zott hatósági ár bevezetése sokkal bo-
nyolultabb és nagyobb körültekintést
igényel, mint a víz, gáz és elektromos
áram esetében. Ez utóbbiak „egycsator-
násak”, valamilyen vezetékre csatlakoz-
tatva lehet használni a szolgáltatást, míg
a tûzifánál igen széles skálán mozog az
igénybevételi lehetõség és a választék.
A szociálisan rászorulók ellátásának
rendszerét kellene inkább továbbfej-
leszteni, kiszélesíteni.

E három és még sok más témához
kapcsolódó hozzászólások, kérdések
hangzottak el Czebei Sándor, Dr. S.
Nagy László és Tollner György szenior
társainktól, melyekre elõadónk megad-
ta a korrekt válaszokat.

A szünetet követõen Dr. S. Nagy
László elnök ismertette azokat a téma-
köröket, amelyekkel még ebben az év-
ben foglalkozni szeretnénk, s beszá-
molt a legutóbbi ülésünk óta eltelt idõ-
szakról. Néhány mondatos tájékoztatót
hallhattunk a május 23-án, Sopronban a
Nyugat-magyarországi Egyetemen tar-
tott kihelyezett ülésünkrõl, és a május
24-én, Csákváron rendezett Erdészeti
Fórumról, melyet a „Kovács K. Zoltán

Szeniorok az EGERERDÕ-nél
Ha spanyol nyelvterületen játszódó
eseményeket tárgyalnánk és szenioro-
kat emlegetnék, azt is hihetnõk, hogy
valami, csak férfiaknak szóló progra-
mokról, valami urak klubjáról van szó.
Ám magyar nyelvterületen vagyunk,
magyar erdészeti egyesületen belüli
hölgyek és urak csoportosulásáról van
szó, olyan erdõmérnökökrõl, akik a
harmadik életszakaszukat töltik. Nem
nehéz kitalálni, hogy már mind nyugdí-
jasok, és a munkában töltött évektõl –
néhány évre, vagy néhány évtizedre
állnak, de – egyre távolodnak. 

A Szeniorok Tanácsa az Egererdõ Zrt. Tûzifa Udvarán
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Idõsek Köre” szervezett a Barankovics
Alapítvány támogatásával.

Ismét téma volt – az új Alapszabály-
hoz kapcsolódóan – a Szeniorok Taná-
csának jövõbeni szervezete, szerkezete,
céljai és tevékenysége. A novemberi
ülésünkre tervezzük a téma részletes
megtárgyalását.

Halász Gábor rövid tájékoztatót tar-
tott az új Alapszabályról. Ismertette az
elnökségi határozatokat, amelyek az új
Alapszabály tervezetének kidolgozását
programba vette, majd a május 3-án kelt
küldöttközgyûlési határozatot. Emlé-
keztetett arra, hogy a szeniorok 27 mó-
dosítási javaslatot nyújtottak be, ame-
lyek közül nyolcat elfogadott a szer-
kesztõbizottság. Amikor a Fõvárosi Tör-
vényszék jóváhagyja, az új Alapszabály
életbe lép, s a Szeniorok Tanácsa a sza-
kosztály jellegû tanács „jogállás”-ból,
„Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Taná-
csa” elnevezéssel átkerül a tanácsadó
testületek kategóriába.

Schmotzer András, Dr. Király Pál,
Dr. Halasy Gyula és Köveskuti György
szeniortársak hozzászólásaival zártuk a
délelõtti programot.

Az ebédet a „Tábornok-Ház”-ban fo-
gyasztottuk el, ahonnan rövid sétával a
marcipánmúzeumba, a „Kopcsik Marci-
pániába” mentünk. 

Páratlan élményben volt részünk a
gazdag gyûjtemény megtekintése so-
rán, amikor Kopcsik Lajos mestercuk-
rász, cukrászmûvész remekeiben gyö-
nyörködhettünk. Azokban a valósághû,
cukortésztából készült alkotásokban,
amelyekhez négy tematikusan beren-
dezett teremben Eger történelmébõl,
egyházi múltjából, népmûvészetébõl, a
mesékbõl, a zenébõl és ismert képzõ-
mûvészek képeibõl, szobraiból merített
ihletet a mester.

A következõ állomás az Egererdõ
Zrt. Felnémeti „Tûzifa Udvara” volt.
Részletes tájékoztatót kaptunk Dobre-
Kecsmár Csabától a fakitermelésekbõl
származó választék összetételérõl, a tû-
zifa-hányadról, a tûzifa lakossági és
üzemi felhasználásának történeti alaku-
lásáról, a Tûzifa Udvar beindításának

szükségességérõl. Borsó Zoltán, a Fel-
sõtárkányi Erdészet vezetõje a telep
megépítésérõl és a termékekrõl tartott –
bemutatóval egybekötött – ismertetõt.

A telepen készletezett és kapható
termékeket – sarangolt tûzifa, darabolt
tûzifa, hasított tûzifa, faapríték, fabri-
kett, pellet, gyújtós – megtekintettük,
majd a témához kapcsolódó kérdések-
rõl folytattunk volna véget nem érõ
szakmai vitát, de a gazdag program
folytatásaként jármûvekre szálltunk és
kezdetét vette a tanulmányút erdei ré-
sze. Az útvonal megegyezett az 1985-ös
vándorgyûlés útvonalával, vagyis az Ol-
dal-völgyön, majd a Bányahegyi úton,
azután a Bükk-fennsíkon át egészen
Szilvásváradig mentünk.

A 10 km-es Oldal-völgyi úton terme-
lési és természetvédelmi témák kerül-
tek napirendre, ott is Schmotzer András
kalauzolt bennünket a tõle megszokott
szakszerûséggel.

Bányahegyi úti megállónál Wágner
Tibor adott ismertetõt az erdõgazdaság
erdõfeltárási munkáiról, visszatekintve
a ’60-as évekre. A nyugdíjas fõmérnök
építésvezetõje volt az 1964-ben épült
útnak. Ez az útépítés a legnehezebbek
közé tartozott a sok robbantás és szikla-
munka miatt. Az 1964-es vándorgyûlé-
sen ott mutatták be az akkor még újnak
számító bitumenes burkolatépítést.

A látnivalókban, élményekben gaz-
dag napi penzum; a szívet, lelket átöle-
lõ baráti légkörben eltelt nap végéhez
közeledett, végállomásunk a szilvásvá-
radi vadászház: a Villanegra volt.

A szálláshelyek gyors elfoglalását kö-
vetõen a pincehelyiség hosszú asztalá-
nál elfogyaszthattuk a ház ételspecialitá-
sait, s miután Schmotzer Bandi nemcsak
kiváló szervezõ és túravezetõ, hanem
szõlõsgazda is, így felvonultatta idõsb és
frissebb borait a fehérektõl, a rozékon át
a vörösborokig, egyszóval szabályos
borkóstolón volt szerencsénk részt ven-
ni. A pincehelyiség hangulata alkalmat
adott vidám éneklésre, természetesen
Schmotzer Bandi vezényletével. A han-

gulat fokozódott, Wágner Tibor az erdõ-
gazdaság történetébõl vett vidám törté-
netekkel szórakoztatta a társaságot.

A fáradtabbakat korábban csábította
a pihenés, míg a kitartóbbak majd az éj-
félt köszönhették.

A második nap is jól kezdõdött. A
megalapozott étvágyat bõséges reggeli-
vel csillapíthattuk, majd egy rövid sétá-
val a Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum-
ban kezdtük a programot.

Schmotzer Bandi, aki az Erdészeti Mú-
zeum vezetõje, ismertette a gazdagon be-
rendezett gyûjtemény jelenét és múltját.

A múzeumi látogatást követõen, a
pályázati forrásból megújult erdei vasút
alsó állomásához sétáltunk, ahol Gold-
bach Károly mûszaki vezetõtõl részle-
tes tájékoztatást kaptunk a Szilvásváradi
Állami Erdei Vasút történetérõl, a Szalaj-
ka-völgyi fejlesztésekrõl, a teljesen me-
gújult vasúti pályáról, az új  és felújított
állomásépületekrõl, a völgy akadály-
mentesített objektumairól, a hibridhaj-
tású mozdonyról. Vonatra szálltunk és
felkapaszkodtunk a felsõ – a Szalajka-
völgy Fátyol-vízesés – állomásra. Rövid
szakmai ismertetõ után a felújított Sza-
badtéri Erdészeti Múzeum stációit jár-
tuk végig Schmotzer András szenior-
társunk kalauzolásával.

Mivel is zárulhatna Szilvásváradon egy
erdész-rendezvény úgy ebédidõben?
Persze, most mindenki az ebédre gon-
dol. Nem, elõször – kedves fõszervezõ
barátunk által összeállított – a kétnapos
tanulmányút szakmai tanulságait össze-
foglaló teszt lap kitöltése következett,
majd az elsõ három helyezett megjutal-
mazása.Utána a vadászház kedves sze-
mélyzetének, a régi ígéret beváltása, egy
archív felvétel átadása és csak ezt követ-
te a „meglepetés” pisztráng.

Köszönjük mindazoknak, akik ennek
az élményekben gazdag programnak a
szervezésében, véghezvitelében részt
vállaltak. Köszönjük, Egererdõ Zrt.!  

Szöveg, kép: Wágner Tibor,
Schmotzer András, Halász Gábor

OEE Szeniorok Tanácsa

A Zilahy Aladár Erdészeti Múzeumban

Goldbach Károly ismerteti a vasutat
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Az OEE Szombathelyi Csoportja éves
programtervének megfelelõen terepi
tapasztalatcserét szervezett a Szajki
tavak környéki erdõkbe. A téma az át-
alakító üzemmódban kezelt erdõrész-
letekben végzett munka elsõ tapaszta-
latainak az értékelése volt. 

2013. október 5-én 9 órakor gyülekez-
tünk a szajki üzemi út bejáratánál. A té-
ma iránt érdeklõdõket Zsuppán Ernõ, a
helyi csoport titkára köszöntötte, majd
átadta a szót Dénes Károlynak, aki a
rendezvény házigazdája volt mint a
Szajki pagony fõerdésze és mint ma-
gán-erdõgazdálkodó.

Az elsõként a Hosszúpereszteg 4A
erdõrészletnél álltunk meg, amely a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvári
Igazgatóságának a kezelésében van. 

Az erdõtervezés részérõl Balogh
Csaba, Bedõ-díjas erdõmérnök tagtár-
sunk elevenítette fel a folyamatot,
amely az átalakító üzemmód bevezeté-
séhez vezetett. A Vasvári Erdészeti Igaz-
gatóság 1987-es üzemtervezésekor még
kizárólag tarvágásokkal történtek a vég-
használatok, '97-ben már nagyobb
mennyiségben terveztek bontóvágásos
felújításokat, a 2007-es üzemtervezés-
kor pedig – az 2009. évi erdõtörvényt
megelõzve – 1600 ha-on vezették be az
átalakító üzemmódot, melyben a fiatal-
tól az idõsebb korosztályig történik az
erdõrészletek átalakítása vágásos alak-
ból a szálaló erdõkép felé. A munkák
megkezdése óta eltelt öt év, amelynek
eredményeit idén vizsgálták meg. Arra

a megállapításra jutottak, hogy öt év
egy erdõ életében rövid idõ, ezért
messzemenõ következtetéseket még
nem lehet levonni. Vannak erdõrészle-
tek, ahol szépen elindult az átalakulás
folyamata és van, ahol még több idõ
kell ehhez. 

Dénes Károly elmondta, hogy a
Szajki pagony csereseire jellemzõ a sû-
rûn tartott állapot, amely a ’70-es, ’80-
as évekbeli aprításos technológia kö-
vetkezménye, amikor a fakombinát
számára egész erdõrészleteket daráltak
le. A sûrûn tartás miatt kis koronák ala-
kultak ki, ezért a makktermés bizonyta-
lan ezekben az állományokban. A
Hosszúpereszteg 4A erdõrészletben vi-
szonylag nagyobb koronájúak a fák,
ezért gyakrabban van közepes-jó ter-
més. Ez egy 84 éves kocsánytalan

tölggyel elegyes cseres állomány,
amely szálalóvágással alakítandó át. A
fakitermelés 2010-ben történt meg,
melynek során a meglévõ újulatra ala-
pozva lékeket nyitottunk. Változatos
formájú, méretû, tájolású lékek jöttek
létre. Az elsõ, amelynél megálltunk,
egy közepes nagyságú, alsószint nélkü-
li lék, amelyben siskanád, magas
aranyvesszõ, valamint szeder fordul elõ
kis mértékben. Ápolást nem igényel, az
újulat a lékben mindenütt jelen van, a
közepétõl a szélek felé nagyobb
mennyiségben, a lék északi része felé
nagyobb méretben. Kollár Tamás, az
Erdészeti Tudományos Intézet munka-
társa ott adta elõ kutatásaik megállapí-
tását a lék fény-, újulat-, valamint talaj-

nedvesség-megoszlásáról. A második
lékben, amelyet megtekintettünk, a
gyertyán alsószint fátyolszerûen lett
meghagyva, ezáltal árnyasabb, de
gyommentesebb maradt a terület. Ez az
árnyalás szemmel láthatóan nem aka-
dályozta a cser újulat növekedését, va-
lamint a gyertyán újulat konkurenciája
sem lett hátrányos a cser újulat számá-
ra. A következõ termeléskor ezek a
gyertyánok kivághatók, hogy az újulat
további fejlõdését biztosítsuk.

