


SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Láng Lajos
(Kisgaram (Zólyom vármegye) 1898. július 4. – 

Budapest, 1951. január)
Erdõmérnök, minisztériumi osztályvezetõ, vezérigazga-
tó, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke 1949-tõl,

majd elnöke 1950–1951 között.  

Sopronban szerezte meg erdõmérnöki oklevelét 1923-ban.
Napi béresként dolgozott a Magyar Királyi Faértékesítõ
Vállalatnál. Ezt követõen 1923-tól a Csákvár-gesztesi Es-
terházy hitbizomány erdeinek üzemterveit készítette el,
amelyeket 1927-ben elfogadtak és az erdõgondnokság ve-
zetõjévé nevezték ki. 

Ezt a tisztségét 1934-ig töltötte be. Ezután gróf Ester-
házy Móric Komárom vármegyei hitbizományi birtokán
lett erdõtanácsos. 

A II. világháború után rövid ideig a Földmûvelésügyi
Minisztérium Erdészeti Ügyosztályának vezetõje volt.
Ezt követõen 1948 szeptemberében a kaposvári és pécsi
erdõigazgatóságok felügyeletével bízták meg, majd
1949 februárjától részt vett az erdészet átszervezésében
és a Budapest Hegyvidéki-Dunaártér-Síkvidéki Erdõ-
gazdasági Nemzeti Vállalat vezérigazgatója, 1950-tõl
vezérigazgató-
helyettese lett. 

Az Országos
Erdészeti Egye-
sület 1949. évi
vezetõségválasz-
tó közgyûlésén a
három alelnök
egyike volt. Ezt
követõen pedig
az OEE elnökévé
választották meg
az 1950. február
12-i közgyûlé-
sen. E tisztséget
haláláig, 1951
januárjáig töltöt-
te be. Tisza Lajos gróf és Waldbott Kelemen báró után a
harmadik volt, aki tisztségben lévõ elnökként távozott el
az élõk sorából. 

Egyéves elnöksége nem hagyott, nem hagyhatott mély
nyomot az Egyesület életében, de a korabeli szûkre sza-
bott mozgástérben az Egyesület, az Egyesület lapjának
fennmaradása, továbbélése volt a legfontosabb cél, amit
minden erejével támogatott.

Sírhelye: Láng Lajos végsõ nyughelyét nem ismerjük.
Köszönettel várunk minden erre vonatkozó információt.

Kép: Erdészeti Lapok/EPA archívum

Lády Géza 
(Budapest, 1899. – Budapest, 1994.)

Vadas Jenõ-díjas, Bedõ-díjas erdõmérnök, minisztériumi
osztályvezetõ, az Erdészeti Tudományos Intézet igazgató-
ja, az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje 1948–50 között, az
Országos Erdészeti Egyesület alelnöke 1949-tõl, majd el-

nöke 1952–1954 között. 

Tanulmányait Sel-
mecbányán kezdte
és Sopronban sze-
rezte meg erdõ-
mérnöki oklevelét
1922-ben. Elõször
a Károlyi-urada-
lomban dolgozott
gyakornokként, se-
gédmérnökként
Füzéren, majd a
Szatmári Püspök-
séghez került, ahol
19 évig, egészen
1945-ig volt az ot-
tani erdõgazdaság
vezetõje.  

Ezt követõen a Miskolci Erdõigazgatósághoz került,
majd áthelyezték a MÁLLERD Központi Igazgatóságához,
ahol a Debreceni és Szegedi Erdõigazgatóságok központi
felügyelõje volt. 1947-ben Mihályi Zoltán egyesületi titkár
megkeresésére bekapcsolódott az OEE munkájába és meg-
határozó szerepe volt az egyesületi élet háború utáni újra-
indításában. 

Õ írta a bevezetõt az Erdészeti Lapok 1947. évi elsõ in-
duló számába és a Lapok fõszerkesztõje lett. Ekkor az
OEE-nek 800 állandó tagja volt. Késõbb, 1949-ben az Or-
szágos Erdészeti Egyesület alelnöke, majd 1952–54 között
annak elnöke lett. 

Bekerült a minisztériumba, ahol a Fásítási Osztályt ve-
zette, részt vett az országfásításban. Innen a Miniszterta-
nács Hivatalához került mezõgazdasági, erdészeti, vízügyi
elõadónak. 1953-tól az Erdészeti Tudományos Intézet meg-
bízott, majd kinevezett igazgatója.  

Az 1956-os forradalom leverésekor reformer, demokrati-
kus szellemû megnyilvánulása miatt az intézet igazgatói
posztjáról leváltották, majd kutatási témáinak lezárása után
57 éves korában kérte nyugdíjazását. 

Az ERTI fennállásának 40. évfordulójára kiadott Vadas
Jenõ-emlékérmet dr. Bondor Antal, az ERTI akkori fõigaz-
gatója személyes látogatás során adta át Lády Gézának. Az
Országos Erdészeti Egyesület 1992-ben Bedõ Albert-díjjal
tüntette ki egyesületi és kutatásszervezõ munkájáért.

Fõbb munkái: Zászlóbontás (Budapest, 1948), Megin-
dult az alföldfásítási tapasztalatcsere mozgalom (Budapest,
1949), Az erdõk szerepe az ország vízgazdálkodásában
(Budapest, 1956).

Sírhelye: Lády Géza sírhelyérõl nem rendelkezünk
pontos adattal. Köszönettel várunk minden erre vonatkozó
információt.

Kép: Erdészeti Lapok/EPA archívum
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A harmadik oldal
Nagy öröm számunkra, hogy az idén a
fennállásának másfél évszázados jubi-
leumát ünneplõ Országos Erdészeti
Egyesületet köszönthetjük az Erdészeti
Lapok hasábjain! Az Egyesület kezdetek
óta stratégiai partnere a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarának, egyike volt an-
nak a 12 szervezetnek, amelyek közös
listát állítottak a 2013-as kamarai vá-

lasztásokra, és az elsõk között volt, akikkel a Kamara együtt-
mûködési megállapodást írt alá.

Az ágazatot érintõ szakmai ügyekben azóta is folyama-
tosan egyeztetünk egymással, de együttmûködésünk az
Egyesülettel, illetve annak tagjaival más területeken is ered-
ményes.

Közösen hatékony válaszokat kell találnunk a gazdasági
fejlõdés, a technológiai forradalom és az urbanizáció okozta
problémákra. Elemi érdekünk, hogy megõrizzük, sõt, lehetõség

szerint bõvítsük természeti erõforrásainkat. Ez nemzeti kin-
csünkre, az erdõre különösen igaz.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának több mint 12 ezer
erdõ- és vadgazdálkodó tagja van. Nagyon fontos számunkra,
hogy véleményük, javaslataik és elképzeléseik megjelenjenek a
Kamara mindennapi munkájában.

Az erdõgazdálkodás a magyar vidékfejlesztés egyik kitörési
pontja, mivel az erdõ a magyar vidék meghatározó eleme. Így
volt ez már az Egyesület megalakulásának idejében is. Követve a
múlt jó példáját, az erdõgazdálkodásnak az eddiginél nagyobb
hangsúlyt kell kapnia a vidékfejlesztésben, mert nemcsak kör-
nyezetvédelmi és fenntarthatósági, valamint a jóléti szempontok
biztosítása miatt fontos, hanem jelentõs munkahelyteremtõ is.

Európa egyik legrégebbi szakmai civil szervezetének mun-
kájára, szakmai véleményére a jövõben is nagyban számí-
tunk, hiszen komoly kihívások állnak elõttünk: a vidéken élõ
lakosság megtartása, új munkahelyek teremtése, és az erdõk-
ben rejlõ gazdasági lehetõségek hatékony kihasználása, azaz
az értékteremtõ erdõgazdálkodás. E közös célok megvalósítá-
sához kívánok „Jó szerencsét”!

Gyõrffy Balázs, elnök
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Ilyen módszer a vegetatív úton jól szaporítható fafajok (nyá-
rak, füzek) szálvesszõinek géppel történõ fektetve ültetése.
Az ezen az elven mûködõ ültetõgép fejlesztésével foglalkozó
pályázat keretében vizsgáltuk a fektetve ültetett szálvesszõk-
kel létesült kísérleti ültetvény növény-egészségügyi állapotát.

Kísérleti terület
A háromismétléses fektetett dugványozási kísérlet 2013 tava-
szán létesült a NAIK Mezõgazdasági Gépesítési Intézet gödöl-
lõi telephelyén, 26 különbözõ genotípus (3 nemesnyár-fajta, 1
nemesnyár-fajtajelölt, 2 Leuce nyárfajta, 1 Leuce nyár kísérleti
klón, 14 fekete nyár kísérleti klón, 2 fehérfûz-fajta, 1 fehér fûz
kísérleti klón, valamint 2 kosárkötõ fûz kísérleti klón) felhasz-
nálásával. A telepítéshez a 2 méter hosszú karódugványokat
10, illetve 20 méter hosszú parcellákba ültettük, 2,7 méteres
sortávolságra. A parcellákban a fejlõdõ hajtások számának,
azok magasságának és mellmagassági átmérõjének, továbbá
az egyes genotípusok parcellánkénti dendromassza-hozamá-
nak felmérése mellett értékeltük azok toleranciáját is a fonto-
sabb kórokozókkal és károsítókkal szemben.  

Vizsgálati metodika
Az egészségi állapotot a projekt idõtartama alatt évenként
kétszer, kora nyáron és az õszi lombhullást megelõzõen,
szeptember végén, illetve október elsõ napjaiban felvételez-
tük. A kora nyári felvételek jellemzõen tájékoztató jellegû
eredményeket adtak, megmutatva. hogy az ültetvényekben
mely károsítók jelennek meg az elsõk között és azok milyen
mértékû károsítása várható a kora nyári, legintenzívebb fej-
lõdési idõszakban. Az õszi felvételek eredményei ugyanak-
kor átfogó képet adtak a teljes vegetációs periódus során az
állomány növekedését leginkább befolyásoló kárformák
elõfordulásáról és a bekövetkezett károk mértékérõl. Az
õszi felvételek idején már valamennyi kártevõ és kórokozó
kártétele éves szinten értékelhetõ, hiszen a vizsgált növé-
nyek fejlõdése befejezõdött és a károsítók, kórokozók élet-
ciklusa is többnyire lezárult (ugyanakkor a tünetek még jól
azonosíthatók). 

A felvételezések során az egyes kísérleti parcellák vala-
mennyi egyedét megvizsgáltuk, a felvételi adatokat parcel-
lánként átlagoltuk. Az egészségi állapot vizsgálata kiterjedt a

lombozatra, valamint a törzsre és a gyökfõre is. A felvétele-
zéskor egyedenként meghatároztuk a lombvesztés mértékét
az ép, károsodást nem szenvedett lombozat levélfelületéhez
viszonyítva. A lombvesztés értékelésekor külön feljegyeztük
a kiváltó biotikus és abiotikus tényezõket (kórokozók, káro-
sítók, idõjárási tényezõk), az általuk elõidézett lombvesztés
mértékének megjelölésével. Emellett meghatároztuk a levé-
len elõforduló kórokozók elõfordulási gyakoriságát, azaz
hogy az egyedek hány százalékán található meg az adott kór-
okozó. Továbbá valamennyi vizsgált egyeden megállapítot-
tuk a kórokozók fertõzési intenzitását, az azok által borított
átlagos levélfelület alapján. A törzsön és a hajtásokon látha-
tó károkat szintén meghatároztuk, feljegyeztük. A felvétele-
zés során valamennyi parcelláról fotódokumentációt készí-
tettünk.

Azon fajtákat, fajtajelölteket és kísérleti klónokat, melyek
hajtásainak számát a kórokozókkal és károsítókkal szembeni
fogékonyság egzakt értékelhetõsége szempontjából nem tar-
tottuk elégségesnek, kihagytuk a vizsgálatokból. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

Növény-egészségügyi felvételezések tanulságai
fektetett dugványozási kísérletekben

Dr. Koltay András – tudományos fõmunkatárs, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 

Dr. Benke Attila – Tudományos munkatárs, NAIK Erdészeti Tudományos Intézet

Bár a rövid vágásfordulójú sarjaztatásos típusú fás szárú
energetikai ültetvényekkel kapcsolatos telepítési kedv –
elsõsorban a telepítési támogatás hiányában – az elmúlt
években számottevõen visszaesett, kis vagy közepes tel-
jesítményû aprítéktüzelésû kazánokra alapozott fûtési
rendszerek alapanyag-ellátásában számolhatunk velük a
jövõben is. Tekintettel arra, hogy az ilyen típusú ültetvé-
nyek gépi munkái közül a telepítés fajlagos költsége az
egyik legmagasabb, a hatékony, egyben olcsó telepítési
módszerek fejlesztése napjainkban is zajlik. 

1. ábra: Az ‘Agathe-F’ nemesnyár-fajta rozsdagombára erõsen
fogékony, parcellái az erõs fertõzés következtében már távolról
felismerhetõk voltak
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Vizsgálati eredmények
A 2014-ben és 2015-ben végzett felvételezések eredményei
alapján megállapítottuk, hogy a fektetett dugványozási kísér-
letekben mindössze néhány rovar- és gombafaj okozott ki-
sebb-nagyobb mértékû kárt. Közülük is elsõsorban a lomb-
károsító rovarok és kórokozók kártétele volt jelentõs, xilofág
rovarok, idõjárási tényezõk (pl. aszály), illetve apró és nagy
vad gyakorlatilag nem károsított a kísérleti területen. A vad-
kár hiánya a gödöllõi kísérleti terület zártságának volt kö-
szönhetõ. 

A rovarrágás miatti lombvesztés mértéke 2014-ben 5–15,
míg 2015-ben mindössze 1–5 százalék volt. A megfigyelt ro-
varkárok között kiemelt helyet foglalt el, mind gyakoriság,
mind a károk intenzitása szerint, a levelészek által okozott le-
vélvesztés. A levelészek károsítása többnyire azért jelentõs,
mivel már kora tavasszal megjelennek és több nemzedékük
is kifejlõdhet egy év alatt, ráadásul az imágók és az álcák egy-
aránt a leveleket fogyasztják. A leggyakrabban a nagy nyárle-
velészt (Melasoma populi L.) és a kis nyárlevelészt (Melaso-
ma tremulae F.) azonosítottuk. A füzeken a szegetthátú fûz-
levélbogár (Phratora vulgatissima L.) imágóit és lárváit ész-
leltük a legnagyobb számban. 

A levelészek mellett, elsõsorban a kora nyári idõszakban,
a levélsodrók (Byctiscus sp.) jelentek meg észlelhetõ mérték-
ben. A fajokra jellemzõ, hogy imágóik levélsodratot készíte-
nek, amelyben az álcák fejlõdnek. Tömeges elszaporodásuk
esetén a nyárasokban okozhatnak komolyabb károkat. A
vizsgált parcellákban 1-2 százalékban fordultak elõ.

A rovarkárokat vizsgálva, a károsodás mértéke szerint
nem találtunk számottevõ különbségeket az egyes fajták, faj-
tajelöltek és kísérleti klónok között. Csupán egy fekete nyár
kísérleti klón (Populus nigra ’120’) tûnt ki fogékonyságával,
egyedein két ismétlésben is az átlagosnál nagyobb levélkáro-
sodást (10, illetve 20 százalékos) észleltünk. 

A kísérletbe vont növényanyagon megjelent lombkárosí-
tók között szerepel a kígyóaknás nyármoly (Phyllocnistis suf-
fusella Z.) és a kígyóaknás fûzmoly (Phyllocnistis saligna Z.)
is, bár károsításuk mértéke elhanyagolható volt. 

A xilofág rovarok közül mindössze a tarka égerormányost
(Cryptorrhynchus lapathi L.) észleltük elszórtan a nyáregye-
deken.  A faj megjelenésére elsõsorban a gyengébb termõhe-
lyeken létesített ültetvényekben, két-három éves kor után le-
het nagyobb tömegben számítani. 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy egyes kórokozók már a
vegetációs idõszak elején megjelenhetnek a fejlõdõ nyár és
fûz fiatal hajtásain. A rovarkároknál megfigyeltekkel ellentét-

ben a kísérletbe vont genotípusok között jól regisztrálható
különbségeket tapasztaltunk a gombafertõzésekkel szemben
mutatott fogékonyság szerint. A levélgombák közül a nyár-
és fûzlevél foltosító gomba [Drepanopeziza punctiformis
GREMMEN, Drepanopeziza salicis (TUL. & C. TUL.) HÖHN.], va-
lamint a rozsdagombák [Melampsora populina (JACQ.) LÉV.,
Melampsora salicina (MOUG. & NESTL. EX DC.) DESM.] fordul-
tak elõ esetenként tömegesen. Ezek mellett a kora nyári idõ-
szakban Venturia-fajokat regisztráltuk kisebb számban a fia-
tal hajtásokon és leveleken. 

A kórokozók közül a legnagyobb mértékû károsítást a
rozsdagombák okozták a kísérleti ültetvényben, nyárakon és
füzeken egyaránt. A fertõzések mértéke az õszi felvételek
idején az egyes genotípusokon 0–90 százalékig terjedt,  míg
a fertõzési intenzitás (a levélfelületet elborító fertõzött levél-
részek átlagos aránya) egyes fogékony nyáraknál elérte a 90
százalékot. A gombafertõzésekkel, különösen a rozsdagom-
bával szemben kifejezetten fogékony volt két nemesnyár-faj-
ta (’Agathe-F’, ’Pannónia’) és egy fekete nyár kísérleti klón
(’KT Sótûrõ’). Hármuknál átlagosan 90 százalékos fertõzési
gyakoriságot, és ehhez kapcsolódóan 60–90 százalékos fertõ-
zési intenzitást észleltünk. A kísérletbe vont nyár és fûz geno-
típusok többsége közepesen fogékonynak bizonyult, 20–40
százalékban fertõzõdtek.  20 százaléknál kisebb fertõzöttsé-
get négy fûz genotípusnál regisztráltunk, közülük háromnál
egyáltalán nem jelentkezett rozsdagombára utaló tünet (az
egyes fajták, fajtajelöltek és kísérleti klónok rozsdagomba-fer-
tõzéssel szembeni fogékonyságának mértékét az 1. táblázat
tartalmazza).

A kísérletben megfigyelt másik gyakori gombabetegség a
Drepanopeziza-fajok okozta barna levélfoltosodás volt. Az
észlelt tünetek megjelenési aránya 0–50 százalék között vál-
tozott az egyes fajták, fajtajelöltek, illetve kísérleti klónok
egyedein. A legfogékonyabb genotípusokon az elõfordulási
gyakoriság elérte az 50 (egy egyeden belül, a teljes levélzet
arányában), míg a fertõzés intenzitása a 70 százalékot (a le-
velek borítottságát tekintve; a barna levélfoltosodással szem-
beni fogékonyság mértékét az 1. táblázat tartalmazza).

A barna levélfoltosodás és a rozsdagomba-fertõzések ese-
tenként együtt jelentek meg a növényeken. AVenturia-fajok
okozta hajtáselhalás tüneteit inkább csak az erre fogéko-
nyabb hazai nyárakon, valamint kisebb mértékben a nemes
nyárakon észleltük. Károsításuk mértéke azonban elhanya-
golható volt a másik két gombafajhoz mérten. 

Az egészségi állapotra vonatkozó vizsgálati eredményeink
alapján a kísérletben szereplõ füzek bizonyultak a területen
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2. ábra: A nagy nyárlevelész (Melasoma populi) imágója és álcája egyaránt a leveleket fogyasztja
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megjelent kórokozókkal és károsítókkal szemben a legtolerán-
sabbnak, rajtuk szinte nem is észleltük a gombafertõzés tüne-
teit. Egyedül a Salix alba cv. Drávamenti esetében lépett fel ki-
sebb mértékû Drepanopeziza punctiformis fertõzés, valamint
gubacslevél szúnyog okozta levéldeformáció. 

A levélvesztés mértéke is alacsony
volt a füzeken, egy esetben sem haladta
meg a 10 százalékot (a levélvesztést
minden esetben a levelészek álcái és
imágói okozták). Továbbá a füzek közül
is kiemelendõ a Salix alba ’Püspökla-
dány’ kísérleti klón, amely kórokozók-
kal és károsítókkal szembeni kimagasló
toleranciája mellett kiváló növekedést is
mutatott a kísérletben. Föld feletti fás
biomasszahozama 8,41 atrotonna/hek-
tár/2 év volt, ami 28 százalékkal haladta
meg a teljesítményben õt követõ fehér-
fûz-fajtáét. 

„Ez a tanulmány az Ültetvény létesí-
tési és szaporítóanyag-termesztési rend-
szer kidolgozása nyár- és fûzültetvé-

nyek energiamérlegét jelentõsen javító új fektetett dugványo-
zási technológiával címû KMR_12-1-2012-0176 számú pro-
jekt keretében, a Magyar Kormány támogatásával, a Nemze-
ti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technoló-
giai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.” 
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3. ábra: A képeken szereplõ három fûz genotípus kifejezetten ellenállónak bizonyult a különféle betegségekkel szemben

Salix alba ’Drávamenti’ Salix alba ’Püspökladány’ Salix alba ’Express’

1. táblázat: Fontosabb nyár és fûz genotípusok rozsdagombával és 
levélfoltosító gombával szembeni fogékonysága a felvételi adatok alapján 
(jelmagyarázat: + rezisztens vagy toleráns, a fertõzés mértéke 20% alatti; 

++ közepesen fogékony, a fertõzés mértéke 20 és 40% közötti; 
+++ erõsen fogékony, a fertõzés mértéke 40% fölötti)

Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemlé-
letû, környezettudatos szakemberek képzése, akik
a természetmegõrzés általános és sajátos felada-
tainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányítá-
sához és végrehajtásához szükséges elméleti tu-
dással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

A képzés 2016 õszén indul, idõtartama két félév,
félévenként háromhetes tanulmányi idõvel. 

Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

További információ: Dr. Csiszár Ágnes (Nyugat-
magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Nö-

vénytani és Természetvédelmi Intézet), 
tel.: (99) 518-114, email: csiszar.agnes@nyme.hu.
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tainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányítá-
sához és végrehajtásához szükséges elméleti tu-
dással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

A képzés 2016 õszén indul, idõtartama két félév,
félévenként háromhetes tanulmányi idõvel. 

Jelentkezési határidõ: 2016. július 31.

További információ: Dr. Csiszár Ágnes (Nyugat-
magyarországi Egyetem, Erdõmérnöki Kar, Nö-

vénytani és Természetvédelmi Intézet), 
tel.: (99) 518-114, email: csiszar.agnes@nyme.hu.



Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából páratlan könyvsorozatot indított útjára 2016. március 21-
én, az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából rendezett Bedõ Albert szoboravató ünnepségen.
Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyományait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja Oroszi Sándor erdõmérnök-törté-
nész szerkesztésében a magyar erdõgazdálkodás történetét képekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi albumsorozatát.
A magyar erdõk és erdõgazdálkodás másfél évszázados történelmét fogja át az a három kötet, amelybõl az elsõ ez év tavaszán meg-
jelent. 
150 év az erdõk életében nem nagy idõ, az ember számára azonban öt egymást követõ generáció elhivatott szakmai szolgálatának
az idõszaka. Nem véletlen, hogy a 2016-ban alapításának másfél évszázados jubileumát ünneplõ Országos Erdészeti Egyesület töb-
bek között e mû kiadásával kíván emléket állítani a jeles évfordulónak. 
A kiadványsorozat páratlan, eddig nem publikált szakmai archív anyagok közzétételével mutatja be a magyar erdészet események-
ben, fordulópontokban, kiemelkedõ személyiségekben gazdag fejlõdését. 
A történeti áttekintés képanyagokon, illusztrációkon és rövid képmagyarázatokon keresztül, nemcsak erdészeti szakmai kérdésekbe,
hanem az egyes kötetek által feldolgozott adott történelmi korszak hangulatába is segít betekinteni. A korabeli erdészet vizsgálata a
bemutatott idõszakok gazdasági, sõt politikai viszonyainak is jó tükre.
Oroszi Sándor könyvsorozata az 1867-es kiegyezéstõl a 20. századi rendszerváltásig hiánypótló értékkel dolgozza fel a magyar erdé-
szet képes történetét, emellett hû képet fest az Országos Erdészeti Egyesület adott korban végzett tevékenységérõl, az egyesületi tag-
ságot alkotó erdész szakemberek mindennapjairól. 
A sorozat második és harmadik kötete a két világháború közötti, majd a második világégéstõl a rendszerváltásig tartó idõszakok be-
mutatására vállalkozik, a közeljövõben.
A képes album könyvsorozat rendkívül igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készül, matt fóliázott kemény-
táblás borítóval, cérnafûzött kötészettel, teljes színes megjelenésben, 238x238 mm-es méretezéssel, csupán 1000 darabos pél-
dányszámban.

A „Magyar erdõgazdálkodás képes története” könyvsorozat frissen megjelent elsõ kötete 
már megvásárolható az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail:titkarsag @oee.hu, telefon: +36(1)201-6293) 5800 Ft/ kötet áron.

Dr. Oroszi Sándor: 
A magyar erdõgazdálkodás képes története – 1867–1918 – I. kötet

Jubileumi képes album könyvsorozat az OEE kiadásában
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A kártevõ rágcsálókat (egér, patkány), vagy ízeltlábúakat
(csótány, hangya, szúnyog) szinte mindenki irtani próbálja és
minden lehetséges módon védekezik a potenciális kártétel
ellen. A kistestû énekesmadarakat a legtöbben segíteni pró-
bálják, etetõk, itatók, költõodúk kihelyezésével. Kevésbé
kedveltek, de általában eltûrtek a nagyobb testû madárfajok,
mint a szarka, a vetési és dolmányos varjú, vagy éppen a csó-
ka. E fajok, fajcsoportok esetében általában igaz az, hogy vá-
rosi jelenlétükön senki nem lepõdik meg, kártételük esetén
pedig a károsult igyekszik legjobb tudása szerint megakadá-
lyozni a további károsítást. 

Ez a leginkább elfogadásra, beletörõdésre,  aktív és passzív,
de önálló védekezésre épülõ magatartás azonban egyáltalán
nem jellemzõ a napjainkban betelepedõ olyan fajoknál, ami-
lyen a róka, a nyest, vagy éppen a vaddisznó. Különösen ez
utóbbi esetében jelentõsek a részben a lakott területen kívül
gazdálkodó, vadászatra jogosultakon lecsapódó konfliktusok. 

Így van ezzel a Pilisi Parkerdõ Zrt. is, munkatársai mûkö-
dési területük számos helyén, de különösen Budán, a budai
agglomerációban és Szentendrén szembesülnek a vaddisznó
jelenlétével és kártételével. 

A konfliktusok csak tudatos gazdálkodással csökkenthe-
tõk, ehhez viszont megfelelõ ismeretek kellenek. A gazdálko-
dási lehetõségeket nagyban befolyásoló jogszabályi háttér és
a vaddisznó számára fontos városi vonzó tényezõk ismerete
nélkül nehéz eredményesen gazdálkodni. 

Ezt ismerte fel a Pilisi Parkerdõ Zrt., és a Szent István Egye-
tem Vadvilág Megõrzési Intézetével együttmûködve még
2011-ben vizsgálatsorozatot indított a budai vaddisznó „jelen-
ség” minél jobb megismerésére. A kutatási program során
elemeztük a gazdálkodás kereteit megadó jogszabályi hátte-
ret, továbbá vizsgáltuk a Budán elõforduló vaddisznók táplál-
kozási és területhasználati szokásait is.

A jogszabályi háttér
A vadgazdálkodásról az emberek többségének szinte kizáró-
lag a vadászat jut az eszébe. Nehezen értik meg, hogy az
egyébként általánosságban pusztuló természeti értékek mel-
lett, miért van egyáltalán szükség arra, hogy egyes egyedeket
lelõjenek. A mindenkori vadgazdálkodónak ezért egyszerre
kell megfelelnie az általános társadalmi elvárásnak – vigyáz-
zon minél jobban a természeti értékekre, vadásszon minél
kevesebbet – és egyes gazdálkodási ágazatok vélt, vagy jogos
igényeinek – vadásszon minél többet –, hogy a károk mini-
malizálhatók legyenek.

E kettõség mellett készült el az 1996. évi LV. törvény a vad
védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (to-
vábbiakban: vadászati törvény, illetve: Vtv) is. A törvény egy-
szerre próbálja megteremteni a természeti erõforrások, azaz
az õshonos vadfajok hosszú távú fennmaradásának feltétel-
rendszerét (nagy vadászterületek, hosszú távú tervezés, elle-
nõrzött hasznosítás, közigazgatási ellenõrzés, a szakmai
munka feltételrendszerének biztosítása), és a vadfajok által
okozott károk kártérítési lehetõségét is.

