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A harmadik oldal
Az Országos Erdészeti Egyesület 2016-ban
150 éves. Az évforduló tiszteletére ezt az
évet az elnökség jubileumi évvé nyilvání-
totta. De mit jelent ez a 150 év? 

Az alapító, Bedõ Albert 175 éves len-
ne, 100 évvel idõsebb nálam. Egyesüle-
tünket 25 évesen alapította, ami Európa
második legidõsebb, mûködõ civil szerve-

zete. Az évforduló kiváló alkalom volt arra, hogy ország-világ elé
tárjuk másfél évszázados eredményeinket.

Mérlegelhettük, hogy a történelmi viharok, az ország cson-
kításával együtt járó erdõterület-csökkenés, a diktatúrák civil
szervezeteket ellehetetlenítõ kísérletei ellenére hû maradt-e
alapítójának sokat idézett intelméhez: „Szeressük hazánkat,
nemzetünket és szakmánkat hûséggel, egyetértéssel és össze-
tartással.” 

A helyi csoportok és a szakosztályok rendezvényeikkel kiléptek

a nyilvánosság elé, bemutatták a társadalmat szolgáló erdõgaz-

dálkodást. A nemzeti összetartozást fejezte ki a szívet-lelket me-

lengetõ 147. vándorgyûlés Erdélyben. A szakmai hûséget a Kár-

pát-medencébõl az ünnepségen összesereglett mintegy 1000 er-

dész szakember, eggyé tartozásunkat a résztvevõ közjogi méltó-

ságok jelenléte erõsítette. 

Új és megújított emlékhelyek létesültek, az erdõgazdálkodásra

irányítva a figyelmet. Az igényes kiadású könyvek és a kisebb ki-

adványok méltóképpen mutatják be a 150 év történelmét. 

Büszkék lehetünk 150 éves hagyományainkra, amelyre a ju-

bileumi év tette fel a koronát. Ez a jubileum az erdészszakmá-

ban olyan mérföldkõvé vált, amely nem az út végét, hanem a to-

vábbi haladás kiindulópontját jelenti. Az elmúlt 150 év bizonyí-

totta, hogy jelmondatunk, a „Szakértelem-Erkölcs-Összetartozás”

valós, szilárd, megingathatatlan alapelveket takar, amelyhez to-

vábbra is hûek maradunk.

Prof. dr. Kosztka Miklós 
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– Elnök Úr! Egyesületünk történetében
kiemelkedõ jelentõségû év van mögöt-
tünk. A küldöttgyûlés múlt évi határo-
zata a 2016-os esztendõt jubileumi év-
vé nyilvánította, mely méltó keretet
adott a másfél évszázados alapítás meg-
ünneplésének.  Visszatekintve hogyan
értékeled a határozatban rögzített célok
megvalósulását?

– A jubileumi évrõl szóló határozat
kettõs célt fogalmazott meg: méltó mó-
don emlékezzünk meg az elõdökrõl, és
egyben erõsítsük az összetartozást a je-
lenkor tagsága között. Azt hiszem,
emelt fõvel tekinthetünk vissza az
Egyesület elmúlt egy évére, és bátran
kijelenthetjük, hogy a jubileumi év
mindkét célkitûzését sikerült megvaló-
sítanunk. 

Az évforduló örömteli pezsgést ho-
zott az egyesületi életben. Talán nem
túlzok, ha azt mondom, hogy az idén
mindannyian gazdagabbak lettünk. Sok
új ismerettel gyarapodtunk nagy elõde-
ink munkásságával kapcsolatban, az
egész társadalomnak méltó módon mu-
tattuk be hagyományainkat, de mindezt
úgy, hogy egyértelmûvé vált: az Egye-
sületnek a 21. században is jövõje, kül-
detése van. Az emlékezés nem vált ön-
célúvá, hanem a következõ idõszak
építkezéséhez ad erõs alapot.

– A 150 éves évforduló alkalmából
szervezett jubileumi rendezvények, ün-
nepek közül melyek voltak a legna-
gyobb hatásúak? Melyeket emelnéd ki
és miért?

– Az egész közösségnek és személy
szerint nekem is az erdélyi vándorgyû-
lés volt a csúcspont. Aki állhatott a kál-
noki temetõ tölgyfája alatt, aki részese
lehetett a határokon és korokon átnyú-
ló találkozásoknak, az életre szóló él-
ménnyel gyarapodott. 

Az ünnepélyesség mellett fontosnak
tartom azt is kiemelni, hogy a vándor-
gyûléssel bebizonyosodott: az Egyesü-
let képes egy ekkora vállalkozást lebo-

nyolítani. Megvan bennünk az ehhez
szükséges potenciál. Komoly tapaszta-
lat ez, ami okot ad az önbizalomra.

Természetesen meg kell emlékezni a
hazai rendezvényekrõl is. A jubileumi
év parlamenti zárása szintén kivételes
alkalom volt. Különleges élmény abban
a felsõházi teremben énekelni az er-
dészhimnuszt, ahol korábbi elnökeink,
Bánffy Dezsõ vagy éppen Waldbott Ke-
lemen igazgatták az ország sorsát. De
szólhatunk a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumban rendezett programokról, a
jubileumi év megnyitásáról és Bedõ Al-
bert szobrának avatásáról is, vagy ép-
pen a Köztelek utcai emléktábla avatá-
sáról – mind egy életerõs, tettre kész
közösség megnyilvánulásai voltak.

– Az egyesületi élet alapját a helyi
csoportok és a szakosztályok mûködése
jelenti, amelyeknek szintén lehetõségük
volt, hogy önálló rendezvényekkel részt
vegyenek a megemlékezések eseményso-
rában. Hogyan látod, a jubileumi év
kapcsán mennyire sikerült bevonni,
aktivizálni õket és rajtuk keresztül a
tagságot?

– Ahogy látom a rendezvényeken
részt vevõ kollégákat, olvasom vagy
hallom a visszajelzéseket, úgy érzem,
hogy nincs olyan tag, akit ne érintett
volna meg a 150 éves hagyomány ereje
és nagyszerûsége. 

Közhelynek számít, hogy mi, erdé-
szek hosszú távon, évszázadokban
gondolkozunk. Mégis jó dolog azzal

szembesülni, hogy ilyen idõtávot átfo-
gó szervezetünk is létezik, és ehhez ne-
künk, tagoknak személyes közünk is
van. Az egyesületi tagok személy sze-
rint részesei másfél évszázad történel-
mének. Ez nemcsak felemelõ érzés, ha-
nem kötelezettséget is ró ránk, amibõl a
helyi csoportok és szakosztályok prog-
ramjain, a megemlékezéseken a legtöb-
ben részt is vállaltak. 

A helyi megemlékezések közül a leg-
fontosabbnak elõdeink sírjainak felkere-
sését, rendbetételét tartom. Olyan kezde-
ményezés ez, ami túlmutat az idei éven,
hosszú távon is lehetõséget ad a múltból
való töltekezésre. A jövõ építéséhez tisz-
tában kell lenni a gyökereinkkel.

Nem véletlenül fogalmazta meg cél-
ként a jubileumi évet elindító határozat,
hogy az évforduló kapcsán az egyesület
jelen tagsága között erõsíteni kell az
összetartozást. Nagy lehetõség a jubile-
um arra, hogy tudatosítsuk magunkban
idõtálló értékeinket. Nem kell e tekintet-
ben szerénynek lennünk. Igenis, mutas-
suk meg önmagunknak és a társadalom-
nak, hogy a szakmánk által képviselt ér-
tékrend több pillanatnyi divatoknál.

A tagság bevonása tekintetében fon-
tosnak tartom a jubileumi év kapcsán
megjelentetett termékeket is. A Bedõ-
térkép plakátméretû reprint kiadása, az
erdészettörténeti albumsorozat vagy
akár egy ezüst erdészcsillag kitûzõ be-
szerzése mind az adott közösséghez
tartozást erõsíti.

SZÁZÖTVEN ÉV

A méltó ünneplés a jövõnk alapja
Beszélgetés az OEE elnökével 

Napra pontosan december 9-én ün-
nepeltük az Országos Erdészeti
Egyesület megalapításának másfél
évszázados évfordulóját. A tavaly
decemberben megnyitott jubileumi
év zárása alkalmából Zambó Péter
egyesületi elnökkel beszélgettem.  

Zambó Péter elnök december 9-én a Parlamentben
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– A jubileumi év jelmondata – 150
éve az erdõk szolgálatában – jól össze-
foglalja az Egyesület eddigi másfél év-
százados mûködésének a kulcsát. A
múlt tisztelete mellett azonban ilyenkor
érdemes elõre is tekinteni. Csak a közel-
jövõre fókuszálva miben látod az OEE
legfontosabb szakmai és egyesületi cél-
jait? Milyen úton lehet ezeket a célokat
megvalósítani?

– Az Egyesület mindig is kapocs volt
az erdészszakma és a társadalom kö-
zött. Ezt a szerepet kell a mai viszonyok
között fenntartani. Meg kell ismerni a
mai társadalom erdõkkel kapcsolatos
igényeit, és ki kell dolgozni rá a szak-
mailag helyes válaszokat. 

Ebben az egyesület mindkét oldal
számára ad valamit. Az egyre inkább fel-
értékelõdõ környezeti nevelés, az isme-
retterjesztés a társadalom gondolkodá-
sát hivatott pozitív értelemben befolyá-
solni, egyben széles körben bemutatja a
szakmánk által felkínált megoldásokat
az egyes kérdésekre. 

A rendszeres képzések, szakmai ta-
lálkozások, mûhelyek, tanulmányutak
pedig az ágazaton belüli gondolkodást,
innovációt ösztönzik.

Az Egyesületen belül pedig nem le-
het más célunk, mint a közösség erõsí-
tése. Ehhez hozzátartozik az informáci-

ós felületeink folyamatos fejlesztése, az
idõs és elesett tagjainkról való gondos-
kodás, hagyományaink és értékeink
ápolása éppúgy, mint a korrekt és meg-
bízható ügyrendi munka. 

Ha jól gazdálkodunk az elmúlt idõ-
szakban összegyûjtött bizalmi tõkével,
akkor lesz lehetõségünk nagyobb hatá-
sú programokba is belekezdeni, akár az
ismeretterjesztés és képzés, akár a szo-
ciális tevékenység területén.

– Nem megkerülhetõ, hogy az er-
dészszakma jelenlegi legfontosabb
szakmai kérdésköre az erdõtörvény jog-
szabályalkotása körül forog. Mi ebben
az Egyesület szerepe? Milyen szakmai
álláspontot képvisel az OEE és hogyan
látod ennek a megvalósíthatóságát? 

– Az Országos Erdészeti Egyesület
2012-ben kapott elõször felkérést az
erdõtörvény módosításával kapcsola-
tos anyag összeállítására, azóta gya-
korlatilag ugyanazt az álláspontot
képviseljük. 

Akkor a MEGOSZ-szal és a FAGOSZ-
szal írtuk alá a közös javaslatokat, amit
2015-ben egy újabb felkérésre 33 pont-
ban foglaltunk össze, ami azóta is ol-
vasható az Egyesület honlapján. Ennek
szellemében véleményeztük a most,
2016 novemberében közigazgatási
egyeztetésre bocsátott anyagot is. 

Sajnáljuk, hogy 2016-ban ismét
nem került az Országgyûlés elé a ja-
vaslat, hiszen az OEE – és mellette a
többi szakmai szervezet is – évek óta
egy civil szervezet erejét és képessé-
geit meghaladó határidõkön belül ad
véleményt, fogalmaz meg javaslato-
kat, amik a törvény eredeti céljainak
megtartása mellett mind arra irányul-
nak, hogy az elmúlt évek tapasztalatait
felhasználva a gazdálkodói gyakorlat
számára reálisan teljesíthetõ kereteket
jelöljön ki.

– Ha korunk erdészeként, egyesületi
Elnökként lehetõséged lenne egy szelle-
mi idõkapszula segítségével, csupán rö-
viden üzenni a következõ másfél évszá-
zad magyar erdészei számára, mit tol-
mácsolnál a jövõ tagságának, a jövõ
erdészkollégáinak? 

– Ne szakadjanak el a természettõl!
Szakmánk minden értéke a természet
szeretetén, a természeti folyamatok re-
ális ismeretén alapszik. A napi erdõjá-
rással megalapozott szaktudás az, ami
hozzásegíti társadalmunkat, hogy az er-
dei életközösség javait fenntartható mó-
don kezelje és hasznosítsa. Maradjunk
meg erdészként e szaktudás letétemé-
nyeseinek.

– Köszönöm a beszélgetést!
Nagy László  

SZÁZÖTVEN ÉV

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2017. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2017.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2017. február 1. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2017. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2016. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoportok

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

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

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
címét és tagsági kártyájuk számát tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy
átutalással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2017 márciusában kiosztott matricával történik, a 2016-os kártyák
2017. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott karácsonyt és boldog új esztendõt kívánok!

Budapest, 2016. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár

Tagdíj 

befizetési 

felhívás! A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2017. február 1.

(szerda)

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2017. február 1.

(szerda)

2017
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Lomniczi Gergely fõtitkár rövid felveze-
tõvel köszöntötte a jubileumi rendez-
vény résztvevõit, majd Zambó Péter el-
nök tartott ünnepi beszédet.  

„Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Tag-
társak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az
Országos Erdészeti Egyesület nevében
köszöntöm Önöket jubileumi évünk
egy újabb eseményén, az egykori Köz-
telek helyén tartott megemlékezésen!

Mostani rendezvényünk kicsit meg-
bújik a nagyobb nyilvánossággal zajló
jubileumi programok sorában, pedig je-
lentõs alkalomról van szó. Hiszen azon
a helyen állunk, ahol 1866. december 9-
én 43 fõ részvételével lezajlott az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület alakuló ülése.
Itt szökkent szárba az a kezdeménye-
zés, amely a magyar erdõk szolgálatát
tûzte ki maga elé célul, és a másfél év-
százados, folyamatos egyesületi élet ke-
retei között teljesedett ki.

A 21. századi nagyváros képe napja-
inkra eltakarja elõlünk azt a jelentõség-
teljes életet, ami ezen a helyen zajlott az
1800-as évek derekától kezdve. A város
határai azóta kitágultak, a mai utcakép
elnyelte az egykor nyüzsgõ agráriumi
központnak számító telket és épületet.
Az avatatlan szemlélõ már nem is sejti,
hogy a reformkor és az azt követõ nem-
zeti építkezés egyik kiemelkedõ színte-

re ez a manapság átlagosnak mondható
belvárosi utca. Ezért, a mai emberek fi-
gyelmének felhívására, és az utókor
emlékezetére helyezzük el most emlék-
táblánkat az épület falán.

De hogyan is kötõdik Egyesületünk
egy mégoly patinás, de mégiscsak bu-
dapesti épülethez? A gazdasági és szel-
lemi önállósodást szolgáló reformkor
egyik motorjaként 1825-ben alapították
meg a Lófuttató Társaságot, amely
1832-ben vásárolta meg az itt álló üres
telket. A Társaságban aktív szerepet ját-
szó gróf Széchenyi István javaslatára
nevezték el a helyet „Közteleknek”,
amely hosszú éveken keresztül az önál-
ló magyar agrárium kiállításainak hely-
színeként szerepelt. Itt épült fel késõbb
a Társaság székháza is, amely története
során a hazai mezõgazdaság olyan emb-
lematikus helyszíne lett, mint az erdõ-
gazdálkodás vonatkozásában Egyesüle-
tünk Alkotmány utcai székháza. 

A Lófuttató Társaság ekkor már Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesület néven
folytatta mûködését, és tevékenységét is
kibõvítve már nem csak az állattenyész-
tés, hanem a teljes agrárium kérdésköré-
vel foglalkozott. 1842-ben Erdészeti Szak-
osztályt is létrehoztak, vagyis már Egye-
sületünk megalakulása elõtt megjelentek
az erdészeti témák e falak között.

Valószínûleg ennek a kapcsolatnak
is köszönhetõ, hogy 1866. december 9-
én az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület Köztelek utcai székháza adott
otthont a magyar érzelmû Országos Er-
dészeti Egyesület alakuló ülésének. A
43 résztvevõ itt választotta elnökké Keg-
levich Béla grófot, aki mellett Bedõ Al-
bert látta el a titkári teendõket.

A Köztelek épülete húsz éven keresz-
tül szolgált a szárnyait bontogató új Egye-
sület otthonául. Itt tartották az elnökségi
és bizottsági üléseket, ide érkezett a pos-
ta. Maga az épület a korban a legmoder-
nebbek közé számított. Az Erdészeti La-
pok korabeli cikkei gyakran „palotának”
nevezik, és egy helyütt lelkesen írnak a
„helyiségek gondos és fényes berende-
zésérõl”, és az azokat „igen tetszetõssé és
kényelmessé tevõ villamos világításról”.
A gyorsan gyarapodó Erdészeti Egyesü-
let azonban hamar kinõtte ezeket a kere-
teket. Errõl tanúskodik az 1885. évi köz-
gyûlésrõl szóló beszámoló is, amely így
ír: Az idei közgyûlés a leglátogatottabbak
közé számítható. A jelentkezõk száma
200-nál több volt; a másodalelnökre és a
két választmányi tagra pedig 134-en
szavaztak. Szép szám! Meg is telt a Köz-
telek kis terme s annak elõterme, s még
sem fértünk el valamennyien. Szék ép-
penséggel kevésnek jutott. Már ezen kö-
rülmény is igazolja, hogy ideje volt házat
szereznünk.

1886-ban Egyesületünk tehát új
székházába költözött. De a kapcsolat a
két szervezet között sokáig megmaradt,
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Emléktábla-avatás a Köztelken 
Ünnepi megemlékezés az 1866. évi alakuló közgyûlés helyszínén

1866. december 9-én Pesten tartotta alakuló közgyûlését a Magyar Erdészeti
Egylet az Országos Magyar Gazdasági Egyesület egykori budapesti székházában,
mely a Közteleknek elnevezett területen állt. Százötven évvel késõbb, 2016. no-
vember 25-én a jelenkori egyesületi tagok gyûltek egybe az elsõ egyesületi
székházépületnél, a mai Köztelek utcában, hogy emléktábla elhelyezésével tisz-
telegjenek a másfél évszázaddal ezelõtti események színhelyén.

Megemlékezés a Köztelek utcában

Zambó Péter elnök ünnepi beszédet tar-
tott az emléktábla avatáskor
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így a Köztelek a korabeli erdészek
számára ismert, gyakran látogatott hely-
színként élt tovább. Emlékezzünk tehát
itt dolgozó elõdeinkre, és ne feledjük
azt a kapcsolatot, amely már a kezde-
tekkor az agrárium más szereplõihez
kötötte szakunkat!

Emlékezzünk továbbá arra az alkotó
erõre, amely errõl a helyrõl indulva
megteremtette, és 150 évre elegendõ
útravalóval látta el Egyesületünket! Ez
az erõ az egyes tagok szerepvállalásán,
áldozatkészségén alapult. Elõdeink pél-
dát mutatnak számunkra azzal, ahogy
idejüket, tehetségüket, szaktudásukat,
vagy akár anyagi javaikat a közös cél
szolgálatába állították. 