A nap második programjaként a
Hosszúpereszteg 75D magánerdõt te-
kintettük meg. Az erdõrõl elmondható,
hogy kevés kocsánytalan és kocsányos
tölgy mellett cser és gyertyán alkotja az
állományt. Amikor Dénes Károly az
egykori TSZ erdõ irányítását átvette, az
állomány elegyetlen gyertyánosnak
tûnt. Az elsõ gyérítések még a hagyo-
mányos elvek szerint történtek, és ek-
kor kezdtek elõbújni az állományból a
cserek, tölgyek a gyertyán visszaszorítá-
sa révén. A 2010. évi gyérítés során már
a csoportos gyérítés elvei szerint jelölte
ki az állományt. Megkereste, megjelölte
az ígéretes egyedeket, azok érdekében
kezdett el dolgozni, mivel nemcsak a
folyamatos faanyagnyerés a cél, hanem
az értékes egyedek nevelése is. Ahol
erõsebben gyérített, ott már a felújulás
nyomai is látszódnak, amely a folyama-
tos borítású, többkorú, változatos szer-
kezetû erdõkép felé mutatnak. Több-
ször elmondta, hogy a folyamatos erdõ-
borítást biztosító, a természeti folyama-
tokra alapozó erdõkezelés a magán-er-
dõgazdálkodás egyik legjobb alternatí-
vája. Ha ugyanis helybeliek az erdõtu-
lajdonosok, õk minél többször szeret-
nének tûzifához jutni, viszont egy vágá-
sos üzemmódban kezelt erdõ felújításá-
hoz nem tudnak, vagy rosszabb eset-
ben nem akarnak hozzájárulni. 

Az egyes állomásokon a jelenlévõk
megbeszélték egymással véleményü-
ket, tapasztalataikat, esetleg kétségei-
ket. A rendezvényt megtisztelte dr.
Solymos Rezsõ, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja is, aki évtizedes tapasz-
talatait osztotta meg a résztvevõkkel e
témában. 

A téma jelentõségét jelzi, hogy az Er-
dészeti Tudományos Intézet, az erdésze-
ti hatóság képviselõi, valamint gyakorló
állami és magán-erdõgazdálkodók is je-
len voltak ezen a szép délelõttön. 

Szöveg: Horváth Gábor
Kép: Kovács Endre

Az átalakító üzemmód eddigi tapasztalatai

Balogh Csaba az átalakító üzemmód tervezését ismerteti
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Nagy örömmel tettünk eleget gyõri
szomszédaink szíves meghívásának, így
a Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoport
tagságával közösen tölthettünk egy
szép õszi napot a KAEG Zrt. területén.

Rövid utazás után a megbeszélt idõben
érkezett meg negyven fõs különítmé-
nyünk a fertõdi kastélyparkban álló
„Bagatelle” épületéhez, ahol Papp Lász-
ló vezérigazgató-helyettes, Kóródi Sán-
dor HCs elnök és Greguss László Géza
titkár fogadtak minket, a vendéglátó
HCs tagságával együtt, akik között sok
rég nem látott ismerõst, barátot kö-
szönthettünk.

A találkozás öröme és a felszolgált fris-
sítõk miatt kisebb késéssel kezdõdött az
elsõ program, amelyben Papp László be-
számolt az erdõgazdaság által végrehaj-
tott, illetve koordinált korábbi kastély-
parki fejlesztésekrõl, és a remények sze-
rint KEOP pályázati források segítségével
a közeljövõben végrehajtandó felújítási,
rekonstrukciós munkákról. 

Rövid sétát tettünk a kastélyparkban, s
közben Kóródi elnök úrtól hallhattunk a
kastély történelmi hátterérõl, a park ki-
alakulásának történetérõl, az ok-okozati
összefüggésekrõl, amelyek jó része ke-
vésbé ismert a nagyközönség elõtt. Érzé-
keltük, hogy komoly közjóléti munkát
vállal fel az erdõgazdaság a kastélypark
és a Lési erdõ gondozásával.

Azt követõen a cseri talajokon folyó
erdõgazdálkodásba kaptunk betekin-
tést Papp Csaba erdõgondnok vezeté-
sével. Elõbb a „Vitnyédi cser” kerület-
ben található anyagnyerõ helyet keres-
tük fel, ahonnan korábban a kiváló mi-
nõségû vörös kavicsot használhatta az
erdõgazda, feltáró útjainak stabilizálá-
sára. Most az erdészet engedélyével a
terepet a cross-motorosok vehették át
(szabályozott körülmények között), az
erdészet azon nem titkolt szándékával,
hogy így csökkenteni tudják a tilosban
motorozók számát. Ezzel kapcsolatos
tapasztalataik kedvezõek. 

Az örömteli másodlagos hasznosítá-
sok mellett azonban azt is láthattuk,
hogy erdõgazdálkodási szempontból
mit „tud” ez a cseri talaj: a 15 cm-nyi ter-
mõréteg alatt rögtön a vörös kavics ta-
lálható, amely jó esetben csak egy kicsit
lejjebb cementálódott.

A mesterséges felújítások során ezt a
kavicsréteget a Danszky-féle altalajlazí-
tóval törik meg, lazítják.

Következõ állomáshelyünk a Sweit-
zer-tilos kerületben volt, ahol egy szin-
tén cseri talajon nõtt, fokozatos felújító
vágással kezelt, korábban megbontott,
érett cseres állományt tekintettünk
meg. Az újulati szint fejlõdését az erõs

cserjésedés és gyomosodás rendkívüli
módon hátráltatja, ráadásul, a már vá-
zolt termõhely révén szükséges altalaj-
lazítás FFV esetében nem kivitelezhetõ,
ami szintén hátrányos indítást jelent az
újulatnak.

A szomszédos erdõrészletben egy
tarvágással véghasznált, már sûrûség
korú, kiválóan záródott erdõfelújítást
láthattunk. Annak kapcsán felmerült
(nem elõször) a kérdés, hogy ilyen,
vagy ehhez hasonló határ-termõhelye-
ken miért nem alkalmazható a tarvágást
követõ mesterséges erdõfelújítási tech-
nológia.

Utunk ezután Göbösmajorba, az
Ökoturisztikai Centrumba vezetett, ahol

a Kapuvári Erdészet idegenforgalmi, tu-
risztikai  tevékenységét ismertette ve-
lünk Kóródi Sándor. A lovastábori pro-
gramok ismertetése, a szép környezet, a
kedvezõ ár, olyan megkapó volt, hogy
buszsofõrünk azóta már be is jelentke-
zett a táborba unokájával. Reméljük,
több soproni is kedvet fog kapni ehhez,
és öregbíteni fogja a göbösi lovastábo-
rok jó hírét.

Ugyanitt az erdészet vadgazdálkodá-
si ágazatáról Szukhentrunk Imre hivatá-
sos vadász beszélt, majd a sok becslési-
és kilövési szám után 15-20 idei gímtró-
feából álló bemutatón közvetlenül is
meggyõzõdhettünk a kapuvári kollégák
magas színvonalú vadgazdálkodási te-
vékenységérõl.

A jó hangulatban eltöltött nap végén,
az átfogó szakmai és közjóléti progra-
mokat követõen ízletes ebédet fogyasz-
tottunk el Göbösmajorban, és ebéd
után még hosszasan beszélgettünk a fe-
hér asztal mellett.

Köszönetünket fejezzük ki vendég-
látóinknak a meghívásért, a színes prog-
ramért, a barátságért, s búcsúzom azzal,
amiben a nap végén maradtunk: vi-
szontlátásra 2014. március elsõ felében
a Soproni hegységben.

Köveskuti Zoltán
HCs titkár

Kép: Greguss László Géza

A Soproni HCS a KAEG Zrt. területén járt

Papp Csaba erdõgondnok

Vöröskavics-nyerõ hely

Kóródi Sándor mesél
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A kétnapos program vendéglátóink
szombathelyi központjában Bugán Jó-
zsef vezérigazgató köszöntõjével, majd
Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazgató
cégbemutatójával vette kezdetét. A tár-
saság központját is magában foglaló
Saághy István Közparkban tett séta után
a Kõszeghez közeli cáki mûemlék pin-
cesorhoz látogattunk, ahol a nyolc
zsúpfedeles, hajdani borospince közül
néhányat szõlészeti-borászati múzeum-
nak rendeztek be. 

Következõ állomásunk Kõszeg volt.
Lelkes idegenvezetõnk elkalauzolt ben-
nünket a Jurisics-várhoz, majd a gótikus
és barokk stílusjegyeket egyaránt muta-
tó Szent Jakab-templomhoz. Sétánkat
folytatva a város patinás épületei mel-
lett megtekintettük a Hõsök kapuját, a
Fõ téren található neogótikus stílusú Jé-
zus Szíve-templomot és a Szenthárom-
ság-szobrot is.

Kõszeg hangulatos utcácskái után
Tompa Miklós erdészeti igazgató veze-
tésével a várost körülölelõ erdõségekbe
kalauzoltak minket vendéglátóink. A
Stájer-házaknál hegyvidéki környezet-
ben tálalt, finom töltött káposztától jól-
lakottan a Kõszegi-hegység élõvilágát

és a térségi erdõgazdálkodás történetét
bemutató Erdészeti Múzeum kiállítását
járhattuk körbe. Az erdészeti erdei isko-
lában tett rövid séta után egy bükkös fel-
újítást tekintettünk meg. Az erdõrészlet
„kálváriáját” Pernesz Balázs és Németh
János mûszaki vezetõk ismertették. A
történet egészen 1992-ig, a részlet nö-
vedékfokozó gyérítéséig nyúlik vissza.
Már akkor felvetõdött a kollégákban –
látva az erõteljes újulatot –, hogy a felú-
jítást elõsegítõ bontóvágást lehetne,
kellene végezni. A szomszédos osztrák
birtokokon a bükköt 80-90 évesen vég-
használják, amikor a faanyag mûszaki
tulajdonságai a legértékesebb választé-
kok termelését teszik lehetõvé. Nálunk
azonban a törvényi, hatósági korlátozá-
sok miatt 120, de akár 140 éves korig is
tartani kell az állományt. A hazai vi-

szonylatban kiváló termõhely ellenére
az álgesztesedés mértéke ebben a kor-
ban a faanyag piaci értékének draszti-
kus csökkenését okozza. Az 1 ha-os
kontroll parcella kiválóan mutatja, hogy
mi történik, ha hosszú idõ után sem va-
lósulnak meg a megfelelõ, az erdõ felú-
jítását elõsegítõ fahasználatok.

Szinte mesébe illõen szép, szer-
pentines, kiváló minõségben felújított
erdészeti úton haladtunk tovább.
Nem véletlen, hogy ki kell emelni az
út minõségét, mert a következõ meg-
állónk témáját is ez adta. A Hármaspa-
tak térségében 2009 júniusában igen
szélsõséges idõjárási eseményeket
regisztráltak a környezõ meteoroló-
giai állomások. Egyetlen nap alatt 120
mm csapadék esett (Kendig-csúcs,
2009. június 24.), s a felszínen össze-
folyó vizek intenzitása is egészen
szélsõséges értékeket ért el. Ekkora
mennyiségû csapadékot egyetlen ál-
lomány sem képes felfogni, legyen az
idõs, lábas erdõ, vagy épp fiatalos. A
völgyzáró gáton kiszállva az autóbu-
szunkból, az alattunk békésen csörge-
dezõ kis patakot látva el sem tudtuk
képzelni az akkori állapotokat. Azon
a júniusi napon a víz embermagassá-
gú átmérõjû átereszeket, betontömbö-
ket zúzott szét és vitt el kilométernyi
távolságokra. Az új technológiával,
gabionos elemekbõl felépült gát re-
mélhetõleg kibírja majd  ezt a fajta ter-
helést is, mely egyértelmûen az egyre
gyarapodó szélsõségek számlájára
írandó. A kérdés már nem az, hogy
változik-e a klíma, inkább az, hogy

A cáki gesztenyéstõl a Farkaserdõig
Az OEE Vértesi Helyi Csoport szakmai útja Vas megyében

Korábbi meghívásnak eleget téve, az

OEE Vértesi Helyi Csoportja szep-

tember elsõ hetében szakmai ta-

pasztalatcserére érkezett Vas me-

gyébe, hogy közelebbrõl ismerked-

hessen meg a Szombathelyi Erdé-

szeti Zrt. mûködési területével, ter-

mészeti és kulturális értékeivel. 

Szombathelyi erdészkollégák bükkös felújításban
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miként készüljünk fel az ilyen elõre
nem tervezhetõ eseményekre!

A napot egy hangulatos csárdában,
kellemes muzsika mellett, kiváló vacso-
rával és baráti beszélgetéssel zártuk.

Másnap reggel Sárvárra utaztunk,
ahol a város szívében található Ná-
dasdy-vár udvarán Nagy László és
Zsuppán Ernõ mûszaki vezetõk kö-
szöntötték csoportunkat. A Sárvári Er-
dészeti Igazgatóság bemutatását köve-
tõen látogatást tettünk a Nádasdy Fe-
renc Múzeum egyedülálló freskókkal
díszített termeiben és képet kaphattunk
a vár történelmérõl is. A kíváncsibbak a
vár tornyába vezetõ falépcsõkön a felsõ
toronyszobába érve vethettek pillantást
a városra és a várudvarra.

Gyönyörû, késõ nyári idõben, szinte
szüreti hangulatban kapaszkodtunk fel
a Ság-hegy tetején található múzeum-
hoz. Ott igazán tartalmas elõadást hal-
lottunk Döme László erdészkollégánk-
tól az évmilliókkal ezelõtt zajló vulkáni
tevékenységrõl, a szõlõtermesztés tér-
ségi jelentõségérõl, hagyományairól, az
ott élõ emberek küzdelmes életérõl, s a
bazaltbányászat történetérõl. Az 1,3
millió vagonnyi kibányászott bazalt bi-
zony jelentõsen megváltoztatta a hegy

domborzati viszonyait, a rajta levõ nö-
vény- és állatvilággal együtt. Mára csak
foltokban maradtak fenn a jellegzetes
karsztbokor erdei társulások, amelyek
Vas megye elsõ tájvédelmi körzeteként
méltán védettek 1975 óta. A környék
természeti értékeit interaktív módon
bemutató múzeum megtekintése után
kellemes sétával kapaszkodtunk fel a
hazánk talán legszomorúbb történelmi
pillanatának örök mementót állító Tria-
non-kereszthez, és elhelyeztük az em-
lékezés koszorúját. 