A vadászati törvény a fajok fenntartható hasznosításának
szigorú szabályaival teljes összhangban van Magyarország
Alaptörvényével: „A természeti erõforrások, különösen a ter-
mõföld, az erdõk és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, külö-
nösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védel-
mük, fenntartásuk és a jövõ nemzedékek számára való meg-
õrzésük az állam és mindenki kötelessége” (Magyarország
Alaptörvénye, Alapvetés P) cikk). 

A Vtv. vadkártérítési rendszerének legfontosabb szakmai
alapjai a következõkben foglalhatók össze:

a) a vadászható fajok értékes természeti erõforrások, állo-
mányaikkal gazdálkodni kell;

b) a gazdálkodási feladatokat az állam mint a vad tulajdo-
nosa szigorú feltételek mellett adja át a vadászatra jo-
gosultnak;

1 egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes (I.), 
2 egyetemi tanársegéd (II.), 
3 erdõgondnok, Budapesti Erdészet (III.), 
4 erdészetvezetõ-helyettes, Budapesti Erdészet (III.), 
5 termelési és természetvédelmi fõmérnök (III.), 
6 vadgazda mérnök (I.), 
7 vadgazdamérnök-hallgató (I.), 
8 egyetemi tanársegéd (I.) 
9 egyetemi tanár, intézetigazgató (I.)
(I.) Szent István Egyetem, Vadvilág Megõrzési Intézet 
(II.) Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, 
(III.) Pilisi Parkerdõ Zrt.

A vaddisznó budapesti elõfordulásának
jogi és biológiai háttere I.

Dr. Heltai Miklós1, Dr. Antal Csanád2, Kovács Ferenc3, 
Rácz Károly4, Csépányi Péter5, Nagy Anna6, 

Csókás Adrienn7, Schally Gergely8, Prof. dr. Csányi Sándor9

A város, a lakott terület régóta sajátos élõhelynek számít
sok faj számára. Az emberekkel a legkülönbözõbb okok
miatt együtt élõ fajok megítélése pedig gyakorlatilag min-
den esetben annak figyelembevételével történik, hogy je-
lenléte mennyire zavaró vagy káros a lakosok többségének. 
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c) sikeres gazdálkodás esetén a gazdálkodás bevételt hoz
a vadászatra jogosultnak;

d) a vadászatra jogosulthoz kerülõ bevétel az alapja a vad
által okozott károk megtérítésének;

e) a vad közös természeti erõforrásunk, fennmaradásá-
hoz mindenkinek hozzá kell járulnia, ezért a mezõgaz-
dasági és erdõgazdasági károk esetében is önrészt/ter-
mészetes fenntartási értéket határoz meg a károsult
számára.

A vadkártérítési rendszer az érintett felek rendszeres vitái, és
peres ügyei mellett is logikusnak és mûködõképesnek tekint-
hetõ. A viták elsõsorban a kárbecslés és a kármegosztás eseté-
ben jelentõsek, nem az elõírások alkalmazhatóságát kérdõjele-
zik meg. Mind jogszabályi hátterében és alkalmazásában, mind
a biológiai, vadbiológiai megítélésében lényegesen nagyobb
gondot okoz, amikor nem hagyományos vadkárról van szó. 

Vajon hogyan illeszkedik az említett vadgazdálkodási, jo-
gi és közgazdaságtani logikába, amikor vadászható fajok la-
kott területeken okoznak károkat? Pedig a szabályozás és a
kártérítési felelõsség erre is kiterjed, bár a paragrafus értelme-
zése nem egyszerû: „A vadászatra jogosult a vadászható ál-
lat által okozott kárért való felelõsség Polgári Törvénykönyv-
ben foglalt szabályai alapján köteles a mezõgazdálkodáson
és erdõgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríte-
ni azzal, hogy a vadászatra jogosult ellenõrzési körén kívül
esõ oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodá-
si tevékenység folytatásán kívül esõ okot kell tekinteni.”

Ez a szakasz a vadászatra jogosultnak a vadkáron (mezõ-
gazdasági és erdõgazdálkodási) kívüli további kártérítési fe-
lelõsségét határozza meg. Kiterjeszti a kártérítési felelõsséget
minden vadászható fajra, de véleményünk szerint egyben te-
rületileg korlátozza a felelõsséget.  A vadászatra jogosult kife-
jezés ugyanis csak vadászterületen értelmezhetõ. Csak a va-
dászterületnek van jogosultja, csak vadászterületen létezik
aktív vadgazdálkodás és ennek szakmai és közigazgatási el-
lenõrzése is csak ott értelmezhetõ. A törvény tehát ebben az
esetben is a szakmai alapfilozófiához igazodik. A kártelepí-
tést a vadászatra jogosultság lehetõségeivel köti össze (hiszen
abból származik a kötelezettség a vadfajok iránt és abból
adódik a bevétel lehetõsége is) és a vadászterülettel, ahol
bárki rendelkezhet vadászatra jogosultsággal. 

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) kártéríté-
si/felelõsségi elõírásai és logikája azonban különbözik a va-
dászati törvényétõl.  A 6. kötet 19. §-a [A felelõsség általános
szabálya] szerint: „Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles
azt megtéríteni. Mentesül a felelõsség alól a károkozó, ha bi-
zonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.” 

A Ptk. meghatározása természetesen nem vonatkozik a
vadkárra, hiszen egy õshonos faj létezése miatt (táplálkozás,
mozgás) bekövetkezett kártétel még akkor sem tekinthetõ jo-
gellenesnek, ha a vadászatra jogosultnak bevétele származ-
hat az adott faj/egyed jelenlétébõl. Ezért él a Vtv. és a Ptk. is
a kártelepítés lehetõségével. 

A belterületi károk esetében azonban a Ptk. 6:563. §-a [A
vadászható állat által okozott kárért való felelõsség] elõírásai
érvényesülnek: „(1) A vadászható állat által okozott kár
megtérítéséért az a vadászatra jogosult tartozik felelõsséggel,
akinek a vadászterületén a károkozás történt. Ha a károko-
zás nem vadászterületen történt, a kárért az a vadászatra
jogosult tartozik felelõsséggel, akinek a vadászterületérõl a
vad kiváltott. (2) A vadászatra jogosult mentesül a felelõsség
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenõrzési körén kívül esõ el-
háríthatatlan ok idézte elõ.”

Ez a szabályozás valószínûleg több problémát vet fel, mint
amennyit megoldani gondol. Ennek oka, hogy a kártérítési
felelõsség eldöntéséhez olyan ismeretekkel kellene rendel-
keznie a bíróságnak és a szakértõknek, amelyek valószínûleg
nem állnak rendelkezésre. Nézzük a három legjelentõsebb
problémát:

a) Ki és milyen vizsgálatok, adatok, információk alapján
dönti el, hogy egy adott vadfaj, adott egyede honnan,
hová váltott?

b) Mit jelent a vadgazdálkodásban az ellenõrzési kör? Ki,
milyen ismeretek alapján, hogyan fog errõl dönteni?

c) Mit jelent a vadgazdálkodásban az elháríthatatlan ok? Ki,
milyen ismeretek alapján, hogyan fog errõl dönteni?

Ráadásul a Vtv. és Ptk. együttes értelmezése jelentõsen kibõ-
víti a vadkár törvényi meghatározását, a kártérítési felelõsséget,
és eltekint attól a Vtv.-bõl következõ elvtõl is, hogy a természe-
ti értékek fenntartása közös, társadalmi felelõsségünk. A vad-
kárt ugyanis a lehetõ legtágabban értelmezi. Ennek a megköze-
lítésnek legjobban Kõhalmy Tamás (1990) vadkár definíciója
felel meg: céltudatos emberi tevékenységgel létrehozott embe-
ri javakban a vad által okozott mennyiségi hiány, vagy minõsé-
gi értékromlás.

A mezõgazdasági és erdei vadkárokon túl, bárhol (vadász-
területen kívül is) bekövetkezõ, vadászható vadfaj által oko-
zott, az említett meghatározásba beleillõ kárért a vadászatra
jogosult a Ptk. 6:563. §-a alapján teljes körû (objektív) felelõs-
séggel tartozik. A legfontosabb ellentmondások ebben a sza-
bályrendszerben a következõk:

a) Nem csupán azon fajok után kell helyt állni a károkért,
amik bevételeket hoznak, hanem minden vadászható
faj esetében. Ráadásul ezekben az esetekben a káro-
sultnak „önrésze” sincs. Azaz nem érvényesül sem a
természeti értékek fenntartásának közös elve, sem az,
hogy az fizessen, akinek esetleg bevétele van.

b) A kártérítési felelõsséget kiterjeszti olyan helyekre, te-
rületekre, ahol a vadászatra jogosult semmilyen tevé-
kenységet nem végezhet, vagy nem is része a vadász-
területének, mint a lakott területek.

c) Olyan meghatározást használ (kiváltó vad), aminek el-
lenõrzése a legtöbb esetben lehetetlen. Valójában a
vadfajokat csak mint a vadászterületeken élõ fajokat
értelmezi, fel sem merül, hogy ma már számos vadász-
ható és nem vadászható faj él folyamatosan lakott terü-
leteken.

d) Nem határozza meg, hogy mit tekint elháríthatatlan ok-
nak és azt sem, hogy mit tekint ellenõrzési körön belü-
li vagy kívüli tevékenységnek.

e) Alaphelyzetben úgy tekinti, hogy a vadászatra jogosult
teljes uralommal rendelkezik a rábízott vadfajok viselke-
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dése felett. Azaz a vadászatra jogosult meg tudja határoz-
ni, hogy az egyes fajok egyedei mikor, hol, mit csinálnak. 

f) Végeredményben a vadászható fajok jelenlétét úgy te-
kinti, mintha azok csak azért élnének az ország egyes te-
rületein, mert vannak vadászatra jogosultak, akik ráadá-
sul e fajok egyes egyedeinek mozgását, élettevékenysé-
gét teljes körûen felügyelni tudják és ezért ugyanolyan
teljes körben felelõsséggel is tartoznak értük. 

Magyarországon a lakott területeken konfliktusokat okozó
fajok három jogi kategóriába tartoznak: kártevõk (pl. pat-
kány, egér); védett fajok (pl. fakopáncs, denevérek; 1996. évi
LIII. törvény); vadászható fajok (pl. vaddisznó, nyest; 1996.
évi LV. törvény). A jogi besorolás egyben a gazdálkodás (ke-
zelés) és a kártérítési kötelezettség lehetõségeit is meghatá-
rozza.  A kártevõ fajok ellen gyakorlatilag bárki, bármilyen
módon felléphet, az okozott károkért nem lehet kártérítést
kérni.  A védett fajok okozta kártétel esetén a tulajdonos szin-
te tehetetlen. Csak a területileg illetékes természetvédelmi
hatóság engedélye esetén lehet a védett faj kárt okozó egye-
dét megzavarni, befogni, esetleg elpusztítani. A védekezés te-
hát erõsen korlátozott, ráadásul az okozott károkért, csak ak-
kor van elvi kártérítési kötelezettsége a természetvédelmi ha-

tóságnak, ha az érintett már kérte a hivatal beavatkozását, de
a hivatal ezt nem teljesítette [1996. évi LIII. törvény 74. § (4)],
és ezt nem tudta megfelelõen indokolni. 

A vadászható fajok esetében a jelenlegi általánosnak tekint-
hetõ jogértelmezés szerint a lakott területen kívüli vadászatra
jogosultnak van kártérítési kötelezettsége. Holott a lakott terü-
leten a vadászatra jogosult semmilyen tevékenységet nem vé-
gezhet, onnan bevétele nem származhat, az ottani körülmé-
nyeket – például a vadat vonzó élõhelyi feltételeket - nem be-
folyásolhatja. Mindezeket a tiltásokat jogi háttér is erõsíti. 

A lakott terület nem része a vadászterületnek. A  Vtv 8. §
(2) bekezdésében ez áll: „Nem minõsül vadászterületnek, és
a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen
kívül kell hagyni az azon található település közigazgatási
belterületét…”. Mivel a belterület nem része a vadászterület-
nek, ebbõl adódóan azon semmilyen vadgazdálkodási tevé-
kenység nem folytatható. 

A lakott területen vadászat és vadbefogás nem folytatha-
tó, a Vtv.56. § (1) bekezdése szerint „Vadászat a vadnak az
e törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madár-
ral, illetve magyar agárral és engedélyezett módon vadász
által, vadászterületen történõ elejtésére, vagy elfogására irá-
nyuló tevékenység.” Következésképpen nemcsak a bármilyen
eszközzel történõ vadászat, hanem a vad élve befogása is til-
tott tevékenység a lakott területeken, mert a befogás a tör-

vény meghatározása szerint vadászati tevékenység, amely la-
kott területen nem végezhetõ.

A vadászfegyvert tûzkész állapotba hozni lakott területen ti-
los, a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekrõl és lõ-
szerekrõl 38. § (1) bek. a) pontja szerint „lakott területen, közte-
rületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön
vadászlõfegyverét vagy sportlõfegyverét csak ürítve, tokban,
sportcélú rövid lõfegyverét üres tárral, a fegyver és a lõszer el-
különített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tá-
rolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni
minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lõfegy-
verhez, lõszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá”.

A kivétel lehetõségét ugyanezen rendelet 36. §-a határozza
meg. A hivatkozott paragrafus elsõ pontja szerint „Lakott te-
rületen a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, illet-
ve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon sú-
lyos károsodástól való megóvása érdekében – az elejtés helye
szerint illetékes rendõrkapitányság engedélye szükséges.” 

A jogszabályból az is következik, hogy a lakott területi vad
elejtését bárki kezdeményezheti, és a kapitányság engedélyé-
vel bárki el is ejtheti. Függetlenül attól, hogy a lakott terüle-
teken kívüli részeken vadászatra jogosult, vagy sem, annak
alkalmazottja, vagy sem. 

Ki kell emelni azt is, hogy a hivatkozott jogszabályi hely 2.
bekezdésének b) pontja egyben lehetetlen feltételt szab an-
nak, aki az engedélyt megkéri. Az engedély kiadása iránti ké-
relemnek ugyanis tartalmaznia kell „az elejtés pontos helyét,
idejét”. A vadon élõ állatok esetében azonban ez a feltétel va-
lójában nem betartható, így a jogszabályoknak megfelelõ en-
gedélykérelem sem adható be és következésképpen ilyen
engedély sem adható ki. 

A jogszabályi háttér miatt nemcsak elejteni, befogni, ha-
nem zavarni sem szabad a vadat a lakott területeken, az álla-
tok, vadfajok hajtása, vadászaton kívül ugyanis egyértelmûen
tilos. Azaz a hajtás mint tevékenység a vadászat (azaz az elej-
tés, elfogás) része és így tilos a belterületen, vagy jogellenes
zavarása a vadászható állatfajoknak. Ez utóbbi állítás oka a
vadászati törvény 28. §-a: „(2) A vadászaton kívül a vad nyu-
galmát mindenki köteles megóvni. Tilos vadászaton kívül a
vad fennmaradását bármilyen módon veszélyeztetni. (3) A
vad védelme érdekében tilos a vad búvó-, lakó, és táplálkozá-
si, valamint szaporodási vagy költési helyét zavarni”.

Mindezek alapján a vadászatra jogosultak belterületi kárté-
rítési felelõsségét nem tartjuk elfogadhatónak és indokolha-
tónak, hiszen:

• a vadászatra jogosult nem kezeli, és a törvény szerint
nem is kezelheti a belterületet;

• a vadászatra jogosult semmilyen vadászati, vadgazdál-
kodási beavatkozást nem tesz, és a jogszabályi háttér
miatt nem is tehet a lakott területen;

• mindezek miatt, a vadászatra jogosult üzemi körén kí-
vül esve semmit nem tehet, ha a lakott területen belül,
belterületen vadászható vadfaj fordul elõ alkalmilag,
vagy folyamatosan.

A vázolt ellentmondások, nehezen vagy egyáltalán nem
betartható elõírások egyaránt nehezítik a károsultak, a vadá-
szatra jogosultak, a peres ügyekben ítéletet hozók, azaz való-
jában minden érintett életét. A megoldás pedig az érintett
problémák egységes, a speciális terület (lakott terület) miatt a
kapcsolódó jogszabályoktól független, önálló szabályozása
lehetne, ami egyben egy új szolgáltatási terület, a városi vad-
gazdálkodás hazai kialakulásának is végre szabad utat adna.  

(Folytatjuk)
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Immár több évtizedes múltra tekint visz-
sza a genetikai markerek alkalmazása
az erdészeti szempontból jelentõs fafa-
jokkal kapcsolatos kutatásokban. Segít-
ségükkel egyes fafajok állományai, po-
pulációi vagy akár magtermesztõ ültet-
vénybõl származó szaporítóanyag-téte-
lek genetikai változatossága, fajok, faj
alatti egységek genetikai kapcsolata
éppúgy vizsgálható, mint például a mor-
fológiailag nehezen elkülöníthetõ fajok,
hibridek aránya elegyes állományokban.
Írásunkban egy egyedszintû azonosítást
lehetõvé tevõ módszer gyakorlati alkal-
mazásának eredményeirõl adunk szá-
mot a hazai nyár sarjújulat-összetételé-
nek vizsgálata kapcsán. 

A sarjújulat-összetétel vizsgálatára a Kis-
alföldi Erdõgazdaság Zrt. Gyõri Erdé-
szetének gazdálkodási területén talál-
ható Ásványráró 8F erdõrészletben ke-
rült sor.  A cél a felújítás során megje-
lent ’Villafranca’ és szürke nyár gyökér-
sarjegyedek elegyarányának a megha-
tározása volt.

Villafranca vagy szürke nyár?
A korábbi nemesítõ jelzése alapján ’I-58/
57’-es fehér nyárként is ismert, Olaszor-
szágban nemesített ’Villafranca’ (Popu-
lus alba cv. Villafranca) elsõsorban
gyors növekedése, valamint fás dug-

ványról történõ könnyû szaporíthatósá-
ga folytán terjed, terjedt el Magyaror-
szágon. A fajtát faültetvényekbe, de he-
lyenként díszfaként is telepítik. Ültet-
vényszerûen termesztve fatermése kö-
zepes nyárfa termõhelyeken megköze-
líti, határtermõhelyeken pedig akár
meg is haladhatja a nemes nyárakét. Te-
kintettel arra, hogy tisztán fehér nyár
származású, sarjegyedeinek elkülöníté-
se más fehér nyár vagy fehér nyár jelle-
gû szürke nyár sarjegyedektõl morfoló-
giai alapon nehézségekbe ütközhet. 

A 2014 elején tarvágással véghasz-
nált anyaállomány fafajösszetétele a ha-
tályos üzemterv szerint a következõ
volt: fehér fûz 49%, ’Villafranca’ 36%,
egyéb nemes nyár 10%, szürke nyár 5%.
Az erdészet szakembereinek megfigye-
lése szerint azonban a szürke nyár
elegyaránya jóval magasabb volt a vég-
használat elõtt, mint az üzemtervben
szereplõ érték (mintegy 30%), melyet a
tarvágást követõ vegetációs idõszak so-
rán megjelent gyökérsarjújulat összeté-
tele is igazolni látszott (megfigyelések
szerint a zömében Leuce nyár alkotta
újulatban igen magas volt a szürke nyár
egyedeinek az aránya). 

Emiatt az erdészet vezetése kezde-
ményezte az üzemtervi elõírás módosí-
tását a felújítási mód tekintetében ha-
zai nyár mesterséges felújításról hazai
nyár természetes felújításra. Ahhoz
azonban, hogy a hazai nyár újulat-
összetétele, vagyis a ’Villafranca’ fajta
elegyaránya a Leuce nyár újulatán be-
lül szabatosan meghatározható legyen,
genetikai vizsgálatra volt szükség,
amelyet a NAIK Erdészeti Tudományos
Intézet végzett el.

Változatos szakaszok
A genetikai vizsgálatokban alkalma-
zott módszerek jelentõs része a DNS
óriásmolekula nagy változatosságot
mutató szakaszainak elemzésén,
összehasonlításán alapul, azaz a mole-
kula teljes méretéhez képest egészen
kicsi, de annál informatívabb DNS-da-
rabokat vizsgál. 

A cél az ezen célszekvenciákban
meglévõ eltérések feltárása, ami végsõ
soron elvezethet egy adott egyed gene-
tikai ujjlenyomatának meghatározásá-

hoz. Az általunk alkalmazott módszer
rövid, 2-5 bázispárból álló szekvencia-
ismétlõdéseket vizsgál (a nevét is innen
kapta: SSR – Simple Sequence Repeat,
azaz egyszerû szekvenciaismétlõdés),
melyek átlagosan 20-40 bázispár
hosszúságú szakaszokba tömörülnek a
genom nem kódoló régióiban, egyenle-
tes eloszlásúak, és megfelelõ változa-
tosságot mutatnak. 

Minél több ilyen nagy változatosságú
helyet vizsgálunk párhuzamosan, annál
nagyobb az elemzés felbontóképessé-
ge, annál biztosabban tudjuk az egye-
deket, vagyis a vad populáció egyedeit
és az egyetlen genotípusból álló fajtát
elkülöníteni. A bemutatott vizsgálat so-
rán 8 ilyen érzékeny területet (génhe-
lyet) vizsgáltunk egyszerre, ami kellõen
nagyszámú kombinációs lehetõséget je-
lentett az egyedek elkülönítéséhez. 

Mintagyûjtés
Az Ásványráró 8F erdõrészletben a min-
tavétel idõpontjában jó minõségû, sûrû,
embermagasságot meghaladó méretû,
zömében Leuce nyár egyedekbõl álló
sarjújulat volt megfigyelhetõ (1. kép). 

Az erdõrészletben 2015 májusában
végezett levélmintagyûjtés alkalmával
összesen 80 Leuce nyár sarjegyedrõl
gyûjtöttünk növénymintákat (a minta-
vételi pontokat az 1. ábra szemlélteti).
A levelek kiválasztásakor figyelemmel
voltunk arra, hogy a genetikai szennye-
zõdések elkerülésére azok károsítástól
mentesek legyenek. Referenciaminta
céljára a NAIK ERTI Bajti Kísérleti Cse-
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metekertjében található központi törzs-
ültetvényben gyûjtöttünk ’Villafranca’
levélmintát.

DNS-kivonás és -vizsgálat
A genetikai vizsgálatokat a NAIK ERTI
Sárvári Erdészeti Genetikai Laboratóriu-
mában végeztük. A növényi DNS-t a fa-
gyasztva tárolt levelekbõl a QIAGEN
cég Dneasy Plant Mini Kitjével vontuk
ki. A több lépésbõl álló kivonási folya-
mat eredménye mintegy 200 μl nagy
tisztaságú DNS-oldat lett, melyet a to-
vábbi felhasználásig hûtve tároltunk. A
DNS-oldatból 50 μl-i mennyiséget mí-
nusz 80°C-on tárolunk tovább, hogy
megõrizhessük az egyedek genetikai
állományának további vizsgálatáig.  

Az SSR vizsgálatokhoz 8 primert hasz-
náltunk fel, melyek mindegyike poli-
morfnak bizonyult a vizsgált növény-
anyag tekintetében. A felhasznált prime-
rek a következõk voltak: WPMS09,
WPMS14, WPMS16, WPMS18, WPMS20,
valamint PMGC14, PMGC2060 és
PMGC2163.

A szelektív genomsokszorozást PCR
reakcióval (Polimerase Chain Reaction)
végeztük el. A PCR vizsgálatot követõen
a reakció sikerességét gélelektroforézis-
sel ellenõriztük. A felszaporított frag-
mentek elválasztása ABI PRIZMTM 3100
Genetic Analyzer készülékkel történt, a
keletkezett fragmentek hosszát Gene-
Mapper szoftver segítségével határoztuk
meg. 

Az egyedenként kapott alléladatokat
ezt követõen GenAlEx 6.5 szoftverrel
elemeztük. A program Multilocus alkal-
mazása segítségével meghatároztuk a
növénymintában elõforduló azonos al-
lélösszetételû egyedeket. 

Kiértékelés
A vizsgálatok során nyert alléladatok
alapján összesen 21 olyan gyökérsarj
egyedet azonosítottunk, melyek allél-
összetétele megegyezett a központi törzs-
ültetvénybõl gyûjtött ’Villafranca’ refe-
renciamintáéval. Ezek alapján a ’Villa-
franca’ fajta elegyaránya a felújítási te-
rületen a Leuce nyár egyedek között
26,25% lett. Az azonosított ’Villafranca’
egyedek elhelyezkedését piros színû
pontokkal a 2. ábra szemlélteti. 

Látható, hogy elsõsorban az Ás-
ványráró 8E erdõrészlettel határos ol-
dalon, valamint az erdõrészlet északi
szélén helyezkednek el a fehérnyár-
fajta egyedei.

Tekintettel a ’Villafranca’ egyedek
30% alatti elegyarányára, a Gyõri Erdé-
szet kezdeményezte az elõírt mestersé-
ges hazainyár-felújítás hazai nyár ter-
mészetes felújításra történõ módosítá-
sát a Vas Megyei Kormányhivatal Erdõ-
felügyeleti Osztályán. A kormányhiva-
tal a vizsgálati eredmények alapján en-
gedélyezte az erdõtervi elõírás módo-
sítását.

A vizsgálat során a ’Villafranca’ faj-
tán kívül összesen öt olyan genotípust
azonosítottunk, melyek egynél több
egyedben voltak kimutathatók. Az öt
csoportból négy esetében két egyed
mutatott azonos allélösszetételt (A, C,
D és E csoportok), míg az ötödik (B)
esetében 11 egyed alkotta a sarjcso-
portot (természetesen a mintázott
egyedeket figyelembe véve; a sarjcso-
portok tényleges kierjedése ennél na-
gyobb is lehet). A sarjegyedek elhe-
lyezkedését a 3. ábra szemlélteti (az
azonos sarjcsoportba tartozó egyede-
ket azonos színnel emeltük ki). 

Külön említést érdemel a 11 egyedet
magába foglaló B sarjcsoport, melynek
két legtávolabbi egyedének becsült tá-
volsága 130 méter. A sarjegyedek által
lefedett terület Digiterra Explorer 7 prog-
rammal becsült kiterjedése 0,4162 hek-
tár. 

A begyûjtött 80 minta vizsgálata so-
rán összesen 41 egyedi genotípust azo-
nosítottunk. Ennek elsõsorban az öko-
lógiai jelentõsége nagy, hiszen az er-
dõrészletben létrejött természetes Leuce
nyár sarjállomány genetikai változatos-
sága magasnak tekinthetõ. 

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI GENETIKA

1. ábra: Mintavételi pontok az erdõrészlet területén (a szegélyen található mintavételi
pontok az állományon belülre estek, csupán a helymeghatározás bizonytalansága
folytán kerültek a térképen az erdõrészlet határán kívülre)

2. ábra: Populus alba cv.’Villafranca’ egyedek elhelyezkedése az erdõrészletben

3. ábra: A kísérleti területen azonosított klóncsoportok elhelyezkedése
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Az utóbbi hetekben, hónapokban az
írott és elektronikus sajtóban több-
ször, többféle megközelítésben is szó
volt a Nyugat-magyarországi Egye-
temrõl, esetenként az Erdõmérnöki
Karról is. Valószínû, hogy e híreket ki-
emelt figyelemmel követték az Erdé-
szeti Lapok olvasói is. 

Az elmúlt idõszakban minisztériu-
mi/egyetemi döntést követõen jelentõs
átalakuláson esett át az egyetem és ez
jelentõsen érinti az Erdõmérnöki Kart
is. Az egyetem szempontjából lényeges
változás volt több kar kiválása. Kezdõ-
dött 2014-ben a Geoinformatikai Kar
(GEO, Székesfehérvár) távozásával, és
folytatódott 2016. januártól a mosonma-
gyaróvári (Mezõgazdasági és Élelmi-
szertudományi Kar, MÉK) és a gyõri
(Apáczai Csere János Kar, AK) karok ki-
válásával, illetve a gyõri Széchenyi Ist-
ván Egyetembe való tagozódásával. A
valamikor kilenc karra tagozódó Nyu-
gat-magyarországi Egyetem így jelenleg
hat karral mûködik. Bár döntés volt a
szombathelyi karok rövid távú (2017.
december 31-ig történõ) maradásáról, a
közép- és hosszú távú tervek ebben az
esetben (is) erõsen bizonytalanok.

Még egy jelentõs változást kell ki-
emelni. Az egyetemek korábbi egysze-
mélyes vezetése (rektor) helyett duális
irányításúvá alakították az intézménye-
ket. Az ún. akadémiai szféra (oktatás)
vezetõje továbbra is a (választott és kine-
vezett) rektor, míg a mûködtetésért, illet-
ve a „gazdasági feltételek biztosításáért”
a (miniszterelnök által kinevezett) kan-
cellár felel. A duális vezetésrõl már közel
másfél éves tapasztalattal rendelkezünk.