Köszönjük, hogy ma is vannak ilyen
tagjaink! Hiszen a most avatandó emlék-
táblát is egyik tagtársunk, dr. Sárvári Já-
nos adományozta a közösségnek. Dr. Ki-

rály Pál örökös tagunk Erdészeti Lapok-
ban megfogalmazott felhívását magá-
énak érezve nemcsak a táblaállítás költ-
ségeit vállalta magára, hanem kitartó
munkával szervezte, intézte a megvalósí-
tást. János, az Egyesület minden tagja ne-
vében mondok most Neked köszönetet,
egyrészt a komoly támogatásért, más-
részt a mindannyiunk elé állított példáért!

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Néhány héttel ezelõtt, Halot-
tak napján országszerte számos helyszí-
nen tisztelegtünk az Egyesület életében
komoly szerepet játszó erdész elõdeink
elõtt. Köszönöm, hogy most együtt em-
lékezhetünk Egyesületünk alapítására –
nemcsak a helyre, hanem a helyhez kö-
tõdõ emberekre egyaránt! Jó szeren-
csét! Üdv az erdésznek!

Az elnöki ünnepi beszéd után Ugron
Ákos Gábor a Földmûvelésügyi Minisz-
térium helyettes államtitkára emlékezett

az 1866-os eseményekre. Beszédében
felhívta a figyelmet, hogy az erdész hi-
vatás kilombosodott fája ma is két fon-

tos alapelvben gyökerezik, a szakmai
elhivatottságban és az erdész barátság-
ban. E két alapelv testesül meg immár
150 éve az Egyesület mûködésében. A
szakmai elvek továbbvitele és az össze-
tartás az évszázadok viharai közepette
is tovább éltette az erdészhivatást. A jö-
võben is ezeknek kell lennie az útmuta-

tóknak az Egyesület szakmai és közös-
ségi életében.

Az „Ezen a helyen állt a „Köztelek”
épülete, amelyben 1866. december 9-
én megalakult az Országos Erdészeti
Egyesület. Fennállásának 150. évfordu-
lója alkalmából állíttatta az Országos
Erdészeti Egyesület. 2016.” szövegezé-
sû emléktáblát Zambó Péter elnök, Ug-
ron Ákos Gábor helyettes államtitkár és
dr. Sárvári János, a Könyvtár õre lelep-
lezték le, majd a tisztelet koszorúját
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó technikus
alelnök és Mocz András magánerdõs
alelnök helyezték el az épület falán.

A jubileumi ünnepséget dr. Oroszi
Sándor, az Erdészettörténeti Szakosztály
és az Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottság
elnöke, és Balogh Róbert, az Egyesület
történetét kutató történész szakmai elõ-
adásai zárták, az OMGE és az OEE alapí-
tásáról, illetve az egyesületi székházak tör-

ténetérõl, az egykori OMGE székház he-
lyén mûködõ zeneiskola dísztermében.

Az OEE Elnöksége a rendezvényen
ragadta meg az alkalmat, hogy prof. dr.
Kosztka Miklós, a Díj Bizottság leköszö-
nõ elnökének, a tagság nyilvánossága
elõtt megköszönje sokéves lelkiismere-
tes, elhivatott egyesületi munkáját, me-
lyet az egyesületi és szakmai kitünteté-
sek odaítélése során kifejtett.

Szöveg és kép: Nagy László

Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár
mondta el a gondolatait

Dr. Oroszi Sándor elõadást tartott a dísz-
teremben

Zambó Péter, Ugron Ákos Gábor és Dr. Sárvári János leleplezte az emléktáblát

Az OEE elsõ székházának épületére elhe-
lyezett emléktábla 

Balogh Róbert történész az OEE székhá-
zainak történetét mutatta be 



A rendezvény elején a résztvevõk feláll-
va fogadták a bevonuló nemzeti és
egyesületi zászlót, majd felharsant a kö-
zösen énekelt nemzeti himnusz hangja. 

A Jubileumi Évet hivatalosan lezáró
ünnepi eseményen megjelent több száz
erdész kollégát, a tagtársakat, a meghí-
vott közméltóságokat, az ágazat szak-
mai vezetõit, a vendégeket Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára köszöntötte. 

Közülük személyesen is kiemelte dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest,
dr. Bitay Márton Örs államtitkárt, Ugron
Ákos Gábor helyettes államtitkárt, Ora-
vecz Mártont, a NÉBIH elnökét, Zambó
Pétert, az OEE elnökét, Tamás Sándort,
Kovászna Megye Tanácsának elnökét,

Kisgyörgy Sándort, Sepsikõröspatak-
Kálnok polgármesterét és Szakács Sán-
dort, az Erdélyi Helyi Csoport elnökét. 

A köszöntések és az üdvözlések után
a fõtitkár felkérte Egyesületünk elnö-
két, Zambó Pétert, hogy tartsa meg év-
záró ünnepi beszédét.

„Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr,
Államtitkár Úr, Elnök Urak! Tisztelt Ün-
nepi Közgyûlés, Hölgyeim és Uraim!

Megbecsüléssel köszöntöm önöket
az Országos Erdészeti Egyesület másfél
évszázados születésnapján, a jubileumi
évet lezáró ünnepi Közgyûlésünkön!
Köszönettel tartozom azoknak, akik e
történelmi alkalom létrejöttét itt és most
lehetõvé tették.

Csaknem pontosan hat esztendeje és
két hónapja annak, hogy 2010. október
8-án, ebben a történelmi hangulatú ülés-
teremben, a Parlament Erdészeti Nyílt
Napján vehettünk részt. Az ország és az
agrárium magas rangú vezetõi nyújtottak
kezet nekünk akkor – megfogalmazva,
hogy mit vár tõlünk és mit ad nekünk a
kormányzat, a társadalom. Mi, az Egye-
sületet képviselõ erdészek pedig törté-
neti léptékû referenciát mutattunk fel –
majd hitet tettünk, hogy újra képesek va-
gyunk részt vállalni Magyarország talpra
állításából.

Ez a patinás terem most ismét zsúfo-
lásig megtelt magyar erdészekkel. Kü-

lönleges a helyszín – különleges az al-
kalom. Tudjuk: itt és most nem csupán
egy szokványos egyesületi év lezárásá-
ról van szó. 

Kivételes ünnepre gyûltünk egybe:
örökifjú Egyesületünk éppen 150 éve in-
dult el a magyar erdészetet máig virágoz-
tató, küzdelmes pályafutására! Szokatla-
nul hosszú pálya ez egy civil szervezet
életében – Európában egyedülálló.

A közelmúlt rendezvényein sok szó
esett az eddig megtett útról, szakmánk
és nemzetünk történetének szerves
összekapcsolódásáról. Oroszi Sándor
elnökségi tagunk avatott elõadásában
historikus összefoglalót hallunk ma er-
rõl. Magam a múltból csak az indulás
pillanatát és fejlõdésünk néhány mér-
földkövét emelem ki. 

Pontosan százötven esztendeje an-
nak, hogy a Magyar Erdész Egyletben
megerõsödõ „magyar párt” új alapsza-
bályt alkotott, és a tisztán magyar nyel-
vû egyesületi élet mellett döntött. Min-
dezt igazán Wagner Károly és Divald
Adolf munkássága, a magyar erdészeti
szaknyelv megteremtése készítette elõ.
1862-ben õk alapították meg az Erdé-
szeti Lapokat. 

Megteremtõdött a fórum, mely nem-
csak az erdész szak „magyarosítását”,
hanem az erdészetet érintõ valamennyi
kérdés megtárgyalását lehetõvé tette.

Jubileumi évzáró az Országházban
A 150 évvel ezelõtti alapításra emlékeztünk
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December 9-én az Országházban
ünnepelte alapításának napra pon-
tosan 150 éves évfordulóját az Or-
szágos Erdészeti Egyesület. 1866.
december 9-én 43 erdész és erdõ-
tulajdonos indította útjára az azóta
megszakítás nélkül mûködõ egye-
sületet, melynek tagsága másfél
évszázad múlva a Felsõházi terem-
ben gyûlt össze az évfordulót ünnep-
lõ egész éves programsorozat zárá-
sa alkalmából.



1866. december 9-én 43 elhivatott
ember – erdészek és erdõtulajdonosok –
megújították a korábbi szervezetet és
nemzeti alapon hoztak létre egyesületet.

Az alapításkor elõdeink az Országos
Magyar Gazdasági Egyesület székházá-
ban gyûltek össze. Ez a szervezet akkor
mintegy ötezer tagot számlált, az egész
agráriumot képviselte. Olyan nagy ne-
vek fémjelezték, mint gróf Széchenyi
István. A mi egyesületünk még néhány
év múlva, kétszáz fõs tagsággal is eltör-
pült mellette.

Ma mégis mi ünnepelhetünk itt –
mert amikor kellett, képesek voltunk
megújulni! Alkalmazkodtunk a kezdeti,
lendületes fejlõdéshez. Elbírtuk az új fe-
ladatok és a sikerek felelõsségét. Egybe-
gyûjtöttük szakmánk nagyhatású sze-
mélyiségeit. Szellemi bázisunk az Egye-
sületben összpontosult, 1873-tól az Er-
dészeti Lapokat is birtokoljuk. A Lapok
akkor különös összetartó erõt jelentett,
és szakmai továbbképzést adott az erdé-
szek vidéken szolgáló derékhadának.

Az erdészet hangsúlyt kapott a gaz-
daságban, az erdõvagyont a felemelke-
dés forrásává tettük.

Az Egyesület hatással volt az erdõ-
höz kapcsolódó tudományok mûvelé-
sére is. 1883-ban, a mai Ásotthalmon
közremûködésünkkel nyílt meg az elsõ
állami erdész szakiskola, 1897-ben
megalakult az Erdészeti Tudományos
Intézet jogelõdje.

Hamar kinõttük a kezdeti kereteket.
Gyarapodásunk fõ példája az 1886-ban
felépült, Alkotmány utcai Székház. Ez
az épület a Kárpát-medence erdész-vi-
lágának központja volt!

Egyesületünk túlélte a nagy háború-
kat, talpra állt Trianon után. A külhonba
szakadt erdészek és a Selmecbányai Aka-
démia befogadásával, új erdõk létesítésé-
vel ismét felemelte a magyar erdészetet.

Bár elvesztettük Székházunkat, de át-
vészeltük a kommunizmus idõszakát –
majd a rendszerváltás után, értékeinket
integrálva tértünk vissza az alapokhoz. 

Folytonos megújulásra van szüksé-
günk, napjainkban is – mert az Egyesü-
letnek küldetése, végrehajtandó straté-
giája, rengeteg aktuális feladata van. 

Az alapításkor a Kiegyezés elõszobá-
jában voltunk. A bécsi udvar tárgyalni
kényszerült a magyarokkal – nagyobb

teret engedtek a nemzeti és civil töre-
kvéseknek. Megnyílt az út elõttünk ar-
ra, hogy megteremtsük Európa vezetõ
erdõgazdaságát.

Most a klímaváltozás elõszobájában,
a globális világ átrendezõdésének
frontvonalában vagyunk. Az élhetõ kör-
nyezet fenntartása mindent felülíró prob-
lémává, a megújuló természeti erõforrá-
sok hasznosítása és a közcélúság pedig
stratégiai feladattá érett. 

Adott a kihívás, hogy támogassuk a
magyar erdõgazdaságot minderre meg-
oldást találni!

Ebben sokat segítene a teljes közbiza-
lom helyreállítása az erdészek irányában.

Már a jelen elnökségi ciklus stratégiáját
fogalmazva eldöntöttük, hogy a ma záru-
ló egyesületi esztendõt jubileumi évként
hirdetjük meg. Olyan rendhagyó idõszak-
ként, melynek minden eseményét az ün-
nep gondolatköréhez kapcsoljuk. 

Kiragadnám a fontosabbakat:
• Ünnepi évünket egy éve, a Föld-

mûvelésügyi Minisztériumban nyi-
tottuk meg. Dr. Fazekas Sándor
miniszter, gróf Tisza Lajos elnököt
idézve köszöntötte az Egyesületet.

• Március 21-én Bedõ Albert mell-
szobrát avattuk fel a minisztérium
árkádja alatt. Az alkotást Bedõ
mentora, Wagner Károly képmá-
sával átellenben lepleztük le – így
már két nagy elõd képviseli sza-
kunkat a panteonban!

• Az Erdészeti Lapok idei számai
ünnepi címlappal, nagyjainkat és
múltunkat megidézõ rovatszerke-
zettel jelentek meg. 

• Eseményeink sorából minden te-
kintetben kiemelkedik a Székely-
földön, június 22-25-én megvaló-
sított, megismételhetetlen Ván-
dorgyûlés. A korábbiaknál na-
gyobb létszámú és szervezési igé-
nyû, a legújabb korban páratlan
rendezvény átütõ erõt képviselt. A
legnagyobb közméltóságok tisz-
teltek meg bennünket személyük-
kel és gondolataikkal, hitelesen
demonstráltuk szakmánk és nem-
zetünk országhatároktól függet-
len összetartozását. Jelen alka-
lommal is köszöntöm sorainkban
erdélyi és felvidéki kollégáinkat!

• Alig két hete, november 25-én
emléktáblát avattunk a Ferencvá-
rosban, az alapításunk konkrét
helyszínét adó Köztelek épület-
együttesében. Megemlékeztünk
az alapítókról, az alapítás körül-
ményeirõl – és mindezt márvány-
ba vésve hagytuk örökül utóda-
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Zambó Péter elnök



inknak. Az adományozónak in-
nen is köszönetet mondok érte!

• Közel száz helyi csoport és szakosz-
tály-rendezvényünk mindegyike
visszatekintett Egyesületünk 150
évére, Mindenszentek alkalmával
pedig szervezetten kerestük fel, tet-
tük rendbe, és az emlékezés virágai-
val díszítettük elõdeink síremlékeit.

Ma, az Ország házának legszebb ta-
nácstermében találkozunk – méltó
összefoglalással téve pontot e nagyívû
eseménysorozat után. Visszapillantot-
tunk arra a történelmi szolgálatra, amit
az Egyesület a magyar erdõkért tett.

Feladatom most az elõretekintés –
azaz a magyar erdõk és nemzetünk ér-
dekében végzett tennivalóink összefog-
lalása. Ebben sincs lehetõség teljességre
törekedni, ezért úgy döntöttem, hogy
céljaink tárházából a környezeti neve-
léssel és a fiatalok felkarolásával kap-
csolatos stratégiánkat fogom kiemelni.

Napjainkra erdeink fenntartása az
egyik legfontosabb közcél. Feladata az
erdészeké, módszere az összes funkció
egyensúlyát megteremtõ, komplex er-
dõgondozás.  A túlélésünk reményt kel-
tõ alapja, hogy az erdõvel fenntartható-
an tudunk gazdálkodni. 

E fenntarthatóság attól valódi, hogy
természeti és gazdasági értelemben
egyaránt igaz. Mindennek példát adó
bemutatását szolgálja ismeretterjesztõ
tevékenységünk – elsõsorban és ki-
emelten a környezeti nevelés. 

A 21. század erdésze egyfajta szimbió-
zisban él az erdõ irányában új igényeket
megfogalmazó társadalommal. Munkánk
nem lehet eredményes a környezetünk
széleskörû együttmûködése nélkül. 

Meggyõzõdésem, hogy a társadalom
egészséges szemléletének formálásá-
ban felelõsségünk, határozott küldeté-
sünk van. Azt a legfiatalabbak soraiban
érdemes kezdenünk, és folytatnunk
kell minden korosztályban! 

A saját elfogadottságunk erõsítése
ebben nem elsõdleges, de ha eredmé-
nyesen dolgozunk, akkor annak a ter-
mészetes hozadéka lesz. Mindebben
nemcsak rendezvények szervezésé-
vel, kiadványok megjelentetésével,
honlapok és applikációk fejlesztésével
kell részt vennünk, hanem minden ta-
gunknak lehetõsége és feladata tenni
ezért a maga személyes környezeté-
ben is! 

A környezeti nevelés fõ centrumai az
erdészeti erdei iskolák. Hálózatunk az
utóbbi másfél évtized sikereivel nevet
szerzett magának és a nemes ügynek
egyaránt.

Támogatjuk a fiatalok fejlõdését,
képzését, hogy az erdõgazdálkodásból
megtanult fenntarthatósági minta áthas-
sa mindennapjaikat, alakítsa jövõjüket.
Nyitottak vagyunk további több tízezer
iskolás fogadására, hogy a természeti is-
meretek minél szélesebb réteg számára
jelentsenek közös alapot. Örülök, hogy
éppen itt és most, e nagytiszteletû plé-
num elõtt keríthetünk sort az idei évben
minõsített erdei iskolák okleveleinek
átadására.

A jövõnk építésének másik jelentõs
terepe az erdészeti oktatás. Célunk javí-
tani az erdészeti szakmunkáshiányon,
segíteni a szakképzés és a gazdasági
szereplõk közötti kapcsolatteremtést.

Kiállunk a nagy hagyományokkal,
megfelelõ oktatói és infrastruktúra hát-
térrel rendelkezõ szakközépiskolák,
szakgimnáziumok mellett, amelyek
hosszú évtizedek óta a középfokú er-
dészképzés, technikus utánpótlásunk
megfelelõ bázisát jelentik.

Üdvözöljük a Soproni Egyetem
2017-es megalakulását. Bízunk abban,
hogy a megújulás eredményeként ismét
egy nemzetközi színvonalú, unikális vi-
déki akadémia jön létre. Támogatjuk a
magasan képzett oktatói kart, hogy Sel-
mechez méltó módon, az ökológiai ala-
pok mellett a mérnöki és a gazdasági
tudást is átadják az új mérnökgenerá-
cióknak.

Tagjaink számára egyre nagyobb
teret biztosítunk a szakmai tovább-
képzésben, hogy az egykor megszer-
zett ismereteiket a legújabb kor köve-
telményei szerint tudják felhasználni.
Komoly potenciállal rendelkezünk
ezen a területen, hiszen évente több
mint kétszáz kisebb-nagyobb rendez-
vényt szervezünk Egyesületünk kere-
tein belül.
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Az egyesületi élet élénkítésében ki-
emelt szerepet szánunk az ifjúsági cso-
portoknak.

Segítjük a Hallgatói Helyi Csoport és
a Selmeci Társaság mûködését, vala-
mint a fiatal szerzõk publikálási lehetõ-
ségeit az Erdészeti Lapokban.

Tisztelt Tagtársak, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Köszönöm, hogy együtt lehe-
tünk! 150 esztendõnk minden stációján
próbatétel volt az elõdökhöz méltóan
állni a kihívások elé. Hiszem és vallom,
hogy hagyományos összefogásunkkal
ez a jövõben is sikerülni fog!

Ma is emelt fõvel, Bedõ Albertet
idézve jelenthetjük: „A zászló, mely
1866. december 9-én kibontva lett, ma
is szilárdan áll és vidoran leng!”