A következõ megállónk a komoly er-
dészettörténeti múlttal rendelkezõ Far-
kaserdõbe vezetett. Scherg Lõrinc erdõ-
tanácsos sírja körüli állományok „me-
séltek” nekünk elõdeink munkásságá-
ról. Napjainkban is ez a hely a gyertyá-
nos-tölgyesek felújításának etalonja az
országban, még akkor is, ha a rendszer-
váltás elõtti szovjet katonaság tevé-
kenysége itt-ott nyomot hagyott az állo-
mányokban. Hála a felkészült utódok-
nak, a „sebek” gyorsan gyógyulnak. Az
újabb erdõtervek a tarvágásos felújítá-
sokkal szemben a fokozatos felújítóvá-
gásokat, illetve a szálaló üzemmódra
való áttérést helyezik elõtérbe. A sírtól
nem messze levõ megállónkon egy lé-

kes, természetes felújítást tekinthettünk
meg. A fényviszonyok helyes „beállítá-
sa” a legfontosabb feladat. Hiszen az
újulat megjelenéséhez fény kell, míg a
fakitermelés után visszamaradó állo-
mány törzsének árnyékolásra van szük-
sége. Horváth István kerületvezetõ er-
dész kiemelte, hogy megfigyelése sze-
rint még az egyes egyedek közt is elté-
rés mutatkozik abban, hogy mennyi al-
vó rügy „aktivizálódik”. A helyes fény-
egyensúly megtalálása nem könnyû, de
szép szakmai feladat. A Hidegkúti Va-
dászháznál a farkaserdei erdész-elõde-
ink kopjafájánál koszorúzással és az er-
dészhimnusz eléneklésével fejezõdött
be programunk szakmai része.

A vadászházban igencsak ízletes
ebéd után Encsi Csaba, a Vértesi Erdõ
Zrt. vezérigazgató-helyettese megkö-
szönte Bakó Csaba erdõgazdálkodási
igazgatónak a kétnapos szívélyes ven-
déglátást és a tartalmas szakmai progra-
mokat. A jó hangulatú, baráti beszélge-
tést követõen az OEE Vértesi Helyi Cso-
portja szép élményekkel gazdagodva
indult haza.

Szöveg, kép: Rapp Andrea, 
Boglári Zoltán

OEE Vértesi HCs.

Október 25-26-án, a Németországban
megrendezett STIHL Timbersports vi-
lágbajnokságon találkozott a favágók
elitje, hogy összemérjék erejüket a kü-
lönbözõ látványos versenyszámokban. 

Már a kvalifikációs verseny is remekül
alakult a magyarok számára.  Juhász Ist-
ván az elsõ versenyszám, az underhand
chop után még csak a 12. helyen állt.
Ezután egyre jobb eredményt ért el, biz-
tosan lépett elõre az összesített helyezé-
sekben, és az utolsó elõtti versenyszám-
ban már a második helyen állt a francia
Gilles Giguet mögött. Az utolsó ver-
senyszámban, a hot saw-ban remekül
kapta el a lendületet, és 8,26 másodper-
ces eredménnyel végül átvette a veze-
tést, így az elsõ helyen tudta magát kva-
lifikálni a fõtáblára! 

A csapatversenyeken a magyar csa-
pat az alábbi összeállításban vett részt:
Strubel József a. Dedi (stock saw),
Gyapjas Norbert a. Gyapi (standing
block chop), Juhász István (single
buck) és Rittlinger Róbert (underhand
chop). A versenyben az elsõ forduló
legjobb 12 eredménye kerül be az esti

döntõbe. Az egyenes ági kiesési rend-
szerben mûködõ döntõben a magyar
csapatnak sajnos nem sikerült a vigasz-
ágon sem a bejutás, összesített ered-
ményként a 17. helyen végeztek. Az új-
zélandi csapat remek versenyzéssel
szerezte meg az elsõ helyet, a második
helyen az USA, a harmadik helyen pe-
dig Ausztrália végzett.

Az egyéni döntõre is teljesen meg-
telt az aréna, több mint 5000 nézõ pa-
rádés hangulatban szurkolta végig a
versenyt. Az ausztrál Brad De Losa
szinte végig uralta a mezõnyt, három
versenyszámban is a legjobb idõt sike-
rült elérnie. Végül 77 ponttal õ lett az új
világbajnok.

Juhász István 4 éve kezdte el pálya-
futását a STIHL Timbersports sorozat-
ban, bár a hagyományos fakitermelõ
versenysorozatnak 2006 óta aktív részt-
vevõje. Már az elsõ évben (és azóta
minden alkalommal) kiharcolta magá-
nak a fõtáblára jutást, mely szenzációs
eredmény, a sportág történetében
egyedülálló. Nincs még egy ember a vi-
lágon, aki egyéniben egyszerre van a
legjobbak között mind a hagyomá-
nyos, mind a Timbersports© verseny-
sorozatban. Azzal, hogy István a döntõ
második fordulójába a legjobb tíz közé
is beverekedte magát, sporttörténelmet
írt. Az ötszörös vb-gyõztes Jason Wyn-
yard idejénél is jobb springboard ered-
ménnyel kiérdemelt 7. helye pedig el-
képesztõ teljesítmény.

Forrás: Andreas STIHL Kft.

Magyar bravúr a STIHL Timbersports VB-n
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Évfolyamunk mind az Erdõmérnöki Fõ-
iskola soproni fennmaradásában, mind
a vancouveri Egyetemen (UBC) belül
megalakult „Soproni Divisio” sikeres
megalakulásában, mûködésében meg-
határozó szerepet játszott. Az eltelt hat
évtized és a nagy földrajzi távolság elle-
nére baráti szellem, kölcsönös megbe-
csülés jellemzi kapcsolatunkat. Össze-
tartozásunkat közös beiratkozásunk
éve szimbolizálja. Az ötéves tanterv sze-
rint elsõként végzett évfolyamunkból a
találkozón személyesen 17 (5 Kanadá-
ból) fõ tudott megjelenni 

Találkozónk szeptember 7-én, déle-
lõtt a Fõépület II. termében kezdõdött.
Utolsó, közösen hallgatott elõadásun-
kat 1956. október 24-én délelõtt ebben
a helyiségben tartotta Lámfalussy pro-
fesszor. Évfolyamunkat a MEFESZ veze-
tõségében képviselõ Nagy László elõ-
adás közben lépett be a terembe és kér-
te az elõadó hozzájárulását, hogy az év-
folyam kivonulhasson az Egyetem terü-

letének õrzésére. Évtizedek múltán is
emlékeztünk szeretett professzorunk
megfontoltságra figyelmeztetõ, támoga-
tó szavaira.

A hagyományos koszorúzások a
Wilckens-emlékmûnél kezdõdtek.
Illyés Benjamin, a hazaiak valétaelnöke
tolmácsolásában nemcsak a hazai, fel-
sõszintû erdõmérnök-képzés elsõ okta-
tójára emlékeztek. Felidéztük a késõb-
bi, világszínvonalú ismereteket átadó
egykori neves tanárok, korszakokat
meghatározó gyakorlati szakemberek
munkásságát is. Az 1956-os emlékmû-
nél Nagy László, az egyetemi MEFESZ
vezetõségi tagja emlékeztetett hazájuk
és egyéni életük alakulását döntõen
meghatározó történelmi eseményekre.
Soraik közt megjelent Katona Sándor,
Sopron 1956-os rendõrkapitánya, aki a
diáksággal együttmûködve egyik meg-
határozó egyénisége volt a vértelen so-
proni forradalomnak. Ezt követõen
Grátzer Miklós, a kanadaiak valétaelnö-
ke az aulában elhelyezett két dombor-
mûnél a külföldre szakadt társak nevé-
ben fejezte ki tiszteletét a vancouveri fa-
kultást 1990-ben visszafogadó Alma
Mater iránt.

A tanácsterem elõtt, a Bartók által
megörökített õsi, kárpát-medencei bal-
lada, a Cantata profana szellemiségét
kifejezõ Szervátiusz dombormû koszo-
rúzásával zárultak a megemlékezések.
Orbán Júlia kiváló elõadómûvész drá-
mai erejû szavalata az emberiség, a ha-

za, évfolyamuk és egyéni sorsuk alaku-
lását meghatározó eseményeket meg-
rendítõ érzelmi hatással idézte fel a
részt vevõkben.

A tanácsteremben Bidló András dé-
kánhelyettes üdvözölte a jubilánsokat és
adott lényegre összpontosító tájékozta-
tást a Kar és az Egyetem helyzetérõl, a
fejlesztési elképzeléseikrõl. A ma is élõ
kilenc egykori tanárunk (Adamovich
László, Csanády Etele, Futó László, Gen-
csi László, Perlaki Ferenc, Rónai Ferenc,
Roxer Egon, Szy Ferenc, Vancsura Ru-
dolf) közül négyen tudtak részt venni a
találkozón. Kölcsönösen nagy élményt
jelentett Gencsi László, Rónai Ferenc, Ro-
xer Egon és Vancsura Rudolf személyes
megjelenése. Gencsi László köszöntõjé-
ben utalt arra, hogy a történelmi esemé-
nyek hatására különlegesen szoros, máig
élõ emberi kapcsolatok alakultak ki az
akkori tanári kar és a hallgatóság közt. 

Waldenos erdõmérnök-hallgatók által
felszolgált pezsgõ is hozzájárult az ünne-
pélyes percek oldott baráti beszélgetéssé
alakításában. A déli órákban a Nyugat ét-
teremben elfogyasztott ízletes ebédnél
folytatódott a diskurzus.

Délután, diákéveink csodálatos sop-
roni kora õszi napjaihoz hasonló idõjá-
rásban, sétáltunk a botanikus kertben.
Felkerestük egykori professzoraink, ta-
náraink mellszobrait. Mindegyiküknél
megállva, egymáshoz kapcsolódva
láncreakcióként tanulmányi éveink leg-
szebb pillanatai, komoly és anekdoti-
kus történetei kerültek elõ a közös em-
lékezetbõl. Azzal az érzéssel zárult ez a
délután, hogy szerencsénk volt: embe-
rileg és szakmailag is különösen érté-
kes, jellemformáló tanári karral kerül-
tünk kapcsolatba.

Este a Pannónia szálló Fehér termé-
ben találkoztak a jubilánsok. A patinás
környezetben ünnepélyes köszöntõk és
pezsgõs koccintás után kiváló vacsora
mellett folytatódott a közös emlékek
felidézése. A távollévõ évfolyamtársak
közül a találkozót 19-en köszöntötték.
Sokan személyes hangú levelekben fe-
jezték ki az egymás iránt érzett megbe-
csülés, és az összetartozás érzését. A va-
csora résztvevõi közt folytatódott a vál-
tozatos életpályák szakmai és családi
eseményeinek megbeszélése.

A program záróeseményeként szep-
tember 8-án a Tanulmányi Erdõgazda-

1956-ban „negyedéves” erdõmérnök
hallgatók találkozója

Egykori, 1956-ban negyedéves erdõ-

mérnök hallgatók 2013. szeptember

6-8. között tartottuk közös beiratko-

zásunk hatvanadik, jubileumi találko-

zóját. 76 fõs évfolyamunk a történel-

mi események sodrásában 1956-ban

megfelezõdött. A Sopronban végzet-

tek 1958-ban, 55 éve szerezték meg

diplomájukat, kanadai társaink pedig

egy évvel késõbb, Vancouverben. 
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ság hegyvidéki területére kirándultunk.
Köveskuti Zoltán erdészetvezetõ-he-
lyettes és az OEE helyi csoportjának tit-
kára tolmácsolta Dr. Jámbor László ve-
zérigazgató üdvözletét és adott tájékoz-
tatást a színvonalas szakmai munkáról.

A résztvevõket nagyon sok közös él-
mény kapcsolja ezekhez az erdõkhöz. A
Károly-magaslatról láttuk meg elõször az
akkor elérhetetlen távolságban csillogó

Schneeberget és gyönyörködtünk a sop-
roni tájban. Télen a közeli daloshegyi sí-
versenyek és a kilátóban kimért forralt
bor is oda csalogatott minket. A gyakor-
lati oktatás nagy része is ezekben az er-
dõkben „zajlott”. Felemelõ érzés volt a
kilátó melletti neves soproni botaniku-
sokat, az erdõ életét és a benne megva-
lósuló munkákat ismertetõ, újabban lét-
rehozott bemutató ház megtekintése. 

A Hidegvízvölgyben, az egyik leg-
szebb magyarországi erdõben Róth
Gyula, egykori professzorunk által be-
indított, ma már megújított és sikeresen
folytatott szálalási kísérletekkel ismer-
kedtünk meg. A kellemes erdei kirán-
dulás és a találkozó programja a brenn-
bergbányai templom alatt lévõ vendég-
lõben, kiváló vadpörkölttel zárult. Azt
követõen a búcsúzás nehéz percei kö-
vetkeztek. A közösen eltöltött három
nap gazdagította felejthetetlen, közös
emlékeinket és erõsítette hat évtizedes
barátságunkat.

A találkozót egy emléklap örökíti
meg. A középsõ erdészcsillagos motí-
vum Zádor Oszkár által rajzolt soproni
tablójukról származik. A beiratkozás
évét a soproni várostorony, a kanadai
társak végzését jelzõ indián totemosz-
lop pedig a Józsa László által rajzolt ka-
nadai tablójukon szerepel. A hátérben a
Fõépület 1953-as fényképe (Illyés B.)
Az 1953-ban beiratkozottak közül 76-an
szereztek diplomát Sopronban (S), Van-
couverben (V), illetve egyikük Német-
országban (G). Az emléklapot Tompa
Zsolt (Lõvér-Print) szerkesztette.