A vezetõi rendszer ettõl az évtõl ki-
egészült egy tanácsadó testülettel (hiva-
talos nevén konzisztórium), melynek
legfõbb feladata az intézmény stratégiai
döntéseinek megalapozása, valamint a
gazdálkodási tevékenység szakmai tá-
mogatása és ellenõrzése. A konzisztóri-
umnak a rektoron és kancelláron kívül
három ’külsõs’, a felsõoktatásért felelõs
miniszter által kijelölt tagja van, a NymE

esetében: Zambó Péter, Kónya István
és Tancsics Róbert. Külön öröm szá-
munkra, hogy e testület tagja az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület elnöke! 

Ezzel párhuzamosan a jogszabályi
környezet is folyamatosan változik. A
nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényt (Nftv.) is több alkalom-
mal módosították. 2015-ben kormány-
rendelet [139/2015. (VI. 9.) Korm. rende-
let] határozta meg az alap- és mesterkép-
zési szakok új listáját. Ennek kidolgozása
során veszélybe került például a termé-
szetvédelmi mérnöki szak sorsa is. Átala-
kult minden szak, így az általunk oktatot-
tak Képzési, Kimeneti Követelményei
(KKK) is. Ez utóbbi dokumentum hatá-
rozza meg, hogy pl. egy végzett erdõ-
mérnök milyen tudással és képességek-
kel (illetve az újabb rendszerben
ezen túl milyen attitûddel, illet-
ve autonómiával és felelõs-
séggel) rendelkezzen. A
végleges dokumentum
véleményezésében részt
vállalt több szakmai szer-
vezet (OEE, MEGOSZ,
NÉBIH), illetve a szakmi-
nisztérium (FM) is – taná-
csaikat ezúton is köszönjük.
A jelen feladata, hogy az új KKK
alapján felülvizsgáljuk a mintatanter-
veket (milyen tantárgyak, milyen óra-
számmal kerüljenek oktatásra), illetve az
egyes tantárgyak tartalmát.

Egy kiegészítõ gondolat a Nftv-hez: az
átszervezések során felmerült az is, hogy
szükség van-e egyáltalán egyetemi karo-
kra. Jelenleg még vannak karok, de már
csökkentett hatáskörökkel és személyi
állománnyal. Az egyetemekre általáno-
san jellemzõ az erõs kancellári centralizá-
ció. A folyamat vége most még nem lát-
ható, és még csak nem is becsülhetõ.

Hogyan érintik ezek a változások
az Erdõmérnöki Kart? 

A változások egy része kisebb jelentõ-
ségû, de a hatások nagyobb részét már
a saját bõrünkön érezzük. 

Oktatás
Hallgatói létszámunk közel 60%-át ma is
az erdõmérnök-hallgatók adják (osztat-
lan mesterképzés), a további 40%-on
osztoznak a környezetmérnök-, termé-
szetvédelmi mérnök- és vadgazdamér-
nök-hallgatók (alap és mesterképzés-

ben). Annak ellenére, hogy a végzett er-
dõmérnökök a kar szakjai közül a leg-
jobb eséllyel tudnak elhelyezkedni, a je-
lentkezõk száma és ezzel párhuzamosan
a felvett létszám folyamatosan csökken. 

Ez együtt jár a bekerülõ hallgatók ál-
talános tudásszintjének csökkenésével
is. Nem véletlen, hogy nagy a lemorzso-
lódás, és az 5 éves képzést átlagosan 6,5
év alatt végzik el a hallgatók. A csökke-
nõ jelentkezéseket részben lehet magya-
rázni a demográfiai hullámvölggyel (ami
még pár évig eltart), de a hasonló sza-
kok széles kínálata is nagy eltérítõ erõvel
rendelkezik (különösen, ha valami hang-
zatos névvel látják azokat el).

Nehezíti a szakközépiskolákból to-
vábbtanulni akarók helyzetét, hogy a fel-
vételiként számító érettségi tárgyak közül

az erdõmérnöki szakon egyet emelt
szinten kell teljesíteni. Ez (fel-

méréseink szerint) csökkenti
a szakirányú szakközépis-
kolákból érkezõ hallga-
tók létszámát az utóbbi
években. 

Jó hír azonban, hogy
2017-tõl kezdõdõen lehe-

tõség lesz az erdészet és
vadgazdálkodás ismeretek

ágazati szakmai érettségi vizsga
emelt szinten történõ letételére

(5/2016 Korm. rendelet), így nem kell
majd pl. biológiából vagy matematikából
emelt szinten érettségizni a felvételihez.

Többször elhangzott, hogy az uniká-
lis erdõmérnök (és faipari mérnök)
képzésre igenis szükség van, azt a kü-
lönbözõ kormányzati szintek is támo-
gatják. Ennek ellenére több év alatt sem
sikerült elérnünk, hogy az állami ösz-
töndíjas hallgatók után kapott támoga-
tás az agrárképzések közötti legalacso-
nyabb szintrõl, akár egy kicsit is elmoz-
duljon felfelé. A kapott támogatás
messze nem fedezi a képzés költségeit.

A Nftv. elsõ megközelítésben kedve-
zõ változásokat hozott – legalábbis ha
betû szerint értelmezzük az ott leírt ok-
tatói feladatokat. A jelen valósága vi-
szont az, hogy az elvárt oktatási teljesít-
mény közelíti, sõt bizonyos esetekben
eléri a közoktatásban elvárt óraszámot.
Itt viszont egyetemrõl/karról szeret-
nénk beszélni, ahol az oktatás csupán
egy része a mindennapi feladatoknak,
hiszen az oktatónak munkaideje egy
meghatározó részét kutatásra, illetve a

Quo vadis Erdõmérnöki Kar?
Prof. dr. Lakatos Ferenc1, Dr. Bidló András2, Dr. Jánoska Ferenc3

1 dékán, NymE Erdõmérnöki Kar
2 igazgatási és gazdasági dékánhelyettes,

NymE Erdõmérnöki Kar 
3 oktatási dékánhelyettes, NymE Erdõmér-

nöki Kar



tudományos és szakmai közéletben va-
ló részvételre kell fordítania.

Jelentõsen átalakult az oktatás admi-
nisztrációja is. Az ügykezelés már jó
ideje elektronikusan, a Neptun rend-
szeren keresztül történik, ennek követ-
keztében mára megszûnt a papíralapú
index; a ’rektori’, azaz méltányossági
vizsgát is csak a Neptun rendszerben le-
het kérni. A központba került, azaz ka-
ri szintrõl egyetemire lépett a tanulmá-
nyi osztály (Egyetemi Tanulmányi Köz-
pont). Ha valakinek másolatra, igazo-
lásra van szüksége, már ott kell kopog-
tatnia. Ez (megítélésünk szerint) a ko-
rábban jól mûködõ, hallgatóbarát
ügyintézésben (reméljük, csak átmene-
ti) nehézségeket okozott.

Feladatként most azt kaptuk, hogy az
országosan csökkenõ hallgatói létszám
mellett újabb, a kar profiljának megfelelõ
képzéseket kezdeményezzünk, részben
nyitva a nagyvilágra is (pl. földmérõ és
földrendezõ szak, idegen nyelvû képzé-
sek). Ez képzéseink valamennyi szintjét
érinti: az alap- és mesterképzést, a dokto-
ri és a posztgraduális képzést egyaránt.
Ennek részét képezi például az erdõgaz-
dasági dolgozók és az erdészeti szaksze-
mélyzet oktatásában, továbbképzésében
való részvétel is.

Kutatás
Hosszú évekig büszke volt a kar arra,
hogy bevételeinek 20-25%-a származott
kutatási feladatokból (pályázatok és

megbízások). Jelenleg ez az arány – az
oktatási támogatás csökkenésének is
„köszönhetõen” – megközelíti a 60%-ot
(?)! Ez már nem az a kategória, amire
büszke lehet az ember, hiszen alapve-
tõen oktatási intézmény vagyunk. 

Ez sokkal inkább mutatja azt, hogy a
csökkenõ állami támogatás ellensúlyozá-
sára kutatásokból próbáljuk finanszírozni
az oktatást (már ha engedik). Az elmúlt
évek nagy volumenû egyetemi pályázatai
biztosították a szükséges anyagi hátteret,
de ezek lezárultak, az újabbakat nehezen
fogadják el, illetve jelenleg még elbírálás
alatt vannak. A pályázatok deklarált célja
volt az intézmények fejlesztése (mind
eszköz, mind személyi oldalról) annak ér-
dekében, hogy az egyetem 2020 után már
az Európai Unió által meghirdetett pályá-
zatokon vegyen részt, versenyezve a töb-
bi európai ország egyetemeivel. A beru-
házások meg is valósultak, de a tartalom-
mal (munkával és kutatással) való meg-
töltés nehezen halad. Ennek legnagyobb
gátja a személyi háttér hiánya. A fiatal te-
hetséges oktatók és kutatók (akár már
hallgató korban is) máshol keresik boldo-
gulásukat. A kar által kínált életpályamo-
dell nem versenyképes a gazdálkodási,
igazgatási, vagy éppen más kutatási szfé-
rával szemben. Sõt, a karon több éve dol-
gozók számára sem.

Tovább rontotta a kar gazdálkodási
lehetõségeit a szakképzési hozzájárulás
megszûnése és az innovációs járulék
központosítása. Ezek korábban nagy

segítséget nyújtottak a kar oktatáshoz
kapcsolódó fejlesztéseihez, amelyek
kutatási pénzbõl nem voltak finanszí-
rozhatók. Arról nem is beszélve, hogy
ezek révén szoros kapcsolat alakult ki a
gyakorlat és az oktatás között, illetve a
kapott eredmények közvetlenül be-
épültek az oktatási anyagokba is.

A K+F+I tevékenységet rendkívül
megnehezítette és megdrágította az új
rendszer. A bevételek jelentõs elvonása
egyrészt ellenérdekeltté tették az érin-
tetteket, másrészt nagyon megdrágítot-
ták a munkánkat. Az adminisztratív ne-
hézségekrõl meg talán ne is beszéljünk.
Az életbe léptetett – esetenként erõsen
túlzó – fiskális szabályok lehetetlenné
teszik a mindennapi mûködést. 

Lehet-e ez alapján egyértelmû választ
adni a címben feltett kérdésre? Nehéz,
sõt talán lehetetlen is. Elnézve azonban
a többi intézmény (erdõgazdaságok, ER-
TI, ...) közelmúltban jelentkezõ nehézsé-
geit, velük együtt mi is csak a kedvezõ
változásokban reménykedünk. 

A támogatási szándékok elõbb-
utóbb konkrét formában (pl. pályázati
kiírásokban) is megjelennek, és ahogy
a korábbi években is sokszor pályáza-
tokon keresztül tudtuk finanszírozni az
oktatásunk jelentõs részét, a jövõben is
megtehetjük majd ezt. Különösen bízva
partnereink együttmûködésében és tá-
mogatásában. 

Ehhez kívánunk – magunknak is –
jó szerencsét! 
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Április 20-22-én a soproniak sikerével
ért véget az erdészeti és vadgazdálko-
dási technikus tanulók országos ver-
senye. Az OSZTV-t a Nemzeti Agrárka-
mara szervezésében a szegedi Kiss Fe-
renc Erdészeti Szakképzõ Iskola ren-
dezte. A versenynek a DALERD Zrt. Tá-
jékoztatási Központja adott otthont. 

Az összetett verseny elsõ három helye-
zettje a soproni Roth Gyula Erdészeti,
Faipari Szakközépiskola diákja lett: 1.
Balogh Erik, 2. Rózsahegyi Bence, 3.
Kajdi Gyõzõ. A gyõztes csapat felkészí-
tõ tanára Nagy Csaba volt.

Az egyes versenyszámok gyõztesei a
következõk lettek:

Írásbeli – Balogh Erik (Sopron), gyérí-
tés jelölés – Grúz Imre (Szeged), válasz-
tékolás – Czita Szilárd (Sopron), fakész-
let-meghatározás – Péter Attila (Szõcsény-
puszta), motorfûrész-használat – Németh

Kristóf (Sopron),
határazonosítás –
Radvánszky Máté
(Szeged), lövészet
– Czita Szilárd
(Sopron), felisme-
rés – Oriold Kristóf
(Szeged), trófeami-
nõsítés – Balogh
Erik (Sopron). A
gyakorlati verseny-
számok összetett
gyõztese Farkas
Péter a szegedi iskolából. 

A magas színvonalú verseny ered-
ményeit a Körös-völgy évszázados töl-
gyei alatt hirdették ki, ahol többek kö-
zött dr. Mózes Csaba FM fõosztályveze-
tõ-helyettes köszöntötte az OSZTV
résztvevõit és szervezõit. 

A versenyt Fazekas József, a DA-
LERD Zrt. vezérigazgató-helyettese, a

versenybizottság elnöke értékelte. Ju-
talmakat adott át az idén 150 éves Or-
szágos Erdészeti Egyesület alelnöke,
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó is. A ver-
seny támogatói ajándékokkal tették
emlékezetessé az igazán férfias megmé-
rettetést.

Szöveg és kép:
Puskás Lajos, DALERD Zrt. 

Soproni gyõzelem a Kiss Ferenc Kupán 
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„Kedves jelenlévõk, kedves vendége-
ink! A régi népiskola épületében már 20
éve erdei iskola mûködik. Sokan keres-
ték fel ezt a helyszínt szépsége, csend-
je, gazdag élõvilága miatt, ami bõséges
lehetõséget adott a feltöltõdésre, kikap-
csolódásra. 

A kiránduló csoportokat erdész kísér-
te, így nagyobb betekintést kaphattak az
erdõ élõvilágába. Az egyre népszerûbbé
váló helyszín tematikus erdei iskolai fog-
lalkozások, terepi programok kialakítá-
sát ösztönözte. 2000-tõl indult be az er-
dei iskolai oktatás. Majd az egyre na-
gyobb érdeklõdés maga után vonta a
szálláshelyek kialakítását. A Kikerics Er-
dészeti Erdei Iskola 2010-ben megkapta
a Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Oktatóközpontok Országos Szövet-
sége által kiírt Minõsített Erdei Is-
kola címet, melyet 4 évenként
újít meg. Szintén 2010-ben az
Országos Erdészeti Egyesülettõl
is megszerezte a Minõsített Erdé-
szeti Erdei Iskola címet, melyet
2015-ben megújított. 

Erdei iskolánk lehetõséget te-
remt témanapos és többnapos
bentlakásos erdõpedagógiai
foglalkozások megvalósítására.
Az idelátogató csoportok 11 té-
makörbõl összeállított program-
ból választhatnak évszaknak, és
a korosztálynak megfelelõen. Az
erdõpedagógiai oktatás szoro-
san az iskolai tananyagra épül,
kiegészíti és bõvíti azt. 

Az erdei iskola mûködtetése
lehetõvé teszi, hogy az ideláto-
gató gyerekek és felnõttek meg-
ismerhessék a zselici erdõk nö-
vény- és állatvilágát, a turistatér-
kép használatát, a helyhez fûzõ-
dõ történelmet, az erdészek és
vadászok munkáját, a tartamos

erdõ- és vadgazdál-
kodást. 

Az erdei iskola
nem módszer, ha-
nem egy sajátos ta-
nulásszervezési for-
ma, mely nem egyszeri ötletszerû meg-
valósítást és megvalósulást, hanem át-
gondolt döntést, tudatos tervezést és jól
elõkészített, felépített programot kíván. 

Az erdõ- és élménypedagógia mód-
szereivel történik az ismeret megszerzé-
se és elsajátítása, melynek lényege,
hogy a gyerekek a természetben tanul-
janak a természetrõl. 

Minden gyerekben él a kutató, felfe-
dezõ szellem, különösen, ha izgalmas,
új környezetbe kerül. Ez a tanulási fo-
lyamat lehetõséget ad arra, hogy a gye-

rekek a már meglévõ isme-
reteiket össze tudják kap-

csolni tapasztalásaik
eredményeivel. Az is-

kolai tananyag he-
lyébe itt az élmény-

alapú megismerés, a
cselekvõ-felfedezõ atti-
tûd és az ismeretek
komplex megközelíté-
sû elsajátítása lép. En-
nek a természetköz-
pontú nevelésnek az a
feladata, hogy lehetõ-
séget biztosítson és se-
gítséget nyújtson a

gyerekek számára, hogy
megismerhessék, megtapasztalhas-

sák és megszerethessék a természetet.
Az erdõgazdaság kiemelten fontos

feladatának tekinti, hogy a felnövekvõ
generációk az itt szerzett ismeretek
alapján, komplex módon gondolkodja-
nak a világról, tanuljanak meg harmó-
niában élni környezetükkel, mindenna-
pi életvitelükben törekedjenek a fenn-
tarthatóság megvalósítására. 

A gyerekek az erdei iskolába érkez-
ve magukkal hozzák mindennapjaik
számos terhét. A személyes felfedezés,
a kötetlen játék és az érzékszerveik cél-
zott használata hatékonyabban kelti fel

a gyerekek kíváncsiságát, segít
jobban elmélyíteni az új ismere-
teiket, megerõsíteni a már meg-
lévõket. 

A természet szeretete mindig
személyes tapasztalatokon alap-
szik. Az erdõ csendje, a patak
csobogása, egy különösen szép
virág látványa és illata, egy iz-
galmas állat, a fák ölelése, a mo-
ha simogatása – melyek miatt
„jól érezték” magukat –, a mai
rohanó világunkban segítség
nélkül nem tudatosulnak ben-
nük. Így reményünk van rá,
hogy az erdõt megszeretve, vi-
gyázni fognak annak szépségé-
re, tisztaságára, törekedni fog-
nak lakóinak megvédésére.

Ez a cél az, amelyért érdemes
erdei iskolákat építeni, fenntarta-
ni, és ha eljön az ideje – ahogy ez
nálunk is megtörtént –, felújítani.

Forrás: Mecsekerdõ Zrt.
Szerkesztette és fotók: 

Nagy László

Az erdei iskola nem csak módszer! 
Tanulásszervezés az erdõ- és élménypedagógia jegyében

Az erdei iskolák tavaszi szezonnyitásakor és az Erdõk
Nemzetközi Napjához is közeli idõpontban, március
23-án adta át a Mecsekerdõ Zrt. a teljes körûen fel-
újított Kikerics Erdészeti Erdei Iskolát, a zselici Sas-
rét-pusztán. Az átadási ünnepségen többek között
beszédet tartott az erdei iskola vezetõje, Pappné Né-
meth Tünde is, akinek az erdészeti erdei iskolákról
és az erdõpedagógia lényegérõl megfogalmazott ér-
tékes gondolatait érdemesnek tartjuk megosztani a
szélesebb olvasóközönséggel is.  
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Az Erdészeti Lapok idei, márciusi számában az oxyfáról szó-
ló korábbi tájékoztatásokat bíráló cikkekre, illetve a ben-
nük található téves adatokra és csúsztatásokra válaszol-
nom kell.

Bizonyára elkerülte tisztelt kritikusaim figyelmét, hogy az
említett cikk eleve kérdéssel kezdõdik, a címének végén kér-
dõjel van. A kérdõjel kérdést, esetleg kételyt jelez, minként ez
a cikkemben több helyütt elõfordul.

Mátyás Csabának viszont igaza van a spanyol nyelven
megnevezett intézmények miatt. Sajnos – elismerem – hibát
követtem el: lazán kezeltem a hivatkozásokat, nem gondol-
va, hogy ez bárkit is érdekelhet. Most ezeket a hibákat kijaví-
tom.

Több kérdésben foglalt állást a Castilla La Mancha Egyetem
Agroerdészeti Technológiai,  Tudományos és Genetikai Osztá-
lyának Megújuló Energiát Kutató Intézete. (Lehet, hogy az in-
tézmény nevének fordítása nem tökéletes, ezért közzéteszem
angolul is: Renewable Energy Research Institute (IER) Depart-
ment of Agroforestry Technology and Sciences and Genetics
Castilla La Mancha Uniiversity és spanyolul is: Instituto de In-
vestigación en Energias Renovables Departamento de Ciencia
y Tecnología Agroforestal y Genética Universidad de Castilla La
Mancha.) Az intézmény és vezetõjének honlapja
(http://www.uclm.es/, illetve http://www.uclm.es/profesora-
do/manuelestebanlucas/index.htm) angolul is beszél.

Az egyetem valóban nem képez diplomás erdõmérnökö-
ket, de azért van erdészettel foglalkozó részlege: Departa-
mento de Ciencia y Tecnologia Agroforestal, azaz Agroerdé-
szeti Tudomány és Technológiai Osztály.  A fõiskola jelenleg
pedig az egyetem alá tartozik. A neve most Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de
la Universidad de Castilla La Mancha, lefordítva (kb.) a Cas-
tilla La Mancha Egyetem Agrár- és Erdõmérnöki Felsõfokú
Tehnikuma. Az iskola – többek között – erdõmérnököket is
képez (ami nálunk talán az üzemmérnöknek, vagy felsõfokú
technikusnak felel meg, nem „dipl. ing.”).

Az egyetemi intézet a kutatásait a cikkben említett szerve-
zettel (IER) együttmûködve végzi (az egyetem honlapján
megjelentek szerint). Elnézést kérek az olvasóktól a pontat-
lanságomért.

Az invazivitás kérdésében – mivel más eredmények nem
állnak a rendelkezésünkre – csak a spanyol eredményekre tá-
maszkodhatunk. Az általuk kiállított (és általam idézett) iga-
zolás – hacsak nem okirat-hamisítással állunk szemben – an-
golul megtalálható itt: http://www.gardencenterejea.com/fo-
tos/productos/detalle/1356101Paulownia-certificado.pdf

Az irat aláírója a Környezeti és Erdészeti Kutatócsoport
igazgatója, dr. Francisco Ramón López Serrano, aki az egye-
temi intézet alkalmazottja: http://www.uclm.es/profesora-
do/manuelestebanlucas/colaboradoresi.html.

Nyilván a laboratóriumban történõ elõállítás nem garantál-
ja azt, hogy a fa magjai nem csíraképesek, de ilyet nem is ál-
lítottam. Ezt a fenti igazolás állítja. A dokumentum 2014-ben
készült. Feltehetõleg hosszas vizsgálatok, kutatások elõzték
meg az eredmények megszületését, de erre volt is lehetõsé-
gük, mivel a vizsgálatok már 2007 óta folynak. 

Az angol nyelvû idézetnek csak az az oka, hogy az olva-
sók nagy része alighanem nálam jobban tud angolul, így
többségüknek nem okoz gondot a két rövid angol mondat
megértése. A félreértések elkerülése érdekében akkor most
magyarul (és angolul) is idézem: „Ez a klón egy hibrid faj
(fajhibrid?), ezért életképtelen magokat produkál (terem?) és
nem mutat invazív tulajdonságokat, vagy invazív viselke-
dést. A Paulownia clone in vitro 112 (vagyis az oxyfa) nem
szerepel az invazív fajok spanyol listáján.” („This clone is a
hybrid species thus producing unviable seeds and not pre-
senting invasive characteristics or invasive behaviour. Also,
Paulownia clone in Vitro 112® is not included in the Spa-
nish list of invasive species…”)

Az, hogy a listán nem szerepel, csak a következménye az
elsõ mondatban foglalt állításnak. Az ominózus állítás persze
mindenkinek furcsa lehet (t.i. hogy azért nem invazív, mert
fajhibrid), de vannak erre is példák a biológia történetében.
Az állítás megalapozottságáért az intézet felel és itt érünk el
egy lényeges kérdéshez.

Sokszor halljuk, azt tanultuk, hogy a társadalmunk a köl-
csönös együttmûködésre és a bizalomra épül. Megbízunk az
orvosban, aki felírja az orvosságot; a patikusban, aki kikeve-
ri és odaadja; megbízunk a szakácsban, aki az ennivalónkat
készíti; a gyárban, amely gyártja; az autószerelõben, aki a ko-
csit készíti fel az útra; a spanyol autóban, halkonzervben és

pezsgõben. Nem látom be, hogy miért
éppen a Castilla La Mancha Egyetem
állításában nem bízhatnánk, fõleg, amíg
nincs megalapozott, a véleményükkel
szembeállítható ismeretünk. Nyilván
nem minden megalapozottság nélkül ír-
ták le az említett mondatokat.

Persze, az oxyfa (ill. a Paulownia clo-
ne in vitro 112) is egy a császárfák kö-
zül, de a tanulmányaink során a kínai
császárfát (Paulownia tomentosa) is-
mertük meg „a császárfaként”. Ez a fafaj
(P. tomentosa) valóban szerepel több
ország özönnövény-listájában, azonban
nincs arra semmiféle adatunk, hogy a P.
elongata, vagy a P. fortunei (az oxyfa
„szülei”), esetleg valamely hibridjük sze-
repelne bármelyik ország özönnövény-
listáján. (Például egy cikk, amelynek az

DISPUTA

Csodafa és fajtaminõsítés
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a tárgya, hogy a P. elongata (ill. a szóban forgó klónja) miért
nem invazív: http://www.fast-growing-trees.com/blog/royal-
empress-trees-invasive-heres/, vagy egy másik: http://for-
ums2.gardenweb.com/discussions/1726629/non-invasive-
paulowina-yes.) Persze lehet, hogy csak a gyenge angoltudá-
som tréfált meg, vagy bedõltem egy ócska kereskedelmi
trükknek!

Az invazivitás kérdése egyébként is érdekes. „20–40 éves
korában dönthetõ el” az oxyfáról, hogy invazív-e, de – a je-
lenleg javasolt termesztési eljárások szerint az oxyfa egyik
példánya sem fog 6-7 évnél tovább élni, mivel korán kiterme-
lik. Egyébként néhány amerikai cikk azt javasolja a P. tomen-
tosa erõszakos terjedésének megelõzésére, hogy csonkolás-
sal elejét lehet venni a virágok kifejlõdésének és így a magról
történõ terjedésnek.

Az egyetem persze másféle vizsgálatokat is végzett (DUS,
VCU, faanyagvizsgálat, …). Ezek eredményeirõl szóló jelenté-
sek letölthetõk az oxyfát Magyarországon (ismereteim szerint
kizárólagos joggal) forgalmazó cég honlapjáról. Itt további ér-
dekes anyagok is találhatók, pl. Kísérleti projektbeszámoló,
Erdõsítés császárfával (Paulownia spp.) Castilla La Mancha
félsivatagos területein (A kutatást végezte dr. Antonio del
Cerro Barja, Albacete, Agrármérnöki Fõiskola, Erdészeti és
Genetikai Tudományok és Technológia Tanszék, 2009. janu-
ár), amelyekbõl különbözõ növekedési, a klón termõhelyigé-
nyére vonatkozó, vagy hozamadatokat lehet megkapni. Az
anyag sok adatot, felvételt és az egyik kísérlet leírását is tartal-
mazza. Ezek az anyagok mindenki számára hozzáférhetõk.

A honlapon a faanyagvizsgálatok eredményei is megtalál-
hatók, de a NyME illetékes laboratóriuma már – ismereteim
szerint – a télen megbízást kapott a faanyag itthoni, hiteles
eredményeket szolgáltató vizsgálatára. A hazai fajtaminõsítés
elõkészítését szolgáló vizsgálatokat is elkezdte már a NÉBIH.

Elég baj, hogy a hazai fajtakísérletekben eddig nem szere-
pelt a császárfa. Már régen benne kellett volna lennie. Az
oxyfa múltja Magyarországon csak 1-2 év, de a többi császár-
fafajta már 8-10 éve itt van. A kiváló eredményeket elért ma-
gyar nemesítés miért nem foglalkozik ezzel a lehetõséggel?

Borovics Attila cikke (Erdészeti Lapok, CXLVII. évf. 11.
szám) valóban nagyon jól áttekinthetõ összefoglalást ad a
császárfa-kérdésrõl. Mindenben egyet lehet érteni a cikkben
leírtakkal, csakhogy akkor a Paulownia in vitro 112 (azaz az
oxyfa) még nem volt a színen, a többi császárfafajtáról meg
nem állította senki, hogy nem özönnövények. A másik gond
az, hogy igaz ugyan, hogy az oxyfából nem szabad sem er-
dõt, sem energetikai ültetvényt létesíteni, de bármi mást sza-
bad (merthogy semmi nem tiltja).

A Kék bolygó (2015. okt. 10.) riportjában Borovics Attila
azt mondta, hogy „addig, amíg ezeket a veszélyes tulajdon-
ságait nem tisztázzuk, addig nem szabadna nagy tömeg-
ben, elegyetlenül több tíz, vagy akár száz hektárnyi területen
ültetni ezeket a növényeket.” Teljesen igaza van, csakhogy
ezzel már elkéstünk. Magyarországon ma már milliós nagy-
ságrendben ültettek el különféle császárfacsemetéket. A jog-
szabályok erre lehetõséget adnak. Nem tudom, kinek kellett
volna elõre látni ezeket a problémákat, kinek kellett volna
elõre gondolkodva elindítani a szükséges kísérleteket, vizs-
gálatokat (esetleg a potenciális termelõkkel, forgalmazókkal
együttmûködve) és kezdeményezni azt, hogy a jogszabályok
ezt a helyzetet ne tegyék lehetõvé. Most már csak szaladunk
az események után.