Örökké éljen és virágozzék az Or-
szágos Erdészeti Egyesület!  Jó szeren-
csét! Üdv az erdésznek!”

Az OEE elnökének ünnepi szavai
után dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes lépett a pulpitusra és köszön-
tötte az ünneplõ Egyesületet, a tagsá-
got, a magyar erdészeket.

„Igen Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Ünnepi
Közgyûlés! Mindenekelõtt a Magyar Kor-
mány nevében megbecsüléssel köszön-
töm Önöket és minden magyar erdészt! 

Van valami szimbolikus abban, hogy
itt az Országgyûlés épületében tartjuk
ezt az ünnepi közgyûlést, hiszen az
Önök Egyesülete az egyik legrégebbi
Egyesület Európában. Elkerülte azt a kí-
sértést, amelytõl annyi más szakmai
szervezet megroppant és lassan eltûnt a
történelembõl. Nem alakult át önképzõ-
köri egyletté a saját maga szórakoztatá-
sára és nem változott át tudományos
elefántcsonttoronnyá sem.

Az Országos Erdészeti Egyesület
mindezzel szemben a legmagasabb
szakmaiság megtartásával alakítója volt
a történelemnek, alakítója volt az Or-
szággyûlés erdészetet érintõ szakmai
kérdéseinek.

1879-ben Wagner Károly és Bedõ Al-
bert munkásságának is köszönhetõen
az Országos Erdészeti Egyesület a szak-
maiságát törvényben is megtestesítve,
keresztülvitte azt a jogszabályt, ami az
ellenõrzött, tartamos erdõgazdálkodás
alapjait rakta le Magyarországon.

Majd szintén az Egyesületnek kö-
szönhetõen, Kaán Károly 1935-ben a
modern, természetkezelõ erdõgazdál-
kodási szemléletet és ennek törvénybe
foglalását teremtette meg. Mindezt ak-
kor, amikor Trianon után erdeink 80%-
át elveszítettük.

És ami igaz volt az elõzõ században,
az igaz volt a rendszerváltoztatás idõ-

szakában is, hiszen 1996-ban hatályba
lépett három szakmai törvény kialakítá-
sakor, ismét jelentõs szerepet töltött be
az Országos Erdészeti Egyesület szak-
mai munkája. Választ tudott adni a kor
kihívását jelentõ kérdésre, hogy szinté-
zisbe kell hozni a társadalmi és piaci
igényeket. 

2010-ben ugyanerrõl a helyrõl kér-
tem fel az Egyesületet az Erdõstratégia
elkészítésére, amire azért volt nagy
szükség, mert az Unióban két irányból
érkezõ támadással kellett szembesül-
nünk. Az egyik az ún. „sötétzöldek” vo-
nala, a másik az ipari lobbi gátlástalan-
ságáé.

A sötétzöldek szélsõséges megköze-
lítése abban rejlik, hogy semmiféle affi-
nitásuk nincs arra, hogy a nemzetnek és
általánosságban az emberiségnek szük-

sége van faanyagra. És egyébként a vi-
lágon emberek is léteznek. Ha rajtuk
múlna, akkor egy teljesen élet-, ember-,
társadalom- és piacidegen szemléletet
kényszerítenének rá az országra, amely
lehetetlenné tenné a nemzetgazdaság
piaci igényeinek kielégítését. 

A másik oldalt a gátlástalan ipari lob-
bi jelenti, akiken ha múlna, akkor ener-
giaültetvényekkel ültetnék tele az or-
szágot, azért, hogy néhány euróval na-
gyobb profitjuk legyen.

E két szélsõségnek nagyon erõs lob-
bi érdekei vannak az Unión belül. E ket-
tõ között kell megtalálni azt a józan kö-
zéputat, amely tekintettel van a nemzet-
gazdaság, a faipar nyersanyagigényére,
és ugyanakkor biztosítja a természetvé-
delmi szempontok érvényesülését is, és
azt az erdõterületet, mely a társadalom

jogos igényeként, annak pihenését, re-
kreálódását, lakókörnyezetét jelenti.

Az idõközben elfogadott Nemzeti Er-
dõstratégia a szerkezetében és tartalmá-
ban is ezeket a célokat szolgálja. Ennek
egy fajta konkrét megvalósulása, ered-
ménye, hogy 25 év után az erdõgazda-
ságok megkötötték a végleges vagyon-
kezelõi szerzõdéseket.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek,
mint a Földmûvelésügyi Minisztérium
stratégiai partnerének meghatározó
szerepe van a jelenleg zajló erdõtör-
vény-módosítás jogszabályalkotási fo-
lyamatában, amely jogszabálynak az
alapgondolata: a fenntarthatóság. A jó-
zan egyensúly fenntartása az erdõk gaz-
dasági és népjóléti funkciója között. 

Nyilvánvaló, hogy az országnak van-
nak olyan erdõterületei, ahol a faanyag-

termelés az elsõdleges cél, míg például a
nagyvárosok környezetében a lakosság-
nak komoly igénye van arra, hogy ki tud-
jon menni az erdõbe pihenni, mozogni. 

Más típusú erdõkezelés szükséges a
sûrûn lakott Budai-hegységben és más
típusú ott, ahol kevesebb a település,
kisebb a népsûrûség. E két szempont-
rendszert egyszerre kell érvényesíteni.
Ráadásul az állami erdõk és a magáner-
dõk szempontrendszerét is egyensúly-
ban kell tartanunk a most formálódó
törvénytervezetben.

A fentiek alapján is láthatjuk, hogy
az Országos Erdészeti Egyesület nem
pusztán az erdészek olyan közössége,
ahol jól érzik magukat, nem csak egy
magas szintû tudományos, szakmai kö-
zösség, hanem olyan erõ, mely képes a
szakmai szempontokat az Országgyû-
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lésben, a törvényhozásban törvénnyé
alakítani, hús-vér valósággá formálni.
Nem sok egyesület mondhatja el ezt
magáról, fõleg nem másfél évszázadon
keresztül.

Az erdészek szakmaisága mellett en-
gedjék meg, hogy néhány szót szóljak
az erdészek és a vadgazdálkodás viszo-
nyáról is, hiszen az új vadászati tör-
vényben is arányosan érvényesül a két
ágazat egymásra utaltsága. A vad nem
létezhet az erdõ nélkül, de az erdészek-
nek be kell látniuk, hogy erdõ sincs vad
nélkül. A vad nem természeti csapás,
hanem a Teremtés rendje szerint része
az erdõnek. Ez a szemlélet a vadászati
törvényben, mely véleményem szerint
ma Európa legjobb vadászati törvénye,
megfelelõen érvényesül.

2021-ben az 1971-es vadászati világ-
kiállítás 50 éves évfordulóján soha nem
látott grandiozitású világkiállítást szer-
vezünk, amely nem csak a fenntartható
vadászatot állítja majd a középpontjába,
hanem a lovaskultúrától kezdve – hi-
szen fogathajtó és díjugrató világbaj-
nokság is lesz ekkor – a vadászkutya
tenyésztésen, a solymászaton át, a vad-
gasztronómiáig a legszélesebb körû se-
regszemlét vonultatja fel. Természete-
sen az erdészet, az erdõgazdálkodás, az
erdészeti hagyományok is hangsúlyo-
san bemutatásra fognak kerülni. Ennek
megvalósításában kérem majd az Egye-
sület áldásos munkáját!

Szót kell ejtenünk az Országos Erdé-
szeti Egyesület nemzetpolitikai jelentõ-
ségérõl is, melynek gyökerei a selmeci
hagyományokig nyúlnak vissza. Olyan
erõs összetartó erõ ez, mely az 1956-ban
kényszerûen elmenekült magyar erdé-
szek kanadai közösségét mind a mai na-
pig egybe forrasztja. Különösen intenzí-
ven érezhettük át ezt az erõt, amikor né-
hány hónappal ezelõtt Székelyföldön
jártunk, az erdélyi vándorgyûlés rendez-
vényein.

A fizikai határok szétszakíthatták a
nemzetet, de a kulturális, tudományos,
nyelvi, szellemi, spirituális egységét
nem tudták szétszakítani. Ezért döntõ
fontosságú, hogy a magyar erdészeti tu-
domány, a szakmai ismeretek mûvelése
az egész Kárpát-medencében egysége-
sen, magyar nyelven folyjon. 

Rendkívül fontos a nemzeti összetar-
tozás szempontjából az egységes szak-
mai nyelvhasználat. Ismerjük Teller Ede
ide vonatkozó gondolatát, mikor meg-
kérdezték, hogy minek köszönheti,
hogy ilyen magas színvonalon mûveli a
fizikai tudományokat és azt válaszolta,
hogy Ady Endrének. Hiszen csak arról

és azon tudunk gondolkodni, amit nyel-
vileg meg tudnunk fogalmazni. Fogal-
milag gondolkodni csak anyanyelvi
megfogalmazással lehet.

Ezért is van szoros összefüggésben a
kimûvelt emberfõk és a nemzet jövõje,
a nyelvünkkel. A nyelv pedig szoros
kapcsolatban áll a tudományos és szak-
mai nyelvezettel. 

Az Országos Erdészeti Egyesület
már az alapításának idejében, amikor
még korlátozták a magyar nyelv hasz-
nálatát a némettel szemben, elõl járt a
nemzeti nyelvhasználatban és kidol-
gozta azt az erdészeti szaknyelvet,
mely a 19. században a nemzet egysé-
ge és fejlõdése szempontjából megha-
tározó jelentõségû volt. Ha minden
szakma ilyen elkötelezett lett volna eb-
ben a nemzeti jelentõségû kérdésben,
ma elõbbre tarthatna a magyar nemzet
és az ország.

A nyelvhasználaton túl döntõ fontos-
ságú kérdés az is, hogy az elszakított or-
szágrészek millió hajszálgyökérrel, sze-
mélyes kapcsolatokkal, barátságokkal,
emberi és szakmai kötõdésekkel szõjék
át az egész Kárpát-medencét. Mert ez a
kulcsa a magyarság megmaradásának. 

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm
meg Önöknek a szakmaiságukat, nem-
zethûségüket és a Magyar Kormány ne-
vében minden magyar erdésznek meg-
köszönöm a nemzet és a szakmai iránti
elkötelezett hûségét és kitartását. Jó
szerencsét, Üdv az Erdésznek!”

A miniszterelnök-helyettes után dr.
Bitay Márton Örs a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium állami földekért felelõs ál-
lamtitkára tartotta meg ünnepi beszédét.

„Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!
Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim!
„A fának, melytõl életerõs fejlõdést,
vésszel-viharral szembeszálló szilárd
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törzset, egészséges gyümölcsöt várunk,
gondos kezek ápolására van szüksége.”
– írta Bedõ Albert, a székely erdész po-
lihisztor. Bölcs dolog neves elõdök
nyomdokain haladni. Az õsök tudása
becses hagyaték, ennek tudatosítására
pedig remek alkalom nyílik az ünneppé
nemesedett évfordulók alkalmával. 

Majdnem naptári pontossággal, egy
évvel ezelõtt a Földmûvelésügyi Minisz-
térium épületében kezdõdött az Orszá-
gos Erdész Egyesület jubileumi évének
nyitó eseménye. Másfél század nagy
idõ, talán emberi léptékben fel sem fog-
ható. Másodpercekben kifejezve közel
annyi, ahány faegyed található a mai
Magyarország több mint két millió hek-
tár erdejében. Szám szerint: négy milli-
árd hétszáz millió. Hogy miért hozom
ezt szóba? Mert az Egyesület születése-
kor hazánk erdeinek területe veteke-
dett a mai Magyarország teljes száraz-
földi területével. 

Eseménydús idõszak követte az egye-
sület létrejöttét. Két véres világháború,
forradalom és ellenforradalom majd szá-
mos viharos rendszerváltás tanúja volt a
szervezet. Ebben az idõszakban az Egye-
sület vezette fel az erdésztársadalmat a
fejlõdés lépcsõjén. Az osztrák-német ala-
pokon nyugvó hosszú távú gondolko-
dás a selmecbányai szellemiséggel átjár-

va alakította a mai erdész attitûdöt. Eb-
ben az idõszakban fontos emberek ne-
vével találkozhatunk. Ilyen Wágner Ká-
roly, az Erdészeti Lapok alapítója, Divald
Adolf mint az Egyesület alapító tagja
vagy Bedõ Albert, akinek mellszobrát az
agrártárca épületének külsõ panteonjá-
ban idén avattuk fel. 

Az Egyesület fontosságát és tekinté-
lyét mutatta, hogy megalakulásakor az
Országos Magyar Gazdák Egyesülete

(OMGE) Köztelek utcai székházában
kapott helyet, ezáltal is jelezve: az agrá-
rium mellett a legfontosabb földhaszno-
sítási forma már azokban az idõkben is
az erdõ volt. A történelem fintora, hogy
abban az idõben, amikor még nem léte-
zett mûanyag és földgáz, a faanyag je-
lentõsége nagyon jelentõs volt. Most, a
klímaváltozás kapcsán beköszöntött a
faanyagok reneszánsza. Újra fontos meg-
újuló erõforrás. A gazdálkodás és a ter-
mészetvédelem kiegyensúlyozott össz-

hangban, elõre mutatóan a társadalom
hasznára közösen cselekszik, a selmec-
bányai gondolattal felvértezve. Erdeink
védelmében. 

Az igazságtalan trianoni békeparancs
e nemzeti vagyon 87 százalékát szakítot-
ta el tõlünk: a maradék egy millió egy-
százezer hektár erdõvel való fenntartha-
tó gazdálkodás háborús idõkben még
nagyobb kihívást jelentett az Egyesület
tagjai számára. Ekkor kerül az Alma Ma-

ter Sopronba, a hûség városába. Az
Egyesület berkeiben olyan gondolatok
fogannak meg, mint az Alföld fásítása
vagy egy modern polgári erdõ és termé-
szetvédelmi törvény megalkotása. A tár-
sulat tehát megérti az idõk szavát, hallgat
a koreszmére. Aztán a második világ-
égést követõ diktatúra fejszével esik ne-
ki a magyar életfa gyökerének. A bolse-
vizmus idegen özönfajként terjeszkedik
szerte az országban. Szovjet mintára.     

És mégis mozog a föld. A kommunis-
ta rendszerben az OMGE-t betiltják, ám
az egyesület tovább folytathatja tevé-
kenységét. Az értékteremtõ, patinás Er-
dészeti Lapok ritkábban jelenik meg
ugyan, majd késõbb formátumot és ne-
vet is változtat, de jogfolytonossága
visszakövethetõ. Az országos éves 20
ezer hektáros telepítés kivitelezése
azonban abban az idõben sikeresebb és
olcsóbb volt – ma EU-s támogatások
milliárdjai állnak az erdõtelepítõk ren-
delkezésére, a telepítési kedvhez azon-
ban látjuk, ez nem elég. 

Ami biztos, hogy nem uniós, hanem
nemzeti hozzájárulás és erõs tulajdonosi
hozzáállás kell ahhoz, hogy a magyar er-
dõk ezredfordulóig történõ megduplázá-
sát követõen az elkövetkezõ 50-60 évben
további 5-600 ezer hektár erdõt tudjunk te-
lepíteni. Ennek eléréséhez az Egyesületre
és annak minden tagjára szükség van. De
térjünk csak vissza a szocializmus idejére. 

Ez az idõszak Madas András szor-
galmas elkötelezettségét dicséri. A kivá-
ló erdõmérnök vezetése alatti éra a he-
lyi csoportok kialakulásával vagy ép-
pen a taglétszám komoly növekedésé-
vel is jellemezhetõ. Ezáltal a rendszer-
váltás végére a fizetõ, igazolt tagsággal
rendelkezõ egyesületek közül az Or-
szágos Erdészeti Egyesület nemcsak a
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legidõtállóbb, hanem a legnagyobb tag-
létszámmal rendelkezõ csoporttá válik.
A magán erdõtulajdonlás kialakulásával
pedig további százezres potenciális ér-
deklõdõvel lehet számolni. 

Ennek az értékét növeli az egyedi
oktatási rendszer is, ami a jogász, épí-
tész és orvos szakmák mellett egyedül-
állóan megõrizte eredeti szerkezetét.
Fontos elem az oktatási struktúrán kifej-
lõdött tudományos kutatási háttér is,
ami a soproni egyetem mellett a NAIK
ERTI kutatóállomásain valósul meg. 

Vizsgálódásaik eredményei adnak
választ olyan kérdésekre, mint a klíma-
változásra való felkészülés vagy a meg-
növekedett erdészeti megújuló erõfor-
rásigény fenntartható kezelése. 

Ugyancsak fontos pillére az ágazat-
nak az állami erdõgazdálkodás: az erdõ
védelme, annak hármas – közjóléti, ter-
mészetvédelmi és termelési – feladatai a
társadalom által elvárt legmagasabb
szinten, akár a nyereségszerzés rovásá-
ra is megvalósul. 

Jelenleg az állami tulajdonú erdõk
tehát elsõdlegesen a magyar társadalom
igényeit igyekeznek kielégíteni. Óvják
nemzeti kincsünket, lehetõséget bizto-
sítanak a szabadba vágyó látogatók
számára s a megújuló erõforrás-igénye-
ket is kielégítik. Teszik mindezt úgy,
hogy közben az erre fordított összege-
ket, ingyen leves márpedig nincs, fenn-
tartható módon kigazdálkodják. A kor-
mány filozófiája messzemenõkig érvé-
nyesül: a nemzeti tulajdon a nemzet
szolgálatában mûködjék.

Ezen a ponton érdemes a fenntartha-
tóság mibenlétét érinteni, ha már több
ízben is szóba került. Számos értelmezé-

se van, a szakemberek vitáiban folyama-
tosan és diskurzusaiban csiszolódik a je-
lentéstartalma. Én most, az elõbbi témák
kapcsán a neves közgazdász, Herman
Daly találó szavait idézném. Így hang-
zik: „a fenntartható fejlõdés a folytonos
szociális jólét elérése, anélkül, hogy az
ökológiai eltartóképességet meghaladó
módon növekednénk”.

Figyelemre méltó az is, hogy ezeket a
szempontokat már mind több és több
magán erdõtulajdonos is fontosnak tartja,
ami nagyban köszönhetõ az FM által in-
dított erdészeti környezeti nevelési pro-
gramnak is. Ezen program megvalósítá-
sában a magán erdõgazdálkodók képvi-
selete mellett a most ünneplõ Egyesület
is betársult, szerepet vállalva a társada-
lom szemléletformálásában, az erdõk vé-
delme, szerepe és megõrzése terén. 

A szervezet mindezek mellett nem-
csak a múltban, hanem a jövõben is
szellemi mûhely kell, hogy legyen:
mely a szakma szétforgácsolt elemeit
abroncsba fogva megerõsíti a szakma-
politikai hátteret. Ebben a szerepköré-
ben tûnik fel már akár a folyamatban lé-
võ erdõtörvény módosítás kapcsán is,
ahol továbbra is számítok az Egyesület
és az általa képviselt szakemberek kon-
struktív támogatására. Céljaink közö-
sek. A nemzeti kormány erdészetpoliti-
kai szemléletváltása új korszakot nyitott
a szakma történetében. Vallom, hogy a
társadalmi érdekek középpontba állítá-
sa mellett mindannyian hitet tehetünk. 