Kép és szöveg: Illyés Benjámin

Kiemelt kormányzati feladat a
természetjárás támogatása

A százéves Magyar Természetjáró Szö-
vetség jubileumi ünnepe

Fontos és kiemelt kormányzati feladat-
nak nevezte a természetjárás támogatá-
sát Balatoni Mónika, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM) társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs államtitká-
ra szombaton, a Magyar Természetjáró
Szövetség megalakulásának 100. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepséget
megelõzõ sajtótájékoztatón. Az államtit-
kár elmondta: a Bejárható Magyaror-
szág Keretprogram összefogja a gyalo-
gos, a kerékpáros, a lovas, a kajak-kenu
és a vitorlás turisztikai területeket, il-
leszkedik a magyar gazdaságfejlesztés-
be, és a szabadidõ-turizmus ernyõjét je-
lentheti, az erdõtörvény módosítása pe-
dig – Európában modellértékûként – át-
járhatóvá tette az ország területét min-
den határ nélkül.

Forrás: MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ki-

emelt_kormanyzat_feladat_tamogatas

A vadászatra és erdõkre vonat-
kozó szabályok folyamatos kor-

rekciót követelnek
Az elmúlt három és fél évben jogsza-

bályok sorát hozták meg
A vadászattal és az erdõkkel kapcsolatos
szabályozás folyamatos korrekciót köve-
tel, és ez a munka csak akkor lehet hasz-
nos, ha az ágazat minden szereplõjével,
vadászokkal és erdészekkel állandó lesz
a párbeszéd a jövõben is – mondta Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter
kedden Tiszafüreden egy közösségi va-
dászház megnyitóján.

Forrás: MTI, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/vada-
szat_erdeszet_jogszabaly_korrekcio_folyamatos



Gödöllõi vadkörtefa lett az év
faegyede

Az OEE különdíját a teleki 300 éves
berkenyefa kapta

Egy gödöllõi vadkörtefa lett az „Év fája” az
Ökotárs Alapítvány szavazásán – tájékoz-
tatott a szervezet. Negyedik alkalommal

rendezte meg az Ökotárs Alapítvány az
„Év fája” versenyt, amelyben „különös
erõvel” bíró fák versengenek: képesek
egy-egy közösség, család vagy egy egész
település figyelmét megnyerni. A másik
különdíjat, az Országos Erdészeti Egyesü-
let elismerését egy 300 éves berkenyefa
kapta, ezzel együtt 30 ezer forint értékû tá-
mogatásban is részesült.

Forrás: MTI, Ökotárs Alapítvány
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/ev_faegyed_godollo



Az erdõgazdálkodás teljesíti az
uniós természetvédelmi elvárá-

sokat
Lezárta az Európai Bizottság a Natura
2000-es erdõk ügyében indított kötele-

zettségszegési eljárásokat
A magyar erdõgazdálkodás maradékta-
lanul teljesíti az uniós természetvédelmi
elvárásokat – közölte a Vidékfejlesztési
Minisztérium hétfõn az MTI-vel. A tárca
intézkedéseinek köszönhetõen lezárult-
ak azok a kötelezettségszegési eljárá-
sok, amiket még 2008 és 2010 között in-
dított Magyarország ellen az Európai Bi-
zottság a Natura 2000 erdõkben folyta-
tott túlnyomórészt illegális fakitermelés
miatt.

Forrás: MTI,VM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

dogazdalkodas_elvaras_unios
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A mai erdészgeneráció csak kevés
tagja ismerhette személyesen Tuskó
Ferencet, aki rövid ideig az erdõmér-
nökképzés egyik meghatározó alakja
volt, s 1956-ban több oktatótársával
és számos hallgatóval együtt nyugatra
kényszerült menekülni. A növénytani
oktatás kiemelkedõ személyiségérõl
villantunk fel életképeket születésé-
nek századik évfordulóján.

Állomásokban gazdag életút
Sopronig

Tuskó Ferenc 1913. szeptember 13-án
született a Nógrád megyei Diósjenõn.
Iskoláit szülõfalujában és Vácott, a pia-
rista rend gimnáziumában végezte, ahol
1932-ben érettségizett. 1932–1936 kö-
zött volt hallgató a soproni M. kir. Bá-
nyamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskolán,
majd annak jogutódján, a M. kir. József
nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnö-
ki Karán, erdõmérnöki diplomáját évfo-
lyamának jobbjai között vehette át.
Végzés után rövid ideig Fekete Zoltán
professzor mellett az akác fatermési
táblák összeállításán dolgozott, majd
fiatal mérnökként az egri érsekségnél.
1937–1939 között állami ösztöndíjas-
ként Németországba küldték a mün-
cheni egyetemre, hazatérése után Deb-
recen környékén az alföldfásítási prog-
ramba vonták be. Közben újból tanul-
mányútra küldték az eberswaldei egye-
temre, majd Lengyelországba, ahol a
balti homokdûnék erdõtelepítési prob-
lémáit tanulmányozta. 1939–1944 kö-
zött állami szolgálatot vállalt a bustya-
házi erdõigazgatóságnál, elõbb erdei
vasút és egyéb építési munkákban vett
részt, majd 1941-ben a legnagyobb er-
dõgondnokság vezetését vette át Brusz-
turán, a máramarosi lengyel határon. El-
sõ dolgozata is akkor, 1942-ben jelent
meg az útívek kitûzése tárgyában.
1945–1949 között erdõgondnok volt Ki-
rályréten a Börzsönyi Állami Erdõgaz-
daságnál. 1950-ben került tudományos
kutatóként az Erdészeti Tudományos
Intézethez Budapestre, ahol elsõ köny-
vét állította össze 1952-ben „Az erdõ
növényvilága” címen. Abban az évben
augusztus 21. és szeptember 2. között
részt vett Vácrátóton a ma már legen-
dássá vált, s Soó Rezsõ és Zólyomi Bá-
lint által szervezett növényföldrajzi tér-
képezési tanfolyamon. Ott került szoro-
sabb kapcsolatba a hazai botanikusok-
kal és a botanikával.

Sopronban az 
Erdõmérnöki Fõiskolán

1952-ben drámai történéseknek lehettünk
tanúi az Erdõmérnöki Fõiskolán. Az év
márciusában Fehér Dánielt, a Növénytani
Intézet igazgatóját – koholt vádak alapján
– felmentették az oktatómunka alól, s erre
a sorsra jutott több professzortársa (Gyõr-
fi János, Lesenyi Ferenc, Magyar Pál) is.
Az oktatási feladatokat az addigi Növény-
tani Intézet helyett felállított Növénytani
Tanszék látta el, amelynek vezetésével az
akkoriban odakerült Nemky Ernõ egyete-
mi docenst bízták meg. A megnövekedett
oktatási feladatok miatt pályázatot hirdet-
tek egy docensi és két tanársegédi állásra.
A docensi álláshelyre 1952. december 1-
jei kinevezéssel Tuskó Ferenc került. A
docensi kinevezéssel lehetõség nyílt az er-
dészeti növénytan szakosítására. Nemky
Ernõ az anatómiát, morfológiát és a növé-
nyélettant adta elõ, Tuskó Ferenc a nö-
vényrendszertant, dendrológiát és a nö-
vényföldrajzot oktatta, ezen kívül 1953-tól
a botanikus kert vezetésével is õt bízták
meg. Tuskó Ferenc jó szervezõképessé-
gû, agilis kolléga volt, munkásságának
súlypontját a botanikus kert fejlesztése ké-
pezte.

Nemcsak a szervezetben és a személyi
állományban, hanem a tárgyak tartalmá-
ban is történtek változások. Az oktatási
reform során a növényrendszertanból ki-
vált a dendrológia, mint önálló tantárgy,
és a növényföldrajz oktatása is szélesebb
alapokon önállósult, mindinkább a nö-
vénytársulási ismeretek irányába tolódott
el. A korábban oktatott Wettstein-féle
rendszerrõl a Soó-féle fejlõdéstörténeti
rendszerre tértek át. E változtatások vég-
rehajtásának irányítása Tuskó Ferencre
hárult. Az oktatási reform és feladatok, a
fõiskola tudományos igazgatóhelyettesi
posztja mellett egyebek között arra is ma-

radt ideje, hogy jegyzeteket írjon a hall-
gatóság számára. 1954-ben jelent meg az
„Erdészeti növényrendszertan” 241 olda-
lon, majd még ugyanabban az évben – a
vácrátóti tanfolyam és a közben kibonta-
kozó erdõtipológia hatására – az „Erdé-
szeti növénytan V. A növényföldrajz
alapjai különös tekintettel a hazai erdõtí-
pusokra” címû jegyzet 44 oldal terjede-
lemben. Utóbbit 1956-ban bõvített for-
mában 53 oldalon ismét kiadták. A felsõ-
oktatási jegyzetek mellett az erdészeti
technikumok számára 1953-ban kiadott
„Erdészeti növénytan” címû tankönyv
írásában társszerzõséget vállalt. Az õ ösz-
tönzésére és a kiadatás megszervezésé-
vel jelent meg a Növénytani Tanszék két
tanársegédjének könyve a Mezõgazdasá-
gi Kiadónál, Kiss Lászlótól a „Fenyõk” és
Vancsura Rudolftól a „Lombos fák és
cserjék” címen.

A Soó-féle fitocönológiai iskola,
amely Tuskó Ferencre is nagy hatással
volt, az 1950-es évek elején megkezdte
az ország egyes tájai növénytársulásai-
nak felvételezését, amelybe a Növény-
tani Tanszék is bekapcsolódott. A tan-
tervi foglalkozásokon kívül Tuskó Fe-
renc vezetésével jelentõs tudományos
diákköri munka bontakozott ki a Nö-
vénytani Szakkör keretén belül. Ezen
elsõsorban növénycönológiai ismerete-
ket kaptak az érdeklõdõ hallgatók, kö-
zülük néhányan (pl. Orlóci László Ka-
nadában) elismert kutatókká váltak.
Nem véletlen, hogy kandidátusi érteke-
zését is társulástani témában, „Magyar-
ország akácosainak cönológiai viszo-
nyai” címmel védte meg 1954-ben. A
nyilvános védés két opponense egyéb-
ként Soó Rezsõ és Zólyomi Bálint volt.

Az általa vezetett rendszertani rész-
leg kutatásai inkább dendrológiai vo-
natkozásúak voltak, pl. fenológiai adat-
gyûjtéseket végeztek a botanikus kert
fáin és cserjéin. Tuskó Ferenc 1954 tá-
ján kezdett el egzótákkal foglalkozni,
egyebek közt a duglászfenyõ hazai el-
terjesztésének lehetõségeit vizsgálva ar-
ról álmodozott, hogy milyen jó lenne
ezt a fafajt eredeti termõhelyén tanul-
mányozni. A kiszámíthatatlan emberi
sors játéka folytán aztán doktori (PhD)
értekezését Brit-Kolumbiában, a dug-
lászfenyõ hazájában készíthette el.

Az 1956. november 4-i exodus a Nö-
vénytani Tanszék életében is mély és
maradandó nyomokat hagyott. A tan-
szék kötelékébõl külföldre távozott
Nemky Ernõ egyetemi tanár, Tuskó Fe-

Száz éve született Tuskó Ferenc
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renc egyetemi docens, Szy Ferenc egye-
temi adjunktus és Csapody István egye-
temi tanársegéd. (Közülük Nemky Ernõ
és Csapody István késõbb visszatértek,
utóbbit Kiss László egyetemi tanársegéd-
del együtt 1959-ben „szilárd világnéze-
tük miatt” a Fõiskoláról elbocsátották.)

Kanadai magányban
Mint ismeretes, a Kanadában honra lelt
emigránsok 1957-tõl a vancouveri Uni-
versity of British Columbia (UBC) sop-
roni divíziójában folytathatták tanulmá-
nyaikat. Tuskó Ferenc ennek keretében
botanikát, dendrológiát és tipológiát
adott elõ a hallgatóknak. E mellett a
kinti elvárásoknak megfelelõen, 1963.

május 2-án megvédte PhD-értekezését
a brit-kolumbiai duglászfenyõ-állomá-
nyok változatosságán végzett vizsgála-
tai alapján. A soproni divízió megszûn-
te után 1964–1965-ben a kanadai erdé-
szeti minisztérium felügyelete alá tarto-
zó kutatóintézetbe került az Új-Found-
landi St. John’s-ba. Ott kutatóként Picea
fajok erdõmûvelési problémáival fog-
lalkozott. Váratlan halála 1965 decem-
berében, St. John’s-ban következett be.

Emberi jellemét két idézettel kíván-
juk felvillantani, két olyan kolléga né-
hány sorával, akikkel együtt választotta
az új hazát: „Egy ízig-vérig magyar,
egyenes jellemû, szókimondó kiváló er-
dész. Mindazok, akik közelebb kerültek

hozzá, megismerték sziklaszilárd ma-
gyarságát, kristálytiszta és férfias egye-
nességét, rajongó természetszeretetét
és féltékeny õrzõjét a selmeci hagyomá-
nyoknak.” (dr. Sziklai Oszkár); „Hamar
megbecsült erdész lettél, vezetésben,
tudásban, munkakedvben, szervezõké-
pességben egyaránt. Szellemi képessé-
geidhez kitûnõ fizikai erõd és örökös jó
kedved járult. Gyaloglásban, sítúrában,
vadászaton kevesen állták veled a ver-
senyt. Társaságban Te vezetted a nótá-
zást és nem kellett kétszer kérni, hogy
közismert szólódalaidat elénekeld.”
(dr. Jablánczy Sándor)

Dr. Bartha Dénes
Dr. Vancsura Rudolf

Nagysallérban – a közelmúltban felújí-
tott vadászházban – rendezte a SEFAG
Zrt. a hagyományos októberi megem-
lékezését. A „szokásos” ünnepi be-
széd helyett idén Hunyadkürti György
színmûvész verses összeállítását hall-
gatták meg a jelenlévõk. A torokszorí-
tó versek után néma csenddel emlé-
keztek meg a forradalom erdész hõse-
irõl.