Sajnos ennél sokkal nagyobb gondok is elõfordulnak,
amelyekkel senki sem törõdik. Nem tudom, mennyire közis-

mert, de a bálványfából is létesíthet bárki Magyarországon ül-
tetvényt (legfeljebb nem nevezi sem erdõnek, sem energeti-
kai ültetvénynek). A bálványfa szaporítóanyaga szabadon
forgalmazható a faiskolákban és kapható is, miként néhány,
az interneten is elérhetõ árjegyzék is tanúsítja. Eddig – maga-
mon kívül – senkit nem találtam, akit ez zavart volna. De az
özönnövénynek tartott zöld juhar, gyalogakác, selyemkóró,
nyugati ostorfa, keskenylevelû ezüstfa, kései meggy, magas
aranyvesszõ is megtalálható a növényi szaporítóanyagot áru-
sító magyar cégek kínálatában.

Lehet, hogy egy „jó kezdeményezés” volt az oxyfa beho-
zatala Magyarországra (bár én ebben nem vagyok ennyire
biztos), ami rosszul lett elõkészítve. Én az általam leírt min-
den szóért és minden tévedésért is felelõsséget vállalok, min-
den állításomra be tudom mutatni a forrást. 

A teljes bizonyosságú adatok hiányában marad a mások
adataiban való hit. Kinek lehet jobban hinni: egy spanyol,
vagy egy magyar kutatónak? Én – egyelõre – mindkettõnek
hiszek. Az oxyfa-kérdésnek van (vagy hamarosan lesz) olyan
súlya, hogy az erdésztársadalom már most megérdemelje a
tájékoztatást, még akkor is, ha ez nem szolgál (még) autenti-
kus adatokkal. Egyébként nem hiszem, hogy a magyar erdé-
szeket olyan könnyû megtéveszteni. Õk többségükben pon-
tosan ismerik a jogi lehetõségeket és a magyarországi termõ-
helyi adottságokat.

A másik, feltehetõleg humorosnak szánt címmel és beve-
zetõvel megjelent kritikára nem érdemes sok szót veszteget-
ni. Csak néhány megjegyzés: 

A smaragdfáról én sem tudom, hogy „pontosan milyen”
származék, így nem is írok róla.

Ha a Populus x euramericana (Dode) Guinier cv. I-214
nevû nyárfaklónt hívhatjuk olasznyárnak, akkor a Paulownia
Clone in Vitro 112 nevû klón rövid neve miért ne lehetne
oxyfa?

A cikk nagy része a kételyekkel foglalkozik, miként az ál-
talam írt cikk is. Ezt mutatja a cikkemben a 6 kérdõjel, 3 ta-
lán, számtalan, az ismereteink hiányosságára utaló kifejezés
(nem lehet, nem tudhatjuk stb.).

Én ezt írtam a cikkemben: „A fentieket végiggondolva
egyértelmû, hogy az oxyfa magyarországi elterjesztésének le-
hetõségeivel foglalkozni kell.” Nagyon sajnálom, aki úgy véli,
hogy ez a mondat hiteltelené teszi az erdészszakmát.

Tudom, sokszor nehéz az újat befogadni, nehéz a koráb-
ban már jól bejáratott módszereken változtatni, de a világ vál-
tozik körülöttünk és az eljárásainknak is változni kell. A meg-
szokotthoz történõ ragaszkodás nem oldja meg mindig a
gondokat. A gúnyolódás és lejáratás helyett bizalom, együtt-
mûködés, kölcsönös segítség kellene.

Keresztes György
okl. erdõmérnök

DISPUTA



Erdészeti Lapok CLI. évf. 5. szám (2016. május)164

MAGÁNERDÕBEN / DISPUTA

Országszerte 15 helyszínen 818 fõ
részvételével zárult a MEGOSZ Natura
2000 erdõkezelésrõl szóló elõadásso-
rozata. Már az elõzetes bejelentkezé-
sek, visszajelzések során is rengeteg
kérdést kaptunk, és volt olyan elõ-
adás, ami után még órákkal is élénk
beszélgetés folyt, kérdés kérdést kö-
vetett. 

Legtöbb esetben a Milyen szabályokat
kell betartanom a gazdálkodás során?,
Hogyan kell végeznem az erdészeti
munkákat, hogy megkapjam a támoga-
tást? kérdések hangzottak el, de az er-
dõkezelés szinte valamennyi szakterü-
lete szóba került a rendezvények során.

Az országjáráshoz a LIFE kommuni-
kációs program adta a keretet, amelyben
a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége az Országos
Erdészeti Egyesület, a Pilisi Parkerdõ
Zrt., a Bükki, Duna-Ipoly és Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságok és az Euró-
pa Média Nonprofit Kft. partnereként – a
WWF Magyarország programvezetésé-
vel – vállalták a magánerdõ-tulajdono-
sok, gazdálkodók tájékoztatását. 

Minél szélesebb körben kellett elér-
nünk az ország erdõterületének 43%-át
tulajdonló állampolgárokat, illetve ma-
gánerdõ-gazdálkodókat, ami alapos elõ-

készítõ munkát és több szervezet együtt-
mûködését igényelte. Az illetékes ható-
ságok segítségével sikerült megszólíta-
nunk az érintett erdõgazdálkodói kört és
sikerült felhívni figyelmüket a tavalyi, il-
letve idei Naturás pályázatokra is. Jó volt
látni a jelentkezõket, mikor az elõadás
közben elhangzott a kérdés: Ki az, aki a
felhívásra pályázatot adott be és meg is
kapta az erdõterületére járó Natura 2000
kompenzációs támogatást? 

Természetesen rengeteg kérdés hal-
mozódott fel az eltelt idõszakban nem-
csak az újonnan bejelentkezett, hanem
a már évek óta pályázó gazdálkodók
körében is. Legtöbbször a szakmai irá-
nyítás és a tájékoztatás hiányosságait ki-

fogásolták, üdvözölve a lehetõséget,
hogy most meghívták õket és meghall-
gatják a kérdéseiket.

Az elõadássorozat célja elsõdlegesen
az volt, hogy minden szükséges infor-
mációt átadjunk a Natura 2000 területen
található, a kijelölés alapjául szolgáló fa-
jok és élõhelytípusok kedvezõ természe-
ti állapotának megõrzéséhez, fenntartá-
sához, ami csak szakszerû erdõgazdál-
kodással valósítható meg. Az elõadások
igyekeztek közvetíteni a kötelezõen be-
tartandó szabályoktól a válaszható tech-
nológiákig mindent, kiemelve, hogy ak-
kor képzelhetõ el hosszú távon a Natura
2000 területek fenntartási célú erdõkeze-
lése, ha gazdálkodó is megtalálja a szá-
mítását. Ennek elõsegítésére az idén in-
duló Vidékfejlesztési Program 2020 er-
dészeti mûveletei is ismertetésre kerül-
tek, amit nagy érdeklõdés kísért a min-
denkori közönség soraiból. 

Az elõadássorozat tervezésénél az
egyik szempont az volt, hogy idõben, a
pályázatok beadása elõtt tájékoztassuk
a Natura 2000-es területeken érintett
magánerdõ-gazdálkodókat, illetve tulaj-
donosokat.

A MEGOSZ szeretné elérni, hogy a
pályázható, elnyerhetõ EU források a le-
hetõ legnagyobb mértékben az erdõt
fenntartó tulajdonoshoz vagy gazdálko-
dóhoz kerüljenek, hogy minél nagyobb
számban meg tudja szólítani a támoga-
tásra jogosultakat, illetve átadja az összes
információt az erdõkezeléshez és a pá-
lyázat sikeres beadásához. Sokan az elõ-
adásokon ismerték meg ezt a lehetõsé-
get és az ott kapott információkkal ke-
rültek közelebb a szakszerû, tartamos és
jövedelmezõ erdõgazdálkodáshoz.

Duska József
MEGOSZ

MEGOSZ Natura 2000
Nagy érdeklõdés kísérte a szakmai elõadássorozatot

Legyünk óvatosak…!
Legyünk óvatosak elõdeink tevékenységének megítélésekor – ezt szabadjon ajánlanom if-
jú kollégáimnak. Õk az ártéri erdõk vizsgálata kapcsán kitértek folyóink szabályozására is,
mégpedig sommásan elhibázottnak minõsítve azt. (Erdészeti Lapok 2016. március)

Ifjú kollégáimat emlékeztetnem kell, hogy a szabályozás az akkori igényeknek megfe-
lelõen történt. Akkor termõföldet kellett nyerni, valamint azt elérni, hogy a tutajok hamarabb
leússzanak Szolnokra, Szegedre. Ifjú kollégáim a történelembõl emlékezhetnek, hogy ak-
kor a Tisza teljes vízgyûjtõje hazánkhoz tartozott. Joggal tervezhették tehát, hogy a sza-
bályozás nem áll meg a síkvidéki gátak építésével, hanem hegyvidéki tározókat is tudunk
építeni, amelyek egyenletesebbé teszik a folyók vízjárását, tompítják az árvízi csúcsokat,
vizet tartalékolnak a nyári öntözéshez, mi több, még vízi erõmû is telepíthetõ rájuk. Nem
kalkulálhattak az azóta történt erdõirtásokkal sem, amelyek megnövelték a terület lefolyá-
si tényezõjét, növelve ezzel az árvízi csúcsokat.

Nem a régi mérnökeink tehetnek róla, hogy egyelõre kilátástalan az ilyen együttmûkö-
dés a szomszédainkkal. (Egyetlen nagyobb közös létesítmény a dunai vízlépcsõ, ami kap-
csán a környezetvédõinknek „sikerült” elérni, hogy a haszna a szlovákoké, a kára pedig a
miénk.)

Javaslom tehát, hogy az említettek miatt árnyaltabban minõsítsük elõdeink munkáját,
legyünk óvatosabbak annak megítélésekor.

Reményfy László
okl. erdõmérnök



A 147. OEE Vándorgyûlés házigazdái
Régi hagyomány a Lapokban, hogy a május-jú-
niusi lapszámokban a közelgõ egyesületi nagy
rendezvényre, közös erdész ünnepünkre irá-
nyítjuk az olvasók figyelmét. A következõ szak-
mai névjegyek és a hozzárendelhetõ arcélek

segítségével ezt kívánjuk szolgálni, bemutatva
az egyesületi vándorgyûlés rendezési felada-
tait összefogó tagtársakat. Az alábbiakban a
jubileumi ünnepi vándorgyûlés erdélyi házigaz-
da kollégáit ismerhetjük meg.

MÁJER EMESE

okl. erdõmérnök

A kolozsvári, majd a csikszeredai Er-
dõkitermelõ Vállalat tervezõmérnö-
ke. Késõbb szakközépiskolai erdészeti
mérnöktanár. Hargita megyei erdõ-

felügyelõ, majd 2004-tõl a Csiki Magánerdészet mérnö-
ke, 2009 óta a hivatal vezetõje. A 11-es számú program
házigazdája.

ORBÓK ILONA

okl. erdõmérnök

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság Erdészeti Szakosz-
tály titkára, az OEE Erdélyi Helyi
Csoport alapító tagja és titkára. Jelen-

leg már nyugállományban van. Feladata az erdélyi kol-
légák részvételének szervezése.

SZABÓ MÁRIA

okl. erdõmérnök

1991-ig a Csikszentmároni Erdészet
mérnöke. Majd a Csikszeredai Erdésze-
ti Igazgatóság irodavezetõje. 2004 óta
a Szépvizi Erdészet erdészetvezetõje. Az

EMMT Erdészeti Szakosztály és az OEE Erdélyi Helyi csoport
alapító tagja. A 8-as számú program házigazdája.  

BENKÕ LEHEL

okl. erdõmérnök, 
okl. vadgazdamérnök

1987-tõl 2006-ig az Olasztelki Állami
Erdészet erdésztechnikusa. 2006-2014
között az erdészeti és vadászati felü-

gyelõség alkalmazottja, Kovászna megyében. 2015 óta a
Baróti Magánerdészet vezetõje. Az 1. szakmai program
szervezõje.

DIMÉNY GYÖRGY

okl. erdõmérnök

1986 óta dolgozik az erdész szakmá-
ban, különbözõ beosztásokban. A Ber-
ecki Magánerdészet vezetõje és a Mu-
sát-Ojtoz Magán Vadászterület igaz-

gatója. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés birto-
kosa. A 6-os számú szakmai program házigazdája.

JÁNOS LEVENTE

okl. erdõmérnök

2009 óta a Csíkszeredai Erdészeti
Hivatal vezetõje. 2004-ig a Marosfõi
Erdészeti Hivatal kerületvezetõ fõer-
désze. 2008-2009 között a Székely-

udvarhelyi Erdészetet vezette. A 9-es számú szakmai
program szervezõje és házigazdája.

BESSENYEI ISTVÁN

okl. erdõmérnök

Bessenyei  István  2004 óta a  Zágo-
ni  Magánerdészet  erdészetvezetõje.
A megalakulásától kezdve napjain-
kig az erdészet mûködésének, mun-

kaszervezésének és bõvítésének felelõs vezetõje, amely 20
ezer hektár erdõt kezel. A  4-es számú program házigaz-
dája.

GÁLL ATTILA

okl. erdõmérnök 

2004-ben végezett a brassói Egyetem
Erdõmérnöki Karán. Kezdetben
üzemtervezés és térképezés szak-
területeken dolgozott. 2007-tõl erdé-

szeti csemetekert vállalkozást vezet. Emellett erdõsítések-
kel és fiatal erdõk ápolásával is foglalkozik. A terepi prog-
ramok szervezõje.

VÁNDORGYÛLÉS
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Idén ünnepli alapításának másfél évszázados évfordulóját
Magyarország egyik legrégebbi, folyamatosan mûködõ szak-
mai civil szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület. Több
mint ezer fõ vesz részt a jubileumi, sorrendben a 147. Ván-
dorgyûlésen, amelyet e különleges alkalomból Erdélyben, az
egyesületet alapító titkára, majd tiszteletbeli elnöke dr. Bedõ
Albert szülõ- és nyughelyén szervez az OEE.

A székelyföldi program központi helyszíne a Kovászna megyei
Sepsikõröspatak és Kálnok lesz, ahol 2016. június 23-án ünne-
pi közgyûlésen tisztelegnek az elmúlt 150 év erdészeinek ér-
tékteremtõ tevékenysége elõtt. A rendezvényen ünnepi beszé-
det mond Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

A rendezvényen szakmai és kulturális terepi programok is
indulnak, jellemzõen Háromszék, Erdõvidék, Brassó és Csík-
szék környékének erdészeti és kulturális látnivalóit bemutatva.

Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület fõtitká-
ra a Sepsiszentgyörgyön tartott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy Bedõ Albert személyisége nemcsak a múltat és a jövõt
kapcsolja össze, hanem a határon túli és az anyaországi sza-
kembereket is. Ezt az összetartozást fejezi majd ki az Egyesü-
let jubileumi vándorgyûlése júniusban, Erdélyben.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a
rendezvény kapcsán kiemelte: „Annak idején az erdészeti
szakiskolában, amelyet végeztem, azt tanították nekünk: aki
egy évre tervez, az gabonát ültet, aki száz évre tervez, az fát
ültet. Rendkívüli dolog, hogy több mint 118 év után a magyar
Országos Erdészeti Egyesület újra Székelyföldön, Háromszé-
ken szervezi meg a 147. Vándorgyûlését. Nálunk elõször
1898-ban Potsa József Háromszék vármegye egykori fõispán-
jának közremûködésével a megyeszékhelyen rendezték meg

a közgyûlést. Az erdész szakma egyik legkiemelkedõbb sze-
mélyisége, az elsõ magyar erdészeti törvény kidolgozója, az
egyesület alapító fõtitkára Sepsikõröspatakon született és a
kálnoki református temetõben helyezték örök nyugalomra. 

Ezért is fontos, hogy az egyesület jubileumi ülését itt tart-
ja. Az eseményt a hagyományos vándorzászló átadása elõzte
meg 2015. június 27-én, Kaposváron, valamint a szakember
szobrának felavatása Budapesten a Földmûvelésügy Minisz-
tériumnál, 2016. március 21-én. 

A Kárpát-medencei szakmai kitekintésû rendezvényre több
mint ezer szakembert várunk. Magyar-román szakmai találko-
zóra, illetve a Mikó-kollégium falán emléktábla elhelyezésre is
sor kerül. A rendezvényre tanulmánykötet is napvilágot lát.”
Az elnök kihangsúlyozta, legfontosabb céljuk, hogy Kõröspa-
takot és Kálnokot szakmai zarándokhellyé emeljék.

Kisgyörgy Sándor, Sepsikõröspatak polgármestere emlé-
keztetett:  „Ha Bedõ Albert, akkor Sepsikõröspatak és Kál-
nok. A sepsikõröspataki születésû szakember kevés idõt töl-
tött itt, apja az unitárius egyház lelkésze volt, áttelepedtek
Kálnokra, majd 1918. október 20-án itt helyezték örök nyuga-
lomra. Õ térképezte fel Nagy-Magyarország erdõterületeit,
szakmai anyagokat dolgozott ki. Nevét ma már ismeri a helyi
szakma is. Településszinten évente méltó módon igyekszünk
tovább vinni emlékét: a halálához esõ legközelebbi szomba-
ti napon összegyûlünk és megemlékezünk róla a kálnoki uni-
tárius temetõben. A megyei tanács és a helyi önkormányzat,
valamint az Egyesület közös együttmûködésével, a sírjához
közel Bedõ Albert emlékházat építünk ez év végéig. Dr. Be-
dõ Albert Emlékházért Egyesületet is alapítottunk, mely által
szintén támogatni lehet az emlékház építését.”

Forrás: OEE és Kovászna Megye Tanácsa sajtóközlemény 

VÁNDORGYÛLÉS

SIPOS MÁRTON

okl. erdõmérnök

Pályáját tervezõmérnökként kezdte,
majd fakitermelõ utak tervezésére
szakosodott. Tanított a Brassói Erdõ-
mérnöki Egyetemen. Fakitermelõ

magáncég mûszaki- és vezérigazgatója is volt. A turiz-
mus terén is rendelkezik szakképesítéssel.  A terepi prog-
ramok szervezõje.

SZAKÁCS SÁNDOR

okl. erdõmérnök

2001-tõl az Erdélyi Magyar Tudomá-
nyos Társaság Erdészeti Szakosztály
elnöke. 2010-tõl az OEE Erdélyi Helyi
Csoport alapító tagja és elnöke. A

Székelyudvarhelyi Magánerdészet vezetõje. Feladata az
erdélyi kollégák részvételének szervezése. 

VÁNCSA BOTOND

okl. erdõmérnök

2007 óta a Kézdialmási Magánerdé-
szet vezetõje. 2003-ban végzett a
brassói egyetemen. Ugyanebben az
évben alakult az erdészet is, amely-

nél dolgozik. Szakmai célja a visszaállított erdõtulajdo-
nokon az ésszerû és hatékony gazdálkodás. A 7-es szá-
mú program házigazdája.

TÕKE ISTVÁN

okl. erdõmérnök

2014 óta a Kézdivásárhelyi Magán-
erdészet vezetõje.2016-ban a PEFC
Románia elnöke lett. Korábban mint
erdészetvezetõ és erdészeti államtit-

kár szerzett  tapasztalatot. A 2016-os vándorgyûlés 5-ös
terepi programjának szervezõje és felelõse.

Erdélyben ünnepel az OEE
Sajtótájékoztató Sepsiszentgyörgyön
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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Tisztelt közgyûlés! Midõn örömmel üdvözölném a közczélú
munkásság teljesítésére egybegyûlt egyesületi tagokat, megra-
gadom az elõször kínálkozó alkalmat, hogy köszönetet mondjak
az Országos Erdészeti Egyesületnek azon bizalomért, mellyel
engem a múlt közgyûlésen távollétemben megtisztelt, elnökévé
megválasztott. 

Bizonyságot tesz ez arról, hogy az igen tisztelt egyesület felis-
merte bennem azon érdeklõdést, mellyel hazai erdészetünk
iránt viseltettem. És ha az eredmény, a siker, meg fog felelni az
ügy iránt való érdeklõdésemnek, a tagok eddig tanúsított kitar-
tó akaratának, s munkakészségének, akkor ez egyesület szépen
megindult fejlõdésének gyarapodása, az egyesület tovább virág-
zása, biztosítottnak tekinthetõ. 

Engedjék meg önök, hogy ma, midõn – elõször van szeren-
csém önök között mint az egyesület elnöke megjelenni – egy rö-
vid visszapillantást vessek a hazai erdészetünk érdekében eddig
történtekre. Már apáink fölismerték azon nemzetgazdászati kin-
cset, mely hazánk erdeiben rejlik, s annak védelmére nem egy,
az akkori idõk kívánalmainak megfelelõ törvényt alkottak, így
1790-91-ben, 1807-ben, 1840. és 1844-ben stb. Majd midõn
mindinkább tért nyert annak érzete, hogy a közügyeknek a tör-
vényhozás mellett – egyesületi téren való – fejlesztése múlhatat-
lan szükség, az 1839-ik évben az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület megalakult. Ez, kitûzött czéljai és teendõi közé szin-
tén fölvette az ország erdészeti érdekeinek megóvását, fejleszté-
sét és szellemi mûvelését, s hivatalos közlönyében tért nyitott a
hazai erdészeti irodalom gyér termékeinek. 

Lehet mondani, hogy egyesületi téren az országos gazdagsági
egyesület volt a fejlõdõ hazai erdészet bölcsõje. Alig egy évtized
alatt azonban érezhetõvé kezdett válni, hogy hazai erdészetünk
sokkal fontosabb nemzetgazdászati tényezõ, semmint érdekei-
nek önálló szakképviseltetését huzamosan nélkülözhetné. 

Ezen szükség érzete hozta létre 1851-ben az ugynevezett Ma-
gyar erdészeti egyesületet. A mag elhullott, de rideg földbe esett
– csak kényszeredetten csirázott – s a satnya hajtás mostoha
légkörben, idegenszerû növénnyé szándékoltatott felneveltetni.
Nem csoda, ha meddõ maradt. 

Nem lehet nekünk elég elismeréssel emlékezni meg azon fárad-
hatatlan buzgalmú szakférfiakról , kik a már-már végpusztulás-
nak indult csemetét termékeny földbe átültették, felhasználva a
politikai légkör változását, annak számára gyöngéd ápoló keze-
ket szereztek, érdeklõdést keltettek iránta a magyar körökben, s le-
hetõvé tették, hogy az ország fõvárosában gyökeret verjen; övék el-
sõ helyen az érdem, hogy az ma már egy életerõs fiatallá nõtte ki
magát, mely évente gazdagabb lombot hajt – terebélyesedik – s
ha gondozásunkat tõle továbbra sem vonjuk meg, idõvel gazdag
gyümölcsözéssel hálálja meg fáradozásunkat. 

Épen tíz éve annak most, hogy ezen hazai erdészetünkre kor-
szakot képezõ mozzanat folytán I866-ban az Országos magyar
Erdészeti Egyesület székhelyével Budapesten megalakult. És
midõn munkásságát 1866. deczember 9-én megkezdé, fõtörek-
vése vala a szellemi munkatöke egyidejû biztosítása mellett az
állandó fennállhatáshoz szükséges anyagi eszközök biztosítása. 

Tõkevagyona, kivéve a múltból átjött követeléseket alig fede-
zõ pár száz forintot, nem volt, föladatul kellett tehát tekinteni
azt, hogy alaptõke képeztessék, mely jó és rossz idõben egyaránt
állandó és biztos jövedelmi forrást képezzen. Hivatali elõdöm,

Keglevich Béla gróf elismeréssel említendõ buzgalmának, s az
egyesület több lelkes tagjának sikerült a közfigyelmet egyesüle-
tünk irányába megnyerni, s midõn hazai erdõbirtokosaink és a
szakférfiak zálogát látták annak, hogy jó czélra tett áldozataik
kétségtelenül a magyar kulturális érdekek szolgálatára fordíttat-
nak, nem késtek egyesületünk jövõjét alapítványokkal biztosítani,
valamint hova tovább hajlandóbbakká lettek azok is évdíjas ren-
des tagjaink körébe sorakozni, kiket valódi hazafias érzelem veze-
tett arra, hogy hazánk erdögazdaságának ügyét szellemi és
anyagi gyámolításukkal segítsék elõ.

Egyesületünk pénztári számadásait vizsgálva, örömmel szerez-
hetünk meggyõzõdést a vagyoni állapot kedvezõ fejlõdésérõl.
Csalhatatlan bizonyítéka ennek, hogy már 1867-ben a tõkevagyon
17.469 forintot tett, 1871-ben pedig már 43.692 forintra és 1875-
ben, midõn az egyesület elnökségét átvettem, az Erdészeti Lapok-
ba fektetett 6000 forinton kívül 47.272 forintra rúgott, mig a t.
közgyûlésnek fölülvizsgálat végett most bemutatott számadás
vizsgálat szerint folyó évi május hó 25-én 57.800 forintból állott. 

Tagadhatatlan, hogy az önálló vagyonszerzés az ily közhasznú
avagy tudományos intézetre nézve nem önczél, de szellemi mun-
kásságának állandó biztosítására mellõzhetetlen eszköz. És ép-
pen azért helyeslésünkkel kell, hogy találkozzék az egyesület le-
folyt évtizedes mûködésében azon kiváló gondozással ápolt törek-
vés, mely a jövõ anyagi érdekeinek minden részrõl helyesléssel
találkozott biztosítására irányult és a melynek köszönhetjük ma
azt, hogy az Országos Erdészeti Egyesület vagyoni állapota máig
oda fejlõdött, hogy e részben az egyesület jövõjét biztosítottnak
tekinthetjük. 

És ha eddig azon közgyûlési határozatnak, hogy egyesületünk
vagyonának ingatlanokba elhelyezése szempontjából, az egye-
sület saját házat szerezzen, meg nem felelhettünk; ennek oka ré-
szint a fõvárosi ingatlanok árának magasságában, részint azon
körülményben keresendõ: hogy az összes tõkének ily módon va-
ló lekötése lehetetlenné tette volna az egyesület kitûzött szelle-
mi czéljaira bármit is fordíthatni, míg ezen határozat kivitelének
elhalasztásával a lefolyt évtized alatt, míg egyfelõl anyagi tekin-
tetben örvendetes eredményt mutathat fel, addig másfelõl szel-
lemi tekintetben is megtörtént az, mit az egyesülettõl anyagi kö-
rülményeihez arányban várni lehetett. 

Meggyõzõdésem szerint várnunk kell tehát azon üdvös eszme
létesítésével mindaddig, míg tökevagyonunk még tetemesebb
összegre fog emelkedni. Az erdészeti szakismereteknek magyar
nyelven való terjesztése s magának az erdészeti tudományoknak
anyanyelvünkön való mívelése érdekében nem csekély tevé-
kenységet fejtett ki az egyesület. 

Az egyesület kiadásában jelent meg az elsõ erdõmívelési ön-
álló szakmunka az Illés Nándor tagtársunk által irt Erdõtenyész-
téstan; valamint az egyesület által kitûzött pályadíjak hozták lét-
re az alsóbbrendû mûszaki segédszemélyzet és a nép számára
Bedõ Albert által irt Erdõõr, s az Illés Nándor és Fekete Lajos
urak által együttesen irt Közerdész czimû mûveket, melyek két-
ségkívül nem kevés befolyással bírnak arra, hogy a magyar nép-
nek épen azon tagjai ismerhessék fel az erdõk becsét és oksze-
rû kezelési módját, kik annak ápolására hivatvák, vagy annak
kebelén élnek. 

Addig, míg az egyesület által képviselt erdõgazdasági érde-
kek hathatósb elõmozdítása végett az Erdészeti Lapok saját tu-

Tisza Lajos elnöki beszéde az Országos Erdészeti
Egyesület 1876. évi rendes közgyûlésén

Budapest, 1876 deczember hó 17-én
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lajdonunkba jöhettek, habár csekély, de erõnktõl telhetõ anyagi
segéllyel járultunk ezen lapok kiadási költségeihez. 

Majd 1873-ban azok tulajdonjogának megszerzésére 6000
forint fordítottunk, s ez idõ óta említett közlönyünk hasábjain
szintén fokozott munkásságot fejtünk ki erdõgazdaságunk érde-
kei megóvása körül. 