Kedves Közönség! Az eredményes
munka létalapja a tettre ösztönzõ gon-
dolat. Odaadó az a hivatástudat, melyet
Bedõ Albert így fogalmazott meg: „Sze-
ressük hazánkat, nemzetünket és sza-

kunkat hûséggel, egyetértéssel és össze-
tartással.”

Ehhez kívánok sok sikert, kitartást az
Egyesület jelenlegi és jövõbeni vezetõ-
ségének, tagjainak az elkövetkezõ száz-
ötven esztendõre.  Jó szerencsét! Kö-
szönöm a figyelmet!”

A továbbiakban az ünnepséget Se-
bestyén Márta Kossuth-díjas mûvész
elõadása színesítette, aki Szabó Zoltán
népzenész kíséretében a mátrai erdõk-
tõl a marosszéki kerek erdõig gyûjtötte
össze a népdalokat.

Az erdei dallamok elcsendesülése
után Brojnás László erdõmérnök dr.
Semjén Zsolttól és Oravecz Mártontól
vehette át a NÉBIH által adományozott
„Szakszerû erdõgazdálkodásért” díjat. 

A szakmai díjat a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal az erdészeti
igazgatás szakmai munkáját segítõ, il-
letve a magyar erdõk fenntartása érde-
kében végzett eredményes tevékeny-
ség elismeréseként alapította. A díj a
szakmai életpálya értékmutatója. Az er-
dészeti munkák szakmai irányítását
végzõ azon erdészeti szakszemélyzet
tagjai számára adományozható, akik az
erdõk változatosságának megõrzése,
az erdõk fenntartása és felújítása, vé-
delmi és közjóléti szolgáltatások bizto-
sítása, és az erdõterület bõvítése érde-
kében fejtették ki tevékenységüket, és
hozzájárultak az erdészeti igazgatási
munka színvonalának emeléséhez is.
Évente egy díj adományozható, melyet
a megyei Kormányhivatalok erdészeti
szakembereinek javaslatai alapján a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal szakmai bizottsága ítél oda.

Brojnás László az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetem Erdõmérnöki Karán szerzett

SZÁZÖTVEN ÉV
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okleveles erdõmérnöki diplomát. Né-
hány év állami erdõben végzett munka
és megszerzett tapasztalat után a Léta-
vértesi MGTSZ vezetõ erdésze lett.

1990. március 15-tõl a Debreceni Er-
dõfelügyelõségnél (majd jogutódainál,
az Állami Erdészeti Szolgálatnál, és az
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal-
nál) erdõfelügyelõi munkakörben dol-
gozott, egészen nyugdíjba vonulásáig,
2007 áprilisáig. Azóta erdészeti szaksze-
mélyzetként tevékenykedik.

Gyakorlati tapasztalata, elméleti tu-
dása miatt komoly eredményeket ért és
ér el a megyében a magán erdõgazdál-
kodás szakmai színvonalának emelésé-
ben. Saját erdõsítéseinek szakszerû ki-
vitelezésével jó példával jár elõl. 

Célja az erdõk változatosságának meg-
õrzése, az erdõk fenntartása és felújítása,
magánerdõben is a védelmi és közjóléti
szolgáltatások biztosítása. A technológiák
fejlesztése, átalakítása révén folyamato-
san keresi a fejlõdés lehetõségeit, célja az
erdõgazdálkodók munkájának könnyíté-
se, anyagi boldogulásuk javítása.

Az erdészeti igazgatásban töltött
hosszú évek tapasztalatainak szaksze-
mélyzetként történõ kamatoztatásával
hozzájárult az erdészeti igazgatási mun-
ka színvonalának emeléséhez.

A rendezvényen adták át a 2016-ban
minõsítést szerzett erdészeti erdei isko-
lák oklevelét is, így az Északerdõ Zrt.,
az Ipoly Erdõ Zrt., a Kisalföldi Erdõgaz-
daság Zrt., a Kaszó Zrt., a Pilisi Parker-
dõ Zrt., a Vértesi Erdõ Zrt. és a Zalaerdõ
Zrt. intézményeivel 34-re bõvült a mi-
nõsített erdészeti erdei iskolák száma.
Az okleveleket dr. Bitay Márton Örs ál-
lamtitkár és Zambó Péter elnök adta át.

A folytatásban dr. Oroszi Sándor er-
dészettörténész rövid elõadásban ele-

venítette fel az Egyesület történetét, ki-
emelve azokat az egykori elnököket
(mint például Bánffy Dezsõt vagy
Waldbott Kelement), akik személyük-
ben a parlamenti helyszínhez is kötik az
erdészek közösségét. Egyben bemutat-
ta a Magyar Erdõgazdálkodás Képes
Története könyvsorozat újonnan meg-
jelent második kötetét, mely az 1918-

1944 közötti idõszakot jeleníti meg, pá-
ratlan dokumentumok és archív fény-
képanyag segítségével. 

Az ünnepi közgyûlés végén felhang-
zó Erdész Himnusz hangjaival zárult az
Országos Erdészeti Egyesület jubileumi
éve, amely során az alapítás 150 éves
évfordulójára emlékeztünk.

Szöveg és kép: Nagy László

SZÁZÖTVEN ÉV

Dr. Oroszi Sándor, Szakosztály elnök, Szerkesztõbizottsági elnök



Az év elején a Földmûvelésügyi Minisztérium által rende-
zett szakmai konferencia keretében ismerhettük meg az er-
dõtörvény módosítás fõbb koncepcionális kérdésköreit, az
egyes szakmai szervezetek javaslatait.  Az erdész szakma
2016-ban is érdeklõdéssel követte a jogszabályalkotás fo-
lyamatát, melynek érdemi szakmai munkájában Egyesüle-
tünk is tevékenyen részt vesz.  Az év végéhez közeledve Ugron
Ákos Gábor állami földekért felelõs helyettes államtitkárt
kérdeztük a törvénymódosítás aktuális helyzetérõl.    

– Államtitkár Úr! Évek óta kiemelkedõ figyelem kíséri az er-
dészeti ágazat részérõl az erdõtörvény módosítását. Hol tart
jelenleg, és hogyan halad a jogszabályalkotás? Minek kö-
szönhetõ, hogy relatívan ilyen hosszú idõt igényel a folya-
mat?

– Jelenleg az egyik legfontosabb feladatként tekintünk az
erdõtörvény módosítására. Ez nem véletlen, mert egyrészt a
témával kapcsolatos kérdések és észrevételek kapcsán érez-
zük, hogy az erdésztársadalom is kiemelt figyelmet fordít rá,
ami persze természetes, hiszen hivatásunk mindennapjait ha-
tározza meg ez a szabályozás. 

Másrészt azonban helyes gondolkozással könnyen belát-
juk, hogy az erdõhöz mindenkinek, minden honfitársunknak
van valamilyen kötõdése, ezért nem csak szakmai, hanem
szélesebb közfigyelem kíséri a módosító munkát.

Jól tudjuk, hogy ennek a törvénynek a feladata, hogy
egyensúlyt teremtsen az erdõk esetében fennálló gazdálko-
dói és közérdek között, ezért minden módosítás során figye-
lembe kell venni az erdõ mindhárom funkciójából származó
szolgáltatásainak és rendeltetéseinek megfelelõ szintû bizto-
sítását. Ez a legnehezebb teendõ, mivel jogos érdekek ütköz-
nek minden esetben, sokszor alkotmányban rögzített jogi ala-
pokon nyugodva.

A jogalkotói munka ezért halad látszólag lassabban, mint
más jogszabályoknál tapasztalhattuk. Az volt az indíttatásunk
a törvénymódosítás során, hogy az erdészeti ágazat szereplõ-
inek a bajait orvosoljuk. Már 2014 nyarán készen állt egy ter-
vezet, amelyet az erdészeti igazgatás tapasztalatai alapján ké-
szített a Tárca, azonban ehhez hozzá kívántuk tenni a magán
és állami erdõgazdálkodók javaslatait is. Az egyeztetési folya-
mat koncepcionális szinten 2016 februárig, a normaszöveg
javaslat elkészítése pedig, 2016 májusig tartott.

A körvonalazódó törvénytervezetet a nyár folyamán az
érintett szakterületek minisztériumi szintû képviselõivel
egyeztettük, valamint a Minisztérium stratégiai partnereivel
igyekeztünk kompromisszumos javaslatokat kialakítani. 

Várható volt, hogy a törvénymódosítás kapcsán felmerül-
nek majd vitás kérdések az érintett szakterületek között, ame-
lyek felsõvezetõi döntést igényelnek. Az egyeztetések ered-
ményességét mutatja, hogy végül mindössze négy kérdésben
maradt fenn véleményeltérés a felek között. Ez is elég volt
azonban ahhoz, hogy a törvénytervezet közigazgatási egyez-
tetése õsz végére húzódjon.

A törvénymódosítás hosszú elõkészítés után jelenleg köz-
igazgatási, illetve társadalmi egyeztetés alatt áll, tehát azt le-
het mondani, hogy a jogalkotási elõkészítõ munka a finisébe
érkezett. A közigazgatási egyeztetés keretében a november
végi határidõig, illetve még azt követõen is észrevételeket

kaptunk az érintett tárcáktól, erdészeti szakmai szervezetek-
tõl, különbözõ – elsõsorban természetvédelmi – civil szerve-
zetektõl, valamint állampolgároktól. Jelenleg a szükséges
egyeztetések zajlanak annak érdekében, hogy a tervezetet a
tárca részérõl a legjobb tartalommal véglegesíteni tudjuk. A
közeledõ ünnepek miatt várhatóan idén eddig tudunk eljutni.

– Melyek azok a legfontosabb szakmai kérdéskörök, ami-
ben változásokat hoz majd az új jogszabály?

– Az erdõtörvény 2009-ben hatályba lépett módosítása sok
újdonságot hozott. Hogy mást ne említsek, az éves gazdálko-
dás során a tervjóváhagyásos rendszer helyett bevezetésre
került a sokkal rugalmasabb, gazdálkodóbarát bejelentési
rendszer. 

De minden új rendszer bevezetése során felmerülnek
olyan gondok, amelyre a jogalkotás során nem gondoltak,
vagy olyan megoldások, amelyek nem váltották be a hozzá-
juk fûzött reményt. Szükség van tehát mindenekelõtt egy fe-
lülvizsgálatra, amelynek egy jelentõs része már évek óta ké-
szen áll az asztalfiókban és sok egyszerûsítést, gyorsítást tar-
talmaz, melyekbõl néhány már a bürokrácia-csökkentés
apropóján bevezetésre is került. 

Felmerültek továbbá olyan könnyítési lehetõségek, ame-
lyek elsõsorban a magánerdõ-gazdálkodók számára nyújtanak
majd elõnyöket, fõként alacsony természetességû erdõterüle-
tek és egyéb fás területek kezelése során. Arra való tekintettel,
hogy a faültetvény természetességi kategóriába tartozó erdõte-
rületek általánosságban kisebb természetvédelmi jelentõség-
gel bírnak, valamint az ilyen területek gazdálkodása során az
erdészeti tevékenység sematikusabb lehet, kevesebb rizikót
hordoz magában a gazdálkodási elõírások könnyítése mind
igazgatási, mind természetvédelmi szempontokból.

Ezen felül elsõsorban olyan módosítási javaslatok merült-
ek fel, amelyek a fenntartható erdõgazdálkodás kereteit je-
lentõ közérdekû elvárások és korlátozások megalapozottab-
bá tételét, illetve a fenntartható erdõgazdálkodás hatósági
kontrollját biztosító szakmai, tervezési és adminisztrációs fe-
ladatok racionalizálását szolgálják. 
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AKTUALITÁSOK

Fókuszban az erdõtörvény módosítás
Beszélgetés Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkárral

Ugron Ákos Gábor helyettes államtitkár a 2016-os Év erdésze
verseny eredményhirdetésén
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AKTUALITÁSOK

Emellett megkezdtük a magánerdõ-gazdálkodás szerveze-
ti alapjait meghatározó szabályozások felülvizsgálatát és mó-
dosítását, illetve kiegészítését is, annak érdekében, hogy a
magánerdõ-tulajdonosok és erdõgazdálkodók a tulajdonuk-
ban, illetve használatukban álló erdõket optimálisan, az élet-
helyzetüknek megfelelõ módon, egymással békés együttmû-
ködésben, és nem utolsó sorban szakszerûen tudják haszno-
sítani. 

Az utóbbi feladatot 2017-ben az erdõbirtokossági társula-
tokról szóló törvény módosításával, a magánerdõk birtok-
szerkezetének javítását célzó intézkedésekkel, valamint a
magán erdõgazdálkodás fejlesztésére irányuló továb-
bi intézkedésekkel kívánjuk folytatni.

– A szakmai szervezetek – többek között a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a MEG-
OSZ, a Pro Silva Egyesület és az OEE – a
Minisztérium felkérésére többször is
megfogalmazták javaslataikat a tör-
vénymódosítással kapcsolatban. A köz-
igazgatási egyeztetésre bocsátott
anyagban azonban ezekhez képest
több kérdésben eltérés tapasztalható.
Miben más a jelenlegi minisztériumi
törvénymódosítási szövegtervezet a szak-
mai szervezetek javaslataihoz képest, és
mi indokolja a változtatásokat?

– Mindenekelõtt, nagyon remélem, hogy a
felsorolt szervezetek, akik egyébként a Minisztéri-
um stratégiai partnerei is, a saját javaslataikkal meghatározó
mértékben megegyezõnek találják majd a kialakított javasla-
tot. 

Az erdõtörvény módosítása – ahogy arról már beszéltem –
az átlagos jogalkotási folyamatokhoz képest sokkal összetet-
tebb feladat. Az elmúlt két évben újonnan felmerülõ törvény-
módosítási javaslatok nagyobb részben az erdõtulajdonosok
és az erdõgazdálkodók helyzetének a javítása érdekében ke-
rültek meghatározásra. Õk jelezték, hogy hol szorít a cipõ, mi
meghallgattuk és mérlegeltük ezeket a jelzéseket, majd amit
indokoltnak tartottunk, beillesztettünk a készülõ törvényter-
vezetbe.  

Ez azonban csak az egyik fele az éremnek. A stratégiai
partnereinkkel folytatott egyeztetések során felvetõdõ javas-
latokat meg kell vitatni az erdõk tekintetében érintett többi
szakterülettel is. A Földmûvelésügyi Minisztérium által felter-
jesztendõ törvénymódosító javaslat minden a Tárcához tarto-
zó érintett szakterület véleményének is meg kell feleljen, te-

hát „házon belül” kompromisszumos megoldás szükséges,
ahol pedig nem lehet ilyet kialakítani, ott felsõvezetõi döntést
kell hozni. 

– Bitay Márton Örs államtitkár egy évvel ezelõtt az Erdé-
szeti Lapokban megjelent interjúban az erdõtörvény módo-
sítás kapcsán annak a véleményének adott hangot, hogy
szakmán kívüli heves vitákra számít, elsõsorban egyes ter-
mészetvédelmi szervezetek részérõl. Most úgy tûnik mégis,
mintha szakmán belül lassult volna le a folyamat. Az erdé-
szeti hatóság fontos szerepet tölt be a kérdésben. Mi a sza-
kigazgatás álláspontja az erdõtörvény módosítással kap-
csolatban?

– A törvénytervezet szövegtervezetét a természetvédelmi
szakterület hivatalos fórumaival 2016 nyara óta, a termé-
szetvédelmi civil szervezetekkel pedig 2016 novembere óta
egyeztetjük. Viták természetesen vannak, de amióta kon-
krét kérdésekrõl folyik az egyeztetés, ezek egyre kiegyen-
súlyozottabb párbeszéddé alakulnak. Motiváltak vagyunk a
vitás kérdések elsimításában, abban hiszünk, hogy a józan
szakmai gondolkodással kialakítható az okszerû elvárás-
rendszer. 

A természet örökké változik, a benne élõ fajok tulajdonsá-
gai is változnak, akár a sikeres fajvédelmi programok során,
így lehetõség van korábbi bevett szigorú elõírások mérséklésé-
re. De figyelembe vehetjük a változó klimatikus viszonyok kö-
vetkezményeihez szükséges alkalmazkodás kérdését is, egyes
fajokra tekintettel, vagy egyes erdõállományokra gondolva.
Változtatni kell hát a szabályozásokon is, amelyet a természet-

védelem szakemberei is szükségszerûen felmértek.
Az erdészeti hatóság jogalkalmazási tapaszta-
lataira meggondolatlanság lenne nem figye-

lemmel lenni. Sokat egyeztettünk ezért a
kollégákkal, illetve részletes véleményt
adtak a munka különbözõ szakaszai-
ban. Nagyon sok módosítás került be a
javaslataik alapján a szövegbe, ugyan-
akkor azt is tudomásul kell venni, hogy
a jogalkotási folyamat során most a ki-
emelt figyelem egyik oldalról az erdõ-,

illetve természetvédelmi szemponto-
kon, másik oldalról pedig az erdõtulajdo-

nosi és erdõgazdálkodói érdekeken van.
Javító szándékú, konstruktív javaslataiknak

örülünk, remélem a módosításokkal összessé-
gében végül õk is elégedettek lesznek.

– Végezetül, mi a jövõ évi ütemterve a törvénymódosítás-
nak, hiszen a 2016-os esztendõ lassan véget ér?

– Ember tervez, Isten végez, ahogy tartja a mondás. Eddig
sajnos sok félelmünk beigazolódott a szükséges egyeztetési
folyamat elhúzódását illetõen. Azonban visszatekintve az
elvégzett munkára, és a lassan véget érõ közigazgatási egyez-
tetésre, illetõleg társadalmi vitára, jogosan bízunk abban,
hogy a törvénytervezetet január elején a Kormány, majd az
Országgyûlés elé tudjuk terjeszteni. 

A törvény tervezett hatályba lépése április 1., amely továb-
bi csúszások esetén szükség legfeljebb július 1-ig tolódhat ki.
De ezzel a jogalkotási munka nem áll meg, mivel kapcsolódó
rendeleti szintû szabályozásokat is ki kell még alakítani, a
módosításoknak megfelelõen. Az azonban már a jövõ évi jog-
alkotási munka értékeléséhez fog tartozni.

– Államtitkár úr, köszönöm a beszélgetést!
Nagy László

Képek: Nagy László

A minisztérium és a szakmai szervezetek képviselõi a februári
erdõtörvény konferencián
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A gyapjaslepke „naptár szerint esedé-
kes” tömegszaporodása idén is elma-
radt, holott a 2003–2006-os tömegszapo-
rodás óta eltelt idõ, illetve az utóbbi né-
hány év idõjárása alapján joggal várhat-
tuk volna. A kellemes csalódást minden
bizonnyal az Entomophaga maimaiga
rovarpatogén gombának köszönhetjük,
amit elõször 2013-ban észleltünk Ma-
gyarországon. Rövid ismertetõ található
róla a Növényvédelem 2014. júniusi, il-
letve az Erdészeti Lapok 2014. októberi
számában. 