A program második részében Barkóc-
zi István vezérigazgató vállalati kitün-
tetéseket adott át. Az 1992-ben alapí-
tott „Somogyi Erdõkért” kitüntetést –
amely egy aranygyûrûben testesül meg
– Merczel István mûszaki osztályveze-
tõ kapta. Merczel István erdõmérnök –
a cég tanulmányi ösztöndíjasaként –
1986-ban helyezkedett el a Somogyi
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaságnál. Az
elmúlt huszonhét év során több felelõs
beosztást töltött be – volt fahasználati
ágazatvezetõ fõmérnök, KIR és minõ-
ségügyi vezetõ, fahasználati osztályve-
zetõ, PR. és projektmenedzser, erdé-
szetpolitikai és ellenõrzési osztályve-

zetõ, majd 2012. január elsejétõl a mû-
szaki osztály vezetõje. És szinte min-
den területen kimagaslóan teljesített. A
„hivatalos” munkáján kívül, társadal-
mi/szakmai feladatokban is kiválóan
teljesít: titkára az OEE helyi csoportjá-
nak, és megalapítója, elnöke a Somogy
Megyei Erdész és Természetvédõ
Egyesületnek.

A SEFAG másik kitüntetésében, az
„Elismerõ oklevélben – mely egy havi
bérjutalommal jár – részesült: Petráko-

vics Károly (Barcsi Erdészet), Kárpáti
István (Csurgói Faipari Zrt.), Gold-
schmidt Antal (Marcali Erdészet), Né-
meth Csaba (Iharosi Erdészet), Szaka
László (Nagybajomi Erdészet), Csordás
Roland (Zselici Erdészet), Tímár Ba-
lázs (Kaposvári Erdészet), Druzsin
Lászlóné (Lábodi Vadászerdészet), Bez-
zeg Márta (Szántódi Erdészet), Kleno-
vics Anikó (Hotel Kardosfa), valamint
Kerész Tiborné (Központ).

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Aranygyûrû a somogyi erdõkért

Merczel István és Barkóczi István

2013. október 25-én a balassagyarmati
Nyírjesi Füvészkert árnyas füzes ligetében
leleplezték le a Wagner Károly-emlékkövet,
mely a Selmeci Akadémia egykori pro-
fesszorának kíván emléket állítani. Wagner
Károly a selmeci Akadémia segédtanára volt
1859-tõl, majd Divald Adolffal megalapította
az Erdészeti Lapokat 1862-ben. A Lapoknak
1873-ig társtulajdonosa, a kezdetektõl szer-
kesztõje és kiadója, élete utolsó hat évében
fõmunkatársa volt. Meghatározó szerepet
játszott az Országos Erdészeti Egyesület
1866. december 9-i megalakulásában, an-
nak második alelnöke volt. Az eredetileg
Selmecre, a Wagner füzesbe tervezett Wag-
ner-emlékoszlop Vörösné Baracsi Erzsébet tervei alapján, Mikle Tibor irányításával készült el, s
most átmenetileg megpihen Balassagyarmaton. Ha a szlovák hatóságok majd zöld utat enged-
nek a szobor felállításának, akkor boldogan fogják vinni az Alma Mater botanikus kertjébe. Ad-
dig is dr. Oroszi Sándor, az OEE Erdészettörténeti Szakosztály elnöke beszélt az ünneplõk elõtt
Wagner Károly életérõl, aki utat nyitott a magyar nyelvû oktatásnak Selmecbányán. Találóan kö-
vekkel jellemezte életének fordulópontjait, és a professzor emlékezetének fontos helyeit is. Az
igazán fontos dolgok megmaradnak, mert „Mert elfut a víz és csak a kõ marad, de a kõ marad.”
– idézte méltatásában Wass Albertet a szakosztály elnöke.

Lengyel László Zoltán
Kép: Nagy László

Wagner Károly-emlékkõ avatása
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Négyes csapatunk – Pallagi László, Fó-
nagypál Géza, Tóth Imre, Wágner Tibor
– 1989-ben nagy történelmi változások
idején járt Észak-Németországban. Palla-
gi akkor Tarnaleleszen volt erdészetve-
zetõ, egyben a Vállati Tanács elnöke, Fó-
nagypál az Építésvezetõség fõnöke,
Tóth Imre pedig felsõtárkányi erdészet-
vezetõ volt. Október 18-án délután az
egyik erdészházban fejezõdött be szak-
mai programunk, elköszöntünk a kerü-
let (Revier) gazdájától. Kis vártatva lélek-
szakadva rohant utánunk az erdész, és
nem titkolt örömmel, felszabadultsággal
kiáltotta: „leváltották Erich Honeckert!”
Kresse igazgató nem tudta feldolgozni
magában a rendszerváltást, zárkózottá
vált, kollégáival nem tartott kapcsolatot.
Mi sem találkoztunk vele többé. 

A kulcspozíciókban lévõ vezetõk
Honecker hívei voltak, viszont a lakos-
ság körében igen népszerûtlen volt. Ha-
marosan lebontották az NDK-rendszer
szomorú emlékét és jelképét, a Berlini
Falat.

1990-ben egyesítették a két német
államot, földindulásszerû változások in-
dultak a volt NDK-ban, az erdészetet is
gyökeresen átalakították, a nyugat-né-
met rendszerhez igazították.

Az évekig tartó átszervezések idején
kapcsolatunk szünetelt, 1995-ben jött
újra egy négyes csoport Egerbe, és ettõl
kezdve évenkénti váltással minden év-
ben találkoztunk. Az elsõ idõszakban
(2002-ig) rendszeresen repülõgéppel
utaztunk Berlinig, és ez alkalmat adott
arra, hogy mindig tegyünk néhány órás
látogatást a fõvárosban. A Brandenbur-
gi kapuról megõriztem egy fotót 1963-
ból, amikor Káldy professzorunk (a ké-
pen középen) vezetésével öten egyete-

misták (balról: Rakk Tamás, Molnár
László, Wágner Tibor, Májer Ilona, Ha-
lász Tibor) tanulmányúton jártunk a né-
meteknél. Két évvel azelõtt építették fel
a Falat elválasztva a város nyugati és
keleti felét. A látható korlátig közelít-
hettük meg a Brandenburgi kaput, mö-
götte húzódik a kép hátterében a hír-
hedt fal.  

1998-ban németországi utazásunkat
Berlinben fejeztük be, ugyanott készí-
tettünk felvételt, ahol 35 évvel azelõtt. A
csapatunk tagjai akkor (balról): Németh
Károly szilvásváradi erdészetvezetõ,
Vágner László fesõtárkányi erdészetve-
zetõ, Wágner Tibor fõmérnök és
Schmotzer András vezérigazgató. A
helyzet gyökeresen megváltozott: a fa-
lat már 1990-ben lebontották, a Bran-
denburgi kapun szabad lett az átjárás.

Megnéztük Berlin nevezetességeit,
lenyûgözõ látvány volt az a hatalmas
építkezés, amit a németek folytattak a
Bonnból áttelepült új fõvárosban. Ak-
kor épült a Potsdamer Platz közelében
egy teljesen új városrész.

Természetesen a németeknél és a
magyar odalon is mindig voltak vadá-
szatok. A ’98-as csoport részére egy
Dargun melletti erdõben szerveztek les-
vadászatot. A vadászat vezetõje kiosz-
totta a lesállásokat és magasleseket, el-
mondta, hogy Schmotzer vezérigazgató
úrnak – kivételes személyek részére
fenntartott nagyon jó – ún. „királyi” ma-

gaslest (Kõnigsitz) jelöltek ki. A vadá-
szat sikeres volt, minden állásból több
vadat ejtettek, sokat lehetett látni, egye-
dül a vezérigazgató volt az, aki még
csak nem is látott vadat a királyi helyrõl. 

Bámulatba ejtõ látványt nyújtanak az
1000 éves tölgyek Iwenack közelében.
Eddig minden magyar csopot ellátoga-
tott oda, hogy megcsodálja az Európá-
ban egyedülálló famatuzsálemeket,
ezért „iwenacki zarándokhelynek” ne-
veztük el.

A képen (balról): Rainer Köppe,
Wágner Tibor, Szalai Gábor pétervásá-
rai erdészetvezetõ, Jung László vezéri-
gazgató, Tóth László parádfürdõi erdé-
szetvezetõ.

Mecklemburg-Elõpomeránia bõvel-
kedik tavakban, ezeket folyók, csator-
nák kötik össze, ezáltal tórendszerek
alakultak ki. Néhány tavat mi is megláto-
gattunk, ezek közül a legnagyobb a Mü-
ritz Nemzeti Parkban található Müritz-tó.
Német kollégáink azzal kedveskedtek,
hogy mindnyájan kaptunk kerékpárt, és
a tó körül megépített kerékpárúton jár-
tuk körbe ezt a szépséges tóvidéket. 

Olyannyira megteszett ez a túra,
hogy bejelentettük, másnap kerékpár-
ral megyünk Rostockba. Persze, a 60
km-es út biciklivel már egy kicsit sok
lett volna.

Különös élmény volt számunkra a
lengyel határnál lévõ Usedom szigetén

Barátság a németekkel II.
1987 nyarán minisztériumunk ka-
pott egy levelet az NDK-ból, az
észak-németországi Neubranden-
burgból, hogy az ottaniak kapcso-
latba szeretnének lépni egy magyar
erdõgazdasággal, lehetõleg hegyvi-
dékiekkel. A felkérést Egerbe to-
vábbították. Dr. Kovács Jenõ, az ak-
kori vezérigazgató azt mondta, na-
gyon elfoglalt, nem tud idõt szakí-
tani erre. Az õ feladata sok más
fontos teendõ mellett az volt, hogy
– mint azt tréfásan megjegyezte –
„csapásokat mérjen az imperialis-
tákra”, ezért külföldi útjai elsõsor-
ban a nyugati országokba (Ausztria,
NSZK, Finnország) vezettek.

Tanulmányút Sopronból (1963)

Iwenacki tölgyek elõtt

35 évvel késõbb ugyanott

Kerékpárral a Müritz Nemzeti Parkban
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tett látogatásunk. Ez a sziget már a há-
ború elõtt is kedvelt üdülõhelye volt a
németeknek, a Keleti-tenger, a kiváló
homok, a szép belsõ tájak mind vonze-
rõt jelentettek. A sziget északi részén
Hitler épített egy földalatti titkos üze-
met, ott készítették a V-1 és V-2 rakétá-
kat, amelyekkel Londont akarták tönkre-
tenni. A Németországból fellõtt bombák-
kal nagy riadalmat keltettek, de jelentõ-
ségük csekély volt. A szigethez autópá-
lya-leágazást is építettek a németek.

A sok látnivaló közt említésre méltó
a Damerowi bölényrezervátum, az eu-
rópai bölények nagy csoportjával.

Utazásaink során kinti kollégáink
többször meghívtak bennünket ottho-
nukba, mindig igen nagy vendégszere-
tettel fogadtak. Voltunk Rainer Köppe
házában, meglátogattuk Rüdeger Neise
családját. Rüdiger és felesége Astrid az-
zal tiszteltek meg bennünket, hogy rög-
tönzött kürtkoncerttel alapozták meg a
hangulatot, ami hamarosan emelkedet-
té vált, magyar és német dalokat
kezdtünk énekelni. Amikor rázendítet-
tünk a „Wir lieben nicht die schönen
Damen” címû tréfás dalra, a két idõs
nagymama majdnem leesett a székrõl a
jóízû nevetéstõl.

A vadászatok utáni összejövetelek is
mindig jó hangultatban zajlottak, ott is
elõkerültek a vadászkürtök, az elejtett
vadak mindegyikének külön melódiájá-
val adták meg a tiszteletet. 

A következõ fotó már Magyarorszá-
gon készült az Egri Erdészet területén
lévõ Kálmán-hegyi úton, a 2500. km-
kõnél (országos összesített adat). 

Az emlékkõ az Egri Erdõgazdaság
több évtizedes kiemelkedó erdõfeltárá-
si ténykedését örökíti meg. A képen lé-
võ személyek (balról): Bernd Nagus-
chewski, Wágner Tibor, Rüdiger Neise,
Siegfried Jetschke, Fónagypál Géza,
Vágner László. Naguschewski életpá-
lyája jól jellemzi az NDK-ban történte-
ket. ’89 elõtt egy nagy állami csemete-
kertnek volt a vezetõje, nagy géppark-
kal, épületekkel, a rendszerváltás után
megvette a kertet, és saját tulajdonaként

mûködtette egyre romló eredménnyel.
Az történt, ami nálunk is gyakori volt, a
természetes felújítás térhódításával a
csemeteigény lecsökkent, Naguschew-
ski a kezdeti nagy lelkesedés után
kénytelen volt feladni.

Rüdiger Neise volt az, aki Rainer
mellett la egtöbbször kísért bennünket
Németországban, több alkalommal volt
nálunk is. Amikor a Dél-Mátrában a töl-
gyesek felújítását tanulmányozták,
Gyöngyösrõl a Városi Televízió is kinn
volt, a tv stábját feleségével, Astriddal
együttes kürtszóval fogadták. Rüdiger
apját, Horst Neisét szintén jól ismertük,
Wolfschule nevû kerületben volt „Revi-
erförster”, már nem él.