Az erdészeti szakismeret terjesztésének, s az erdészet iránti
érdeklõdés felköltésének egyik hathatós eszköze volt azon gya-
korlat, hogy az egyesület közgyûléseit rendesen az ország egyik
vagy másik erdõgazdag vidékén tartotta meg. Az ily közgyûlése-
inken tárgyalt erdészeti szakkérdések és a helyi erdõgazdasági
szemlék nem kis mértékben szolgáltak úgy az eszmék kölcsönös
tisztázására, mint az ismeretek és tapasztalatok öregbítésére. Ily
közgyûléseken többször nyílt alkalom magának a gazdaság gya-
korlati kezelésének szempontjából is messze kiható hasznos szak-
véleményt adni egyes vidékek tisztelt kö-
zönségének, mint ez péld. Debreczen és
Kassa városaiban történt. S ha a jelen
esetben eltértünk ezen üdvös gyakorlat-
tól, annak csakis a titkári jelentésben
bõvebben kifejtett kényszerûség az oka. 

Nem mulasztotta el az egyesület ugyan-
ezen idõ alatt az erdõtörvény létrejövete-
le érdekében is megtenni mindazt, mi
módjában állott. Már 1868-ban az orszá-
gos magyar gazdasági egyesülettel együtt
beterjesztett a m. k. földmivelési minis-
teriumhoz egy erdötörvényjavaslatot,
mely, hogy eddig törvénnyé nem lehetett,
habár a kormány azt folyton figyelmére
méltatta, sürgõsebb természetû teendõk
elõtérbe lépésének kell tulajdonítanunk.
Ezt illetõleg azonban kötelességemnek
tartom megemlíteni, hogy a törvényjavas-
lat, miként errõl már a t. tagtársak is tu-
domással bírnak, a földmivelési ministe-
rium kivánságára, az egyesület részérõl
ez évben átdolgoztatott, s most egy, a
földmivelési ministerium által alakított
szakbizottság által tárgyaltatik, s remél-
hetõleg rövid idõ alatt a törvényhozás elé terjesztetik.

A vadászati törvényjavaslat készítése szintén egyik tárgyát
képezé egyesületünk munkásságának, s bár késõbb a mi terve-
zetünknek nem egészen megfelelõ értelemben hozatott is meg a
vadászati törvény, mindazonáltal tagadhatatlan, hogy az vadá-
szati viszonyaink javítására jótékony befolyással volt. 

Tanácscsal vagy véleménnyel szolgáltunk mindezek mellett
mindannyiszor, mikor felkerestek úgy a királyi kormány, mint
egyes erdõbirtokosok. 

A lefolyt tíz év nevezetesebb mozzanatainak felemlítése után,
midõn megjegyezném, hogy az utolsó közgyûlés óta a választ-
mány által tett intézkedések rövid foglalatja az egyesületi titkár
részérõl fog elõadatni, át kell térnem azon tárgyakra, melyekkel
jelen közgyûlésünk munkálkodása alapján az új évtizedet meg-
kezdendõk leszünk. 

Azon teendõkön kívül, melyek az alapszabályok 19. paragra-
fusában a rendes közgyûléseknek, hogy mondjam köteles tár-
gyát képezik, elsõ helyen kell megemlítenem az alapszabályok
módosítását, melyet a 10 évi mûködés alatt szerzett tapasztalat
tett szükségessé, s melyet már a Kalocsán tartott egyesületi köz-
gyûlés is elrendelt. Az alapszabályok módosításával kapcsolat-
ban terjesztetik elõ az igazgató választmány részérõl azon egyfe-
lõl hazai kegyeletes érzésbõl eredõ és másfelõl az egyesület szelle-

mi mûködésének állandó biztosítását czélzó javaslat, mely a Deák
Ferencz alapitvány czime alatt 10.000 forint tõke létesítését
ajánlja azon rendeltetéssel, hogy annak évi kamatja erdészeti iro-
dalmi pályadíjaknak esetleg az egyesület szakközlönyébe felveen-
dõ jelesebb munkák jutalmazására fordíttassék. 

Nem kételkedvén abban, hogy a t. közgyûlés e javaslatot he-
lyesnek ismerve, elfogadja, bátran el merem mondani, hogy a
megjelölt alapítvány létesítése nem csak a múlt évtized munkás-
ságának képezi dicsõ befejezését, de a mai gyûléssel elkezdõdõ
új évtized mûködésének is fényes emlékû megörökítése leend. 

A megállapítás végett elõterjesztett jövõ évi költségvetést
azon kijelentéssel bocsáthatom a t. közgyûlés tárgyalása alá,
hogy az az eddigi tényleges viszonyok alapján és mérsékelt szá-
mítással készíttetett, s hogy pénztári viszonyaink örvendetes ja-
vulásáról tanúskodik. 

Jelen közgyûlésünk tanácskozásának
másik fontos tárgyát képezi az erdõk tisz-
ta jövedelmének megadóztatása ügyében
a kataszteri erdõbecslõk részére kiadott
ministeri utasítás fölötti vélemény nyil-
vánítás. Bármennyire meglegyünk is ar-
ról gyõzõdve, hogy alkotmányos kormá-
nyunknak nincs czéljában a földbirtok
aránytalan megterheltetése, sõt hogy a
folyamatban lévõ földadósorozati munká-
latok inkább az adótehernek épen ará-
nyos megosztását czélozzák: igazgató vá-
lasztmányunk a kérdést még is oly közér-
dekûnek és az egyesület hivatásával
annyira összetartozandónak vélte, misze-
rint nem teheté azt, hogy a közgyûlésnek
a kiadott utasítás fölötti illetékes nézet
nyilvánításra alkalmat ne nyújtson. 

Fontosabb teendõink egyike a mûsza-
ki szolgálatra szükséges szakszemélyzet
mikénti nevelésének kérdése. Ez ügy ha-
zánkra nézve az összes hazai erdõállo-
mány okszerû kezelése érdekében kiváló
horderõvel bir, és pedig nemcsak azért,
mert a nagyobb erdõbirtokosoknál köve-

tendõ intenzívebb gazdálkodás akadálytalan mûködhetésére
nélkülözhetetlen a kellõ szakismerettel bíró segédszemélyzet,
hanem azért is, mert Magyarországban igen jelentékeny a ki-
sebb terjedelmû erdõket bíró községek és kisbirtokosok száma,
kik magasabb szakképzettségû erdészeket nem tarthatnak, de
akiknek kisterjedelmû erdõbirtokát, a kisebb körû, de kellõ
szaknevelés és más nagyobb erdõgazdaságokban nyerhetõ ta-
pasztalatok megszerzése után, az ilyen kevesebb fizetést igény-
lõ és kisebb munkakörre alkalmas egyének is, az erdõtörvény
létrejötte által biztosított felügyelet alatt, jó sikerrel kezelhetik. 

Az igazgató választmány kiegészítése, illetõleg az alelnöki
tisztség betöltése és egy választmányi tag megválasztása szintén
mostani teendõink közé tartozik. Megvagyok gyõzõdve, hogy a t.
közgyûlés kitüntetõ bizalmával azon férfiakat fogja megtisztelni,
kikben az egyesületi igazgatás számára avatott ismeretû ügybuz-
gó tagokat nyerhetünk. 

Midõn végül az elõttünk lévõ tárgysorozatba felvett ügyeknek
higgadt elintézését a t. közgyûlés figyelmébe ajánlva, a közgyû-
lést ezennel megnyitom: a t. tagtársakat egyszersmind felkérem,
hogy a sorban elõveendõ kérdések minél alaposabb megoldásá-
hoz ismert ügybuzgóságukkal és tapasztalt szakismeretükkel
hozzájárulni szíveskedjenek. 

Forrás: Erdészeti Lapok, 1877. 16 évfolyam 1. füzet

SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

gr. Tisza Lajos festménye az OEE könyvtárából
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A közjóléti erdõ fogalmának újbóli be-
emelése a szakmai és mindennapi köz-
tudatba az 1960-as évek második felé-
ben nem jelenti azt, hogy addig az er-
dészetben az erdõre csak nyersanyag-
forrásként tekintettek. Az Erdészeti La-
pok elsõ két számában Wagner Károly
részletesen kifejtette, hogy társadalmi-
lag milyen fontos szerepe van az erdõ-
nek. Néhány ezek közül, elsõsorban az
éghajlatot befolyásoló képesség egy
egész évszázadon át vita tárgya maradt
Magyarországon és világszerte. 

A 19. század végén Illés Nándor számos
cikket írt a városi terek fásításának eszté-
tikai jelentõségérõl. Bund Károly Erdõ-
gazdaság szépészeti czéllal címû, az Er-
dészeti Lapok 1898. decemberi számá-
ban megjelent tanulmánya pedig az er-
dészeti szakirodalom egyik klasszikusa.
Az egyesület késõbbi titkára a követke-
zõkkel vezette fel mondandóját: „Nem
oly erdõkrõl kívánok szólni, a melyek a
park jellegével bírnak, hanem szóvá aka-
rom tenni, hogy üzemben álló erdõkben
mily elvek szerint kell eljárnunk, hogy a
gazdaság a jövedelmezés lényege s csor-
bítása nélkül azoknak a kívánalmaknak
is megfeleljen, melyeket a nagyközönség
némely erdõvel, mint üdülõ hellyel szem-
ben jogosan támaszt.”

Ezen a ponton azonban fontos kiemel-
ni, hogy amit – egymástól függetlenül, de
közel egy idõben – Thomas Lekan és Ar-
vid Nelson a német erdészet vonatkozásá-
ban hangsúlyoz, a magyar erdészetre is
igaz: a 19. és 20. század folyamán az öko-
lógiai személetû erdõmûvelés, a termé-
szetközeli erdõ gondolata és az erdõgaz-
dasági szemlélet egymáshoz képest elfog-
lalt helye kölcsönhatásban állt az állami
közcélú törekvésekkel. Innen szemlélve a
folytonosság mellett elõtûnik a közjóléti
erdõ fogalmának történeti sajátossága is. 

A magyar és a nemzetközi erdészet-
ben alig néhány év alatt végbemenõ
szemléletváltás három dolgot jelez. Elõ-
ször is azt, hogy az 1960-as évek végén
a modernitás kora új szakaszához érke-
zett. Rámutat arra is, hogy ebben a vál-
tásban az erdészet világszerte aktív sze-
replõ volt. Végül, felhívja a figyelmet az
államszocialista rendszer és az elõbbi
két aspektus közötti kölcsönhatásra.

A hazai köztudatban a Buenos Aires-i
Erdészeti Világkongresszus úgy él, mint
az az esemény, amelyen a közjóléti cé-
lú erdõgazdálkodás magyar javaslatra
került az erdészet globálisan érvényes
céljai közé. Az 1972-ben Argentína fõ-
városában rendezett hetedik FAO Erdé-
szeti Világkongresszus korszakváltó
kongresszusként határozta meg önma-
gát.  Az akkor kiadott nyilatkozat kö-
zéppontjában egy olyan mondat áll,
amely része lehetett Madas András kon-
ferencián elhangzott elõadásának, amit
a világ 2000-ig várható faigényérõl tar-
tott. „A kongresszus meg van gyõzõdve
arról, hogy a kormányok politikai cél-
jaiktól, a gazdasági szervezettõl és a
föltulajdon-viszonyoktól függetlenül,
most és mindenkor felelõsek azért, hogy
tervezés útján biztosítsák, hogy a ter-
melõ, védelmet biztosító és társadalmi
célokat szolgáló javak és szolgáltatások
folyamatosan áramolnak az erdõkbõl,
úgy, hogy a termékek és környezeti ja-
vak népeik jólétéhez járulnak hozzá.”

A közgyûlés által elfogadott nyilat-
kozat egésze a globális környezeti
fenntarthatóságot, valamint a javak és
erõforrások nemzetközi elosztásának
kérdését helyezte a középpontba. A
prioritások listájának alakításában két
tényezõ játszott kulcsszerepet. Egyfelõl
a helyszín, Latin-Amerika, amely régió-
ban az 1970-es évekre nyilvánvalóvá
vált, hogy a végtelennek tartott erdõk

sérülékenyek és nem kellõképpen vé-
dettek a nyugati félteke növekvõ nyers-
anyagigényének összetett ökológiai és
társadalmi hatásaitól.  

A másik motivációt a négy hónappal
korábban, 1972 júniusában, Stockholm-
ban lezajlott ENSZ Környezeti Konferen-
cia jelentette. Ez utóbbi esemény záró-
nyilatkozata programadó szándékkal fo-
galmazta meg, hogy: „Az emberiség tör-
ténetében egy olyan ponthoz érkeztünk,
amikortól a környezeti következmények-
kel a korábbinál komolyabban számol-
va kell cselekednünk, bárhol éljünk is a
világban. A tudatlanság és a közöny ha-
talmas és visszafordíthatatlan károkat
okozhat a földi környezetben, amelytõl
pedig életünk és jólétünk függ.”

Az erdészeti világkongresszus prog-
ramja és szereposztása illeszkedett az új
személethez. Az esemény három na-
gyobb gondolati egységre tagolódott.
Elsõként a FAO, majd az argentin erdé-
szeti bizottság tekintette át az erdészet
globális kérdéseit, s ezután következtek
a szekciók. Ezek a tematikus bizottsá-
gok – formabontó módon – elnevezé-
sükben a szereplõkre koncentráltak: az
elsõ az erdõmûvelõkre, a második a ta-
nárokra és diákjaikra, a harmadik a kör-
nyezetvédõkre és természetjárókra, a
negyedik a rakodómunkásokra, az ötö-
dik a kutatókra, a hatodik a közigazga-
tás és a tervezés irányítóira, míg a hete-
dik az ipari szereplõkre. 

A kongresszus mérföldkõ magyar
szempontból: hosszú idõ után magyar
elnöke volt a világkongresszus egyik
szekciójának. Madas András vezette a
tervezéssel, igazgatással és közgazdasá-
gi aspektusokkal foglalkozó üléseket.

Az akkori „keleti blokk” általában sem
volt alulképviselve. A szovjetek mellett ro-
mán, bolgár, csehszlovák erdészek is be-
kerültek a kongresszus tisztségviselõi kö-
zé. (Ezzel kapcsolatban érdekességképp
meg lehet jegyezni, hogy a kongresszus el-
nöke a magyar származású, 2005-ben el-
hunyt, Esteban Arpad Takacs volt, aki az-
zal is bekerült a történelemkönyvekbe,
hogy a falklandi háború idején, 1982-
ben, Argentína washingtoni nagykövete-
ként több éles hangú nyilatkozatot tett.) 

A Buenos Aires-i világkongresszus
nyilatkozata nem túlzott a korszakváltó

SZÁZÖTVEN ÉV – FEJEZETEK

Az OEE és az erdõk közjóléti szerepe
(1966–1972)

A humánökológiai szemléletváltás korai története 
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szerepet illetõen: a hat évvel korábbi
madridi világeseményt meghatározó
szemlélet és az Argentínában megfogal-
mazott között igen nagy volt a távolság.
Halász Aladár és Keresztesi Béla az
1966-os világkongresszuson szerzett ta-
pasztalataikat következõképpen foglal-
ták össze Az Erdõ 1966. szeptemberi
számában: „A gazdasági cél az ipar és
a lakosság faanyagszükségleteinek ki-
elégítése. A szociális cél pedig a falusi
lakosság számára munkaalkalom te-
remtése, a városiak részére pedig üdü-
lési lehetõségek biztosítása.”

Ebben a megfogalmazásban a növe-
kedés és a további növekedés lehetõsé-
ge köré csoportosul az erdészeti célok
meghatározása. A spanyolországi világ-
kongresszus szekcióelnevezései beve-
zették a közjóléti erdõ fogalmát és kü-
lön szekciót kaptak a nemzeti parkok
is, azonban a lista egésze nem szemlé-
leti váltást, sokkal inkább új elemek be-
kerülését jelzi: I. Erdõsítési technika és
erdészeti nemesítés. II. Erdõvédelem.
III. Erdõgazdálkodás, erdõmûvelés. IV.
Fakitermelés és szállítás. V. A munka-
erõ szerepe az erdõgazdálkodásban.
VI. A trópusi országok erdõgazdasági
problémái. VII. Faipar. VIII. Nemzeti
parkok, üdülés, vadgazdálkodás. IX. Az
erdõk közjóléti hatásai. X. Erdészeti
gazdaságtan és statisztika. 

Az 1970. évi II. törvénycikk formáját
öltõ negyedik ötéves terv a madridi vi-
lágkongresszus kapcsán megfigyelt el-
járást alkalmazta: hozzáadott a korábbi
három növekedési célhoz egy negyedi-
ket: növelni kell az erdõk közjóléti sze-
repét, vagyis a nagyobb települések
melletti erdõk egy részét fokozatosan
alkalmassá kell tenni a pihenésre. Azért
fontos, hogy a közjóléti erdõk létreho-
zása a negyedik ötéves tervben is szere-
pel, mert az egybeesik az erdõgazdaság
azon átalakítási hullámával, amely a fa-
feldolgozó ipar és az erdészet integrá-
cióját, faipari kombinátok mûködteté-
sét tûzte ki célul. 

A magyarországi erdészetben, s a vi-
lággazdaságban az 1960-as évek végén
az automatizálás és a humánökológia
szemléletének együttes áttörése váltotta
fel a modernitás korábbi szakaszát. 

Madas László a Pilisi Állami Parker-
dõgazdaság 1969-es megalakulása nyo-
mán arra világított rá, hogy az intézmény
mûködési elvei az államszocialista kor-
szak politikai elitje számára kiemelt fon-
tosságú vadászat érdekei, a környezet-
védelemre irányuló nemzetközi figye-
lem, valamint a meginduló belföldi tu-
rizmus metszéspontjában formálódtak.

Az OEE-n belül 1967-ben alakult
meg az erdõk közjóléti szerepével fog-
lalkozó szakosztály. Valójában nem
megalakulásról, hanem átalakulásról
volt szó, hiszen az 1950-es évek folya-
mán kulcsszerepet játszó Fásítási Szak-
osztály alakult át. Mészöly Gyõzõ, az új
szakosztály titkára Az Erdõ folyóiratban
a következõképpen foglalta össze a vál-
tozást: „…a mai életforma nem vár
hosszú évtizedeket. A természetbe vágyó
tömegek, az egyre növekvõ városi lakos-
ság mind szélesebb körben keresi fel a
meglevõ erdõket, különösen a legszebb
természeti adottságokkal rendelkezõ,
legöregebb erdõállományokat. Erdein-
ket elõ kell készíteni, alkalmassá kell
tenni a kiránduló tömegek, turisták le-
telepedési, pihenési, szórakozási igé-
nyeinek kulturált biztosítására. Így vált
szükségszerûvé, hogy a Fásítási Szak-
osztály tevékenységét bõvítse.”

Tóth Sándor Az Erdõben az erdõk
közjóléti szerepérõl 1967-ben publikált
cikkében ennél pontosabban írta le a
létrehozandó tereket: „Nem elhanya-
golható szempont erdeink fásításának
értékelésénél az általános jóléti hatá-
soktól elválaszthatatlan kulturális je-
lentõségük. A természet és tájkultúra
szeretetére nevelés mellett az erdõk, fá-
sítások állandóan ható természeti élmé-
nyükkel az ember világának kimeríthe-
tetlen ismeretanyagát szolgálják, nem
beszélve ezen ismeretek rendszerbe fog-
lalásáról, amit az erdõben elhelyezke-
dõ dendráriumok, arborétumok, ter-
mészetvédelmi területek, madárvédelmi
területek, vadaskertek, geológiai kép-
zõdmények, munkásmozgalmi és törté-
nelmi emlékek stb. jelentenek, észrevét-
lenül, nyitott tankönyvül szolgálva az
erdõt járó számára”

1969 õszén a Közjóléti és Fásítási
Szakosztály alaposan kidolgozott és
igen ambiciózus javaslatot terjesztett
Madas András, illetve az elnökség elé.
Mészöly azt javasolta, hogy az OEE
szervezzen többnapos, mintegy 400 fõs
nemzetközi konferenciát az erdõk köz-
életi szerepérõl. A tervezet szerint az
eseményt kiállítás, diafilmfesztivál, va-
lamint egy közel egyhetes, kifejezetten
a külföldi résztvevõket célzó tanulmány-
út kísérte volna. A tervvel benyújtott
költségvetés szerint a költségek kéthar-
madát fedezhette volna a – differenciált
módon megállapított – részvételi díj. A
javaslatot az elnökség azonban nem tá-
mogatta, valószínûleg túlságosan nagy
ívûnek találta. 

Az OEE figyelmét az 1960-as évek
végén és az 1970-es évek elején elsõ-
sorban a Mezõgazdasági és Élelmezési
Minisztérium megalakulása nyomán
megindult szervezeti átalakulás irányá-
nak befolyásolása, valamint a MTESZ
székház létrehozásából következõ köl-
tözés kötötte le. Mindemellett azon-
ban korán felfigyelt és szervezeti szin-
ten is reagált az erdõkkel kapcsolatos
szemléletváltás súlyára. Az OEE levéltá-
ra alapján az automatizálás és a humán-
ökológiai szemléletváltás korai történe-
te egyaránt értelmezhetõ úgy, hogy
közben mind a globális egymásra hatá-
sok, mind az államszocialista korszak
sajátosságai a látómezõben maradnak. 

Balogh Róbert
történész

A képek forrása:  
Parkerdõk Magyarországon (1981)
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Beszédében kiemelte, hogy 2012-ben
az ENSZ határozata március 21-ét az Er-
dõk Nemzetközi Napjává nyilvánította.
Az idén is számtalan rendezvénnyel ün-
nepelték az erdõket az állami erdõgaz-
daságok országszerte.

A KEFAG Zrt. munkatársai ezen a
jeles világnapon immáron harmadik
éve nagytakarítással tisztelegnek az er-
dõk elõtt. Bács-Kiskun megye terüle-
tén szemetet gyûjtenek az erdõkben és
az utak mentén. A Vackor Vár Erdei Is-
kolában pedig erdei akadályversenyen
mérették meg magukat az ovisok és kis-
iskolások.

A felvezetõ köszöntõt követõen Sza-
bó Tibor, az OEE elnökségének tagja,
régióképviselõ osztotta meg gondolatait
az Erdõk Nemzetközi Napjáról és a 150
éves Országos Erdészeti Egyesületrõl.

Koczka Zoltán, az OEE Kecskeméti
HCs titkára, a KEFAG Zrt. vezérigazga-

tó-helyettese a következõ szavakkal
méltatta Bakkay József erdõmester
munkásságát, amikor a tisztelet koszo-
rúját helyezték el emlékmûvénél. 

„Kilenc esztendeje, pontosan 2007.
június 23-án 9 órakor csendült föl az er-
dészhimnusz a Városháza harangjáté-
kán az ország minden pontjából össze-
gyûlt erdészek tiszteletére. Sárközy Ist-
ván alpolgármester sorsfordítónak ne-
vezte az avatás napját, hiszen a díszud-
varba tervezett panteon elsõ, meghatá-
rozó eleme a Bakkay-emléktábla volt.
Sajnos, azóta sem gyarapodott az em-
léktáblák száma, de az erdésztársada-
lom úgy gondolja, hogy szakmai múlt-
jának tisztelete elõdeink munkájának
megbecsülésén keresztül fokozottan ér-
vényesül. Éppen ezért az egyesület 150
éves jubileuma alkalmából is különös
figyelmet fordítunk azon helyi erdész
kiválóságaink emlékére, akik sokat tet-
tek a Homokhátság és Kecskemét kör-
nyéke erdõsültségének növeléséért.

Bakkay József a kárpátaljai Kõrös-
mezõn született 1878-ban. Középisko-
láit Szatmáron és Máramarosszigeten
végezte. A Selmecbányai Erdészeti Aka-
démián pedig 1900-ban szerzett diplo-
mát, és a legmagasabb szintû erdészeti
tudományokkal és selmeci hagyomá-
nyokkal felvértezve állt az állami erdé-
szet szolgálatába.

Elsõként a horvát-szlavonországi
Otocsánban székelõ Susaki Erdõhiva-
tal kerületében töltött el tíz évet, túl-
nyomórészt erdõgondnokként. 1910-
tõl rövid ideig gróf Zichy-uradalmá-
ban, az Abaúj megyei Hilyón dolgo-

zott. Innen jött 1913-ban – egyhangú-
an megválasztott erdõmesterként –
Kecskemétre.

A fiatal erdõmérnök az addig
klasszikus erdõs tájakon töltött családi,
majd szolgálati évek után egy egészen
más világba csöppent, hiszen Kecske-
mét környékét és a Homokhátságot a
homok megkötésével való küzdelem
jellemezte. S hogy elõdeink milyen kö-
rülményekkel birkóztak abban az idõ-
ben, arra talán rávilágít egy múlt száza-
di osztrák feljegyzés: Sík, fátlan ho-
mokpuszta Magyarországon. Kezdõ-
dik Pestnél, tart Szegedig. Kagylókkal
van födve, fövényét sasok és túzokok
lakják. 

A kiváló képességû erdõmérnökre
úttörõ feladat hárult. Hallatlan szerve-
zõerõvel és vasakarattal az addig kez-
detleges állapotban lévõ városi erdé-
szetet modern erdõgazdasággá alakítot-
ta át. Hihetetlen energiával keresztülvit-
te, hogy mezõõrök helyett szakképzett
erdõaltiszteket alkalmazzanak, továb-
bá, hogy az egy erdõtiszt helyett öt ok-
leveles erdõmérnököt vegyenek fel. Az
Alföld fásításának fontosságát, mint a
homok megkötésének egyedüli módját
kezdetektõl felismerte, és körülbelül
2000 kat. hold homoki szõlõt csatolta-
tott az erdõterülethez, aminek fákkal
történõ betelepítése meg is történt.

Neki köszönhetõ az 53 kilométeres
Kecskemét-Kiskunmajsa közötti gazda-
sági vasút, amit erdõtisztjeivel õ terve-
zett és építtetett meg. Késõbb megszer-
vezte a 80 000 lakosú Kecskemét tûzifa-
ellátását, modern fatelep létesítésével,

EGYESÜLETI ÉLET

Az Erdõk Nemzetközi Napja Kecskeméten
2016. március 23-án délelõtt két
eseményen vettek részt az OEE Kecs-
keméti HCS tagjai. Kora délelõtt a
kecskeméti Városháza díszudvarán
tartottak megemlékezést, melyet
Bimbó Brigitta, a Vackor Vár Erdé-
szeti Erdei Iskola foglalkozásvezetõ-
jének szavalata nyitott meg. Majd
Makra Zsuzsanna, a KEFAG Zrt. PR-
referense köszöntötte a vendégeket. 
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korszerû aprítógépek beszerzésével.
Mindezen mérnöki munkálataival az
akkori Kecskemét városnak elvitatha-
tatlan érdemeket szerzett.

Bakkay Józsefnek három gyermeke
született. (Fia, Bakkay László szintén az
erdõmérnöki pályát választotta és élet-
útja szorosan kötõdik a Kecskemét kör-
nyéki, valamint a bugaci erdõkhöz.)
Puritán ember volt, erõs karakter, aki az
elveihez szigorúan ragaszkodott. 1931-
ben 53 évesen hunyt el.

Természetesen nem Bakkay József
volt az egyetlen, akiknek köszönhetõen
elérhettük azt, hogy az egykor fátlan
Kecskemét környéki homokpuszta te-
rületének egyötödét mára zöldellõ er-
dõk borítják, és gazdasági jelentõségük
mellett javítják a száraz alföldi klímát,
mindannyiunk számára szolgálják a
közjót. Ezt a sokszoros kedvezõ hatást
most az erdõk világnapján különösen
hangsúlyoznunk kell! Bakkay József

emléktáblájának megkoszorúzásával
egyben erdész elõdeink elõtt is lerójuk
kegyeletünket!” 

A koszorúzást követõen került sor a
Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ
szervezésében a 10 éves lengyel-ma-
gyar barátság megemlékezésre a Kato-
na József Színház parkjában, ahol töb-
bek között beszédet mondott Sulyok
Ferenc, helyi csoportunk elnöke, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója. Jelképes kez-
deményezésként az OEE Kecskeméti
HCS képviseletében „örökbe fogadta” a
Wadovice-bõl kapott tölgyfát, egyben
örökös gondnokságot vállalt felette. Az
ünnepi alkalomra a KEFAG Zrt. Junipe-
rus Parkerdészet munkatársai dísznövé-
nyek elültetésével frissítették fel nem-
csak a tölgyfa környékét, hanem a Ka-
tona József szobrát körülölelõ parkot is.

Makra Zsuzsanna
OEE Kecskeméti HCs

Fotók: Szabó Kocsis Zsuzsanna

EGYESÜLETI ÉLET / MÛHELYMUNKA

2016. április 19-én az OEE Erdõrende-
zési Szakosztálya nagy érdeklõdéssel
kísérve tartott fórumot az erdõterve-
zés jogi környezetérõl az ERTI volt
székházában. Az erdõtörvény módosí-
tása kapcsán elsõsorban az erdõk
rendeltetése, üzemmódja és a körzeti
erdõtervezés témakörében folyt a be-
szélgetés. 