A külföldi tapasztalatok (USA, Bulgá-
ria, Szerbia) arra utalnak, hogy ez a
gomba hosszabb távon is nagymérték-
ben képes a gyapjaslepke populációit
szabályozni, azaz a gyapjaslepke akár
veszíthet is az eddigi kiemelkedõ jelen-
tõségébõl (erre azonban egyelõre még
ne vegyünk mérget). 

Az éremnek azonban ez esetben is
két oldala van. Nem zárható ki ugyanis,
hogy a kórokozó gomba által esetlege-
sen „lenyomott” gyapjaslepke mint do-
mináns lombrágó helyét átveszi vala-
mely más lombfogyasztó rovar (lepke-
hernyó, levéldarázs-lárva stb.), azaz az
országos kiterjedésû látványos tarrágá-
sokat esetleg nem a megszokott gyap-
jaslepke, hanem valamely más rovarfaj
fogja elkövetni. Így nem lehetetlen,

hogy a gyapjaslepke eddigi birodalmá-
ban egy váratlan „hatalomátvételnek”
lehetünk majd tanúi a jövõben. 

Azért idén sem kellett a gyapjaslep-
kéket teljesen nélkülöznünk. A nyár
gyapjaslepke (Leucoma salicis) az or-
szág több megyéjében (Baranya, Bé-
kés, Somogy), elsõsorban útszéli nyár-
fasorokon lépett fel tömegesen. Ha-
zánkban egy- és kétnemzedékes popu-
lációi egyaránt ismertek. A déli ország-
részben a két nemzedék, északabbra az
egy nemzedék a jellemzõ. Valószínû,
hogy kedvezõ idõjárási viszonyok mel-
lett északabbi területeken is kifejlõdhet
a két nemzedék. Kártétele messzirõl fel-

ismerhetõ. A hernyók általában a koro-
nában alulról felfelé haladva fogyaszt-
ják el a leveleket (1. kép). 

A gyapottok-bagolylepke (Helico-
verpa armigera) – ahogy magyar neve
is utal rá – trópusi-szubtrópusi vándor-
lepke. 1986-ot megelõzõen az Erdésze-
ti Fénycsapda Hálózat húsznál több
csapdája, közel negyed évszázad alatt
(1962–1985) mindösszesen négy (!!!)
példányát fogta. 

1986 után azonban egyre több csap-
dában, folyamatosan növekvõ egyed-
számban tûnt fel. Rendkívül polifág faj,
Változatos színezetû hernyói (2. kép)
elsõsorban szántóföldi kártevõként is-

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

Erdõvédelmi aktualitások 2016-ban
Dr. Csóka György1, Dr. Koltay András2, Csepelényi Mariann3, 

Szõcs Levente4, Dr. Hirka Anikó2

1 tudományos osztályvezetõ, ERTI Erdõvé-
delmi Osztály

2 tudományos fõmunkatárs, ERTI Erdõvédel-
mi Osztály  

3 doktorandusz, SZIE NTDI
4 tudományos segédmunkatárs, ERTI Erdõvé-

delmi Osztály  

Régóta tudjuk, de szinte napról nap-
ra újabb és újabb adatok támasztják
alá, hogy a magyar erdõk egészségi
állapotát meghatározó módon és
mértékben befolyásolja az idõjárás.
Ez pedig az utóbbi öt évben sem na-
gyon kényeztetett el bennünket. Az
ötbõl három (2012, 2013 és 2015)
erõsen aszályos volt, kettõ (2014 és
2016) némileg kedvezõbb. Így aztán
a 2016-os év hozott jót és rosszat is.
Jelen írásunkban néhány, az idei év-
re jellemzõ erdõvédelmi hírt ismerte-
tünk. Kezdjük a jóval (mostanság ál-
talában úgyis abból van kevesebb).

1. kép: A nyár gyapjaslepke (Leucoma salicis) tipikus, alulról induló lombrágása és fia-
tal hernyói
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mertek (napraforgó, paprika, paradi-
csom stb.), de például almásokban is
károkat okozhatnak (a hernyó belerág
a termésbe). Mindezeken túl a nyár má-
sodik felében egyre gyakrabban rágják
fiatal akácosok, nyárasok, sõt tölgyesek
lombozatát is. 

Népességének változása rendkívül
szorosan függ az idõjárási viszonyoktól.
Meleg, aszályos nyarakon akár három
nemzedéke is kifejlõdhet, és kifejezet-
ten tömegesen jelenik meg. Amíg az
1980-as évek végén, az 1990-es évek-
ben jellemzõen a nyár második felében
jelentek meg elsõ egyedei, napjainkban
a fénycsapdák egyre korábban (egyes
években már májusban) fogják. Ez azt
jelentheti, hogy több nemzedéke is ki-
fejlõdhet, és népessége már korábban a
kártételi szint fölé növekedhet. Egyes
években bábjai sikeresen át is telelhet-
nek. Alig 30 év, gyakori aszályaival és
enyhe teleivel elég volt ahhoz, hogy az
egykoron ritka vándorlepke rendsze-
res, komoly kártevõvé váljon.

Idén alföldi fenyvesekben többfelé
(Bugac, Debrecen környéke) tömege-
sen lépett fel a fésûs fenyõdarázs (Dip-
rion pini). A faj (és a család is – Diprio-
nidae) a hímek látványos, fésûs csápjá-

ról kapta a nevét
(3. kép). 

Kétnemzedékes,
ellentétben a talán
közismertebb és je-
lentõsebbnek tar-
tott, egynemzedé-
kes fenyõrontó da-
rázzsal (Neodiprion
sertifer). Fiatal ál-
hernyói a tûknek a
csak a gerincét rág-
ják, így azok meg-
száradva és össze-
pöndörödve az ága-
kon maradnak. Az
idõsebb lárvák már

az egész tûlevelet elfogyasztják. Az õszi
nemzedék báb alakban, a talajban telel.

Az erõs rágás miatt a fenyõk tetemes
lombvesztést szenvedhetnek el, de
rendszerint a következõ évben kihajta-

nak. A legnagyobb
kiterjedésû kárté-
tel (több mint 300
ha) a Nyírerdõ Zrt.
Debreceni Erdé-
szetének a terüle-
tén következett be
(4. kép). 

Tetézi a bajt,
hogy a megtáma-
dott területeken a
fenyõdarázs-kárté-
tel mellett idõsebb
erdeifenyõ-állo-
mányokban xilo-

fág rovarok támadá-

sa, illetve gombafertõzés hatására is vö-
rösödnek, elhalnak a tûk. 

Az idõsebb tûlevelek vörösödését a
Dothistroma septosporum gomba idézte
elõ. Ez a faj leginkább feketefenyõn for-
dul elõ, de az erdeifenyõt is képes fer-
tõzni. Elsõsorban a korábbi évjáratok
tûit támadja. A fertõzött tûk nyár végére
megvörösödnek, elhalnak, és novem-
ber közepére az erõs szeleknek kö-
szönhetõen lehullnak a fákról. A Dot-
histroma kiterjedtebb fertõzéséhez csa-
padékos nyári idõszak szükséges. Idén
az idõjárási viszonyok kedveztek a kór-
okozónak így a károsítása országszerte
jelentkezett feketefenyõ-állományok-
ban, parkok fáin. A gomba fertõzése
májustól július végéig tart, lappangási
ideje viszonylag hosszú, az elsõ tünetek

megjelenésére szeptember végén, ok-
tóberben számíthatunk. A kórokozó tü-
netei jellegzetesek, rendszerint vörös
harántsávok jelennek meg a tûlevelek
elhalt részein. Ezekben a sávokban
bukkannak a felszínre a gomba termõ-
testei. A gombafertõzés következtében
az idõsebb évjárat tûi teljes egészében
elhalnak, míg az új tûlevelek – amelyek
fertõzése késõbb következik be – csak
részlegesen a csúcsi résztõl kiindulva a
tûhüvely felé. Száraz, aszályos években
gyakorlatilag nem találkozunk friss tü-
netekkel. A rovarrágás és a gombafertõ-
zés együttes hatására az állományok je-
lentõsen kiritkultak, a jövõ évi egészsé-
gi állapotuk bizonytalan.

A 2016-os év hazai erdõvédelmi
meglepetését kétséget kizáróan a tölgy

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

2. kép: A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) változa-
tos színezetû hernyói

4. kép:  Fésûs fenyõdarázs (Diprion pini) csoportosan rágó idõsebb lárvái és kártételük
a Nyírerdõ Zrt. Debreceni Erdészetének területén

3. kép: A fésûs fenyõdarázs (Diprion pini) hímje
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csipkéspoloska (Corythucha arcuata)
szolgáltatta. Az amerikai származású ro-
var Magyarországon 2013 óta ismert
(szintén az Erdészeti Lapok 2014. októ-
beri, illetve a Növényvédelem 2013. jú-
liusi számában olvashatunk róla). 

Elterjedését folyamatosan nyomon
követtük. 2014-ben és 2015-ben is fel-
tûnt néhány újabb helyszínen, de jelen-
léte sehol sem volt tömeges. Ez meg-
erõsíteni látszott azokat az olaszországi
véleményeket (Európában Olaszor-
szágban észlelték elõször), miszerint tö-
meges elszaporodása valószínûtlen. 

A bomba idén robbant. Az évente
akár három nemzedékkel is szaporodó
faj az év folyamán ütemesen terjeszked-
ni kezdett, az õsz végére már a Duna vo-
nalát is átlépte. Passzív módon rendkívül
jól terjed (terjeszthetõ), személygépko-
csik, teherautók egészen nagy távolsá-
gokra is elhurcolhatják az aprócska ro-
vart. A Dunától keletre pedig már szinte

mindenütt megtalálható. Délkelet-Ma-
gyarországon, a Tiszakürti és a Szarvasi
Arborétumban, különösen pedig Gyula
környékén, Póste-
leken és a Mályvá-
di erdõben kifeje-
zetten tömeges
volt. A megtáma-
dott fák õszi levelei
nem színezõdnek
el a szokott mó-
don, hanem már-
ványosodnak, el-
szürkülnek (5.
kép). Ez a jellegze-
tes elszínezõdés
hasonló a városi
platánokon már ré-
góta, szinte min-
denütt látható kár-
képhez. A gyors si-
ker oka viszonylag könnyen megfejthe-
tõ. A kifejlett poloskák a kéreg alatt, illet-

ve más védett he-
lyeken telelnek (6.
kép). 

A telelési mor-
talitás a népesség
egyik legfõbb sza-
bályzója. Hideg te-
leken nagy a vesz-
teség, enyhe tele-
ken pedig kicsi.
Szarvason és Gyu-
la környékén is
szokatlanul enyhe
volt az utóbbi há-
rom tél. A decem-
bertõl márciusig
tartó idõszak
(nagyjából ez a

poloska telelési idõszaka) napi mini-
mum hõmérsékleteinek az átlaga Szar-
vason mindhárom utóbbi télen 0 Co fe-
lett volt, Gyulán 2014/15-ben -0,3 Co, a
többi évben fagypont feletti, azaz 3-4
Co-kal melegebb a megszokottnál. Jó
példa ez arra, hogy a szinte fagymentes,
enyhe telek milyen gyorsan „naggyá te-
hetnek” egy-egy idegenhonos rovarfajt
is. A faj ütemes terjeszkedése valószínû-
leg 2017-ben is folytatódik és a jövõben
sem zárhatók ki az ideihez hasonló lát-
ványos tömegszaporodásai. Természe-
tesen egy kemény tél nagy valószínû-
séggel fékezné a diadalmenetet.

Az április hónap gondoskodott róla,
hogy idén se maradjunk látványos abioti-
kus káresemény nélkül. A kései fagykárok
mintegy 90%-a fiatalosokban és kb. 10%-a
az idõsebb állományokban következett
be (7. kép). Az adatok értékelése még
nem fejezõdött be, de úgy látszik, hogy a
2007-es rekordévet (31 159 ha) megköze-
lítõ, illetve azt akár meg is haladó kárterü-
letet jelentettek az erdõgazdálkodók. Sze-

rencse a bajban, hogy a viszonylag csapa-
dékos tavasz és nyár segíthette az elvesz-
tett lombozat kompenzálását. 

Bár 2016-ban a média nem zengett
óriási kiterjedésû tarrágásoktól, vagy
drámai hatású jégkároktól, a jól ismert
kárformák mellett új, korábban nem is-
mert, illetve jelentéktelennek tartott ro-
varfajok mutatták meg, hogy mire ké-
pesek, ha a környezeti viszonyok szá-
mukra megfelelõek. 

Ha a klímaváltozással kapcsolatos
elõrejelzések akár csak részben is iga-
zolódnak, akkor sajnos szinte biztosra
vehetõ, hogy a jövõben a „klassziku-
sok” mellett rendszeresen fogunk talál-
kozni feltörekvõ, vagy már elfelejtett
rovarok, kórokozók tömeges fellépésé-
vel is. Úgyhogy ne bízzunk senkiben,
és tartsuk szárazon a puskaport! 

SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÕVÉDELEM

5. kép: A tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) állomány szintû kártétele a Mály-
vádi erdõben

7. kép: Áprilisi fagykár középkorú cseresben

6. kép: Kéreg alatt csoportosan telelõ tölgy csipkéspoloskák
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Angol nyelvû erdészeti-faipari tudományos folyóiratunk
(Acta Silvatica et Lignaria Hungarica) idén megjelent elsõ
kötete rendhagyó módon egy különszám: a közel fél évszá-
zada telepített „lucfenyõ leltározó származási kísérlet”
eredményeit és tapasztalatait ismerteti.1

A Mátrában, Gyöngyössolymos községhatárban 1968-ban lét-
rehozott 11 hektáros kísérleti terület egy nemzetközi szárma-
zási kísérlethálózat része, amely a 100 éves IUFRO valószí-
nûleg eddigi legnagyobb és megismételhetetlen vállalkozása,
mind a képviselt állományok száma, mind a tervezés és kivi-
telezés metodikája, alapossága tekintetében. 

A központilag megnevelt és húsz helyszínen, Kelet-Kana-
dától Lengyelországig, Skóciától Ausztriáig eltelepített, min-
denhol azonos származások egyaránt képviselik a luc euró-
pai elõfordulása természetközeli és mesterséges állományait,
a síkvidékektõl az erdõhatárig (1850 méterig). Jogosan tekint-
hetjük az „évszázad kísérletének”. 

A megvalósítás sajnos osztozott a hosszú távú nemzetközi
kezdeményezések sorsában; a sokat ígérõ molekuláris gene-
tika hirtelen elõretörésével a kísérlet eredeti koncepciója kér-
désessé, úgymond „korszerûtlenné” vált, a származási kísér-
letek iránti érdeklõdés a legtöbb országban lanyhult, már jó-
val a tervezett 20 éves fenntartási határidõ lejárta elõtt. 

Még nyugat-európai olvasókban is felmerült a kérdés: van-
e értelme a lucfenyõrõl egy kötetet megjelentetni, amikor ter-
mesztése Közép-Európa-szerte kérdésessé vált. És egyáltalán:
mit keres ez a kísérlet a mai Magyarországon, ahol a lucfenyõ
sohasem volt õshonos, és ahol mesterségesen létrehozott ál-
lományait napjainkban tünteti el a kéregbogár-dúlással szö-
vetkezett klímaváltozás? 

Talán nem felesleges emlékeztetnünk arra, hogy a kísérlet
létrehozása az akkori kormányzat által erõteljesen támogatott
fenyõtermesztési és fenyõhelyettesítési célprogrammal függ
össze. Ezt a komplex programot az ERTI fõosztályvezetõje,
Szõnyi László hívta életre. A célprogram feladata a nemzet-
gazdaságban nélkülözhetetlen fenyõ faanyag termesztésének
gazdasági, erdõvédelmi és hasznosítási körülményeinek a
tisztázása volt. 

Ma természetesen könnyû pálcát törni a kezdeményezés
felett, azonban világosan látni kell, hogy már az ötvenes
években nyilvánvalóvá vált: az egyik legköltségesebb import-
tétel, a fenyõ faanyag Szovjetunióból történõ behozatala kö-
zéptávon várhatóan kimerül. Ugyanakkor a szomszédos „ba-
ráti” országokból nem számíthattunk behozatalra, mivel min-
degyikük inkább kemény valutáért értékesítette a fölöslegét.
A fenyõtelepítés szorgalmazása erre indokolt és logikus vá-
lasz volt. 

A nem õshonos fenyõk telepítése azonban jogosan vetett
fel ökológiai és gazdaságossági problémákat, amelyek tisztá-

zását a célprogram feladatául tûzte ki. (Meg kell említeni azt
is, hogy a lucfenyõ termeszthetõsége, ökológiai kockázata öt
évtizeddel ezelõtt korántsem volt olyan kérdéses, mint napja-
inkban, az azóta bekövetkezett változások fényében; az ak-
kori szakemberek a századelõn telepített lucosok teljesítmé-
nyébõl indulhattak ki.)

A fenyõk termõhely-állóságának javítására már az ötvenes
években elindult a szelekciós nemesítõ munka, elsõsorban az er-
dei- és lucfenyõvel. Szõnyi László helyesen ismerte fel, hogy a
hazai, már akkor is kockázatos ökológiai feltételek mellett a fe-
nyõk, de különösen a lucfenyõ biztonságos termesztése csak az
alkalmazkodóképesség javításával érhetõ el. 

Széles körû tájékozottsága, kiváló nyelvtudása révén be-
kapcsolódott az európai erdészeti kutatás egyik legnagyobb
vállalkozásának elõkészítésébe. Ennek során a lucfenyõ tel-
jes európai elterjedésére kiterjedõen összesen több mint 1100
(!) lucállományból gyûjtöttek be magot, az Uraltól Franciaor-
szágig és Lappföldtõl Bulgáriáig. Magyarországot összesen 11
állomány képviselte. Sikerült elérnie, hogy a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium (akkoriban: MÉM) komoly pénzügyi áldoza-
tot vállalva „beszállt” a nemzetközi kísérlethálózat megvalósí-
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Az „évszázad kísérlete”
Egy csonkán maradt tudományos életpálya tanúsága

Mátyás Csaba – akadémikus

Ujváriné Jármay Éva – ny. tudományos fõmunkatárs, ERTI

1 Ujvári-Jármay, É. – L. Nagy – Cs. Mátyás: The IUFRO 1964/68 Inven-
tory Provenance Trial of Norway Spruce in Nyírjes, Hungary – results
and conclusions of five decades. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica,
2016, 12: special issue, 177 old. 

1. ábra: Teljes adatfelvétel a 10 éves IUFRO lucfenyõ származási
kísérletben 1977-ben (balról néhai Ujvári Ferenc, a kísérlet elsõ
felelõse)
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tásába (több más, lucfenyõt termesztõ fontos ország, pl. Ro-
mánia, a mai Szlovénia, Szlovákia ezt nem lépte meg, de az
egykori Szovjetunió sem). 