Siegfried Jetschke színes egyéniség, a
trópusi erdõk ismerõje és szakértõje,
hosszú ideig dolgozott Vietnámban, az
NDK kiköldötteként. Az egri Szép-
asszony-völgyben csillogtatta énekes te-
hetségét, amikor az egriek és a németek
között valóságos dalverseny alakult ki.

Fónagypál Géza építésvezetõ meg-
számlálhatatlan erdészeti út építését irá-
nyította az erdõgazdaság területén.

Vágner László a Felsõtárkányi Erdé-
szet vezetõje volt.

A német erdészek között sokan
szólaltatják meg magas fokon a vadász-
kürtöt, baráti találkozók, vadászatok el-
maradhatatlan tartozéka a kürtszó. Felvé-
telünk a Bükk-fennsíkon készült, amikor
a busszal érkezõ német csapatból hár-
man rögtönzött hangversenyt rendeztek.

A németek ma is emlegetik, hogy
amikor a kürtök megszólaltak, a közel-
ben legelészõ csipkéskúti ménes lovai
fülüket hegyezve méltóságteljesen
megindultak a kürtösök felé. Addig
nem tudtuk, hogy a lipicai lovak ennyi-
re zenekedvelõk.

2002-ben Rosta Gyula, Szabó Lajos
és Babiczki József – aki jól beszél né-
metül – társaságában a csapat vezetõje-
ként még kiutaztam Németországba,
ezután átadtam a stafétabotot Dobre

Csabának, az ifjabbik nemzedék képvi-
selõjének, aki ma a cég vezérigazgatója,
egyben az Erdészeti Egyesület Helyi
Csoportjának titkára. Úgy érzem, jó ke-
zekbe került a dolog, Csaba lelkesedés-
sel és kellõ német nyelvtudással vezeti
a kiutazó csoportokat, szervezi a néme-
tek programjait nálunk. A következõ
kép már az ifjabb nemzedék németor-
szági útján készült, amikor megálltak a
két országrész: Mecklemburg és Elõpo-
meránia határát jelzõ kis emlékhelynél.
A fotón látható: Üveges Zoltán, Borsó
Zoltán, Antal József, Dobre Csaba és
Rüdiger Neise.

A magyar programokban mindig
szerepelt barangolás az egri belváros-
ban. A fotón Dobre Csaba és természe-
tesen a németek vezéralakja Rainer
Köppe (baloldalt) a Lyceum elõtt.

Az utolsó kép, amit itt bemutatok, az
egriek 2010. évi németországi utazásán
készült. A képen balról: Dobre Csaba,
Garamszegi István, az Egri Erdészet ve-
zetõje, Szabó Lajos, a Nagybátonyi Er-
dészet vezetõje, Tóth Sándor mûszaki
vezetõ Parádfürdõn, Rüdiger Neise er-
dészetvezetõ, Dargun, Lutz Bockis er-
dõrendezõ, Malchin és Rainer Köppe.

A németekkel valamennyi erdésze-
tünket bejártuk, megismerhették az itte-
ni kollégákat. Rainer 12 alkalommal

A Kálmán-hegyi úton Kürtösök a Bükk-fennsíkon Városnézés Egerben

A két országrész határán
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Több évtizede már, hogy megismerked-
tem velük, és azóta figyelem a sorsukat.
Az elsõ találkozáskor sejtettem már,
hogy valami titok lappanghat körülöt-
tük. Mivel különbözõ magasságban, em-
bermagasságtól kb. 4 méterig van a tör-
zseken az elágazás, és egykori légveze-
tékre utaló nyomok nem láthatók, nem
ez okból vághatták le a csúcsukat. 

Arra gondoltam, hogy talán a háború
utáni karácsonyfahiány a csonkolások
oka. Abban az idõben ugyanis a keres-
kedõk már nem hozhatták vagonszám-
ra a Kárpátokból a karácsonyfának va-
lót, hazai karácsonyfakertek pedig még
nem voltak. Valószínûleg minden csa-
lád úgy segített magán, ahogy tudott.
Ott vágott az angyalka karácsonyfát,
ahol talált. Jól emlékszem, úgy 4-5 éves
lehettem, a hatalmas, gyönyörû kará-
csonyfánk egy alig másfél méteres tö-
mött kis boróka volt. Véletlenül hallot-
tam meg, amikor édesapám nevetve
mesélte édesanyámnak: az egész pia-
con csak egy kofánál volt két boróka,
és szerencsére a nagyobbikat sikerült
megvennie. Akkor ezt még nem értet-
tem, mert meg voltam gyõzõdve, hogy
a szép karácsonyfákat csak az angyal-
kák hozhatják.

Végül a sejtésemet tavaly nyáron ma-
guk a fenyõk igazolták. Az egyik kiszá-
radt, kivágták és a tuskóján kb. nyolcvan
évgyûrût számoltam meg. A fákat tehát
1930 körül ültették, és a „fordulat éveire”
lehettek 5-8 méteresek, amikor a csúcsu-

kat karácsonyfának levágták. Lemértem
a meglévõ fák egymástól való távolságát,
és közben a fák elmesélték a történetü-
ket. Még a fogatos világban fásították ezt
az útszakaszt. Szigetvár és Somogyapáti
között jegenyenyár-sort ültettek. Ez a
rész a Dráva síkjához tartozik, amely
szinte teljes egészében mezõgazdasági
mûvelés alatt áll, és csapadékban vi-
szonylag szegény. Somogyapáti és Hen-
cse között, a dimbes-dombos Zselicben
már kedveznek a természeti viszonyok a
lucfenyõnek. Ezen a mintegy 18 km-es
szakaszon 100 méterenként egy-egy lu-
cot ültettek váltakozva az út két oldalán.
A lucok közötti részekre pedig 20-30
méterenként ezüstjuhart, korai juhart és
hársfákat. A feltehetõen 180 lucból nap-
jainkra mindössze 21 fa maradt, mert a
többségük sajnos nem bírta ki a csonko-
lásokat. Egy akác- és egy gyertyánfa is
volt közöttük, amelyek a méreteik alap-
ján szintén az elsõ ültetésbõl valók. A fa-
sor gondozása a háború után abbama-
radt. A Hencse és Kadarkút közötti rövid
szakaszon, ahol az út részben erdõ mel-
lett halad és egy völgyet keresztez, nem
látni fasor nyomait, valószínûleg oda
nem is terveztek.

A megmaradt életerõs és különlege-
sen szép alakú lucok egy nehéz korszak-
ra emlékeztetnek, és arra is, hogy azt
megelõzõen elõdeink milyen gondosan
ültették és ápolták az országutak men-
tén a fasorokat. 

Dr. Tóth Aladár em.

Régmúlt idõk élõ tanúi mesélnek…

volt nálunk, azt mondtuk, neki ez a tér-
ség már második hazája. Az elmúlt év-
ben (2010) jelentette be, hogy a csopor-
tok vezetését átadja Rüdiger Neisenek,
akinek személye garancia arra, hogy a
barátság folytatódik.

Az erdõjárásokon kívül elvittük õket
Hollókõre, Ipolytarnócra, Lillafüredre,

Aggtelekre, Hortobágyra, a
környék fürdõibe, megmu-
tattunk sok-sok természeti
és építészeti nevezetessé-
get. Annyira jól érezték ma-
gukat, hogy a csereprogra-
mokon kívül még buszki-
rándulást is szerveztek a
német Erdészeti Egyesület
30 fõs csoportja részére.

Számomra nagy öröm,
hogy kollégáimmal együtt
megismerhettem Mecklem-
burg-Elõpomeránia szinte

egész területét. Nálunk errõl az ország-
részrõl keveset tudnak, többnyire a ten-
ger napos partjait és az északi hanzavá-
rosokat (Wismar, Rostock, Stralsund) is-
merik. Nekünk a kinn töltött hetes tur-
nék alatt alkalmunk volt az ország bel-
sejét, a nagy tavakat, a történelmi emlé-
keket megismerni, bepillanthattunk a

németek hétköznapjaiba, közel került-
ünk gondolatvilágukhoz. Amikor fel-
hívtam õket Egerbõl, így mutatkoztam
be: itt Wágner Tibor beszél Mecklem-
burg-Elõpomerámiából. Közéjük tatrto-
zónak éreztem magam. 

Az elmúlt 24 évben átélt eseménye-
ket, élményeket mind felsorolni nehéz
volna, itt csak néhány emlékezetes tör-
ténésre térhettem ki.

Most, amikor e sorokat írom – már túl
a hetvenen –, újra átélem német baráta-
inkkal együtt eltöltött idõket, jó szívvel
emlékszem vissza az élményekre.

Azok a facsemeték, amelyeket a né-
metek elsõ kiutazásunk idején ültettek,
ma már megnõttek, fákká cseperedtek,
mutatják az idõk múlását. Ha a fiatal
kollégák ellátogatnak azokba az erdõk-
be, talán ránk is emlékeznek majd, akik
elindítottuk ezt a barátságot.

Wágner Tibor

Rainer házában

A Szigetvár és Kadarkút közötti or-
szágúton mindig megcsodálom az
út melletti fák között lévõ lucokat.
Mindegyik kandeláberes. A közút
mindkét oldalán állnak, látszólag
rendszertelenül: néha egymástól ki-
sebb-nagyobb távolságokra, vagy
magányosan, csak egy-egy. Földhöz
közeli, de eltérõ magasságban vág-
ták le õket többször is, majd hirte-
len abbamaradt ez a csonkolás, és
6-8 ágú gyönyörû alakú fák lettek
belõlük. Szemre egészségesek,
csak néhány koronáján látszik a té-
li csapadék okozta sérülés.
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Az ülés helyszíne: Sopron, Hotel Szi-
eszta konferenciaterem.

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László alelnök, Mocz András ma-
gánerdõs alelnök, Szabó Vendel techni-
kus alelnök, Haraszti Gyula SZB elnök,
Cserép János, Gencsi Zoltán, Nagy Im-
re, Ripszám István, Szabó Tibor régió-
képviselõk (10 fõ).

Kimentését kérte: Csépányi Péter ré-
gióképviselõ

Tanácskozási joggal: Prof. Dr. Fara-
gó Sándor rektor, Prof. Dr. Lakatos Fe-
renc dékán, Lomniczi Gergely fõtitkár,
Nagy László fõszerkesztõ, Domokos Gá-
bor, Prof. Dr. Gencsi László, Greguss
László, Dr. Jámbor László, Jozwiak Ber-
nard, Dr. Kárpáti László, Kelecsényi Szi-
lárd, Kóródi Sándor, Köveskuti Zoltán,
Rosta Gyula, Stubán Zoltán, Vissi Géza.

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte az elnökségi ülésen
megjelent elnökségi tagokat, meghívot-
takat, köztük a TAEG Zrt. és az NYME
vezetõit és a Nyugat-dunántúli Régió
helyi csoportjainak képviselõit. Megál-
lapította, hogy az elnökség 10 fõvel ha-
tározatképes. A jegyzõkönyv vezetésé-
re Lomniczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hi-
telesítésére Haraszti Gyulát és Nagy
Imrét kérte fel. Fentieket, és az ismerte-
tett napirendet az Elnökség egyhangú-
an elfogadta.

Elsõ napirendi pont keretében Dr.
Jámbor László vezérigazgató beszámolt
a 2014. évi Vándorgyûlés szervezésé-
nek elõkészületeirõl. A programokat a
házigazda Soproni Helyi Csoport és a
TAEG Zrt. az Osztrák Erdészeti Egyesü-
lettel, a Nyugat-magyarországi Egye-
temmel és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
Igazgatósággal közösen valósítják meg.
Az idõpont 2014. június 13-14. A szállás
és a baráti találkozó helyszíne a Hotel
Lõvér és a Hotel Szieszta. A közgyûlés
helyszíne a Liszt Ferenc Mûvelõdési
Központ. Hat szakmai program lesz,
közülük egy magánerdõs témában,
Ausztriában. A szervezés során a költsé-
gek minimalizálására törekszenek. A
várható nagy érdeklõdésre tekintettel
már az év elején megnyílik a honlap, je-
lentkezési határidõ viszonylag szûk

lesz, és 600 fõben tervezik maximálni a
létszámot. Az Év Erdésze Verseny szer-
vezését a Vándorgyûlés elõtti idõpont-
ra, ahhoz kapcsolódva kezdik meg.

36./2013. (11. 21.) elnökségi
határozat: Az OEE elnöksége egyet-
ért a 145. Vándorgyûlés Szervezõ Bi-
zottsága által összeállított programja-
vaslattal, támogatja a létszám 600 fõ-
ben történõ maximálását.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A második napirendi pontban Nagy
Imre régióképviselõ röviden bemutatta
a régióba tartozó helyi csoportok éves
munkáját. Pozitívan értékelte a na-
gyobb csoportok mûködésének stabili-
zálódását, ugyanakkor vannak kisebb
csoportok, amelyek létszám problé-
mákkal is küzdenek. Felvetette a Sopro-
ni Hallgatói Helyi Csoport különállásá-
nak kérdését. A résztvevõ helyi csopor-
tok részletesen ismertették éves tevé-
kenységüket, melyek közül ki kell
emelni a Zalaegerszegi Helyi Csoport
által szervezett Erdõk Hete rendezvényt
vagy a Rába-menti Helyi Csoport gyûj-
tését a viski óvoda számára. Szintén ki
kell emelni a Soproni Csoport azon tö-
rekvését, hogy nevesítve megjelenje-
nek a különbözõ városi ünnepségeken.
Dr. Faragó Sándor rektor felajánlotta a
térség helyi csoportjai számára a nyug-
díjas- és szabadegyetemi programokon
való megjelenést. Zambó Péter elnök
örömét fejezte ki, hogy a csoportok a
létszám stabilizálódásáról és új belé-
põkrõl számoltak be, megköszönte a
tisztségviselõk e téren végzett áldoza-
tos munkáját. Lomniczi Gergely fõtit-
kár felhívta a figyelmet a helyi csopor-
tok rendelkezésére álló mûködési ke-
ret adta lehetõségekre, mivel a csopor-
tok eddig csak az idén rendelkezésre
álló összeg egynegyedét költötték el.
Emellett kérte a tisztségviselõket, hogy
az egyesületi híreketjuttassák el az Er-
dészeti Lapokhoz és a honlap szer-
kesztõségbe.