A vitaindító elõadásokat Szalai Károly,
az FM Erdészeti Igazgatási Osztályának
szakmai tanácsadója, Jagicza Attila, a
Bakonyerdõ Zrt. szakfelügyelõje és
Czirok István, a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóságának osztályvezetõje tartották.
A megjelentek rövid tájékoztatást kap-
tak az erdõtörvény módosítására irá-
nyuló folyamat utóbbi lépéseirõl, az er-
dõtervezés tervezett változtatásáról, az
erdõgazdálkodói és igazgatási szem-
pontokról. 

Felkért hozzászólóként Halász Gá-
bor, a szakosztály volt elnöke, rövid
visszatekintést követõen felhívta a fi-
gyelmet az igazgatás közelmúltjának
nehézségeire, mely tanulságul szolgál-
hat a jelen problémáihoz is.

Az elõadók és az ország minden ré-
szébõl érkezõ hozzászólók is arra keres-
ték a választ, hogy a jelenlegi szabályo-
záson hol és milyen mértékben szüksé-
ges változtatni. Számos értékes gondolat
és felvetés hangzott el a több mint négy-
órás vitafórumon, ahol sokféle nézõ-

pont képviseltette magát, de abban min-
den jelenlévõ egyetértett, hogy az egyre
aggasztóbb szervezeti változások elle-
nére az erdõrendezés több évtizedes
alapértékeibõl nem szabad engedni.

„Akkor, amikor az erdészeti igazga-
tás, jogszabályi környezet immáron so-
kadszor jelentõs átalakítás elé néz, az
Erdõrendezési Szakosztály kötelessége,
hogy felhívja minden tagtárs, döntésho-
zó, jogalkotó figyelmét, hogy Magyaror-
szágon erdõt használni, kezelni leltáro-
zás és tervezés nélkül végzetes hiba.”

Az egybegyûltek néma felállással em-
lékeztek a közelmúltban (2015–2016-
ban) sajnálatos módon nagy számban el-
hunyt kiváló erdõrendezõkre, tagtársak-
ra. Kiss Attila ny. erdõtervezõ 80 éves;

Kollwentz Péter volt erdõrendezõ 68
éves; Schmidt Ferenc ny. erdõrendezõ
71 éves; dr. Fadgyas Kálmán Bedõ-dí-
jas, az Egri Erdõtervezési Iroda ny. veze-
tõje 85 éves; Frank László, az Egri Erdõ-
felügyelõség ny. igazgatóhelyettese 87
éves; Matyasovszky András Decrett-díjas
nyugalmazott erdõrendezõ 69 éves; Mé-
száros Gyula Bedõ-díjas, a Veszprémi
Erdõtervezési Iroda ny. igazgatója 86
éves, és Gáspár Hantos Géza Bedõ-dí-
jas, Tiszteletbeli Tagsági Díszoklevéllel
kitüntetett, a MÉM Erdõrendezési Szol-
gálat nyugalmazott mûszaki igazgatója
89 éves korában hunyt el. 

Czirok István
elnök, OEE Erdõrendezési Szakosztály

Fotó: Zétényi Zoltán

Szakosztályülés az erdõtervezés jogi környezetérõl
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A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Ta-
nácsa (Tanács) 2015-ben kezdte az
ismerkedését olyan társadalmi szerve-
zetekkel, amelyek tevékenységükben,
szakmai elkötelezettségükben közel
állnak az Országos Erdészeti Egyesü-
lethez (OEE), esetleg szenior tagozatot
is mûködtetnek. 

A Tanács idén is folytatja e programját, s a
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület
megkeresésére már az évnyitó rendezvé-
nyüket is közösen tartották. Több közös
vonás is van a két társaságban: a tagság
összetétele szerint, korban összeillenek; a
Zöld Keresztnek van erdészeti szekciója,
melynek tagjai zömében a Tanácsnak is
tagjai; mindkét társaság – rendezvényeit il-
letõen – a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
vendégszeretetét élvezi. Jelentõsen meg-
könnyítette az ismerkedést, hogy a Zöld
Keresztet megelõzte a híre köreinkben,
ugyanis dr. Király Pál szeniortársunk, az
Erdészeti és Faipari Híradóban már szá-
mos cikket jelentetett meg az egyesületrõl.

A tanácskozást Halász Gábor, a Ta-
nács elnöke nyitotta meg és felkérte dr.
Tarján Lászlónét, a Zöld Kereszt Egye-
sület elnökét bemutatkozó elõadása meg-
tartására. Az elnök asszony köszöntötte a
megjelenteket és külön is üdvözölte Wis-
novszky Károlyt, a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóság igazgatóját, aki aznap kérte felvé-
telét a Zöld Keresztbe. A jelenlévõ zöld
keresztesek nagy tapssal fogadták új tag-
társukat.

Az elnök asszony személy szerint be-
mutatta a jelenlévõ zöld keresztes csa-
patot és külön is a szervezeti egységeik
vezetõit. Vetített képes elõadás színesí-
tette a bemutatkozást, amelynek kere-
tében szólt az alakulás körülményeirõl,
tevékenységeikrõl, sikeres rendezvé-
nyeikrõl, külföldi kapcsolataikról. 

Az alakulás körülményeit ismertetve
megemlítette, hogy Mihail Gorbacsov, a
Nemzetközi Zöld Kereszt (Green Cross
International, rövidítve: GCI) elnöke
levélben javasolta Antall József minisz-
terelnöknek, hogy a nemzetközi szer-
vezet mintájára alakuljon meg a Ma-
gyarországi Zöld Kereszt. A javaslatot
tett követte és 1994 nyarán, Szegeden a
Környezetvédelmi Világnap alkalmával
döntés született a megalakulásról. Az
alakuló ülésre 1994. június 27-én került
sor, ahol elnöknek a ma is regnáló el-

nök asszonyt választották. A Zöld Ke-
reszt 1994 augusztusában került bejegy-
zésre, 1998. január 1-jétõl pedig köz-
hasznú szervezet lett. A Nemzetközi
Zöld Kereszt 1995 decemberében is-
merte el és vette fel tagjai sorába a ma-
gyar szervezetet, amely így a GCI nem-
zeti tagszervezete lett.

A Zöld Kereszt mozgalom hazánk-
ban igen megbecsült múlttal rendelke-
zik. A 30-as években indult, majd a há-
ború után felfüggesztették, ebben az
idõszakban elsõsorban anya- és gyer-
mekvédelemmel, szociális gondozás-

sal, egészségügyi felvilágosítással fog-
lalkoztak.

Az újraalakult Zöld Kereszt – a tiszte-
letreméltó hagyományokat megbecsülve
– ma elsõsorban környezet- és termé-
szetvédelemmel foglalkozik. A GCI fõ-
leg a világméretû környezeti problémák
megoldásának szenteli a figyelmét.
Alapvetõ célja az ember által okozott
ökológiai katasztrófák okainak a feltárá-
sa, és javaslattétel ezek elhárítására,
megelõzésére. Különösen fontosnak
tartja a globális és regionális környezeti
gondok közös erõvel, nemzetközi
összefogással történõ folyamatos enyhí-
tését. Korszerû környezetpolitikai alap-
elvként a fenntartható fejlõdést fogadja
el, amely az általános fejlõdés folyamatá-
ban következetesen törekszik az egyen-
súly fenntartására. Vallja, hogy mindez
csak a természeti erõforrásokkal való ész-
szerû, hosszú távon is takarékos gazdál-
kodással, környezetkímélõ termelési, fo-
gyasztási magatartásforma és gyakorlat
kialakításával érhetõ el. Ennek jegyében
tevékenykedni kíván a helyes környeze-

ti tudat formálásáért, az oktatásért és ne-
velésért, valamint a világszerte megszer-
vezendõ környezetvédelmi kommuni-
kációs hálózat fejlesztéséért. A GCI tagjai
között ma már harminckét ország szere-
pel, köztük Magyarország is. 

A magyar Zöld Kereszt keretnek te-
kinti a GCI programját és célkitûzéseit,
de elsõsorban a hazai környezetvédel-
mi problémák megoldásáért és termé-
szeti környezetünk megõrzéséért kíván
munkálkodni. Hazánk földrajzi helyze-
tébõl adódóan nélkülözhetetlennek
tartja a regionális környezetpolitikát,

melyet a szomszédos országokkal kö-
zösen kell kialakítani.

A Zöld Kereszt Egyesület prog-
ramja támogatja: 

– a nemzetközi környezeti és ter-
mészetpolitikai koncepciót;

– a természeti erõforrásokkal való
ésszerû és takarékos gazdálko-
dást;

– a nemzeti természet-megõrzési
programon keresztül a természeti
értékek megóvását, a bioszféra
sokszínûségének megõrzését;

– a környezeti szemlélet erõsítését,
a tudatformálást elsõsorban az if-
júság körében, valamint a kom-
munikáció fejlesztését; 

– a hulladékgazdálkodást, a háztartá-
si hulladékok szelektív gyûjtését, a
vásárlási szokások orientálását a
környezetbarát termékek irányába;

– a volt szovjet katonai bázisok kör-
nyezetszennyezésének rehabilitá-
cióját; 

– a Balaton jó ökológiai állapotának
és vízminõségének megõrzését;

Szeniorok találkozása a Magyarországi 
Zöld Kereszt Egyesülettel
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– az ökoturizmus széles körû elter-
jesztését.

A Zöld Kereszt a környezet-egész-
ségügyi politika európai alapdokumen-
tumának szellemében hitet tesz amel-
lett, hogy az egészséghez és a jóléthez
tiszta, harmonikus környezet kell, és a
környezet jó minõsége nemcsak az
egészség megõrzésének, hanem az em-
ber túlélésének is alapfeltétele.

A Zöld Kereszt Egyesület tevé-
kenységének színterei:

– Az Erdészeti szekció támogatja a
Madarak és fák napja mozgalmat,
természetvédelmi táborokat, erdei
iskolákat. Elõadásokat, foglalko-
zásokat tartanak, rajzversenyeket
szerveznek. Környezet- és termé-
szetvédelmi találkozókat tartanak. 

– A Zöld energia tagozat a szigetkö-
zi vízi ökoturizmussal és a Széche-
nyi lakóhajó programmal kezdte
mûködését. Ma az EU energiahaté-
konysági és épületenergetikai irány-
elvei alapján K+F nonprofit mun-
kaként koordinálják azokat, akik
az 50–100% épületi zöldenergia és
legalább 50% épületenergia rezsi-
költség-csökkentõ megoldások-
hoz innovatív refinanszírozási esz-
közökkel rendelkeznek. 

– A Somogyvámoson mûködõ Kris-
navölgy Indiai Kulturális Központ
és Biofarm bemutatja, hogy mi-
ként valósítható meg a gyakorlat-
ban a fenntarthatóság és az önel-
látás. Itt a szennyvízkezelés a Kic-
kuth-féle nád gyökértéri eljárás,
utótisztító tározótó és öntözött
energiaültetvény segítségével va-
lósul meg a lakók és a környék
teljes megelégedésére. Ez a rend-
szer zöld keresztes alapító tagok
tervezésével és az Élõvíz Kft. vál-
lalkozásában valósult meg.

– Kármentesítés. A volt katonai ob-
jektumok környezeti kárainak fel-

mérésében, irányításában, a tárgya-
lások elõkészítésében, a dokumen-
tációk elkészítésében és a késõbbi
kárelhárítási munkálatokban a Zöld
Kereszt szakértõi is részt vettek.

– Önkormányzatokat segítõ tevé-
kenység. Zöld keresztes tagok el-
készítették az Önkormányzati
környezetvédelmi kézikönyvet,
valamint a Segédlet települési kör-
nyezetvédelmi program készítésé-
hez címû munkákat. Visszajelzé-
sek szerint nagy segítséget jelen-
tett az önkormányzatok számára
mind a két kiadvány.

A Zöld Kereszt munkáját a GCI elis-
meri, ezt bizonyítja, hogy 2003-ban,
Genfben Zöld Kereszt ezüstéremmel

tüntette ki. Az elnök asszony elmondta,
hogy a Zöld Kereszt arra törekszik a jö-
võben is, hogy erõsítse személyes és
egyesületi kapcsolatait belföldön és
külföldön, elsõsorban a környezõ or-
szágok Zöld Kereszt Egyesületeivel,
hogy a Duna mente és a Kárpát-meden-
ce valóban természet-, környezet- és
emberbarát interregionális környezet-
védelmi mintaterület lehessen.

Befejezésül szólt a Szeniorokkal törté-
nõ jövõbeli együttmûködés lehetõségei-

rõl: közös programok szervezése, közös
javaslat a Nemzeti Erdõstratégia megújí-
tásához és az erdõtörvény módosításá-
hoz, a jubileumi Kaán Károly év elõké-
szítése. A nagy sikerû elõadást számos
hozzászólás követte, amely megerõsítet-
te az együttmûködési szándékot. 

A következõ elõadásban Wisnovszky
Károly igazgató dióhéjban ismertette az
erdõrendezést, azt a mérnöki tevékenysé-
get, melynek gyökerei a 15. századra
nyúlnak vissza, s célja az erdõk örökös
fenntartása. Ezt az alapelvet követik ma is
a stratégiai céljaik megfogalmazása és na-
pi feladataik ellátása során. A NÉBIH Er-
dészeti Igazgatóság szervezeti felépítésé-
nek bemutatása során beavatta a hallga-
tóságot az erdõrendezés modern mûhely-
titkaiba, a sikerek feletti örömökbe és a
megoldásra váró problémákba. A Zöld
Kereszttel való együttmûködés elé nagy
reményekkel tekint, miután munkatársait
a napi tevékenységeik alapján, akár hiva-
tásos környezetvédõknek is tekinthetjük,
hiszen munkájuk során a természeti kör-
nyezetünk, különösen annak egy része,
az erdõ védelmét szolgálják, esetleges be-
kapcsolódásukkal a Zöld Kereszt tag-
összetételének fiatalítását is elérhetjük.

Halász Gábor elnök a Tanács létrejöt-
térõl, céljairól, tevékenységérõl adott át-
fogó tájékoztatót. Az együttmûködést,
közösen végzett munkaként tudja elkép-
zelni, a közösen szervezett programokon

együttes részvétellel, illetve az önállóan
szervezett rendezvényekre való meghí-
vással, aktuális szakkérdések megbeszé-
lésével, vélemények, állásfoglalások kö-
zös kialakításával.  E szempontokat a két
szervezet már az éves munka- és ülésterv
kialakításánál is figyelembe vette.

Dr. Tarján Lászlóné elnök, 
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 

Dr. Szikra Dezsõ
titkár, OEE SzTTT

Fotók: Zétényi Zoltán, Szikra Dezsõ

Balról: Halász Gábor, dr. Tarján Lászlóné, Wisnovszky Károly

A Szeniorok Tanácsának története elõadás



Erdészeti Lapok CLI. évf. 5. szám (2016. május) 175

A Szombathelyi Helyi Csoport 2016. március 9-én tartotta
évnyitó rendezvényét a Saághy István Erdészeti Informáci-
ós Központban.

Bakó Csaba HCS elnök és Horváth Gábor titkár köszöntõ-
jét követõen a helyi csoport vezetõsége nõnap alkalmából
apró figyelmességgel lepte meg a jelenlévõ hölgy tagtársa-
kat. A folytatásban egyperces néma csenddel emlékeztünk
meg decemberben elhunyt tagtársunkról, Sõth Ervinrõl, a
Vas megyei erdészeti hatóság nyugalmazott osztályvezetõ-
jérõl.

A továbbiakban Horváth Gábor ismertette a 2016. évi tag-
létszám és tagdíj alakulását, a helyi csoport idei rendezvénye-
it, valamint a jubileumi év legfontosabb egyesületi eseménye-
it, így többek között ízelítõt kaphattunk a 147. Vándorgyûlés
tervezett programjaiból is.

Bakó Csaba HCS elnök összefoglalta a helyi csoport elsõ
félévre tervezett programjait, majd szólt az évnyitó rendez-
vény témájának aktualitásáról. Tavaly több évfordulót is ün-
nepeltünk, így  a Szombathelyen található Kámoni Arboré-
tum alapítójának, dr. Saághy István születésének 150. és ha-
lálának 70. évfordulóját. Ez alkalomból év végén a NAIK ER-
TI és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára a Ká-
moni Arborétum Ökoturisztikai Központjában Saághy István
Emléknapot szervezett. 

Méltóképpen tiszteleg a neves dendrológus elõtt a róla el-
nevezett Erdészeti Információs Központ, valamint az azt kö-
rülölelõ 1,6 hektáros park – szintén egykori Saághy-birtok –,
amely napjainkban már a Saághy park nevet viseli. Elmondta
azt is, hogy Saághy István egyik házigazdája volt 1928-ban az
elsõ Vas megyei erdészeti közgyûlés (vándorgyûlés) szom-
bathelyi helyszínének, az általa létesített arborétumban. Év-
nyitó rendezvényünket is dr. Saághy István emlékének szen-
teltük.

Elsõ elõadónk, Mayer László levéltáros elmondta, hogy dr.
Saághy István a Szombathelyi Szépítõ Egyesületben kertésze-
ti felügyelõként, majd késõbb alelnökként végzett kiemelke-
dõ tevékenységet. A szemléltetõ korabeli felvételekrõl nyo-
mon követhettük munkásságát. Szombathelyen számos utca
és park õrzi keze nyomát. A parkosításokhoz sok esetben sa-
ját arborétumi állományából is adományozott a város részére.
A Szombathelyi Szépítõ Egyesület fennállásának 50 éves jubi-
leumát hirdeti az oladi kilátótorony, mely terveinek elkészíté-
sében dr. Saághy István is részt vett. Halálával a Szépítõ Egye-
sületben is lezárult egy korszak.

Következõ elõadóink Varga László erdei iskolai referens Meg-
emlékezés dr. Saághy István születésének 150. és halálának 70.
évfordulójáró címmel tartott elõadást. Áttekintette a Saághy csa-
lád eredetét, többek között a néveredetét is. Megismerhettük dr.
Saághy István pályafutását, azokat a fontosabb és egyben neves
személyeket, akikkel kapcsolatban volt, úgy mint gróf Ambrózy-
Migazzi István, dr. Gayer Gyula és Roth Gyula. A Saághy család
Felsõcsatár közelében is rendelkezett földbirtokkal, így a jápláni
majorban és a közeli erdõtömbökben is bújnak meg olyan fe-
nyõritkaságok, melyek még az emlékét hirdetik.

Utolsó elõadónk, Németh Gábor, a NAIK ERTI Kámoni Ar-
borétum vezetõje dr. Saághy István dendrológiai munkássá-
gát ismertette. Az arborétum kezdeti idõszakát elevenítette
fel, majd a park bõvítésébe is betekintést nyújtott. Elõadásá-
ban elhangzott, hogy dr. Saághy István olyan fajokat ültetett,
amellyel 100 évvel elõzte meg korát. 

EGYESÜLETI ÉLET

Évnyitó rendezvény dr. Saághy István
örökségének szellemében

Koszorúzás a Saághy-emléktáblánál



Erdészeti Lapok CLI. évf. 5. szám (2016. május)176

Honosítási kísérleteket is végzett és kiválóan megérezte a
keleti egzóták telepítésében rejlõ lehetõségeket. A szakma
számára elsõsorban a fenyõfélék kutatásában és meghonosí-
tásában elért eredményei jelentõsek. Ezen kívül a fenyõfélék
nemesítésével és keresztezésével is foglalkozott, dr. Gayer
Gyula õt nevezte a „fenyõfélék legjobb magyar ismerõjének”.
Nevéhez fûzõdik még a világon elsõként tudatosan elõállított

fenyõhibrid a Saághy-luc (Picea saághi), melybõl 3 példány
található a Saághy parkban.

Az elõadások után Németh Gábor segítségével megtekint-
hettük a Saághy család gyûjteményét: egy korabeli maggyûjtõ
szekrényt, fajtajelölõ táblákat, egyéb használati tárgyakat és
fényképeket az arborétum alapítójáról.

Ezt követõen az Információs Központ bejáratánál gyûltünk
össze és Varga László beszédét követõen a 2011-ben dr. Saághy
István emlékére elhelyezett táblát koszorúzta meg a helyi csoport
elnöke és az arborétum vezetõje, majd elénekeltük a Himnuszt.

Utolsó programpontként Németh Gábor és Varga László szak-
vezetésével közelebbrõl is megismerkedhettünk a Saághy
parkkal, a Saághy István édesapjának, Saághy Mihály munkás-
ságának emlékére létrehozott „méhesházzal” és szemügyre ve-
hettük a különleges Saághy-lucokat. Utunk a szomszédos ká-
moni temetõben ért véget, ahol Varga László megemlékezõ
szavai után a Saághy család síremlékeire helyeztük a megemlé-
kezés koszorúit és virágait. Ez a délután remek lehetõséget
adott arra, hogy aki esetleg eddig nem ismerte dr. Saághy István
munkásságát, az most kellõképpen elmélyülhessen benne. Ba-
kó Csaba elnök zárógondolataival ért véget a rendezvény. 

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Fényképek: Hunyadi Géza, Markó András
OEE Szombathelyi Helyi Csoport

EGYESÜLETI ÉLET / KÖNYVAJÁNLÓ

Az ismertetésre kerülõ mû alkotójának
neve ismerõsen csenghet, hiszen négy
évtizede a környezeti nevelés meghatá-
rozó alakja, számos szakcikk és isme-
retterjesztõ könyv szerzõje, tanulmányi
versenyek zsûrijének résztvevõje, vagy
ahogy õ magát nevezi, szíve szerint er-
dõpedagógus. 

Az 1996-ban indult Év fája mozga-
lom keretében tavaly választottuk épp a
huszadikat. Ezt az alkalmat ragadta meg
dr. Nádai Magda, hogy az elmúlt két
évtizedben az év fáinak választott fafa-
jokról kötetet állítson össze.

A fajokról nem szab-

ványszerû, elõre meghatározott szem-
pontok szerinti ismertetést kapunk, a
szerzõ elsõsorban a velük kapcsolatos
érdekességeket gyûjtötte össze, szedte
csokorba. Így a névfejtegetés, rokon fa-
jok kövületeinek bemutatása, jellemzõ
rovarfajok, betegségek, népi hiedel-
mek, gyógyító hatások ugyanúgy rész-
letezésre kerülnek, mint a famatuzsále-
mek, az év fái faanyagából készült fafa-
ragványok, ételek, italok ismertetése, s
így minden fafaj esetében színes kaval-
kád állt össze. 

A kötetet sok szépirodalmi alkotás-
ból vett idézet, s még több fénykép il-
lusztrálja, teszi élvezetessé. Dicséretes,

hogy a könyv meg-
jelentetését vala-
mennyi állami erdé-
szeti részvénytársa-
ság és nemzeti park
igazgatóság a szívü-
gyének érezte, s hoz-
zájárult költségeinek
fedezéséhez. A kötet
az Erdõk Nemzetközi
Napja alkalmából már-
cius 21-én látott napvi-
lágot, s az állami erdõ-
gazdaságok ökoturiszti-
kai létesítményeiben

és/vagy közjóléti programjainak hely-
színein kaphatók. 

Nádai Magda könyve elsõsorban a
tanulóifjúságnak készült, de bárki
kézbe veszi, legyen az éppen erdész,
kertész vagy biológus végzettségû, ta-
lál benne érdekességeket, csemegé-
ket, ami miatt nehéz lesz e kötetet le-
tenni.

Dr. Bartha Dénes

MADÁRCSERESZNYÉTÕL A KOCSÁNYOS TÖLGYIG 
AZ ÉV FÁI 1996–2015 KÖZÖTT

Megemlékezés a sírhelynél
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Nagyon valószínû, hogy az Erdészeti Lapok minden olvasó-
ja részt vett már valamilyen vizsgán. A többség nyilván in-
kább vizsgázóként, de bizonyosan sokan vizsgáztatóként is.
Akár így, akár úgy, abban biztosan egyetérthetünk, hogy a
vizsgákon ugyancsak sokféle dolog hangzik el. Okos vála-
szok, valamint tudáshiányból, vagy éppen vizsgalázból ere-
dõ égbekiáltó balgaságok egyaránt.

Furcsa módon a helyes válaszokat, jó feleleteket általában
csak a bizonyítványba beírt érdemjegyek örökítik meg. A sü-
letlenségeket pedig nemritkán szó szerint feljegyzik, hogy az
utókor számára megõrizzék õket. Így tett Rakonczay Zoltán
is, aki szakmai pályafutása során sokszor vett részt különbö-
zõ erdészeti középfokú oktatási intézmények vizsgáin vizsga-
bizottsági tagként, vagy elnökként. Humorra fogékony em-
ber lévén a megõrzésre érdemes feleleteket lejegyezte, és az
Erdõgazdaság és Faipar címû szaklap háromrészes sorozatá-
ban közre is adta. Jól tette… 

Legyünk õszinték, ezek a feleletek valóban „idõtállóak”.
Azaz ugyanúgy megnevettetnek, mint fél évszáda, amikor is
eredetileg elhangzottak. Ugyanazt a „tudáshézagokat” be-
tömni próbáló „kreativitást”, és „improvizációs készséget” és
„élni akarást” tükrözik, amik a vizsgázó diákot jellemezték 50
éve és jellemzik ma is. A szösszeneteket kissé filozofikusabb
hangulatban olvasva (pl. néhány pohár vörösbor társaságá-
ban) némelyikben akár évezredeken átívelõ globális igazsá-
gokat is felismerhetünk. Ennyi idõ távlatából ki kíváncsi már
az „unalmas” helyes válaszokra? 

Ezeket a gyöngyszemeket három részletben, változatlan for-
mában adjuk közre. Ezzel egyben az idén 87 éves Rakonczay
Zoltánt, az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagját is
köszöntjük. 

Dr. Csóka György

Vizsgaláz 1.
(megjelent az Erdõgazdaság és Faipar 1970. júliusi számában)

Izgágaság: A vaddisznó 16-18 hétig vemhes, tovább nem,
mert akkor csiklandozzák a kicsinyei.
Gyógytorna: A szarvasborjak megszületésük után nem tud-
nak rögtön felállni, de azért az ügyesebbek megpróbálják.
Rokonság: Ludas Matyi egy öregasszonynál lakott, akinek a
libáit legeltette. Ez az öregasszony az anyja volt.
Griffmadár: A gázlómadarak közül legnagyobb a griffmadár.
Ezen kívül meg kell említeni a gólyát, amely legázolja ugyan
a vetést, de kárpótlásul sok békát is fogyaszt.
Történelem: A szabadságharcban a rabszolgák voltak a fõrész-
vényesek.
Túzokfutás: A túzok jellegzetessége, hogy jó húsa van, és
hogy menekülésként repülés helyett a futást kezdeményezi.
Világbéke: A második világháborút a világháború elõtti béke
elõzte meg.
Nemzetközi összefogás: Hunyadi János a törökök elleni harc-
ban még a jugóktól is segítséget kért.
Gyógynövénytan: Már a középkorban is tudták, hogy a nad-
ragulyától meghalnak az emberek. Pláne ha meg is eszik.
Fogatgazdaság: A lónak elõnye a géppel szemben, hogy be-
tanítható, megbízható és hûséges.
Matematika: A magas boglya köbtartalmát ugyanúgy számítjuk
ki, mint az alacsonyét, csak a végeredmény nagyobb lesz.

Kormányválság: Már maga a fehér kormány sem tudta meg-
akadályozni, hogy megbukjon, különösen az új kormány
megalakulása után.
Olcsó táplálkozás: A sárszalonka sárral táplálkozik, de elfo-
gyasztja a gilisztát is.
Bejárat: Az alagutaknak rendszerint két bejárata van. A vonat
hol az egyiken közlekedik, hol megfordítva.
Hitelesítés: Fatömegbecsléseknél az eredményt szemmel ellen-
õrizzük.
Telítés: A vezetékoszlopot használat elõtt telíteni kell. Ha
nincs kátrány, fölbeásás elõtt benzinnel öntsük le, majd meg-
gyújtjuk, hogy elszenesedjen. A szén ugyanis nem rohad el.
Betontalpfa: A betontalpfa elõnyei között kell megemlíteni
szálkamentességét.
Vadkacsa: A vadkacsa addig röpül, amíg le nem lövik.
Látóhatár: A horizont a föld és az ég között elhelyezkedõ kör
alakú folyamatos vonal, amely éjszaka nem látható. Maga-
sabbról nagyobbnak látszik, de ez csak látszólagos tágulás.
Erdõnevelés: Az erdõnevelési munkák végrehajtásánál még
vannak ugyan hibák, de mivel ezek napról napra növeked-
nek, aggodalomra nincsen komoly ok.
Fásítási hónap: A fásítási hónap megrendezését évrõl évre
megrendezik, emiatt a nyárfák szépen növekednek, az élen
járó fásítási felelõsök pedig jutalmat és emlékjelvényt kap-
nak.
Röpkép: A madarak
röpképeit csak a leve-
gõben lehet észlelni,
mert leszállás után
szárnyukat összecsuk-
va tartják.
Fagyzug: Fagyzugos
helyen nem szabad cse-
metekertet létesíteni,
mert a fenyõcsemeték
könnyen megfáznak.
Kizsákmányolás: Az akác kizsarolja a talaj táperejét, mint jel-
legzetes amerikai fafaj.
Sorompó: Az erdei utakon levõ sorompókat a turisták gya-
kran önkényesen leszerelik, ezért célszerû azokat nyitva tar-
tani.