Szõnyi László szakértelmét dicséri a magyar kísérlet helyszí-
néül kiválasztott mátrai erdõrészlet (a „Nyírjes”), amely elég
biztonságos a kísérlet hosszú távú fenntartására, de elég szél-
sõséges a luc számára ahhoz, hogy a származások genetikai
különbségei megnyilvánuljanak. 

A többi kísérlethez képest a magyar helyszín kiemelkedõ
azáltal, hogy az eredeti tervet gondosan követve hozták létre,
egy erdõrészletben, egyetlen tömbben, másrészt – rövidebb

idõszakoktól eltekintve – folyamatosan fenntartották napjain-
kig, mérték, értékelték, most már fél évszázada, messze túl az
eredetileg tervezett határidõn. 

A 11 hektáros telepítés szakmai horderejét elõre látva,
Szõnyi László az Erdészeti Tudományos Intézet fõosztály-
vezetõjeként a kezdettõl nagy hangsúlyt helyezett a kivitele-
zés, majd a felvételek igényes végrehajtására. Munkatársait,
beosztottait hihetetlenül motiválta nemcsak példamutatása,
hanem a feladatok megoldásában megvalósított közös gon-
dolkodás és döntés módszere: legendásak voltak a feladat-
meghatározásokat megelõzõ, általa „brainstorming”-nak (öt-
letrohamnak) nevezett viták, gondolatcserék.

Ez tette lehetõvé, hogy az „évszázad kísérlete” túlélte Szõ-
nyi László méltatlan, politikai okokra visszavezethetõ hirtelen
áthelyezését az ERTI-bõl a minisztériumba, majd az Erdõren-
dezési Szolgálathoz. Tudományos életpályája ezzel félbesza-
kadt. Gondolatai megvalósítását továbbvitték munkatársai;
ma már a kutatók következõ generációja is részt vesz öt évti-
zed munkájának értékelésében, a kísérlet kezelésében, a leg-
újabb terepi felvételekben, valamint az egészségügyi moni-
torozásban. 

A leírásból kiviláglik, hogy az elmúlt öt évtized politikai,
gazdasági és tudománypolitikai hullámverései az „évszázad
kísérletét” sem kerülték el. Jóllehet, a nyírjesi származási kí-
sérlet is hamar az érdektelenség bugyrába került, ennek elle-
nére átvészelte az összes átszervezést, személyi változást. 

A származási kísérletek mai jelentõségére csak az ezred-
forduló tájékán ébredt rá a nemzetközi tudományos közvé-
lemény, éppen Mátyás Csaba eredményei alapján. Az elvá-
rásokkal szemben kiderült, hogy a molekuláris genetikával
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Dr. Szõnyi László a mezõgazdasági (erdészeti) tudomány
kandidátusa, címzetes egyetemi tanár. A Bedõ-díjas erdõ-
mérnök 1943-ban végzett Sopronban. 1954-tõl 1973-ig
volt az Erdészeti Tudományos Intézet kutatója, osztályve-
zetõje, fõosztályvezetõje. 

Átfogó, sokrétû érdeklõdése fontos és idõszerû problémák
megoldására ösztönözte. Az 1950-es években a bányaterek
újraerdõsítésével foglalkozott, majd a 60-as évek elejétõl az
erdõk vízháztartását tanulmányozta. Két kísérleti vízgyûjtõt
létesített munkatársaival (Mátrafüred–Szárazkeszõ), ahol – a
kisnánai vizgyûjtõvel párhuzamosan – több évtizeden keresz-
tül vizsgálták az erdõk hatását a vízkészletre és a talajerózió-
ra.  Ugyanebben az idõszakban kapcsolódott be az erdésze-
ti nemesítõ munkába is, elsõsorban a gyorsan növõ fenyõfa-
jok, egzóták termesztésének kutatásába. 

A politikai körülmények diktálta elszigeteltségben a világ-
ra nyitás elkötelezett híve volt. Merre tart az erdészeti kuta-
tás? címû, 1968-ban lapunkban publikált cikkében hívta fel a
figyelmet, hogy: „Minden nemzetközi jellegû megbeszélés
gazdagíthatja a magyar erdõgazdálkodás egészét is. Haté-
konysága növelhetõ a kapcsolatok mélyítésével, széles látó-
körû, nyelveket társalgási szinten beszélõ szakmai diploma-
ta réteg kiképzésével és a meglevõ kapcsolatok jó ápolásá-
val”. Nem véletlenül akkor, 1968-ban létesült a mátrai IUFRO
lucfenyõ származási kísérlet is. 

Szõnyi László nemzetközi tevékenysége és kapcsolatai
révén nemcsak az IUFRO (az Erdészeti Kutatóintézetek
Nemzetközi Szövetsége) hanem a FAO is felfigyelt a magyar
nemesítõk eredményeire. Nevéhez és kezdeményezéséhez
fûzõdnek a magyar erdészeti nemesítési kutatás számára ki-
törést jelentõ hazai KGST, majd IUFRO rendezvények.

Közremûködésével a FAO nemzetközi konferenciát, majd
Erdészeti Nemesítési Oktatási Központot szervezett Ma-
gyarországon. Az 1970-ben hazánkban tartott FAO konfe-
rencián és tanulmányúton három földrész 17 államának 60
szakértõje vett részt. A sikereket igazolja, hogy a FAO a ma-
gyar erdészeti nemesítést bemutató oktatófilm forgatásával
bízta meg. 

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere és tudományos
elkötelezettsége egy teljes kutató generáció munkáját, elkö-
telezettségét és témaválasztását alapozta meg. 

1973-ban áthelyezték a minisztériumba, ami az erdész-ku-
tatók közösségében pótolhatatlan ûrt hagyott hátra. Mivel több
nyelven beszél szinte anyanyelvi szinten, az elmúlt évtizedek-
ben sokan találkozhattak vele már nyugállományban, az OEE
és a FAGOSZ külföldi delegációi kisérõjeként, és hazai szak-
emberek külföldi tanulmányútjai szervezõjeként, mint tolmács,
idegenvezetõ és ismeretterjesztõ egy személyben. 

Nemrég betöltött 95. életévét szellemi frissességben, jó
egészségi állapotban ünnepelte meg. A József Nádor Mû-
szaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki Kara akkor még osztatlan, 1943-ban végzett
évfolyamának élõ tanúi évente találkoznak: a bányász Hor-
váth, két kohász: Komár és Szõke, és két erdész: Futó és
Szõnyi. Különös módon mindegyikük keresztneve: László.

Mátyás Csaba 

Egy tudományos
életpálya

2. ábra: Dr. Szõnyi László otthonában, kezében az ASLH külön-
számával (2016) (Fotó: Szõnyi Kata)
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kapcsolatban táplált remények az erdõmûvelési gyakorlat
számára egyelõre alig váltak valóra. Csak a terepi kísérletek
adnak megbízható információkat a fafajok viselkedésérõl a
klímaváltozással érintett termõhelyeken. Kizárólag a „kö-
zös tenyészkerti” kísérletek eredményei alapján lehetséges
valós becsléseket adni a lokális éghajlati feltételekhez al-
kalmazkodott populációk ellenálló képességére, növeke-
désére és alkalmazkodóképességük
határaira, az elõrevetített éghajlati for-
gatókönyvek (klíma szcenáriók) felté-
telei között. Hirtelen ismét fontossá
váltak az elmúlt évtizedekben felha-
gyott, vagy legalábbis elhanyagolt,
nem mért kísérletek!

Végül mi is a címben említett „tanú-
ság” hozadéka? Az elmondottak beszé-
desen mutatják be a politikai és gazda-
sági hatalom által befolyásolt kutatási
stratégiák viszonylag rövid élettartamát
és az emberi tervezés rövidlátó voltát, a
hosszú életû fák perspektívájában.
Mondhatnánk, a fák tovább élnek, mint
a gazdaságpolitikai vagy akár a kutatási
stratégiák. 

A nyírjesi kísérlet és az egész nemzet-
közi hálózat eredeti célkitûzései a „leg-
alkalmasabb származások kiválasztásá-
ról” elvesztették jelentõségüket – ami
megmaradt, az a felismerés, hogy a
hosszú lejáratú kísérletek célkitûzései

változhatnak, és fenntartásukról nem szabad rövidtávú el-
képzelések alapján dönteni. 

Ezeknek a területeknek a legnagyobb értéke maga a léte-
zésük és a telepítésük óta gondosan összegyûjtött (és megõr-
zött!) adatok, megfigyelések tömege. A létesítés és a felvéte-
lezések idején mellékesnek tûnõ adatok jelentõsége a késõb-
biekben sorsdöntõvé válhat. 

A származási kísérletek esetében ezt a szemléleti változást
a klímaváltozás tényének felismerése hozta el.  

A kísérletek egyedülálló lehetõséget kínálnak arra, hogy
egy bizonytalan jövõ kockázatait, esélyeit felmérjük. Ezen
túlmenõen rálátásunk lehet a természet evolúciós színpadán
zajló eseményekre, egy hosszú életû fafaj folytonosan válto-
zó feltételekre adott válaszaira, az alkalmazkodás lenyûgözõ
életstratégiájára. És ebbõl a szempontból majdnem közöm-
bös, hogy esetünkben mindezt egy ökológiailag szerepét
vesztett fafajon vizsgáljuk.

Az a Magyarországról érkezõ felismerés, hogy a származá-
si kísérletek az erdészeti tudomány legérdekesebb és legfon-
tosabb hozzájárulásai lehetnének az evolúcióbiológia számá-
ra is, a legtöbb kísérletfenntartót túl késõn érte el. 

A magyar kísérlet megfelelõ termõhelyen áll, a súlyosabb
kalamitásokat elkerülte és a mátrai erdõgazdaság szakemberei-
nek köszönhetõen egyedi kezelése, jó állapota miatt nemzet-
közi figyelemre tarthat számot, nemcsak az erdészeti geneti-
ka és az erdõmûvelés, hanem az ökológia és evolúcióbioló-
gia területén is. 

Tanulság, hogy a hosszú távra létrehozott kísérleteket és
újraértékelésük lehetõségét sok esetben az aktuálisan „mérv-
adó” szempontokkal szemben is fenn kell tartani. Az erdésze-
ti tudományban különösen fontos az emberi generációkon
átívelõ szemlélet megõrzése, ami egyben az elõdök munkájá-
nak, eredményeinek tiszteletét – és ismeretét követeli meg. Eh-
hez nemcsak jövõbe látó és elkötelezett kutatókra és munka-
társaikra, hanem munkájukat önzetlenül segítõ gyakorlati
szakemberekre is szükség van. Ezek az adottságok a mátrai
lucfenyõ származási kísérlet esetében megvalósultak, amiért
ezen a helyen is kifejezzük köszönetünket, elsõsorban Szõ-
nyi Lászlónak, és minden közremûködõnek. Bízunk abban,
hogy a jövõben is követõkre fognak találni. 

3. ábra: A IUFRO lucfenyõ származási kísérlet 40 éves korban
(2007)

4. ábra: Középen: a 11 hektáros kísérlet látképe észak felõl, 24 éves korban (1991)
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Az elsõ számban (7 tanulmány) túlnyomó részben a klímavál-
tozással kapcsolatos írások kaptak helyet, míg a másodikban
nyolc közleménybõl álló, változatos ízelítõt kap az olvasó az
erdészeti tudományok széles spektrumából. Mindkét szám
tartalomjegyzékét, illetve öt kiválasztott írás rövid összefogla-
lóját az alábbiakban adjuk közre. 

A racionalizálás és a költséghatékonyság jegyében (a pon-
tosabb okokat talán nem is kell részletezni) azonban változtat-
nunk kellett a lap megjelenési példányszámában, illetve a ter-
jesztés módjában. Az eddigi gyakorlat (minimum 4000 ki-
nyomtatott példány, postázás az Országos Erdészeti Egyesület
minden egyes tagjának) ugyanis súlyos terheket ró a lap ki-
adóira, az Erdészeti Tudományos Intézetre és az Erdõmérnö-
ki Karra. Ettõl a kötettõl kezdve az Erdészettudományi Közle-
ményeket, az Országos Erdészeti Egyesület segítségével, a he-
lyi csoportok bevonásával igyekszünk eljuttatni a szakmai/tu-
dományos eredmények iránt érdeklõdõ és fogékony szakkö-
zönséghez. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a közleményekben
eddig megjelent, és a jövõben megjelenõ minden tanulmány
teljes terjedelmében elérhetõ és le is tölthetõ a www.erdtud-
koz.hu webhelyrõl. Ezt a honlapot már csak azért is érdemes
felkeresni és használni, mert nemcsak az Erdészettudományi
Közleményekben közölt írások, hanem az általuk hivatkozott
forrásmunkák egy része is elérhetõ lesz egyetlen kattintással.
Így az Erdészettudományi Közlemények honlapja elektroni-
kus szakkönyvtár funkcióját is betöltheti.

Az EL szerkesztõbizottságával egyetértésben célul tûztük,
hogy az érdeklõdésre számot tartó tanulmányok rövidített,
némileg átformált változatát az Erdészeti Lapokban is megje-
lentetjük. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetjük az érdek-
lõdés felkeltését, illetve fenntartását néhány fontos szakmai
téma iránt. 

Dr. Csóka György és Dr. Lakatos Ferenc
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Néhány rövid összefoglaló

Illés Gábor, Fonyó Tamás, Pásztor László, Bakacsi Zsófia,
Laborczi Annamária, Szatmári Gábor és Szabó József: 

Az Agrárklíma 2 projekt eredményei: Magyarország
digitális talajtípus térképének elõállítása

Az Agrárklíma 2 projekt keretében szükség volt mind az er-
dõ-, mind a mezõgazdaság szemléletének megfelelõ egysé-
ges és országos lefedettségû termõhelyi adatbázis létreho-
zására. Ennek érdekében az erdészeti és mezõgazdasági
termõhelyi adatbázisok egyesítésével, valamint a digitális
talajtérképezési módszerekhez szükséges környezeti se-
gédváltozókat tartalmazó adatrétegek felhasználásával ta-
lajtérképek szerkesztési munkáiba kezdtünk. A munka
eredményeként létrehoztuk Magyarország új, digitális talaj-

KÖNYVAJÁNLÓ

Megjelent az Erdészettudományi
Közlemények 6. kötete

Az Erdészeti Lapok decemberi számát éppen csak pár
nappal megelõzve megjelent az Erdészettudományi Köz-
lemények 6. kötete. Az eddigiektõl eltérõen, a teljes kö-
tet  két egybefûzött számból áll. 
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térképének elsõ változatát, amely 1 hektáros felbontásban
nyújt tájékoztatást a talajtakaróról. A térkép validációjának
eredménye alapján megállapítható, hogy az új talajtérkép
generálisan 70%-os megbízhatósággal reprezentálja Ma-
gyarország talajait. A módszerben rejlõ fejlesztések kihasz-
nálásával szeretnénk ezt az értéket a közeljövõben 80% fö-
lé emelni.



Garamszegi Balázs és Kern Zoltán: 
Hazai bükkösök körlap-növekedésének trendjei 

a változó klíma tükrében
Tanulmányunkban egy dunántúli és két északi-középhegysé-
gi mintaterület négy különbözõ korú bükkös állományából
származó, reprezentatív mintafákon vizsgáltuk a körlap-nö-
vedékek sok évtizedes adatsorát. A vizsgált bükkösök kortól
és élõhelytõl függetlenül a növekedés lassulását, sõt az ese-
tek többségében növedékcsökkenést mutattak az elmúlt 30-
40 év során. Bár a jelenség köthetõ a klimatikus viszonyok
kedvezõtlen irányú változásához, a növekedés és a vizsgált
aszályindexek (pár)évtizedes trendjei között egyértelmû line-
áris kapcsolat nem állapítható meg.



Konkoly-Gyuró Éva és Balázs Pál:
Erdõborítás-változás a Kárpát-medence térségében a

19. század közepétõl napjainkig
A területhasználat és a felszínborítás történeti vizsgálata ré-
vén az ember tájalakító hatását követhetjük nyomon. A NASA
Felszínborítás- és tájhasználat-változás tudományos prog-
ramja által támogatott projekt keretében A Kárpát-medence

felszínborítás-változása az elmúlt 200 évben címet viselõ ku-
tatás során történeti térképekre és a jelenkori CLC adatbázi-
sokra támaszkodva állítottuk elõ a közel 350 000 km2-es min-
taterület történeti felszínborítási adatbázisát. A változáselem-
zés során négy idõsíkot vetettünk össze a 19. század közepé-
tõl napjainkig. Jelen tanulmányban a térinformatikai és sta-
tisztikai módszerekkel végzett történeti felszínborítás elemzé-
sének eredményeibõl az erdõborításra vonatkozó informá-
ciókat adjuk közre. Bemutatjuk a teljes vizsgált terület és
azon belül a domborzat alapján elkülönített tájtípusok jellem-
zõ vonásait és átalakulási trendjeit.



Ónodi Gábor: 
Az idegenhonos, illetve inváziós fafajok 

élõhelyformáló hatásai
Az inváziós növényfajok terjedése és élõhely-átalakító hatá-
saik világszerte jelentõs környezeti problémát okoznak. A
hazánkban inváziósnak tekintett fafajok, mint például a ké-
sei meggy, nyugati ostorfa, keskenylevelû ezüstfa, fehér
akác, mirigyes bálványfa, zöld juhar és amerikai kõris az
adott fás élõhely fajkészletét, architektúráját jelentõsen átfor-
málhatják. Az õshonos fafajokhoz képest általában kevesebb
fogyasztójuk van. Általuk meghonosodhatnak azonban õs-
honos fogyasztóik is, amelyek szintén invázióssá válhatnak.
Egyes adventív fafajokat a korhasztó gombák is nehezebben
kolonizálnak, így kevésbé diverz mikrohabitatok alakulhat-
nak ki rajtuk, amely befolyásolhatja a rajtuk megtelepedõ
életközösségek diverzitását. Az élõhelyek átformálódását to-
vábbi antropogén hatások is segíthetik, mint például a talaj-
elõkészítés, fakitermelés, folyószabályozás. A globális klíma-
változás során tendenciaszerûen változó, melegedõ, szára-
zodó éghajlat jelentõsen befolyásolhatja úgy az õshonos,
mint a tájidegen fajok elterjedését, elõfordulási mintázatait.
Az életközösségek átformálódása sok esetben olyan mérté-
kû, hogy az adott élõhely már nem nyerheti vissza természe-
tes állapotát, illetve a rekonstrukció túlságosan forrás- és
munkaigényes lenne.