A harmadik napirendi pontban Dr.
Lakatos Ferenc dékán adott áttekintést
az Erdõmérnöki Kar tevékenységérõl.
Az oktatás öt szakon 753 hallgatóval fo-
lyik, közülük 350 fõ az osztatlan ötéves

erdõmérnökképzésben vesz részt. A
hallgatói létszám az utóbbi négy évben
25%-kal csökkent. Ezen belül csökken
az erdészeti szakközépiskolákból beke-
rülõk aránya az emelt szintû érettségi
hiánya miatt. A hallgatók átlagosan hat
és fél évet töltenek az egyetemen, ennyi
idõ alatt szerzik meg diplomájukat. A
kutatási tevékenység alapvetõen a
nagyléptékû pályázatok által meghatá-
rozott irányba halad, amely pályázatok
egyben a Kar költségvetésének több
mint felét képezik, közte a 74 oktató
bérének nagy részét.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár ismertette az
Alapszabály-módosítás kapcsán a helyi
csoportoknak és szakosztályoknak kül-
dendõ tájékoztató tervezetét, amely a
csoportok mûködésére vonatkozóan az
SZMSZ alapjait is képezné. A tájékozta-
tót megkapják a tisztségviselõk, és a
honlapon is olvasható lesz. A honlapon
olvasható minden helyi csoport és szak-
osztály bemutatása, és a könnyebb kap-
csolatfelvétel érdekében a tisztségvise-
lõk e-mail címe és az általuk megadott
postacím is felkerül. A következõ hóna-
pokban szükséges rendezni a helyi cso-
portokhoz pillanatnyilag nem tartozó
mintegy ötven tag helyzetét, valamint
az egyes szakosztályok által nyilvántar-
tott nem egyesületi tagok státuszát.

Az ötödik napirendi pontban a fõ-
titkár ismertette a következõ Küldött-
gyûlés napirendjét és elõterjesztéseit.
A legújabb ismeretek alapján elmond-
ta, hogy a Ptk. jövõ évi hatályba lépé-
se miatt május folyamán várhatóan
újabb, alapvetõen technikai jellegû
Alapszabály módosításra lesz szükség
a jogszabályi összhang megteremtése
érdekében.

37./2013. (11. 21.) elnökségi ha-
tározat: Az OEE elnöksége egyetért a
2013. november 28-i küldöttgyûlés
napirendjéhez kapcsolódó elõterjesz-
tésekben megfogalmazott határozati
javaslatok elõterjesztésével.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely az Egyesület I-X. havi gaz-
dálkodásának adatait ismertette. A nem
tervezett bevételeknek (pl. az ismét mû-
ködõ Wagner Károly Alapítvány támo-
gatása), az év végére mégis realizálódó
pályázatoknak, és a helyi csoportok ala-
csony keretfelhasználásának következ-
tében a tervezettnél jobban áll a költség-

EGYESÜLETI ÉLET

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2013. november 21-én, 15.00-kor kezdõdött ülésérõl
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vetés, bár az év végéig még nagyobb
költségtételek fognak felmerülni (pl. Er-
dészeti Lapok novemberi postaköltsége,
teljes színes nyomtatás költsége).

A hetedik napirendi pontban a fõtit-
kár ismertette a Kaán Károly Tanulmá-
nyi Verseny támogatásának lehetõsé-
gét. Az OEE az eddigi években az Erdé-
szeti Lapok elõfizetésével és anyagilag
is támogatta a 6-8000 fõnyi 5-6. osztá-
lyos gyereket megmozgató verseny
szervezését. Az erdõgazdálkodás és az
erdészek munkájának hangsúlyosabb
megjelenése érdekében kívánatos len-
ne a szervezéshez további segítséget
nyújtani, például be kellene vonni az
erdészeti erdei iskolákat a 2014. április
25-i döntõ terepi programjainak rende-
zésébe. Az együttmûködés a környeze-
ti nevelésben dolgozó pedagógusok
részvétele miatt az erdészeti iskolák
számára is hasznos.

38./2013. (11. 21.) elnökségi
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület az erdõgazdálkodók bevo-
násával közremûködik a Kaán Károly

Tanulmányi Verseny megyei és orszá-
gos döntõje résztvevõinek terepi prog-
ramja szervezésében, és szorgalmaz-
za az erdõgazdálkodás témájának mi-
nél nagyobb arányú megjelenítését az
országos döntõ feladatai között.

A szavazáson jelen van 10 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 10 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely tájékoztatta a je-
lenlévõket, hogy a nyár folyamán a
Kormány közvetlen tanácsadó testüle-
tévé átalakított Országos Erdõ Tanács
november eleji ülésén Zambó Pétert, az
Egyesület elnökét választotta meg elnö-
kévé. Szintén tájékoztatott arról, hogy a
MTESZ felszámolását az állami felszá-
moló vette át, az OEE hitelezõi igényét
közel száz hitelezõ mintegy kétmilliárd
forintos követelése között tartják nyil-
ván. Az egyesületi raktáron lévõ köny-
vek árusítása elkezdõdött, a maradék
adományként történõ szétosztása a ka-
rácsonyi idõszak után javasolt. Zambó
Péter elnök tájékoztatott az állami erdõ-

gazdaságok Erdészcsillag Alapítvány
részére nyújtott támogatásáról, amely
néhány évre ismét biztos alapot teremt
az alapítvány mûködéséhez. Ismertette
a honlapon indított Erdész Panteont,
amelynek tartalommal való megtöltésé-
hez és az ott szereplõk emlékhelyeinek
ápolásához a helyi csoportok aktivitását
kérte. Kiss László alelnök az Év Erdésze
Verseny gyõzteseit megörökítõ mátra-
füredi faragvány elkészítésérõl érdeklõ-
dött, melynek ügyintézését Cserép Já-
nos régióképviselõ vállalta. 

Ezt követõen Zambó Péter elnök meg-
köszönte az elnökség aktív munkáját, a
Nyugat-dunántúli Régió helyi csoportjai-
nak a részvételt, és az ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk: 
Haraszti Gyula

SZB elnök 
Nagy Imre

régióképviselõ  

EGYESÜLETI ÉLET

Az Erdészeti Lapok októberi számában
megjelent tudósításunk címe immár múlt
idõbe tehetõ, mert Springer Ferenc okle-
veles festõ-restaurátor mûvész avatott
munkájának köszönhetõen Könyvtárunk
20103. október 29-tõl megújulva õrzi a
Stetka Gyula által 1888-ben festett képet.
A festményre alig lehet ráismerni, amit jól
láthatunk, ha összehasonlítjuk az említett
és a jelen cikk fotómellékletét. A restaurá-
lás során nem csak a kép fõalakja bonta-
kozott ki eredeti szépségében, de annak
környezetében számos érdekes részlet is
élvezhetõvé vált, mint a háttérben látható
könyvek, a parketta, a fotel, vagy éppen
az egykori elnökünk kezében fogott Er-
dészeti Lapok korabeli száma.

Hálás köszönet az Országos Erdé-
szeti Egyesület vezetésének és az általa
újra mûködõképessé tett Wagner Ká-
roly Alapítvány támogatásának, hogy az
értékes, 125 esztendõs képet ismét régi
fényében láthatják a Könyvtárunkban
megforduló érdeklõdõk!

A következõ években, terveink sze-
rint, sor kerül a báró Tallián Béla egy-
kori egyesületi elnökünket és a Decrett
Józsefet ábrázoló festmények rendbe-
hozatalára is.

Dr. Sárvári János
A Könyvtár õre

Megújult Tisza Lajos portréja

Az Erdészcsillag Alapítvány közleménye

Az Erdészcsillag Alapítvány (Adószám: 18104927-1-41) 2013-ben öszszesen 1 570 000 Ft-ot
használt fel szociális segélyek kifizetésére, melynek pénzügyi forrásai: az Erdészcsillag Alapít-
vány SZJA 1%-ból kapott 312 538 Ft, valamint az alapítvány saját tartaléka 1 257 462 Ft. 
40 fõ kérelme érkezett be, 37 fõ 30 000-80 000 Ft között részesült támogatásban. 
Köszönjük támogatóink felajánlását.

Gémesi József
kuratórium elnök
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Herczeg Imre  
(1942–2013)

Herczeg Imre Kecske-
méten született 1942-
ben. Édesapja kerület-
vezetõ erdész volt a
Helvéciához közeli
Köncsög-pusztán. A
népes család – hatan
voltak testvérek, öt fiú
és egy leány – az apa
szolgálati lakásában, a

köncsögi erdészházban élt, így már kora gyer-
mekkorától megtapasztalhatta az erdészszak-
ma szépségeit és nehézségeit. Teljesen termé-
szetes volt, hogy az általános iskolát követõen
õ is erdésznek tanult. 1960-ban végzett a Sze-
gedi Erdészeti Technikumban, majd jelentke-
zett Sopronba, az Erdészeti és Faipari Egye-
temre. Elsõre nem vették fel, így a Kiskunsági
Állami Erdõgazdaság Bugaci Erdészeténél
kezdett el beosztott erdészként dolgozni.
Számára ez is igen jó iskolának bizonyult, mi-
vel felettese, az erdészet akkori vezetõje, a ho-
mokfásítás legendás alakja, a beosztottjaival
mindig szigorú Horváth László volt. Imre ké-
sõbb is gyakran és szívesen emlegette a buga-
ci években vele megesetteket. 

Továbbtanulási szándékát nem adta fel,
és 1963-ban sikerült is bejutnia az egyetem-
re. Az erdõgazdaság társadalmi ösztöndíja-
saként 1968-ban szerzett erdõmérnöki okle-
velet. Gyakornoki idejét a Kiskõrösi Erdé-
szetnél töltötte, ahol késõbb fahasználati
mûszaki vezetõvé nevezték ki.   

1979-tõl az Izsáki Sárfehér MgTSz erdé-
szeti ágazatvezetõjeként tevékenykedett, s
Izsákon is telepedett le. Töretlen szorgalma,
becsületessége és közvetlensége miatt a kis-
város köztiszteletben álló polgárává vált.
Munkája nyomán több száz hektár új erdõ
létesült a szövetkezet területén. A gyakorlati
erdõmûvelésben mindig kereste az egysze-
rûbb, eredményesebb megoldásokat. Ennek
jegyében mûködött közre számos talajjavítá-
si és növényvédelmi kísérletben. A mester-
séges erdõsítésekben addig általános talaj-
marós gépi ápolás visszaszorulásával az el-

sõk között alkalmazta a mezõgazdasági tár-
csát. Errõl ápolási tapasztalatcserét és bemu-
tatót is szervezett a szövetkezet területén. 

A rendszerváltás után a szövetkezeti er-
dõk szétosztását kezdetben nehezen vette
tudomásul. Elsõsorban nem is egzisztenciá-
lis okból, hanem inkább azért, mivel két év-
tizedes munkájának eredményét érezte ve-
szendõbe menni. Késõbb a helyi földkiadó
bizottság tagjaként az erdõket érintõ bizott-
sági döntésekben igyekezett érvényesíteni a
szakmai szempontokat. 

1998-tól 2003-ig az Állami Erdészeti Szol-
gálat Kecskeméti Igazgatóságán erdõfelü-
gyelõként dolgozott. Munkájában jól hasz-
nosította gyakorlati tapasztalatait, helyisme-
retét és szakmai kapcsolatrendszerét. 

Nyugdíjba vonulása után sem tétlenke-
dett. A magán-erdõgazdálkodás területén
mint szakirányító kezdett tevékenykedni.
Módszeresen látott neki az Izsákon és kör-
nyékén található gazdálkodó nélküli erdõk
bekapcsolásához az erdõgazdálkodás folya-
matába. Az erdõfelügyelõségi ügyfélfogadá-
sok elmaradhatatlan látogatójaként fáradha-
tatlanul intézte megbízói ügyes-bajos dol-
gait. Közben saját területén erdõgazdálko-
dott, több mint 50 ha erdeje volt. Különösen
büszke volt az Izsák melletti „Matyó” ho-
mokbuckáin saját kivitelezésben ültetett és
kezelt mintegy 15 ha feketefenyvesre.

Nyitott, jó kedélyû, közvetlen társasági
ember volt. Az egyesületi rendezvényeken,
szakmai összejöveteleken, tanulmányutakon
rendszeresen részt vett, hozzászólásaival és
kérdéseivel gazdagította és színesítette azo-
kat. Véleményét mindig nyíltan kimondta, ál-
láspontját elszántan védelmezte. Vissza-
visszatérõ kedvenc témájáról, szívügyérõl, a
Homokhátság vízrendezésérõl bármikor kész
volt bárkivel szenvedélyes eszmecserét foly-
tatni. A helyi csoportunk keretében mûködõ
Erdészklub munkájában is tevékeny részt vál-
lalt. 2011-ben kis tanulmányutat szervezett
mûködési területére, amikor is lelkesen is-
mertette a számára oly kedves vidék erdésze-
ti és más természeti látnivalóit. 

Feleségével közel 30 évet töltött boldog
házasságban, gyermekük nem született.