Vizsgaláz 2.
(megjelent az Erdõgazdaság és Faipar 1970. októberi

számában)

Szempontok: A normajegyzõkönyv kitöltésénél a revizori
szempontokat is figyelembe vesszük.
Inkvizíció: Az erdõrendezõk többek között a határoszlopok-
ba tüzes vassal számokat égetnek.
Vérszopó: A véreb a megsebzett vad vérét nyalja, ezért neve-
zik vérebnek. De kedveli a vad belsõségét is.
Látási zavar: Sûrû ködben fát dönteni tilos, mert a fa nem lát-
ja a kijelölt döntési irányt.
Fenntartott hely: Az útpadkára hajtani tilos, mert az baleset
céljára van fenntartva.
Gyorsan növõ fafaj: Magaslest élõfára is lehet építeni, de
ilyenkor a létra fokait idõnként át kell helyezni.
Kopárfásítás: Kopárfásításnak azt nevezzük, ahol az elsõ ve-
getációs idõszak után a megeredési százalék a nullával azo-
nos.
Hangjelzés: A bányászok jobban kedvelik a fenyõ bányafát,
mert az veszedelem esetén nagyot reccsen.

ERDÉSZ ÉLET – ERDÉSZ LÉLEK

Vizsgaláz
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Ínség: A felszabadulás elõtt a földbirtokosok foglyokkal táp-
lálkoztak.
Recept: Vadkár ellen nincs orvosság, de a rókáknak a strych-
nin (inkább sztrichnin) használ.
Lankadás: A szomorúfûz vesszõi hamar lelankadnak, innen
kapta a nevét.
Elõvigyázatosság: A gomba néha gyomorbántalmakat okoz.
Ilyenkor a táplálkozást mellõzni kell.
Hatékony védekezés: Szúveszély esetén a fenyveseket eléget-
jük. Így a szúbogarak lárvái is megsemmisülnek.

Vizsgaláz 3.
(megjelent az Erdõgazdaság és Faipar 1970. novemberi

számában)

Vadászat. …szalonkát csak nyáron és csak éjszaka lehet va-
dászni.
Szemléltetõ oktatás: A tanár a szemléltetõ eszközök közül ki-
emel egy õzagancsot és megkérdezi a vizsgázót: mit tud errõl
az õzagancsról leolvasni. A vizsgázó az õzagancsot jól körbe-
forgatja, megnézi minden oldalról majd így válaszol: A leltári
számot.
Óvatosság: Ha a vadetetõn rövid az eresz, az esõ a vad farára
csurog, ezért a vad ilyenkor oldalt áll.
Erdészeti kutatás: A munkásokat meleg étellel kell ellátni, mert az

ERTI tudósai megállapították, hogy éhen nem megy a
munka.
Baleset-elhárítás: Jó a védõsisak, mert ha egy száraz ág rá-
esik, a favágó egy kicsit elszédül, de nem hal meg teljesen.
Honvágy: Arany János a belügyminisztérium titkára volt, de
utána a Sziget fái között meglátott egy vásárra menõ falusi
szekeret, és rögtön visszavágyott a falura.
Cárizmus: A világtörténelemben legelõször a Szovjetunióban
szûnt meg a gyûlölt orosz cárizmus.
Erdõrendezés: Az üzemtervnek két tartozéka van, a busszola
és a teodolit, s mindez 10 évre szól.
Ornitológia: Költözõ madaraink Afrikában gyakran a gyen-
gén fejlett országokat lepik el.
Halászat: A pisztráng szereti a hideget, ezért még a vízben is
megél.
Külkereskedelem: Az élõvadexport sok devizális nehézséget
hoz a népgazdaság konyhájára.
Langyos idõ: Abszolút nullpontnak nevezzük azt az állapotot,
amikor nincs sem hideg, sem meleg, mert a hõmérséklet ab-
szolút ki van egyenlítve.
Fatömegfelvétel: A fa mellmagasságát a mellünk táján, kb. fe-
le-fele távolságban kell megmérni.
Fajelmélet: A fekete gólyákra is jellemzõ a színek szerinti
megkülönböztetés.  

Lejegyezte: Rakonczay Zoltán

ERDÉSZ ÉLET – ERDÉSZ LÉLEK / SZAKMAKULTÚRA

A gyulaji erdõ- és vadgazdálkodás évszázados szakmatör-
ténetének alakulása nagy nevekkel tûzdelt. A szakmai és
emberi nagyság mellett e nevek mögött sokszor igen kalan-
dos életút állt. 

Ilyen volt például Apt Ödön szakmai és magánéleti útja is,
melyet megismerve érti meg igazán az ember a haza, a szak-
ma és az ember szeretetét. Apt Ödön életérõl fia, Kamill az
Erdészeti Lapok 2015. szeptemberi írá-
sában részletesen beszámolt. 

Apt Ödön a soproni akadémia erdõ-
mérnöki karának elvégzését követõen
az akkor még magánkézben lévõ, Her-
ceg Esterházy Hitbizomány gondnoksá-
ga alá tartozó Gyulajra került mint erdõ-
gondnok. Életének az 1930-as és 1940-
es évek közé tehetõ ezen szakaszában
meghatározó, sokat emlegetett és szere-
tett helyszínévé vált a gyulaji erdõség. 

A kommunista hatalomátvétel után
akarata ellenére áthelyezték Szekszárdra erõs politikai és
ideológiai nyomás alá, amit csak évekkel késõbb tudott a há-
ta mögé tudni, amikor munkalehetõséget kapott az ERTI-nél.
Így került 1951 tavaszán vissza Sopronba. 

Öt ERTI-s év után az ’56-os forradalom kitörése és leverése
miatt elõször Ausztriába kényszerült, ahol a Sopronból a kana-
dai Vancouverbe kimenekült oktatók és hallgatók által alapított
University of British Columbia Soproni Tagozata/Fakultása (So-
pron Division) kérte fel erdõvédelmi és rovartani oktatónak. 

Mivel 1961-ben a soproni fakultás megszûnt, Apt Ödön és
felesége ismét költözésre kényszerült, ezúttal Dél-Ameriká-
ba. Ott több év helykeresés és nyelvtanulás után egy mérnö-
ki irodánál helyezkedett el úttervezõként. Kalandos életébõl

egy év venezuelai, spanyol nyelvû vendégoktatás sem ma-
radt ki. A kelet-venezuelai jusepini egyetemen tanított erdõ-
védelmet. Utazásai során lelkesen, gyerekkori, de örökké tar-
tó szenvedélyként gyûjtötte a rovarokat, leírva számos új fajt.
Gyûjteményének egy része ma a British Múzeum tárházát
gazdagítja. 

Dél-amerikai kitérõje után feleségével visszaköltöztek a ka-
nadai Vancouverbe. Hetvenkét éves korában ment valóban

nyugdíjba, majd még 18 évet horgászga-
tott, vadászgatott, hogy élettel betelve
1990. november 30-án csendben elalud-
jon. Fia, az 1956-tól szintén Kanadában
élõ és már 1961-ben ott végzett okleveles
erdõmérnök Kamill, édesapja kalandos
életútját ismerve, és legboldogabb éveire
emlékezve, apját „hazahozta”, és földi
hamvait a gyulaji erdõtömb egyik cseresé-
ben szórta el. 

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
Tamási Erdészete tisztelegve a múlt szak-

embere és saját múltja elõtt, 2015 õszén ugyanabban az er-
dõrészletben erdei emlékmûvet állított volt mérnökének és
feleségének. Az emlékmûvet Apt Kamill személyesen, az er-
dei helyszínen nem, csak a Kanadába elküldött fényképeken
láthatta. Idén április 16-án azonban meglátogatta édesapja és
édesanyja emlékmûvét, felelevenítve megannyi szép emléket
a múlt századi gyulaji idõkbõl. 

A British Columbia Vancouver-szigetrõl érkezõ Apt Kamill
és Gõbölös Péter, a Zrt. vezérigazgatója közösen rótták le
tiszteletüket Apt Ödön okleveles erdõmérnök, neves gyulaji
erdõgondnok emlékhelye elõtt.

Kovács Tamás
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Apt Kamill látogatása a gyulaji erdõségben
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Ritkábban ugyan, de azért fel-felmerül a
Vizner Ferenc kamarai erdõfelügyelõ
által Liptóújváron 1796-ben létrehozott
erdészeti népiskola neve is. Továbbá a
keszthelyi Georgicon keretében mûkö-
dött erdész- és vadásziskola, valamint a
herceg Esterházy-uradalom által a 19.
század elsõ éveiben, Kismartonban ala-
pított erdésziskola emléke. 

Vannak, akik a témával kapcsolatban
felemlítik a szempci Institutum Geomet-
ricum nevét is. De emlékezetbe idézhe-
tõ az is, hogy a budapesti Mûegyetem
keretében is tanítottak erdészettant.
Többek között Horváth-Hoffmann Sán-
dor is elõadott, aki az Országos Erdésze-
ti Egyesület titkára, az Erdészeti Lapok
felelõs szerkesztõje, az Erdészeti zseb-
naptár sorozat megindítója és hosszú
idõn át gondozója, megújítója volt. 

Ezek közismert tények, részletezé-
sükbe nem merülök. Amirõl viszont
már szinte egyáltalán nem történik em-
lítés, az az Erdélyben, közelebbrõl
Nagyszebenben a 19. században mûkö-
dött erdészeti tanintézet. Érdemes idõn-
ként letörölni a feledés porát ennek tör-
ténetérõl is. 

A fõerdõfelügyelõséggel 
kezdõdött

Fontos évszáma a magyar erdészeti kö-
zigazgatás történetének az 1807-es esz-
tendõ: a bécsi udvari kancellária (mai
fogalmaink szerint talán mondhatnánk:
Miniszterelnökség) négy fõerdõfelü-
gyelõséget állított fel Magyarországon,
Buda, Kassa, Temesvár és Nagyszeben
székhellyel. Ezzel kapcsolatban ne bo-
csátkozzunk most abba a fejtegetésbe,
hogy alkotmányjogi szempontból mi-
ként viszonyult egymáshoz a Magyar
Királyság és az Erdélyi Fejedelemség;
miként valósult meg az unió a hatalom-
gyakorlás szintjén Ausztria, Magyaror-
szág és Erdély között. Ez minden vala-
mirevaló történelemkönyvünkben
megtalálható. Erre utalni viszont szük-
séges, mert amíg az elsõ három fõerdõ-

felügyelõség fölött az irányítási, illetve
felügyeleti jogot a magyar udvari kama-
ra gyakorolta, addig a nagyszebeni fö-
lött az erdélyi fõkormányzószék, a Gu-
bernium, a fölött pedig az erdélyi udva-
ri kancellária.

„A szászok fõvárosában” 
A gazdag és fontos város történelmének
gazdag az irodalma is. Napjainkban az
Erdéllyel kapcsolatos irodalom egyéb-
ként is szépen gyarapszik, részben otta-
ni, részben hazai könyvkiadóknak kö-
szönhetõen. Ebbõl a választékból a rö-
vidség kedvéért most mindössze a kö-
vetkezõkre hívom fel a figyelmet. 

Hunfalvy János Magyarország és Er-
dély eredeti képekben címû könyvét
Darmstadtban adták ki 1864-ben, ma-
gyar nyelven, számos rézmetszettel il-
lusztrálva. Nem régi hasonmás kiadása
könnyebben elérhetõ. 

Néhai dr. Mátyás Vilmos okl. erdõmér-
nök, tudományos kutató Utazások Er-
délyben címû mûve a Panoráma útiköny-
vek sorozatban jelent meg 1977-ben. A
maga idejében a román határõrizeti szer-
vek részérõl is keresett könyv volt. 

Jancsó Benedek Erdély története cí-
mû mûve elsõ ízben 1931-ben jelent
meg, de hasonmását 2oo8-ban ismét ki-
adták. 

Aki a négy magyar erdésziskola léte-
sítésére is jóváhagyását és részben pén-
zét is adó I. Ferenc király mûködésérõl
kíván – legalább valamelyes áttekintést
– könnyen, gyorsan szerezni, annak
Kiss-Béry Miklós II. József, II. Lipót és I.

Ferenc címû könyvét ajánlom. Az al-
bumszerû, szép színes, olvasmányos
mûben a számos illusztráció között az
uralkodó több személyes ábrázolása is
megtekinthetõ.

A mai olvasó számára a városról bizo-
nyára Románia jelenlegi államelnöké-
nek, Klaus Johannisnak Nagyszebentõl
az elnöki palotáig címû könyve nyújt-
hatja a legtöbb idõszerû információt. Jo-
hannis szász származású állampolgár-
ként emelkedett az észak-balkáni térség
legnagyobb országának elsõ emberévé.
(Közbevetve: Vajon teljesen elképzelhe-
tetlen a gondolat, hogy illõ megkeresés
esetén az elnök esetleg segítséget tudna
nyújtani ebben az iskolatörténeti kutatá-
si ügyben, mint tõsgyökeres nagyszebe-
ni polgár és nemrég még a város elsõ
embere? Természetesen csak közvetett
segítségre gondolok.) 

A környezet színvonalat diktált 
A ma is megyeszékhely Nagyszeben a
Rákóczi-szabadságharc után magának
az erdélyi guberniumnak is székhelye
volt jó ideig, 1849–1865 között pedig
Erdély fõvárosa. Mátyás Vilmos azt írja
útikönyvében, hogy Nagyszeben már
a 14. századtól iskolavárosnak számí-
tott. 

Mindazonáltal, sajnos sem az õ
könyvében, sem Hunfalvynál nem talál-
ni utalást a szóbanforgó erdésziskolára
vonatkozóan. Talán Hunfalvy anyag-
gyûjtése idején már nem is létezett? 
Feltételezésem szerint egy ilyen fontos,
igényes, magas színvonalú politikai-tár-

MÚLT-KOR

Elfelejtett erdésziskola Erdélyben
A közelmúlt során sorozatban emlé-
kezhettünk meg erdészeti szakokta-
tásunk történetének jeles, kerek szá-
mú évfordulóiról, alapításuk évérõl.
(Selmec-Sopron 1808; Ásotthalom
1883; Temesvár-Vadászerdõ 1885;
Liptóújvár 1886; Görgényszentimre
1893.) 
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sadalmi, kulturális-vallási és gazdasági-
szakmai környezetben egyszerûen nem
lehetett nívótlan, netán kezdetleges is-
kolát létesíteni és huzamosan mûköd-
tetni.

Forrásaink: Tagányi és Lesenyi 
Erdély erdészeti iskolájának meglehetõ-
sen feltáratlan történetével a magyar er-
dészettörténet-írás egyik klasszikusa,
Tagányi Károly egykori országos fõle-
véltárnok kezdett foglalkozni örökbe-
csû, 1896-ban megjelent Magyar erdé-
szeti oklevéltár címû, háromkötetes
nagy mûvében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület en-
nek megrendelésével és kiadásával állí-
tott maradandó emléket a honfoglalás
ezredik évfordulójának. Tagányi az elsõ
kötetben bevezetésként tömör áttekin-
tést helyezett el erdészetünk addigi
évezredes történetérõl. A 25-26. olda-
lon foglalkozik az erdélyi erdésziskola
történetével. Ez azért is fontos, mert
mûvének készítése idején idõben közel
volt az iskola létezéséhez. S ha igaz is,
idézve a szerzõt, hogy „ezen intézet to-
vábbi mûködésérõl csak kevés adat áll
rendelkezésemre”, akkor mégis lega-
lább az iskolaalapítás elõzményeit rész-
letesen be tudta mutatni. 

A másik forrásunk dr. Lesenyi Ferenc
Erdészeti szakmûvelõdésünk és felsõbb
erdészeti szakoktatásunk történelmi
alapjai címû mûve. Ezt a Magyar Királyi
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Er-
dõmérnöki Karának Könyvkiadó Alapja
jelentette meg 1940-ben. 

Dr. Lesenyi Ferenc (1887–1962) okl.
erdõmérnök és mûegyetemi közgaz-
dászmérnök, Kaán Károly egykori titká-
ra 1923-tól a soproni Erdõmérnöki Ka-
ron tanszékvezetõ tanárként, 1951-ben
történt nyugdíjazását követõen pedig
még 1959-ig meghívott elõadóként ok-
tatott erdészeti politikai, jogi, közgazda-
sági és közigazgatási ismereteket. Emel-
lett magas színvonalon és nagy lelkiis-
meretességgel mûvelte az erdészettör-
ténet-írást is. A nagyszebeni erdészisko-
la dolgában az említett kis kötetében õ
is teljes mértékben Tagányi munkájára
támaszkodott. 

A kulcsember: 
Guillaume Athanasius 

Erdély saját erdésziskolájának megte-
remtése beleillett abba az iskolaalapítá-
sokban megnyilvánuló szellemi áram-
latba, valahol a magyar reformkor haj-
nalán, amelynek dátumait írásunk ele-
jén felvillantottuk. 

Az elsõ próbálkozás 1807-ben tör-
tént az erdélyi gubernium részérõl és a
kolozsvári líceum melletti elhelyezés-
sel. A valóban megvalósult kezdemé-
nyezést azonban Guillaume Athanasius
nagyszebeni kamarai fõerdõfelügyelõ
tette meg, 1811-ben. Ajánlatára az er-
délyi udvari kancellária 1812-ben enge-
délyezte, hogy a hozzá beosztott, illetve
jelentkezõ fiatalembereket erdészeti ki-
képzésben részesíthesse. 

A döntõ évszám: 1817 
Ez a gyakorlati oktatás alkalmasint po-
zitív eredményeket mutathatott fel (a
semmihez képest mást nem is igen mu-
tathatott), de a felettes szerveket ez már
nem elégítette ki. Amint Tagányi írja: “
... hosszas bizottsági tárgyalások után
a dolog odáig ért, hogy a fölség 1817.
évi szeptember 8-án Erdély részére
Nagy-Szebenben egy erdészeti intézet
fölállítását elrendelhette”.

„Fölség” alatt ebben az esetben is
ugyanaz az I. Habsburg Ferenc király
értendõ, aki annak idején a liptóújvári
(hradeki) erdészeti népiskola, majd a
selmecbányai önálló felsõfokú Forst-
Institut ügyét is felkarolta (majd Selmec
után a hradekit „ejtette”). 

A 43 évig (!) uralkodott császár és
király országlásának ellentmondásos
idõszakában indult be, majd erõsödött
meg a klasszikus magyar polgári re-
formkor és ennek tünetei közé tarto-
zott a kultúra, az oktatás fejlesztése is.
A Selmec versus Hradek eset is mutat-
ja, hogy nem ellentmondásoktól men-
tesen. 

Szó szerint olvasható, latinul 
Tehát a Fölség eme legfelsõbb dönté-
se alapján 1817. szeptember 9-én az
erdélyi udvari kancellária kiadta ren-
deletét a fõ-kormányzószék irányában
az iskola felállításáról. A Bécsben kel-
tezett, Teleki Sámuel és Benyovszky
Mihály által aláirt, latin nyelvû ok-
mányt Tagányi említett mûvének III.
kötetében a 45. tételszám alatt szó sze-
rint közli. 

Ebben Nagyszeben városa a már em-
lített ókori nevén, mint Cibinium szere-
pel. A kancellária egyben elrendelte
Guillaume-nak, hogy gondoskodjon
megfelelõ helyiségekrõl, azok fûtésérõl
és tanári mûködését 1817. november 1-
jén kezdje meg. Mindjárt az 1. pontban
úgy rendelkezett, hogy a botanikát a
neves nagyszebeni gyógyszerész, Sige-
rus Péter – a Flora Transylvaniae egyik
szerzõje – oktassa az erdész-praktikán-
soknak.

Mikor szûnt meg? 
A nagy kérdõjel ezek után már csak az,
hogy meddig mûködött, s mikor és ho-
gyan szûnt meg az iskola. Nem tudjuk.
Tagányi és az õ nyomán Lesenyi azt ír-
ja: „Alkalmasint az abszolút korban
szûnt meg, mert pénzalapjairól még a
hatvanas évek irataiban is szó van.” 

Ez a befejezõ mondat is talányos né-
miképpen, mert van, aki az abszolutiz-
mus kezdetét az ún. olmützi alkotmány
oktrojálásától, vagyis nemzetünkre
kényszerítésétõl számítja, s van, aki a
szabadságharc elvesztésétõl, az 1849.
augusztus 13-i világosi fegyverletételtõl.

Esetleg a komáromi vár feladásától,
1849. október 2-tõl. Befejezõdésének
lehetséges dátumai: az októberi diplo-
ma kiadása, 1860. október 20., vagy a
bécsi diktatúra kényszerû felpuhulását
még jobban tükrözõ késõbbi dátumok,
de legkésõbb 1867. február 17., a Habs-
burg-Magyar kiegyezés napja. Tehát
még az 1860-as évek elsõ felébe bele-
férne Tagányinak ez a bizonytalan kor-
meghatározása a szebeni iskola meg-
szûnésével kapcsolatban. Hiszen egy
szász-német iskola mûködése össze-
egyeztethetõ volt a „germanizáló” ab-
szolutizmus érdekeivel is.

Egyik õsforrása volt 
szakmánknak 

Élt tehát kb. 35-45 évet, s ez bizony
nem kevés idõ egy iskola esetében. Le-
hetetlen, hogy ne hagyott volna több és
mélyebb nyomot maga után, legalább
Nagyszeben helytörténetében. Hatása
kisugározhatott az „erdõk országának”
más tájaira is. 

Errõl a nem is olyan régi históriáról
azért csaptam le a feledés porát ezzel a
kis írással, mert az Országos Erdészeti
Egyesület fennállásának 150. évfordu-
lója alkalmából a jubileumi vándorgyû-
lését Erdélyben kívánja lebonyolítani.
Szép gondolat! S az is szép lenne, ha
ennek folyamányaként sikerülne a
nagyszebeni „schola Sylvana” helyét
megtalálni. 

Ezt a kutatási feladatot a közelben –
legalább is közelebb – élõ erdélyi ma-
gyar kollégáknak volna célszerû felvál-
lalni. Talán a levéltári kutatásban járatos
hazai kollégák is tudnának nekik segí-
teni.  Végül is az erdészszakma egyik
õsforrásáról van szó. Hiszen ez az isko-
la feltehetõen évtizedeken át engedte ki
kapuin tanult elõdeinket, az erdészeti
mûszaki értelmiséget, akik nélkül nem
jött volna létre, s ma sem létezne az
Egyesületünk sem!

Dr. Király Pál

MÚLT-KOR
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EGYESÜLETI ÉLET

Bajai Helyi Csoport: Tõzsér Zoltán erdõmérnök; 
Balassagyarmati Helyi Csoport: Berecki Tibor erdész-
technikus; Nyírõ Sándor erdésztechnikus; 
Baranya megyei Helyi Csoport: Matáncsi János erdõmér-
nök; Kalla Csaba  egyéb felsõfokú; Berki Balázs egyéb felsõ-
fokú; Fridrich Ágnes egyéb felsõfokú; Pandur Krisztián er-
désztechnikus; Papp Tivadar egyéb felsõfokú;  Kocsis László
egyéb felsõfokú; Reith Gábor erdésztechnikus; Molnár Dénes
erdõmérnök; Mészõ Ferenc nincs megadva; 
Békés megyei Helyi Csoport: Goda Péter Dr. egyéb felsõ-
fokú; 
Bp. HM Helyi Csoport:
Végvári Jenõ erdõmérnök;
Boross László erdõmérnök;
Szalai Máté erdésztechni-
kus; Kispál Péter erdész-
technikus; Kalocsay Ba-
lázs egyéb felsõfokú;
Bp. ÁSz Helyi Csoport:
Kiczkó Mónika erdõ-
mérnök; Gubacsi Gábor
erdõmérnök; 
Csongrád megyei
Helyi Csoport: Szabó
Tibor egyéb felsõfokú; 
Debreceni Helyi
Csoport: Mihalik István egyéb
felsõfokú; Kocsis István Attila egyéb
felsõfokú; 
Egri Helyi Csoport: Reményfy Lász-
ló erdõmérnök; Budai János erdész-
technikus; Tölgyesi Gergõ egyéb felsõfo-
kú; Domján István erdésztechnikus;
Farkas Lajos erdésztechnikus; 
Erdélyi Helyi Csoport: Benkõ Levente
erdésztechnikus; Vajda Béla erdésztech-
nikus; Cseke László erdésztechnikus; Kis-
györgy Sándor erdésztechnikus; Marczi
Hunor Botond erdésztechnikus; Kolum-
bán Zoltán erdésztechnikus; Pál János er-
désztechnikus; Kelemen Sándor erdésztechnikus; Orbán Vil-
mos erdésztechnikus; Fosztó László faipari technikus; Fodor
Mihály erdésztechnikus; Veres István tanuló; Hompoth Ervin
egyéb felsõfokú; Bokor Csaba egyéb középfokú; Farcas Viorel
erdõmérnök; Sánduly Katalin tanuló; Márton Rajmund tanu-
ló; Mester Sándor erdésztechnikus; Csákány László József
egyéb felsõfokú;
Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoport: Orbán Tamás er-
désztechnikus; 
Kaposvári Helyi Csoport: Felkai István Ottó erdésztech-
nikus; Dongó Lejla erdésztechnikus; Németh Sándor erdõ-
mérnök; Freller Mónika erdõmérnök; Kocsis László egyéb fel-
sõfokú; 
Kaszói Helyi Csoport: Bencsik Norbert erdõmérnök; 
Kecskeméti Helyi Csoport: Berényi-Garaczi Judit egyéb
felsõfokú; Berényi György egyéb felsõfokú; Rapi Zsolt egyéb
felsõfokú; Winter Katalin erdésztechnikus; Gubica Lászlóné
egyéb felsõfokú; Szûcs Imre erdõmérnök; Szûcsné Fias Móni-
ka erdésztechnikus; Geiger Csaba erdésztechnikus; Kripóczki
Ádám erdésztechnikus; 

Mátrafüredi Helyi Csoport: Agócs László tanuló; Gulyás
Attila tanuló; Kovács Dóra tanuló; Menyhárt Péter tanuló;
Horváth Imre tanuló; 
Miskolci Helyi Csoport: Jónyer Imre erdésztechnikus; Kiss
Gábor erdésztechnikus; Mészáros Melinda Mária egyéb felsõ-
fokú; Fekete Ádám erdõmérnök; Erdélyi Attila erdésztechni-
kus; Fejes Ákos erdésztechnikus; Márton István András er-
désztechnikus;  
Nagykanizsai Helyi Csoport: Szmodics Miklós erdésztech-
nikus; 
Pápai Helyi Csoport: Bali István; Juhász Balázs erdész-
technikus; Meleg Ferencné egyéb felsõfokú; Vajai Dániel er-
dõmérnök;

Sopron Hallgatói Helyi Csoport: Kozák Gá-
bor tanuló; Magassy Erik tanuló;
Horváth Gábor tanuló; Simon
Márton tanuló;Meinczinger Ger-
gõ tanuló; Fellner Zoltán tanuló;
Aczkov Szlávko tanuló; Németh
Bálint tanuló; Molnár Dániel ta-
nuló; László Jozef tanuló, Gyöngy
Ferenc tanuló; Szita Kristóf tanu-

ló; Deák István tanuló;
Hegede István tanuló;
Kollár Sára Katalin ta-
nuló; Baltringer Ajnó
tanuló; Fehér Adél ta-
nuló; Cséfalvay Ákos
tanuló; Kocsi Dóra
tanuló; Bácsai Ró-
bert Attila tanuló;
Vígh Xénia Szimo-
netta tanuló; Szabó
Márton tanuló;
Pásztor Virág ta-
nuló; Dávid Bálint
Áron tanuló; Su-

dár Ferenc János
tanuló; Sudár Ferenc János tanuló; Si-

mon Dávid István tanuló; 
Soproni Helyi Csoport: Kozák Gábor Zoltán erdésztechni-
kus; Varga Gyula erdõmérnök; Gál Balázs erdõmérnök; 
Székesfehérvári Helyi Csoport: Hegedûs Miklós egyéb kö-
zépfok; Neukum Tamás erdõmérnök; Nánási Sándor erdész-
technikus; 
Szombathelyi Helyi Csoport: Takács Tamás erdésztechni-
kus; Hujber Zoltán erdésztechnikus; Gombkötõ István er-
désztechnikus;
Szolnoki Helyi Csoport: Juhász Beáta egyéb felsõfokú; 
Tamási Helyi Csoport: Both Hajnalka egyéb felsõfokú; 
Vértesi Helyi Csoport: Pálmai Béla egyéb felsõfokú; Bartus
Zoltán egyéb felsõfokú; Kovács András egyéb középfokú;
Visegrádi Helyi Csoport: Tóth Kristóf erdõmérnök; Czé-
mán Péter erdésztechnikus; Rácz Antal; Havasi Tibor erdõ-
mérnök; Börzsönyi Tünde Márta egyéb felsõfokú; Monori
András erdésztechnikus; Takács Attila erdõmérnök; 
Verga Veszprémi Helyi Csoport: Fettné Pista Brigitta
Csilla egyéb felsõfokú; 
Zalaegerszegi Helyi Csoport: Czémán Gábor egyéb felsõ-
fokú; Kasza Béla erdésztechnikus.