Varga Zoltán és Farkas Attila: 
A borz (Meles meles L.) táplálkozásának vizsgálata 

Komárom-Esztergom megye területén
A 2009/2010. vadászati évben 77 borzot (Meles meles)

gyûjtöttünk be Komárom-Esztergom megye területérõl. Az
egyedek egy részét vadászati eszközökkel ejtettük el, a min-
ta 41,5%-át a közúton elgázolt és begyûjtött példányok adták.
A mintapéldányok táplálkozását  a gyomortartalom analízisé-
vel vizsgáltuk. A begyûjtés, helyszínelés idõpontja alapján
élõhelytípusok, valamint évszakok szerint elkülönítve érté-
keltük az eredményeket. Vizsgáltuk a borzok gyomrában ta-
lált táplálékmaradványok relatív elõfordulási gyakoriságát és
a táplálékdiverzitását. A vizsgálattal az apróvadfajok borz ét-
rendjében való elõfordulási gyakoriságát, illetve az egyes élõ-
helyek és évszakok közti táplálkozásbeli különbségeket
szándékoztuk kimutatni. A vizsgálataink igazolták, hogy a
megyében élõ borzpopuláció táplálkozása az élõhelyek és
évszakok tekintetében szignifikánsan különbözik. Ugyanak-
kor apróvadfajokat a vizsgálati terület borzállományának ét-
rendjében nem sikerült kimutatni. Megállapítottuk, hogy a
vizsgálati területen a borz generalista táplálkozási stratégiát
követõ faj, idõszakos, csak bizonyos élõhelyekre jellemzõ,
specialista táplálkozási szokásokkal. 

KÖNYVAJÁNLÓ
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A Nordmann-fenyõ igazi hazája a Kau-
kázus vidéke, pontosabban Grúzia (Ge-
orgia). Nem véletlen, hogy a kará-
csonyfa-termesztõk közül sokan onnan
szerzik be a magot közvetlenül, vagy
pedig közvetett módon. Egy kis kíván-
csi erdész csapat 2016 tavaszán felke-
rekedett, hogy a helyszínen nézze meg,
honnan küldi Jézuska a karácsonyfák
magját a gyerekek nagy örömére.
Rendhagyó és nem csak szakmai be-
számolót közlünk grúziai utunkról.

Háromfõs csapatunk – ahogy az lenni
szokott – Ferihegyen találkozott a sokat
áldott-szidott fapados légitársaság pult-
jainál. Ugyanis már indul közvetlen légi
járat Budapestrõl Grúzia második leg-
nagyobb városába, Kutaisiba. 

Ez a város számunkra arról neveze-
tes, hogy sok épületét magyar hadifog-
lyok építették a II. világháborút követõ
külföldi „szocialista brigádmozgalom”
keretében. Feltehetõ, hogy õk nem há-
romórás repülõúttal jutottak el ennek a
szép országnak a nyugati felébe, és az
is feltételezhetõ, hogy nekik sem volt
több helyük a marhavagonban, mint
nekünk a fapados repülõben. 

A repülõút alatt volt lehetõségünk
végiggondolni utazásunk céljait. A kau-
kázusi jegenyefenyõ (Abies nordman-
niana) a Kaukázus és az Észak-anató-
liai-hegység magas hegyvonulatain él,
900–2200 méteres magasságban. Átla-
gos maximális magassága 60 méter. Az
ágak örvösen állnak a törzs körül, az al-
só ágak is fennmaradnak, nem törnek
le. A 2-3 centiméteres tûlevelek fénylõ
sötétzöldek, csúcsuk lekerekített, kicsí-
pett. A hajtásokon a tûlevelek körkörö-

sen helyezkednek el, ellentétben a kö-
zönséges jegenyefenyõvel (Abies alba),
amelynek a tûlevelei fésûsen találhatók
a hajtásokon. A hengeres, felálló, kb. 20
centiméteres tobozok eleinte zöld, majd
barna színûek, a korona felsõ harmadá-
ban helyezkednek el. 

Az európaiak legkedveltebb kará-
csonyfája. Magját elsõként a dánok hoz-
ták be Nyugat-Európába Grúziából. Je-
lenleg a magot továbbra is a Kaukázus-
ból szerzi be az összes európai cseme-
tekert. Az elmúlt évtizedek termesztési
tapasztalatai alapján sikerült elkülöníte-
ni azokat a grúz származási körzeteket,
ahol a karácsonyfának leginkább alkal-
mas jegenyefenyõk élnek. Három fon-
tos helyet tartanak számon, amelyet
egyes szerzõk alfajként aposztrofálnak:

Ambrolauri-Tlugi, Borshomi (Borjomi),
Beshumi. 

Utunk szakmai célja e három terület je-
genyefenyõinek a tanulmányozása volt.
A magyar és grúz tapasztalatokat is figye-
lembe véve azonban hazánkban egy ne-
gyedik alfaj, az Abies nordmanniana ssp.
bornmulleriana a legmegfelelõbb kará-
csonyfa-termesztés céljára. Ez az alfaj Tö-
rökországban honos, ami talán a követ-
kezõ szakmai utunk célpontja lesz. 

Hajnalban szállt le a gép az enyhén
ködös-párás betonra. A szokásos mint-
egy félórás sorban állás után jutottunk ki
a friss levegõre. Helyi barátaink már vár-
tak, szemüket a viszontlátás örömének
mosolya és az álmosság húzták kissé
össze. Erõsen pirkadt és a felkelõ májusi
nap bearanyozta Grúzia kéklõ egét. Elin-
dultunk. A helyi viszonyok ismeretében
nem meglepõ, hogy erõteljes terepjárók-
kal céloztuk meg a Kaukázus erdõségeit. 

Az elsõ megállóhelyünk egy vendég-
lõ volt. A miliõ rögtön helyre tette a fej-
lõdésrõl alkotott derûlátó elképzelései-
met és azonnal érzékeltem, hogy az el-
múlt 10-15 évben nem történt oly sok
ezen a téren. Majd egy évet dolgoztam
tanácsadóként ebben a kis országban,
így volt alkalmam megismerni a helyi
viszonyokat. Vendéglátó barátunkat a
törülközõnyi tüdõlebenyeket tartalma-
zó pacalleves, minket a hajnali túrós sü-
temény és a sültek hangoltak jobb kedv-
re. A „fehér technikát” (szaniter infra-
struktúra) inkább nem említem a gyen-
gébb idegzetûekre való tekintettel. In-
duljon tehát a történet, irány az erdõ!

A grúzok mesélték: amikor a Jóisten
megteremtette a Földet, a népek között
kiosztotta az országokat. El is fáradt
benne, hisz ez nagyon nagy feladat
volt. Leült pihenni, amikor is egyszerre
csak megérkeztek a grúzok kissé be-
csiccsentve és nagyon vidáman. Mond-
ja nekik az Úr: Hát ti hol voltatok? Már
minden országot kiosztottam, nektek
nem jutott már egy sem. Felelik a kissé
vidám grúzok: tudod Urunk, mi egy
kocsmában voltunk és az egészségedre
ittunk. Ja az más! - felelte az Úr. Tudjá-
tok, félretettem magamnak egy csinos
és gazdag kis országot, és amiért gon-
doltatok rám, nektek adom. Így kerül-
tek a mese szerint a grúzok oda, ahol
már évezredek óta élnek. És ez az or-
szág tényleg olyan szép és gazdag,
ahogy a mese mondja. 

A Szovjetunió felbomlása tette lehe-
tõvé Grúzia függetlenségét. Mintegy
200 évig az orosz befolyás határozta
meg az ország életét. Sokan csak azt
tudják a világnak errõl a kis pontjáról,
hogy ott született Sztálin, de azt már ke-
vesebben, hogy történelme évezredek-
re nyúlik vissza, egyháza az egyik elsõ
keresztény egyház, nyelve és írása szin-
te semmihez sem hasonlítható, irodal-
ma és mûvészetei az egyetemes kultúra
fontos részét képezik. 

Ráadásul a szõlõkultúra és a bor is ar-
ról a vidékrõl származik. A grúz egyház
jelképe egy olyan kereszt, aminek két
vízszintes szára kissé lehajló. Hogy mi-
ért? Szent Nino (aki egy hajadon volt)
hozta el a keresztény vallást a Kaukázus
hegyei közé. A monda szerint a keresz-
tet szõlõvenyigébõl készítette úgy, hogy
azokat a levágott hajával kötötte össze.
Amilyen az ország, olyanok az embe-

Ahol a karácsonyfák magja terem I.
Barangolás Grúziában

A Nakerala víztározó, háttérben a Kaukázus jegenyefenyvesekkel övezet ormai
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rek. Grúzia a Kaukázus két lánca között
fekszik, virágzó termékeny vidék. Az ott
élõk kemény és harcias nép, ugyanak-
kor vendégszeretõ és életvidám. 

Utunk elsõ szakmai állomása a három
nevezetes termõhely közül Ambrolauri
körzetében volt. A Nakerala-hágón átkel-
ve elértünk egy hatalmas víztározóhoz,
aminek kristálytiszta vizében már vissza-
tükrözõdtek a Kaukázus hófehér ormai. 

Leereszkedtünk Ambrolauriba, majd
Oni városán áthaladva beléptünk a he-
gyek közé. Szórványosan már látszot-
tak a jegenyefenyõk sötét kúpjai.
Völgy, vad patak, egyre nehezebben
járható, de szilárd út, és már meg is ér-
keztünk elsõ állomáshelyünkre. Az er-
dõ kirobbanó erõt sugárzott, a feketé-
be hajló zöld színben pompázó jege-
nyefenyveseket halványabb zöld rétek
kísérték. Mindenhol erõ és szépség.
Itt-ott egy-két halványabb lomblevelû
folt, sõt még egy tölgycsemete is meg-

húzódott a kis tisztáson. A látvány
lenyûgözött.

A maggyûjtés módja és körülményei
nem különlegesek. Az államilag minõsí-
tett területeken a magot csak engedéllyel
gyûjthetik a jogosult vállalkozók. Érde-
kességként elmesélték, hogy a famászó
maggyûjtõk nemrégiben még fáról fára
átugrálva spórolták meg a fel- és lemá-
szás fáradtságát. Ez a módszer a Kárpá-
tokban sem ismeretlen, de ma már tudo-
másom szerint nem gyakorolják. El is
képzelhetõ a sûrûn álló anyafáknál a
maggyûjtõ Tarzanok ilyen mutatványa. 

Ambrolauri nemcsak erdeirõl neve-
zetes. A város közepén, ahol az utak
szétágaznak a négy égtáj felé, a körfor-
galom közepén egy hatalmas felcímké-
zett borosüveg hirdeti, hogy e nemes
ital hazájában járunk. Gondolom, a bor
szakértõi számára nem ismeretlen a
Khvanchkara név. 

Grúzia az egyik legõsibb hazája a
bornak. A Kaukázus déli lejtõjének ter-
mékeny völgyeiben már vagy 6000 éve
rájöttek, hogy az akkor még vadon ter-
mõ szõlõ átalakítható borrá. A hagyo-
mányosan hatalmas agyagkorsókban
érlelt nedû nemzeti ital lett, és e kötõ-
dést a már említett Szent Nino is erõsí-
tette a venyigébõl kötött keresztjével.
Kis csapatunk meg is látogatta a helyi
borgazdaságot, és a korszerû technoló-
gia láttán nem csodálkoztunk azon,
hogy milyen komoly gazdasági tevé-
kenység a bor készítése és kereskedel-
me. A megvásárolt palackok kedvez-
ményes 20 eurós ára is arra utal, hogy
nem akármi rejtezhet a vörösboros
üvegben. Majd kiderül szentestén, ami-
kor a Kaukázusból származott kará-
csonyfa alatt kinyitjuk az erre az alka-
lomra vásárolt palackot. 

Másnap, elköszönve a híres borok vá-
rosától elindultunk déli irányba, a Kis-
Kaukázus hegyei felé. A grúz közlekedés
nemcsak az autóvezetõk, hanem az uta-
sok számára is komoly kihívás. Elmonda-
ni sem lehet azt a felelõtlen stílust, ami ott
gyakorlat. Hiába készül fel a derék veze-
tõ minden kanyar elõtt a szélsõséges ese-

tekre, a várt váratlan sokszor lecsap és
baleset a vége. A gyorshajtás egy dolog,
de a beláthatatlan kanyarban való vak-
merõ elõzés igencsak igénybe veszi a
puhány közép-európai erdész idegrend-
szerét. Egy nagy derbi az egész, amibõl
csak egy páncélozott jármû tudna jó esély-
lyel épségben kijönni. 

Útközben letérve a fõútról elterepez-
tünk egy hatalmas, összefüggõ elegyet-
len jegenyefenyveshez (Tlugi erdõ).
Amerre a szem ellát, egyöntetû az állo-
mány, csak itt-ott jelenik meg egy sárga
virágú havasszépe (Rhododendron sp.)
cserje foltja. A fákon bõven volt toboz. 

A lenyûgözõ erdõt elhagyva vendéglá-
tóink elvittek egy magkezelõ üzembe,
amely egy magánház hátsó udvarán mû-
ködik. Nem a legmodernebb technikát al-
kalmazzák, de megfelelõ minõségben ké-
szítik elõ a fenyõmagot az értékesítéshez.
Ne gondoljunk kicsempézett csillogó-vil-
logó helyiségekre korracél berendezé-
sekkel. A tobozt fedett faállványokon szá-
rítják, géppel törik és rostálják, majd tisz-
títás és bevizsgálás után csomagolják.
Minden olyan grúzos, de mûködik. 

Az üzemeltetõ házigazda a szokott
módon megvendégelt minket, majd
megnézhettük épülõ házának emeletén
a falra kifeszített medvebõrt, aminek
hajdani gazdáját õ terítette le. Dicsek-
vésképpen meg is mutatta a sikeres
fegyvert, ami nem kis meglepetésünkre
egy csehszlovák gyártmányú gépkara-
bély volt. Nagy büszkén még egy soro-
zatot is eresztett a levegõbe, mielõtt el-
tette féltett fegyverét. 

Útközben megálltunk a nikortsmin-
dai templomnál, ami az ország és a grúz
egyház egyik különösen fontos mûemlé-
ke. A kõkerítéssel védett udvar mögött
látszottak a Kaukázus havas ormai. A ke-
reszthajós román templom faragott kõ-
bõl rakott falait gazdag dombormûvek
és jellegzetes motívumok borítják. A ha-
rangtorony külön áll. Számos hasonló
templom található még az országban. 

(Folytatjuk)
Szöveg és kép: Gerely Ferenc, 

Hegedûs Attila, Szentesi ZoltánAmbroalurihoz közeli erdõ szegélye

A Tlugi erdõ rengetege



Mesés telitalálatoknak örültünk
A 2016-os év szinte soha nem látott telitalálat-rekordokkal
örvendeztette meg a hazai játékosokat: január és novem-
ber között az Ötöslottón 9 darab, a Hatoslottón 15 darab,
a Skandináv lottón 14 darab, a Luxoron 5 darab, a Jokeren
20 darab telitalálat született, a nyeremény-kifizetések
összege pedig az 50 milliárd forintot is megközelítette.
2017-ben a játékkedv élénkülésével a nyereményekre for-
dítható összeg tovább növekedhet, így hétrõl hétre még
nagyobb fõnyeremények találhatnak gazdára: akár új re-
kordok is születhetnek! Lehet, hogy Ön lesz az a szeren-
csés, akit jövõre a magyar milliomosok vagy milliárdosok
között köszönthetünk? 

Sportfogadási rekordokat döntöttünk
Generációk álmát valóra váltva, 44 év után idén végre a ma-
gyar labdarúgó-válogatott is részt vehetett a franciaországi
futball Európa-bajnokságon. Nem csoda, hogy a nemzeti ti-
zenegy sikeres szerepléséért az egész ország együtt szurkolt.
A fociláz a sportfogadásokon is érezhetõ volt, hiszen az Eb-
mérkõzésekre közel negyvenmillió fogadás érkezett, és a
Szerencsejáték Zrt. több mint 11 milliárd forintot fizetett ki a
helyesen tippelõknek. A magyar sportolók Rióban is kivéte-
les pillanatokat szereztek a szurkolóknak és a sportfogadók-
nak egyaránt, ahol hazánk 15 éremmel gazdagodott. A sport-
rajongók 2017-ben sem maradnak rangos sportesemény
nélkül, hiszen jövõ nyáron hazai pályán drukkolhatunk
majd az úszó-világbajnokság magyar indulóinak.

Közösen szolgáltunk jó ügyeket 
A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. az év elsõ 10 hó-
napjában mintegy 1 milliárd forint közvetlen támogatást
nyújtott a sport, kultúra és az egészségügy területén. A lot-
tótársaság többek között zenei koncertek, fesztiválok
megrendezéséhez, múzeumi mûtárgyak restaurálásához,
hagyományõrzõ rendezvények megvalósulásához járult
hozzá, de jelentõs összeggel támogatta számos kórház és
egészségügyi intézmény fejlesztését is. 

Szerencsejáték-történelmet
írtunk 
Bár a Szerencsejáték Zrt. „csupán” ne-
gyedszázada mûködik, a szerencsejáté-
kok hazai története ennél sokkal régebbi
múltra tekint vissza. Ha felkeresi virtuális szeren-
csejáték-történeti galériánkat (www.szerencsejatek-
galeria.hu), különleges idõutazáson vehet részt, mely-
nek során megismerkedhet a hazai lottó- és totójátékok
legizgalmasabb pillanataival, nagy nyerteseinek és
nyereményeinek hihetetlen történeteivel.  2017-ben
pedig újabb különleges születésnapokat ünnep-
lünk majd, hiszen játékaink közül a Totó 70, az
Ötöslottó 60, a Tippmix pedig 20 éves lesz! 

A fiatalokra is figyeltünk 
Felelõs játékszervezõként idén is fokozott figyel-
met fordítottunk a játékfüggõség kockázatai-
nak ismertetésére és kialakulásának megelõ-
zésére. A Játék határokkal elnevezésû preven-
ciós modellprogramunk, melyet a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezettel
közösen szervezünk csak az elmúlt
tanévben 5 településen, 10 iskolá-
ban, 30 osztályban, 93 osztályfõnöki
órán, 64 klubfoglalkozáson 710 diá-
kot ért el. A programot 2017-ben is
szeretnénk minél több tanintézmény-
be eljuttatni. 

Együtt támogattuk a 
magyar sportot és kultúrát
2016-ban is fontos társadalmi és közcélok megvaló-
sulásához járultunk hozzá: az év végéig a szerencse-
játékok adójából várhatóan több mint 13 milliárd fo-
rinttal a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Nemze-
ti Filmalap forrásai emelkednek, a hazai sport támo-
gatását célzó játékadónk összege pedig akár a 8 milli-
árd forintot is elérheti. Ha Ön idén akár egyetlen szeren-

csejátékot is vásárolt, már hozzájárult ah-
hoz, hogy jövõre új magyar sikerfilmeket,
színházi elõadásokat vagy kimagasló
sportsikereket ünnepelhessünk. Micsoda év volt…Micsoda év volt…

Viszlát, 2016!
Bátran kijelenthetjük, 2016 a mesés lottónyeremé-
nyek és a különleges sportfogadási rekordok éve

volt: csak az elmúlt 11 hónap során már több mint
60 telitalálat született a Szerencsejáték Zrt. szám-

sorsjátékain, és a sportfogadók is soha nem látott nyere-
mény-kifizetéseknek örülhettek. Most csokorba szedtük,

milyen közös rekordokkal büszkélkedhet az idén negyedszá-
zados jubileumát ünneplõ lottótársaság és a Fortunában
hívõ több millió magyar játékos. 
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2016. július 13—16. között a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
15 fõs csapata Türingiában járt tanulmányúton a tartomá-
nyi erdõgazdaság, a ThüringenForst meghívásából.