Nyár végi hirtelen rosszulléte nyomán ke-
rült kórházba és a gyilkos kór hetek alatt le-
gyûrte.  2013. október 29-én egy aranylóan
napfényes, csöndes délutánon több százan –
köztük nagy számban hajdani osztály- és év-
folyamtársai, egykori kollégái – búcsúztattuk
az izsáki református temetõ tölgyfái alatt.  

Imre barátunk, nyugodj békében! 
Bognár Gábor - Spiegl János 

Feleki Árpád
(1934–2013)

2013. június 25-én haj-
nalban váratlanul el-
hunyt Feleki Árpád er-
dõmérnök, biztonság-
technikai szakmér-
nök. 1934. október 24-
én született Kötcsén.
Szüleinek a kedves kis
somogyi faluban ve-
gyeskereskedésük

volt és kisebb fölbirtokon gazdálkodtak. Ár-
pád egész életében szeretettel gondolt szülõ-
falujára, történetének alapos ismerõje volt.
Édesapját 10 éves korában elvesztette a világ-
háborúban. 1947-ben a Bonyhádi Evangéli-
kus Gimnáziumban kezdte meg középiskolai
tanulmányait. Az édesapa nélkül maradt és az
államosítások következményeit szenvedõ
családja elvesztette anyagi hátterét, így kitûnõ
tanulóként korrepetálásokkal teremtette meg
tanulásának feltételeit.

1953-ban felvették az Erdõmérnöki Fõis-
kolára. Derûs egyéniségével, széles látókö-
rével, mûveltségével és barátságokat építõ
mentalitásával „Kamill” évfolyamunk egyik
meghatározó tagja lett. Jó tanulásának felté-
teleit itt is fizikai munkával kellett elõterem-
tenie. Selmeci hagyományaink fenntartásá-
ban szintén szerepet vállalt. Rendezvényein-
ken, szakestélyeinken mindig számíthattunk
rá. Ezekben az években alakult ki benne a
tarokkozás, e barátságokat fenntartó hagyo-
mányos játék szeretete és magas szintû gya-
korlása. Az 1956-os szántódi nyári gyakorla-
ton gyermekbénulásban betegedett meg. 10
hónapos kórházi kezelés után is béna ma-
radt a jobb lába. Egy év késéssel, 1959-ben
tudta megszerezni az erdõmérnöki diplo-
mát. Így két évfolyam is õrzi emlékét.

1959. augusztus 1-jétõl 1990. december
1-jéig, nyugdíjazásáig a budapesti Erdészeti
Tervezõ Irodában dolgozott. Precizitása, kü-
lönleges gazdasági érzéke jól hasznosult er-
dõgazdasági vállalatok mûszaki, organizáci-
ós és költségvetési terveinek készítésében.
Megszerezte a biztonságtechnikai szakmér-
nöki képesítést is. Terv- és üzemgazdasági
osztályvezetõként ment nyugdíjba.

Bár évfolyamunkkal csak három évet töl-
tött, mindig hozzánk tartozónak is vallotta
magát. Mikor fizikai állapota rosszabbodott,
legendássá vált erdélyi pálinkájával járult
hozzá jó hangulatunkhoz. Az 1956-ban kül-
földre távozott társainkkal mindig tartotta a
kapcsolatot, fõleg bonyhádi diáktársa, jó ba-
rátja Háhn Fülöp révén.

Alapos szakemberként, kiváló humorú,
igazi barátként õrizzük emlékét.

Illyés Benjámin

NEKROLÓG
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Persze a fennsík õrt álló köveit ost-
romolva és a hegység központi tö-
megének varázslatos világát járva,
a Bükk hegylábi peremének érté-
kes kistájain gyakorta egyszerûen
csak átutazunk. Pedig ezek a köz-
ponti hegytömeg „szélárnyékában”
megbúvó területek több figyelmet,
értõn kutató tekinteteket érdemel-
nének.  

A szinte falként emelkedõ Bükk-fennsík meredek leszaka-
dású északi oldalának közvetlen közelében – helyenként csak
egy patakvölgynyi távolságra – kiterjedt erdõségekkel borított,
szelíden hullámzó hegyvonulatok húzódnak a látóhatárig. 

A lágy formákkal jellemzett táj középpontjában, a kis-
fennsíki Látó-kõrõl is szemünkbe tûnõ, mégis alig hivalkodó,
de annál hívogatóbb Lázbérci-víztároló áll. Egy tó az erdõ bo-
rította hegyhalmok közepén. Ember alkotta víztükör, mely
mégis belesimul a tájba és feledteti velünk születésének kö-
rülményeit. Az Éles-kõ gerince által két ágra osztott mestersé-
ges 77 ha-os tavat, 1967 és 1968 között hozták létre, az akkor
még jelentõsebb iparvidéknek számító Sajó-völgy ivóvíz ellá-
tására. A Bán- és a Csernely-patak völgyzárógátas felduzzasz-
tásával, 18 méter legnagyobb mélységû, 6 millió m3 vizet be-
fogadó víztároló jött létre, amely a Kiskörei tározó megépíté-
séig az ország legnagyobb ilyen létesítménye volt.

Az alapvetõen ipari célok ellenére a mesterséges tó tájké-
pe csodálatos, hiszen a Malom-hegyese, az Éles-kõ és a Feke-
te-kõ meredeken leszakadó, erdõ borította hegyoldalai kö-
zött fekszik.

A víztározó közvetlen környezete már a létrehozás után fo-
kozottan védett területnek számított, mivel ivóvízbázist jelent. A
víztározó környezetét a hazánkban alig ismert nevû Upponyi-
szigethegység devon és karbon korszakából származó igen
idõs üledékeibõl felépülõ hegyek alkotják. A tározó északnyu-
gati végét az Alsó-völgy bejáratát alkotó Upponyi-szoros foglal-
ja el. A vadregényes völgy, ugyan alig 500 méter hosszú, de ki-
csiségében is erdélyi tájakat idéz. A Tordai-hasadékra emlékez-
tetõ „S” alakú szurdok, tektonikustörések mentén, vastagpados,

gyûrt, kissé átkristályosodott karbon
kori mészkõ rétegekben (az ún. up-
ponyi formációban) a Csernely-pa-
tak eróziója nyomán alakult ki. Ér-
dekessége, hogy a völgy két oldala
egészen eltérõ morfológiai képet
mutat, hiszen déli oldala csaknem
függõleges leszakadású mészkõfa-
lakból, míg az északi kopár, karsztos
karrmezõk sorozatából áll. Az itt

képzõdött kisebb barlangfülkékbõl jégkorszaki állatok csont-
jai kerültek elõ a múlt századi régészeti ásatások során. A szur-
dok sajátos domborzati adottságaiból eredõen, környezetétõl
eltérõ mikroklíma alakult ki, amelynek köszönhetõen számos
botanikai értéket fedezhetünk fel a sziklás oldalakon. A száraz
sziklagyepekre jellemzõen a pozsgásnövények szép számban
fordulnak elõ, különösen a kövirózsa és varjúháj félék uralko-
dóak, de néhány jégkorszaki reliktum is fennmaradt a kõtörõfû
félék családja közül.

Uppony községtõl nem messze található Köbölic-tetõtõl ke-
letre fekszik a Damassa szakadék. A Köbölic-tetõrõl északkeleti
irányba tartó vad vízmosásban a vulkanikus eredetû andezit kõ-
zet szokatlan típusú megjelenését láthatjuk. A lezúduló heves
csapadék nyomán kialakuló záporerózió, alámosta az alapvetõen
homokos, márgás meredek domboldalakat és ebbõl az anyagból
szakadtak ki, az ide lazán beágyazott lávablokkok, melyek alátá-
masztásukat elvesztve a vízmosás aljára zuhantak le. A völgytal-
pat beborító hatalmas sziklablokkok látványa különleges hangu-
latot kölcsönöz a meredek oldalak miatt amúgy is félhomályos
horhosnak. Az elzártság nyomán kialakult hûvös és nedves mik-
roklíma számos botanikai és zoológiai reliktumot rejt.

A teljesség igénye nélkül felsorolt tájképi, geológiai, hidro-
lógiai és botanikai értékek egyértelmû bizonyítékai, hogy ér-
demes felkeresni és nyitott szemmel bejárni e vidéket, a Bükk
„szélárnyékban”. Hiszen gyakran hajlamosak vagyunk a nagy
látványosságok mellett, nem észrevenni hazai erdõtájaink
sokszínû arcait.

Nagy László
Fotó: Gojkó Iván
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Függõleges falú fehér szirtek, ko-
mor bükk katedrálisok, borókások borí-

totta töbrök, dolina szaggatta hegyi kaszá-
lók. Kiterjedt vadvirágos rétek, boksák és mészé-

getõk, vadregényes barlangok, árnyas szurdokok és
nyáron is jéghideg karsztforrások, melyekbõl zúgó patakok

folynak a sötétlõ völgyek mélyén. Ez – nagyon tömören – a
„Bükki romantika”, amely mindenkit megérint, aki a szû-

kebb értelemben vett Bükk hegység tájain vándorol.



ARCHÍVUM

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt ve-
het igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi
szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu
oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013.
február 28-ig tartott. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kap-
ják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonat-
kozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866.
évfolyamában cikksorozat jelent meg,
„Állatélet erdeinkben” címmel. Az egy-
kori megfigyelések számíthatnak a ma
olvasójának érdeklõdésére is.

Az év utolsó hónapjában, deczember-
ben majdnem teljes nyugalom áll be az
állatvilágban. 

Már a mult hónap elragadta tõlünk a
késedelmezõ vándormadarakat mind,
most még a vöcsök is bucsut vesz tõ-
lünk, mihelyt az elsõ tartós fagy bekö-
vetkezik. A jóval elõre gondoskodó
természet azon gyermekeit,
kik nálunk maradván, és je-
len mostoha körülmé-
nyek közt elegendõ táplá-
lékra nem akadnának
(marmotta, hörcsög, pele,
szárnyas egerek sat.) mély álom-
ba burkolá, és ha a mult hó-
nap szép napjaiban egye-
seket még azzal láthattunk
elfoglalva, hogy lakjukat
szalmával, füvei stb. kikárpitoz-
zák, e hónapban már ilyféle munkák-
nak vége, mindnyájan már védve van-
nak a zordon idõ, a ravasz ellenség el-
len; legfeljebb csak az álhitü ember za-
varja fel némelyek nyugalmát, mint az
péld. Kárpátainkban a marmottával tör-
ténik. E szegény ártatlan állatot a föld
mélységébõl ásta ki a kárpáti lakos,
mert zsírját minden betegség ellen
használható, általános gyógyszernek hi-

szi. S igy történt, hogy Kárpátaink e
gyönyörû disze, a marmotta majdnem
végképen ki lett irtva. Jelenleg Kárpáta-
inkban alig létezik már nyolc marmotta
család s mégis mázsányi marmotta zsir
kél el egy év alatt. A szegény együgyû
kárpáti lakos nem tudja, hogy a csalfa
kuruzsoló marmottazsir-kereskedõk
neki tudja Isten minõ mindenféle el-
romlott zsirokat marmottazsir helyett,
drága pénzen eladogálnak. Egyrészt te-
hát ezen emberségi szempontból, más-

részt pedig a tudomány és hazai
fauna érdekében kötelessé-
günk a marmották pusztítását

akadályozni; mire tehát e lap
tisztelt olvasóit ezennel ünnepé-

lyesen föl is kérem.  Az állatvilág
legnagyobb része, mint már is

mondottuk, nyugvásban van
ugyan; de azért még van-
nak egyesek, kik az élet-

munkásság tetõpontját e
hónapban érik el; no-

vember végén és deczem-
ber elején párzik a vaddisznó; a

madarak közt pedig a keresztcsõr.  A
nõstény vaddisznók és a sertés legény-
ség, a fiatal kanok egész éven át együtt
járnak csoportosan, mig az öreg kanok
magános életet élnek. November végé-
vel azonban az öregek csatlakoznak a
csoportokhoz és a fiatal hímeket elûz-
vén, maguk igyekeznek a donnák ke-
gyeit megnyerni. A vadkan szerelmi
vallomása igen furcsa ugyan, folytono-

san és mint egy vadkanhoz illõ, nem
igen gyöngéden döfi szeretõit orrával,
ki azonban ezen érzékeny szerelmeske-
dést korántsem veszi rosz néven, sõt
szeretõje gyöngédségének még érzéke-
nyebb jelét is kedvesen tûri. A párzás-
nál t. i. a kan az elragadtatás perczében
fogait erõsen kedvese nyakába bocsát-
ja. Két egy czélra törekvõ vadkan közt,
a természet általános törvénye szerint,
harczra kerül a dolog, mely azonban a
harczoló felekre nézve soha veszélylyel
összekötve nincsen. A vaddisznó életé-
rõl még sok érdekest mondhatnánk, de
kis keretünkben maradván, térjünk
most a karácsonyfákat diszitõ madár-
hoz, a keresztcsõrhöz, mely az év akár-
mely hónapjában fészkel, még ha a hó
az ágakat is belepi és az erdõben min-
den élet elnémult. 

Nem bánja õ a zord idõt; keblében
örökös tavasz él, és bõ tápláléka levén,
mesterséges fészkét a hóvirágok közé
épiti. Valódi hazája ugy szólván nin-
csen, tápláléka miatt ugyan csakis a
fenyvesekben tartózkodhatik, de azért
megjelenése valamely vidéken semmi
szabályhoz kötve nincsen. Õ a czigány
a madarak közt. Egyszerre csak megje-
len valamely vidéken, rögtön otthono-
san találja magát, fészkel is, de egyszer-
re ismét csak eltûnik. Életmódját tekint-
ve, erdeink kajdácsának mondható, ba-
rátságos viselete miatt a hegyi lakosok
általános kedvencze, de még a mese is
sokat tud róla mondani.  

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/

00375/pdf/00375_571-
573.pdf

Állatélet erdeinkben X.
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. december)
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