Egyesületünk újonnan belépett tagjai
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NEKROLÓG

Horváth István 
(1954–2016)

Mély fájdalommal
vettük tudomásul a
hírt, hogy erdészkol-
légánk, barátunk,
tagtársunk, Horváth
István kerületvezetõ
erdész-vadász, a Ta-
nulmányi Erdõgazda-
ság Zrt. dolgozója, az
Országos Erdészeti

Egyesület Rába-menti Erdõ- és Vadgazdál-
kodási Helyi Csoportjának alapító tagja, 61
éves korában váratlanul elhunyt.

Horváth István 1954. június 3-án Horváth
István ácsmester és Locsmándi Ilona nád-
gazdasági dolgozó gyermekeként született
Fertõszentmiklóson. Az általános iskola
elvégzését követõen tanulmányait gimnázi-
umban folytatta, de egy év gimnáziumi kité-
rõ után hívta az erdõ, így jelentkezett a sop-
roni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ba, amelyet jó eredménnyel végzett el. 

Az iskolát követõen 1973. július 1-jétõl az
Iváni Erdészetnél helyezkedett el, majd
1974. július 4-tõl 1976. július 2-ig sorkatonai
szolgálatát töltötte. A katonai szolgálat mel-
lett, illetve közben szerezte meg 1975. de-
cember 3-án az erdõgazdálkodási techniku-
si oklevelét. 

A leszerelést követõen folytatta az erdé-
szi pályafutását, de már kerületvezetõ er-
dészként az Iváni Erdészetnél, ahol 1977-
ben igazgatói dicséretben is részesült. A Ta-
nulmányi Állami Erdõgazdaság 1986-ban a
Kiváló Dolgozó Jelvény kitüntetést adomá-
nyozta számára, vadgazdálkodási-vadászati
tevékenységéért a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Zrt.-tõl 2001-ben megkapta a Hubertus
Kereszt Bronz fokozatát, majd kimagasló er-
dõgazdálkodási tevékenységéért a TAEG
Zrt. Aranygyûrûje elismerést érdemelte ki.
2008-ban megkapta a Hubertus Kereszt
Arany fokozatát is. 

Az elsõ munkahelye egyben az utolsó is
volt! Pista derûs, barátságos ember, felesé-
gével, Marikával a helyi csoportunk szakmai
és családi napjainak, hetes tanulmányútjai-
nak állandó résztvevõje volt. Jó hangú, jó
mulató, a legritkább nótákat ismerõ barátun-
kat veszítettük el. Mindnyájunknak hiányoz-
ni fog!

2016. március 11-én családtagjai, kollé-
gái, barátai és nagy létszámú tisztelõi köré-
ben, katolikus gyászszertartást követõen er-
dészhez méltó módon vadászkürtök és dísz-
lövések kíséretében, az erdészhimnuszt sír-
va énekelve vettünk végsõ búcsút Tõle a fer-
tõszentmiklósi temetõben. Üdv az Erdész-
nek!  Pista, nyugodjál békében! 

Pintér Csaba

Kis Lajos
(1926–2016)

Kegyelettel és tisztelettel hajtunk fejet Kis
Lajos vasdiplomás erdõmérnök emlékezeté-
re. 1926. március 20-án született Somogya-
szalóban. Édesapja a falu kántortanítója volt,
aki feleségével három fiút – köztük a legidõ-

sebb Lajost – és egy leánygyermeket nevelt.
A gondviselés a bibliai mértékû mintegy het-
ven-nyolcvan esztendõ helyett Lajos Bá-
tyánk életét majdnem 90 évben mérte. 

Az általános iskola után középiskolai ta-
nulmányait a Csurgói Református Csokonai
V. Mihály Gimnáziumban folytatta. A nagyra
becsült Matolcsy Sándor által létrehozott ala-
pítvány ösztöndíja segítette az ajándékba ka-
pott, de felelõsen kezelt talentumainak ki-
bontakozásában. Élethivatásul az erdõmér-
nöki pályát választotta. 1944-ben beiratko-
zott a Soproni Egyetemre, de a háború miatt
egy évig szünetelt a tanítás, mert az elsõ és
másodikos évfolyam bevonult. Közben õ
hazajött Somogyba. Mielõtt visszaindulha-
tott volna, december 6-án az oroszok már
bevonultak Somogyaszaló környékére, így
megmenekült attól, hogy harcolnia kelljen.
Az elsõ évfolyamon 116-an voltak, közülük
csak 16-an tértek vissza a harcokból, a töb-
biek elestek vagy fogságba estek. 

A falu környékén az Esterházy herceg-
ségnek voltak erdõbirtokai, tõlük kapott
ösztöndíjat egyetemi tanulmányai folytatásá-
ra.  Diplomáját 1950-ben szerezte meg a Ma-
gyar Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki
Karán. Végzése után az Erdõgazdasági Nem-
zeti Vállalat kaposvári Igazgatóságánál ter-
melési elõadóként dolgozott rövid ideig,
majd a Kaszói Erdõgondnokságnál beosztott
mérnök, üzemegység-vezetõ, igazgatóhe-
lyettes fõmérnök lett. 1951-ben a Zamárdi
erdõgazdasághoz került igazgatóhelyettes
fõmérnöknek. 1958 májusától a Kaposvári
Erdõgazdaság erdõmûvelési fõelõadójává,
majd 1970-tõl közgazdasági osztályvezetõjé-
vé nevezték ki.  

1975-tõl Budapesten, az Országos Vetõ-
mag és Szaporítóanyag Felügyelõség Erdé-
szeti Osztályán dolgozott osztályvezetõ-he-
lyettesként, majd osztályvezetõ fõmérnök-
ként 1986. március 30-i nyugdíjazásáig. 1989
végéig ugyanott tanácsadóként tevékenyke-
dett. 

Az erdészeti szaporítóanyagokra vonat-
kozó szakmai állásfoglalások, irányelvek, a
termelési és származási körzetek ellenõrzé-
se, a minisztériumi felterjesztések megfogal-
mazása volt a fõ feladata. A 6 körzeti felü-
gyelõvel is szoros szakmai kapcsolatot tar-
tott. Az országos tapasztalatcserék, bemuta-
tók, elõadások és szakmai viták rendszeres,
aktív résztvevõje volt. Akinek csak tudott,
segített széles körû szakmai ismereteivel.
Csendes, önzetlen áldozatkészsége szerény-
séggel párosult, ezért is tudunk most ilyen
keveset akkoriban elismert szakmai mun-
kásságáról, melynek során összesen 3417
hektár erdõ létesítésében vett részt. Ez volt a
szívügye, új erdõket telepíteni. Kedvenc fája
a bükk volt, de mindig arra törekedett, hogy
õshonos somogyi fákkal, tölggyel, zselici
ezüsthárssal népesítse be a tájat. Ennek
szentelte életét. 

Szakirodalmi tevékenységeként erdõmû-
velési és közgazdasági témájú írásai Az Erdõ
címû szaklapban jelentek meg. Valamennyi
munkahelyén Kiváló Dolgozó kitüntetésben
részesült, 1953-ban az Erdészet Kiváló Dol-
gozója, 1956-ban kormánykitüntetést is ka-
pott.  Az Országos Erdészeti Egyesület So-
mogyi Helyi Csoportjának 10 évig volt na-

gyon tevékeny titkára.  A MTESZ Somogy
megyei Szervezetének is tagja volt. Egész
élete szoros szálakkal kötõdött a református
egyházhoz.  Az Egyházkerületi Közgyûlés
2009-ben Pro Pannónia Reformata kitünte-
tést adományozott részére.                            

A kaposvári egyházközösség örökös fõ-
gondnoka volt.

1949-ben vette feleségül Somogyaszaló-
ban Decsi Rózsát, aki 60 éven át volt gon-
dos, hûséges támasza. Gyermekük nem szü-
letett. Közösen viselték és megosztották
minden gondjukat. Felesége elvesztése fe-
letti fájdalmára már nem talált vigaszt.  2016.
március 9-én a református egyház szertartá-
sa szerint vettünk Tõle búcsút a somogya-
szalói temetõben.

Emlékét tisztelettel és kegyelettel meg-
õrizzük. Lajos Bátyánk, nyugodj békében,
Isten Veled!

B. J.

Kuslics Péter Pál 
(1942–2016)

Lesújtó hírként ért
bennünket Kuslics
Péter Pál betegsége
és annak gyors lefo-
lyása, 74 éves korá-
ban távozott közü-
lünk kedves volt
munkatársunk.

1942-ben született
Kapuváron, édesapja

ott volt jegyzõ, késõbb Fertõszentmiklósra
költözött a család.  Anyai nagyapja,  Adamo-
vich József az Esterházy család szolgálatá-
ban állt a Lés-erdõben mint fácánmester,
nagybátyja, Adamovich László pedig erdõ-
mérnök lett és az Erdõmérnöki Fõiskola ta-
nára.

Pétert is vonzotta az erdész hivatás és si-
keresen felvételizett az erdészeti technikum-
ba, Sopronba. 1961-ben érettségizett, ezt kö-
vetõen egy évig gyakornok volt a Rábaközi
Erdészetnél Himodon.

1962–1964 között végezte el Fertõdön a
kétéves felsõfokú mezõgazdasági techniku-
mot gyümölcstermesztõ tagozaton, elsõ
munkahelyei is kertész végzettségéhez kö-
tõdnek.

Végzés után két évig a Balatonboglári Ál-
lami Gazdaságnál gyakornok, majd a Zala
megyei Beleznán kapott fõkertész állást
1968-ig. 1968–84 között a Zalaszentgróti já-
rásnál erdészeti és kertészeti felügyelõ mun-
kakörben dolgozott. Szülõföldjére 1984-ben
tért vissza családjával. A Kisalföldi  Erdõgaz-
daság Rábaközi Erdészeténél kapott kineve-
zést a Fertõd-Lés kerületbe, ahol 2002. évi
nyugdíjazásáig és ezt követõen 7 évig még
megbízottként szolgált.

Munkásságát 1984-tõl látjuk itteni kollé-
gáival, a lési parkerdõ elsõ felújítási munkái
akkor zajlottak, testhezálló feladat volt neki
a bemutatóhelyek kialakítása, fenntartása.

A hagyományos erdész munkájához ké-
pest a turisztikai, jóléti feladatok új szemlé-
letet kívántak, melynek kiválóan megfelelt.

Keresve sem találhattunk volna ráter-
mettebb szakembert, akinek a családi örök-
ségbõl száz évre visszamenõleg voltak do-
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kumentumai, nagyapjától, nagyanyjától át-
hagyományozta a hercegi idõkbõl származó
történeteket, eseményeket, dokumentumo-
kat. Ezekkel a téma kutatóit és a 2014–15-ös
parkfelújítás történeti megalapozását is
nagyban segítette. Kertész-erdész vénája és
szenvedélyes természetszeretete révén sok
természetkedvelõ csoportot szakértõ mó-
don kalauzolt a Lésben, a 2004-es erdészeti
egyesületi vándorgyûlés fertõdi programját
is õ vezette. Korát megelõzve már az erdei
iskolai mozgalom elõhírnöke volt, amikor a
fertõszentmiklósi iskolásoknak erdész szak-
kört indított, ahol rendszeres, tematikus fog-
lalkozásokon ismertette meg a gyerekeket
az erdei életközösséggel és a vadgazdálko-
dással. 

Szenvedélye volt a botanika és a virág-
kertészet, amelyekhez jól is értett. Bármerre
járt a világban, mindenhonnan hozott vala-
mi botanikai különlegességet, kertjében
büszkén mutatta új szerzeményeit. Kora ta-
vasztól késõ õszig mindig volt virágcsodája,
amelyben gyönyörködni lehetett.  Fiatal ko-
rától kezdve szenvedélyesen fotózott, szak-
mai téren is komoly archívummal rendelke-
zett. Mindig naprakész volt az újabb techni-
kák alkalmazásában.

Nem szabad megfeledkeznünk szakács-
mûvészetérõl sem, a családon kívül kollé-
gák, szakmai és természetkedvelõ csopor-
tok sokasága, baráti közösségek, testvérvá-
rosi küldöttségek dicsérhették finom fõztjét.
Igazi szíveslátással alapozta meg a rendez-
vények jó hangulatát úgy, hogy maga sosem
szeretett reflektorfényben lenni, csapatmun-
kásként érezte jól magát.

Hazaszeretete, hite mindig az egyenes
úton tartotta, ünnepségeken, rendezvénye-
ken, a hazafias irányvonal támogatásában
mindig lehetett rá számítani. Ugyanígy a ha-
tárokon túli magyarság támogatásában, kár-
pátaljai vagy erdélyi programokban, akciók-
ban is részt vett.

Életét az újrakezdések, új körülmények-
hez, élethelyzetekhez való alkalmazkodás
jellemezték.  Jó természete, társasági beállí-
tottsága révén hamar megtalálta helyét a kö-
zösségekben, ehhez mindig biztos hátteret
nyújtott a családja, melyet rajongásig szere-
tett, megbecsült. A soproni és fertõdi diáké-
vek után Somogy, majd Zala következett,
míg meglett férfiként tért vissza szülõföldjé-
re, ahol aktív évei végéig és még utána is jó
pár évig szolgált.

Családszeretete példaértékû volt, a nagy
családi rendezvényeket odaadással szervez-
te, az ünnepi alkalmakkor 25-30 fõs rokon-
ság jött össze a kibõvült családból.

Zsuzsa feleségét évekig támogatta beteg-
séggel vívott harcában, az utolsó pillanatig
mindent megpróbáltak gyógyulása érdeké-
ben.

Mattival, aki fertõdi évfolyamtársa volt –
és szintén özvegyen maradt – nyolc éve ta-
láltak egymásra és rövidesen örök hûséget
fogadtak egymásnak. Fél évet az Újvilágban,
Amerikában, fél évet az óhazában töltöttek.
Tartalmas programokat szerveztek folytono-
san, élményeiket szeretettel megosztották
velünk, régi barátaikkal. Mindig valami ked-
ves ajándékkal érkeztek haza, mellyel meg-
leptek bennünket. Itthoni tartózkodásukkor

lelkesen részt vettek egyesületi rendezvé-
nyeinken, Matti is tagjaink sorába lépett.

Idén év elején derült ki Péter gyógyíthatat-
lan betegsége, így tértek haza szülõföldjére.

Türelemmel, zokszó és jajszó nélkül hor-
dozta a keresztjét, hûséges párja és támasza
mindvégig mellette volt, így vesztettük el õt
április 7-én.

Hamvait 2016. április 15-én egyházi szer-
tartás keretében, munkatársi búcsúztatást
követõen, gyászoló rokonok, barátok, kollé-
gák, ismerõsök százainak kíséretében a fer-
tõszentmiklósi temetõben helyeztük örök
nyugalomra a családi sírhelybe.

Kóródi Sándor 

Sipos László
(1951–2016)

Sipos László 1951.
szeptember 21-én
született Körmenden.
A középiskolát a Sop-
roni Roth Gyula Erdé-
szeti Technikumban
végezte, ahol az er-
dész végzettség mel-
lett gombaismerõi ké-
pesítést is szerzett.

Kikerülve az iskolapadból, 1971 júliusában
kezdte szakmai munkáját a Szombathelyi Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaság Csonkási ke-
rületében, a Körmendi Erdészetnél. 

Itt Csapó Gyula mellett gyakorló erdészi
feladatokat látott el. Röviddel ezután Õri-
szentpéterre került erdésznek, elõbb beosz-
tott erdész, majd 1973 februárjától kerületve-
zetõ erdész lett Bajánsenyén. 

Az 1973 márciusában kezdõdõ kétéves
katonai szolgálatot követõen ugyanott, a Fa-
kombinát Körmendi erdészetének bajánse-
nyei kerületében folytatta a munkáját.

1977 júliusában az NYFK Szombathelyi
Erdészetéhez került, elõször Pornóapátiba,
majd Acsádra erdész munkakörbe, ahol
szolgálati lakást is kapott. 1985. január 1-jé-

tõl erdészetvezetõ, majd a szervezeti átala-
kulás után pagonyvezetõ fõerdész beosztás-
ban szolgálta az állami erdõket.

Munkáját fõnökei folyamatosan elismer-
ték, a kisebb jutalmak mellett 1981-ben a
Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1986-
ban a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést
vehette át. 2009-ben a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezetõsége az Év Erdésze kitüntetõ
címet adományozta neki. Negyven év mun-
kaviszonyt követõen 2011-ben vonult nyug-
állományba.

Lelkiismeretes és végletekig maximalista
volt mindig, nemcsak a hozzá beosztott
munkásokkal és vállalkozókkal, hanem saját
magával szemben is. Mindig naprakész, a
legapróbb részletekbe menõen tisztában
volt szûkebb hazája, az Acsádi pagony terü-
letén zajló munkákkal, állapotokkal. A keze-
lésére bízott Cikotai fenyõplantázs mindig
fontos helyszíne volt a szakma generációi-
nak képzésében. Dolgozóinak az érdekeit
teljes szívvel képviselte, vállalva ezért a
konfliktusokat is. Segítõkészsége, szolidari-
tása munkatársaival legendás volt, ami ön-
zetlenségével párosulva kivételes egyéni-
séggé emelte. 

Megbízhatósága nemcsak becsületessé-
gében mutatkozott meg, hanem a minden-
napi teendõk végtelenében is, aminek során
vigyázó kezeiben nem kallódott el egyetlen
szög sem. Rágondolva, egy régi idõk emlé-
kezetét idézõ, igazi tõ melletti erdész képe
vetülhet fel bennünk, aki a jövõért dolgozva
és munkájának gyümölcsét az utókorra
hagyva, nyugodtan tekinthet széjjel az általa
nevelt erdõkön, hiszen a rábízott talentum-
mal jól sáfárkodott.

Tudjuk, hogy a legvégén nem az fog szá-
mítani, hogy mennyi év volt az életünkben,
hanem az, hogy mennyi élet volt az éveink-
ben. Ezt tudván, nyugodtabban gondolha-
tunk Rá égi útján, amire 2016 márciusában,
súlyos betegséget követõen lépett. 

Szombathelyi Erdészeti Zrt.,
OEE Szombathelyi HCS

NEKROLÓG
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A hegyek, dombságok vagy szelíden hajlanak bele a rónasá-
gok végtelenségébe, vagy markáns határvonallal, minden át-
menet nélkül süllyednek bele az alföldek elsõ pillantásra
egyöntetûnek tûnõ laposába. 

Inkább az utóbbi módon, meredek lejtõkkel ereszkedik le
a Bátaszék felett emelkedõ Geresdi-dombság legdélkeletebbi
nyúlványa, az alig 209 méter magas Szentai-hegy, a Duna ár-
téri síkját jelentõ Sárközre. 

A dombság és a síkvidék közötti 60-70 mé-
teres szintkülönbség kinyitja elõttünk a tájat.
A dombvonulat keleti peremérõl letekintve, a
90 méter magasba nyúló bátaszéki templom-
tornyon túl, már a Gemenci-erdõ Dunát kísé-
rõ zöldellõ sávja uralja a látóhatárt. Ha délnek
nézünk, a Mecsek középhegységi vonulatai
integetnek felénk, míg a távolban a Villányi
hegyvidék felszökkenõ röge párálik. Észak
felé is jó ízû borvidék köszönt, hiszen szinte

karnyújtásnyira tûnnek fel a Szekszárdi-dombság, lösz mély-
utakkal, szurdikokkal szabdalt, szõlõkkel beültetett dombhátai. 

A Szentai-hegy azonban nem csak a panorámájával hívogat-
ja az erre tévedt vándorokat. 3-400 évesre becsült korú, õrálló
molyhos tölgy tör az égbe, beárnyékolva az alatta megbúvó
Szent Orbán kápolna kicsiny, de annál meghittebb épületét. 

E lassú növekedésû, gyakran göcsörtös, görbe törzsû, álta-
lában alacsony termetû tölgyfajunk, az itt élõ dolgos-szorgos

földmûves emberek gondos ápolásának köszönhetõ-
en, majd 18 méter magas, másfél méter mellmagassá-
gi átmérõjû, szabadállású famatuzsálemmé nõtte ki
magát. 

A török idõk után e vidékre telepített német ajkú
lakosság a Szentai-hegyet borító tölgyesekben mak-
koltatta disznókondáit, majd szõlõmûvelési kultúráját
e tájon is meghonosítva vágta ki a síkvidékre ereszke-
dõ erdõket, helyet adva a bort termõ tõkéknek, a
zamatos gyümölcsöket érlelõ gyümölcsfáknak. Az
egykori öreg erdõk hírmondójaként maradt fenn a te-
kintélyes bátaszéki molyhos tölgy, melyre mindig tisz-
telettel néztek fel a sárközi település lakói. 

Az 1739-es nagy pestisjárvány után a szõlõmûvelõk patró-
nusának tiszteletére kápolnát is építettek a tölgyfa szomszéd-
ságában. A dongaboltozatos, huszártornyos kis barokk épü-
let oltárán a névadó Szent Orbán pápa látható, egy szõlõfürt-
tel a kezében. Tõle remélték a mindenkori bõ termést, a teli
hordókat és elsõsorban a pusztító kora tavaszi fagyoktól való
védelmet. 

S, hogy e hagyomány ma is velünk élõ múlt és jelen egy-
szerre, mi sem bizonyítja jobban, hogy május végén, Szent Or-
bán napján Bátaszék apraja-nagyja felkerekedik és közös szent
mise után borral öntözi meg az öreg molyhos tölgy tövét, mely
idén már az Európai Év Fája büszke címmel is dicsekedhet.

Kép és szöveg: Nagy László

Õrálló matuzsálem 
a síkvidék felett

Õrálló matuzsálem 
a síkvidék felett

A hegyek, dombok, magaslatok és az alföldek, sík-
ságok közvetlen érintkezési pontjai mindig változa-
tos arculatú, egyedi vonásokban gazdag vidékek.
Eltérõ földrajzi adottságokkal rendelkezõ tájak ad-
nak egymásnak randevút, s e találkozásokból sok-
színû természeti és kulturális értékek születnek.

A hegyek, dombok, magaslatok és az alföldek, sík-
ságok közvetlen érintkezési pontjai mindig változa-
tos arculatú, egyedi vonásokban gazdag vidékek.
Eltérõ földrajzi adottságokkal rendelkezõ tájak ad-
nak egymásnak randevút, s e találkozásokból sok-
színû természeti és kulturális értékek születnek.



HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi 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
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre vonatkozó 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!

Partnereink:

Erdészeti jogszabályok változtak
Megjelent a földmûvelésügyi miniszter

27/2016. (IV. 11.) FM rendelete
Megjelent a földmûvelésügyi miniszter
27/2016. (IV. 11.) FM rendelete, az erdõ-
rõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdál-
kodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.)
FVM rendelet, valamint az erdészeti szak-
személyzet és a jogosult erdészeti szak-
személyzet nyilvántartásba vételének és
nyilvántartásból való törlésének, tovább-
képzésének, szolgálati tevékenységének
részletes szabályairól, valamint az erdé-
szeti hatósági és igazgatási feladatokat el-
látó személyek szolgálati tevékenységé-
nek egyes szabályairól szóló 71/2010. (V.
13.) FVM rendelet módosításáról. 

Forrás: NAK, Magyar Közlöny
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

deszet_jogszabaly_valtozas_fm



Jelentõs a fagykár a hazai 
erdõkben és az erdészeti 

csemetetermelõknél
Régóta nem tapasztalt fagykárral kell
szembenézniük a hazai erdõgazdálko-
dóknak, az április végi hideg idõjárás
ugyanis nem csak a mezõgazdasági terü-
leteken, gyümölcsösökben, szõlõben
okozott komoly károkat. A fák többsége
ugyan kiheveri a fagy okozta problémát,
az erdõgazdaságok és erdészeti csemete-
kertek azonban így is komoly károkat
könyvelhetnek el. Csemete- és maghi-

ányra kell számítani, ráadásul a szaporí-
tóanyag minõsége is rosszabb lesz a
megszokottnál.

Forrás: Erdõ-Mezõ Online
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/fagykar_hazai_erdo_csemete



Könyvadomány a csíkszeredai
Venczel József 

Szakközépiskolának
A szaknyelv tanulása nem ismerhet

határokat!
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi mi-
niszter, Ugron Ákos Gábor az agrártárca
helyettes államtitkára és Bárány Rita a
Herman Ottó Intézet igazgatója erdészeti
tankönyveket adott át Erdélyben. A
könyveket Bálint Gabriella, a Venczel
József Szakközépiskola igazgatója és Böj-
te Csaba testvér nevelõ koordinátora,
Balázs Melinda Erzsébet vette át. Az ese-
ményt megelõzõen Csaba testvér gyer-
mekeit több alkalommal látták vendégül
a HM Budapesti Erdõgazdaság Uzsai Er-
dészetének kollégái, melynek során le-
hetõség nyílt az erdész szakma, mint hi-
vatás megismertetésére és a gyermekek
érdeklõdésének felkeltésére. Csaba test-
vér gyermeke is tanul a Venczel József
Szakközépiskolában, többek között ezért
merült föl beszélgetések során, hogy
nagy segítség lenne az anyanyelven tör-
ténõ oktatást támogató tankönyvek biz-
tosítása az intézmény számára. A kérést
tett követte, így az FM, a Herman Ottó

Intézet és az Országos Erdészeti Egyesü-
let együttmûködésével 2016. május 14-
én megvalósulhatott a támogatás, mely-
nek célja, hogy az Erdélyben magyar
nyelvû képzésben résztvevõ erdésztech-
nikus diákok tanulását jó minõségû, a
hazai képzés gerincét adó tankönyvek-
kel segítsék. A szakközépiskola diákjai
25 csomag, Csaba testvér erdésztechni-
kus diákjai 2 csomag egyenként 27-27
tankönyvbõl álló tudásbázist érhetnek el
ezután az intézmények könyvtáraiban.

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/konyvadomany_csikszereda



Aki keres, az talál: fejlõdik a
faipar

Keresik a Sopronban végzett mérnököket
Az elmúlt harminc év legjelentõsebb
faipari állásbörzéjeként értékelte Dr. Al-
pár Tibor dékán a Simonyi Károly Mû-
szaki, Faanyagtudományi és Mûvészeti
Karon a Magyar Bútor és Faipari Szö-
vetség, az Országos Asztalos és Faipari
Szövetség, a FAGOSZ, és a PANFA Ak-
kreditált Innovációs Klaszter támogatá-
sával május 5-én tartott rendezvényt,
ahol több mint száz állásajánlat várta a
hallgatókat. Az állásbörze érdekessége,
hogy kifejezetten a vállalatoknál felme-
rülõ szakemberigény generálta a szer-
vezést: sok mérnökre van szükség, a piac
azonnali ajánlatokkal csábítja a pálya-
kezdõket. 

Forrás: NYME
http://www.oee.hu/hirek/aga-

zati-szakmai/ke-

res_talal_fai-

par



Városi emberként feszített ritmusban élek. Igazán feltöltődni csak akkor tudok, ha a hétvégéimet  
a szabadban tölthetem a családommal. Gyerekként még nem gondoltam volna, hogy egyszer hiányozni fog  
a kétkezi munka, de ma már a vidéki élet egyszerűségére és a természet közelségére vágyom.  
Néha elképzelem magamat az erdő közepén, egy szál fűrésszel a kezemben…  
Hajt a vérem, de nincsenek illúzióim! Bármibe fogok, szeretem megérteni és átlátni azt, amit csinálok.  
Nincs ez másként a STIHL esetében sem.

STIHL. Nemzedékekre tervezve

Felébreszti ösztöneinket

Az akció idôtartama: 2016. április 1. – május 31.

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
További termékek: stihlnemzedekek.hu 
Részletek, tartozékok: stihl.hu
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