Az elsõ nap nagy részét a mintegy 800 kilométeres utazás töl-
tötte ki, délután érkeztünk Bad Frankenhausenbe. A szállás-
hely elfoglalása után az egyik helyi fõ látványosság, a
Kyffhäuserdenkmal, a német fejedelemségek egyesítése és a
franciák fölött aratott 1871-es gyõzelem emlékére épített mo-
numentális emlékmû meglátogatásával kezdõdött a hivatalos
programunk.

Este házigazdáink diaképes elõadásban mutatták be a Né-
metország közepén elhelyezkedõ, 34 százalékos erdõsültsé-
gû Türingia erdõgazdálkodásának rendszerét. A Thüringen-
Forst szervezete a tartomány teljes erdõterületén, mintegy
550 ezer hektáron látja el az alsó szintû erdészeti hatóság fel-
adatait, emellett erdõgazdálkodóként 200 ezer hektár saját er-
dõt kezel. Utóbbi tekintetében önfenntartó (kb. 70 millió eu-
ró éves bevétellel), míg a hatósági és egyéb közcélú tevé-
kenységek költségeit a tulajdonos minisztérium fedezi (kb.
30 millió euró értékben).

Természetvédelem az erdõkben
A második napon a Sondershauseni Erdészetet látogattuk
meg, ahol 55 alkalmazottal 14 000 hektár saját és 4000 hektár
közösségi, illetve privát erdõt kezelnek. Az erdészet bemuta-
tása után elõadást hallgattunk meg a tartományi erdõgazda-
ság természetvédelmi tevékenységérõl. Alapelvük, hogy elé-
be mennek a társadalom ilyen irányú igényeinek, hogy alakí-
tói maradhassanak a folyamatoknak. Ez eddig elég jól sike-
rült, pl. az erdõk vonatkozásában õk készíthetik (a természet-
védelemmel jóváhagyatva; magánerdõnél a tulajdonos véle-
ményét is kikérve) a Natura 2000-es területek kezelési tervét,
de az utóbbi idõkben a zöldek egyes képviselõi megpróbál-
ják átvenni a kezdeményezést, és egyre újabb követeléseket
fogalmaznak meg. A fõbb témakörök, amelyekkel mostaná-
ban foglalkoznak az erdész szakemberek:

• a Natura 2000-es területek kezelése,
• az erdõk kivonása a gazdálkodásból,
• természetvédelmi tevékenység az egykori NDK-NSZK ha-

társáv értékes, többnyire beerdõsült természeti területén.

Tölgyesek felújítása
Az elõadás után terepi bejárás keretében gyõzõdtünk meg
arról, hogy a türingiai kollégák miként kezelik, illetve újítják
fel tölgyeseiket. Egy 145 éves, egy 155 éves és egy 180 éves
állományban egymás után láthattuk a lékek kialakításának
és bõvítésének folyamatát. 

A termõhely a tölgy számára közel ideális, bár az éves
csapadékmennyiség csupán 5-600 mm, a hazainál alacso-
nyabb nyári hõmérséklet mellett ez éppen elegendõ. Álta-
lában kétévente van annyi makktermés, hogy mindet a kör-
nyékrõl összegyûlõ vaddisznóállomány sem tudja megen-
ni, sõt a taposással valószínûleg még hozzá is járulnak a
makk egy részének optimális mélységbe juttatásához. Ilyen
körülmények között kerítésre nincs szükség, vadászat vi-
szont folyik, tavaly télen például 100 vaddisznót ejtettek el
egyetlen napon a kb. 100 vadásszal és 50 kutyával megren-
dezett vadászat során. (Egész télen kb. 350 disznó került te-
rítékre.)

Az orkántól az örökerdõig
Megtekintettünk egy kevésbé jól sikerült hagyományos (tar-
vágás utáni) erdõfelújításnak tûnõ területet is, amelyrõl kide-
rült, hogy a 2007. évi Kyrill nevû orkán, majd az azt követõ
szúkárosítás késõi következménye. A kárláncolat miatt több
mint 100 hektáron kellett erdõsíteni. Ahol lehetett, a termé-
szetes újulatra (fenyõk, juharok, nyír, madárberkenye, hárs)
támaszkodtak. Az üresen maradt terület egy részén hagyomá-
nyos módon, 8000 db/ha csemeteszámmal (2,5 x 0,5 m háló-
zattal) erdõsítettek, egy másik részén pedig csoportos rend-
szerben 2500 db/ha (10 méterenként 5 x 5 db) tölgyet ültet-
tek. Az eredmények felemásak, a hazai gyakorlatból ismert
problémák zöme ott is felmerült. A nehézségek megerõsítet-
ték a német kollégákat abban a meggyõzõdésükben, hogy
ahol csak lehet, a Dauerwald (örökerdõ, tartós erdõborítás)
elvét kövessék a gazdálkodás során.

Ebéd után végigjártuk a Rathsfeldi Erdei Iskola szálláshe-
lyét, oktatótermeit, mûhelyeit és megismerkedtünk az évente
2000 diákot fogadó intézmény mûködésével. Az erdõpeda-
gógiai program része az általános iskolák tanrendjének, az
erdészet pedig kedvezményes áron biztosítja az ellátást, ezért
tavasztól õszig (a 6 hetes nyári szünet kivételével) gyakorla-
tilag folyamatos a kihasználtság.

Tanulmányút Németország zöld szívében
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Erdõterületek kivonása a gazdálkodásból
Délután egy karsztosodó gipsz alapkõzeten álló idõs bükkös-
ben tettünk gyalogtúrát a Kyffhäuser-hegységben. A dombor-
zati viszonyok miatt nehezen megközelíthetõ, lassanként ki-

ritkuló állományt a helyi természetvédõk õserdõnek gondol-
ják, holott biztosra vehetõ, hogy a környezõ települések lakói
a múltban onnan fedezték a faigényüket és állataik õszi-téli ta-
karmányát.  

Ezt támasztja alá a szemlátomást sarjeredetû ikertörzsek
nagy száma is. A terület geológiai, botanikai és zoológiai
szempontból egyaránt érdekes és értékes, ezért az erdészet
kivonta a gazdálkodásból. 

A német szövetségi kormány évekkel ezelõtt döntött úgy,
hogy az erdõterületek 5 százalékán be kell szüntetni minden
gazdálkodást, hogy akadálytalanul érvényesülhessenek a ter-
mészeti folyamatok, és idõvel õserdõk alakulhassanak ki. Mi-
vel ezt a magán- és közösségi erdõkben nem lehet kikény-
szeríteni, így a tartományi (állami) erdészeti társaságok kény-
telenek jóval nagyobb (általában 10 százalék körüli) arány-
ban felajánlani területeket erre a célra.

Mintaprogram a természetvédelem és a 
közgazdaságtan metszéspontjában

A harmadik napon a „Hohe Schrecke” tájegységben megva-
lósuló különleges természetvédelmi nagy projektet ismertük
meg a kivitelezõ DAVID természeti alapítvány képviselõnõje,
Gerlinde Straka jóvoltából. A német (szövetségi) Környezet-
védelmi Minisztérium által finanszírozott program három
szinten valósít meg területi védelmet:

• nagy területû rezervátumok létesítése (a gazdálkodás
teljes beszüntetésével),

• kisebb területû „öregfás szigetek” meghagyása a gazda-
sági erdõkben (100 hektáronként 5 hektár),

• „élõhely-fák”1 kijelölése és egyedi védelme egyenletes
eloszlásban.

Negyedik elemként, a fenti védettségbõl kimaradó erdõk-
ben természetközeli gazdálkodást folytat a ThüringenForst.

A program része a rendkívül alapos fajfelvétel és állandó
monitorozás, aminek köszönhetõen ritka gomba-, madár-,
denevér- és rovarfajokat fedeztek fel az érintett területeken.
Jó példa erre az irhabogarak közé tartozó, Türingiában 100
éve kihaltnak hitt Trox perrisii (németül Knochenglanzkäfer
vagyis csontfényû bogár), amely kifejezetten õserdei relik-
tumfajnak számít. 

Ez a különleges korhadéklakó rovar rendszerint csak év-
százados bükkfák törzsében található, a fekete harkály által
készített odvakban találja meg az életfeltételeit, de csak ak-
kor, ha ott a harkályt követõen erdei kuvik, kék galamb, majd
nagy pele vagy mogyorós pele is lakott egy idõre. Ez a lánco-
lat képes ugyanis biztosítani számára, hogy az üregben a kor-
hadó fatörmelék között a megfelelõ tollak, szõrök és csontok
is rendelkezésére álljanak.

A „Hohe Schrecke” kezdeményezést a közgazdasági szá-
mításokon alapuló, korrekt kártalanítás teszi igazán egyedivé
és példamutatóvá. A természetvédelmi érdekbõl feláldozan-
dó faanyag valós piaci értékén túl megfizetik a gazdálkodás-
ból kiesõ terület talajjáradékát is. Az élõhely-fák esetében az
érintett faegyedek koronavetületével és az elkorhadás prog-
nosztizált idõtartamával számolnak, a végleges területkivo-
nás esetén pedig az örökös talajjáradék kezdõértékét hatá-
rozzák meg. Közérthetõbben: kiszámolják, mekkora összeget
kellene betenni ma a bankba ahhoz, hogy annak az infláció
feletti éves kamata2 egyenlõ legyen a talaj éves hozamával.

Visszatérve az elméletbõl a gyakorlatba, a területkivoná-
sért közepes termõhelyek esetében mintegy 10 ezer euró/ha,
az élõhely-fákért 400-600 euró/fa kártérítési összegeket fizet-
nek úgy, hogy a terület tulajdonjoga, a vadászati joggal együtt
a földtulajdonosnál marad. Ilyen feltételekkel a magánerdõ-
gazdálkodók is részt vesznek a programban.

Mintagazdaság ideális viszonyok között 
Ebéd után a több mint 500 éves erdõgazdálkodási múltra
visszatekintõ Hatzfeldt-Wildenburg család néhány éve vásá-
rolt türingiai erdõbirtokára kirándultunk, és felejthetetlen
ízelítõt kaptunk, miként érvényesülhet egyszerre az elõre-
mutató ökológiai szemlélet és a kõkemény magántulajdo-
nosi érdek. A gazdaság mûködését dr. Franz Straubinger
ügyvezetõ mutatta be, aki egy hagyományos erdészeti igaz-
gató, egy örökké aktív menedzser, valamint egy végtelen-
ségig precíz és egyértelmû Excel-táblázat tulajdonságait öt-
vözi magában.

A gazdaság összesen 15 ezer hektár erdõt kezel az ország
három tartományában, évente ennek ötödén folyik fakiter-
melés, másik ötödén pedig ápolás, ültetés, útjavítás. A felada-

1 Az „élõhely-fák” legalább 30 cm törzsátmérõjû, nagyjából ép koroná-
val rendelkezõ, élõ faegyedek, melyeket teljes elkorhadásukig fenn-
tartanak, védenek.

2 Felvethetnénk, hogy ma 0% körüli a kamat, de ne felejtsük el, hogy a
számokat az „idõk végezetéig” terjedõ idõszak átlagos értékeként kell
meghatározni. Ahogy az évente hullámzó mezõgazdasági hozamok-
ból is kialakul egy viszonylag stabil földbérleti díj, úgy a reálkamatok-
nak is létezik egy 2-3% körüli hosszú távú átlagos értéke, amivel a szá-
mítások elvégezhetõk.
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tok ilyen koncentrálása a hatékony, termelékeny munkavég-
zést szolgálja, mint minden más is a szervezet felépítése és a
munkaszervezés terén. 

A terület hat és fél erdészkerületre oszlik. Az általunk meg-
látogatott, legkisebb, de egyben legértékesebb, 600 hektáros
lombos erdõtömböt egy vállalkozó erdész irányítja, napi 4
órás munkának megfelelõ díjazásért. Könnyen kiszámítható,
hogy a fõleg fenyveseket kezelõ, alkalmazásban álló erdé-
szek átlagos kerületnagysága 2400 hektár. A munkák túlnyo-
mó részét vállalkozókkal végeztetik, emellett hat erdei szak-
munkás alkalmazottjuk van. Utóbbiakat igény szerint, rugal-
masan mozgatják az egyes munkahelyekre. 

Minimális bürokrácia, maximális racionalitás
A szervezet irányító személyzete: 1 ügyvezetõ, 1 irodavezetõ
(egyben kereskedõ), 1 és ½ fõ könyvelõ, 1 számlázó (egyben
a szerzõdések ügyintézõje), 1 ingatlan-ügyintézõ, 1 turisztikai
ügyintézõ, 1 titkárnõ. Az utóbbi 4 fõ csak részben szolgálja az
erdõgazdálkodást, ugyanis kiegészítõ tevékenységként tûzifa-
alapú távhõszolgáltatással, kegyeleti erdõvel, természetvé-
delmi kompenzációs tevékenységek értékesítésével, lakóko-
csiparkkal, kemping-üzemeltetéssel, szálláshely-szolgáltatás-
sal és mobilház-lakóparkkal foglalkoznak. 

Az ezekbõl származó bevétellel az állandó költségeik 45-50
százalékát képesek fedezni, ami nagy szabadságot tesz lehe-

tõvé számukra a faanyag-értékesítésben. Rossz fapiaci viszo-
nyok között kevesebb fát termelnek ki, kedvezõ kereslet ese-
tén pedig többet! Nincs termelési kényszer, nincs bázisszemlé-
let, csak az ésszerû gazdasági érdek számít. A jobb idõszakok
kiemelkedõ bevételébõl tartalékot képeznek a késõbbiekre.

Az éves fakitermelés kb. 50 ezer m3 körüli az erdõgazda-
ságnál. A faanyag legnagyobb részét helyben értékesítik az
erdészek, a vevõkkel való elõzetes egyeztetéstõl a számlázá-
sig és a fuvar intézéséig mindent egy személyben végeznek. 

Alapelv, hogy mindenki „teljes munkát végez”, azaz senki
nem ad át részfeladatot a kollégájának. Az erdészeti vállal-
kozókat, fuvarosokat és a vevõket egyaránt ismerik, így ellen-
õrzés csak szúrópróbaszerûen történik, alapvetõen a bizalom
légköre hatja át az üzletet, amit arrafelé nem szokás kockára
tenni. Falopás elvétve fordul elõ. 

Érdekek átlátható rendszere
Az erdõmûvelés során, az ötévente visszatérõ fahasználatok-
kal igyekeznek mindenütt többszintes, elegyes, kevésbé zárt
állományszerkezetet kialakítani. Ez nem csupán ökológiailag
stabilabb a monokultúráknál, hanem azt is biztosítja, hogy az
erdõ bármikor (pl. szélvihar után) képes legyen magától fel-
újulni, külön ültetési és ápolási költségek nélkül. 

E célhoz igazítják a vadászatot is, ami egyszerûen annyit
jelent, hogy az idényben minden lõhetõ vadat puskavégre
kerítenek, amire alkalmuk adódik. A vad akadályozó ténye-
zõ az erdõgazdálkodás ezen vegytiszta rendszerében, ennek
megfelelõen kezelik. 

A terepi bejárás során megismerkedtünk a 30-60-90-es sza-
bállyal, amely kimondja, hogy a törzsek alsó 30 százalékán
található az értékesíthetõ fatömeg 60 százaléka és az érték 90
százaléka. Ezt szem elõtt tartva, megpróbálják a növedéket a
legértékesebb fafajú és törzsalakú fákra „irányítani”, azaz az
elõhasználatok során a V-fákat zavaró, szorongató faegyede-
ket távolítják el. A többletfényhez jutó koronák a törzsre ra-
kódó többletnövedékkel hálálják meg ezt a gondoskodást.  

Végezetül Straubinger úr nagyon személetesen foglalta
össze tevékenységük lényegét: „Az örökerdõ azt jelenti, hogy
minden évben akarunk fát kitermelni, minden évben aka-
runk ápolni, minden évben akarunk vadászni – és minden
évben akarunk pénzt keresni.”

Üdítõ élmény volt hallani, hogy valaki ilyen nyíltan és
õszintén felvállalja, miszerint a piacgazdaságban az erdõgaz-
dálkodás céljaihoz magától értetõdõen hozzátartozik a meg-
élhetés biztosítása is. Akkor, egy pillanatra mindannyian
ugyanazt érezhettük: nincs ebben semmi szégyellnivaló.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy ez a mintaszerûen fel-
épített, irigylésre méltóan tiszta és áttekinthetõ rendszer a ha-
zainál jóval rugalmasabb erdõtörvény és a miénknél jóval
egyszerûbb tulajdonosi elvárások mellett jöhetett létre. 

Kirándulásunk negyedik, záró napján idegenvezetõ kalau-
zolásával ismerkedtünk a tartományi fõváros, Erfurt múltjá-
val, végigsétálva a csodálatos, történelmi hangulatot idézõ
belvárost.

Tanulmányutunkról nagyszerû élményekkel, hasznos
szakmai tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza. Kedves
házigazdáinknak, különösen Uli Klüßendorf erdészeti igaz-
gatónak, dr. Andreas Niepagen felügyelõségvezetõnek, vala-
mint Achim Ramm minisztériumi osztályvezetõnek ezúton is
köszönjük a tartalmas programot és a vendégszeretõ, meleg
fogadtatást.

Iványi Ákos,
okl. erdõmérnök, Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
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MAGÁNERDÕBEN

Szövetségünk a Natura-LIFE program
keretén belül a magán-erdõtulajdonosok
és gazdálkodók megszólítására, a 2015.
évi hat rendezvényt követõen 2016-ban
újabb kilenc, az ország különbözõ terü-
letén szervezett véleménycserét tudhat
maga mögött, amelynek során több mint
500 fõ fogadta el meghívásunkat. 

A Földmûvelésügyi Minisztérium tá-
mogatásával országos rendezvénysoro-
zatot indítottunk, majd zártunk le a kör-
nyezeti nevelés a magánerdõkben téma-
körében és több mint 700 felnõtt, vala-
mint közel félezer gyerek részvételével
szerveztünk nagy sikerû tájékoztatókat,
bemutatókat, konferenciákat, kiegészít-
ve a gyermekek számára összeállított te-
repi foglalkozásokkal, vetélkedõkkel
nyolc különbözõ helyszínen. 

A magánerdõs közfoglalkoztatás jól tel-
jesített a hosszabb idõtartamú közfoglal-
koztatási programba való átsorolással is. A
Belügyminisztérium országos ellenõrzései
a vizsgált közel 180 magán-erdõgazdálko-
dó körében pozitív eredménnyel zárultak
és ez biztató a több mint 1500 magánerdõ-
ben alkalmazott közfoglalkoztatott jövõjét
tekintve is.

A MEGOSZ rendkívüli erõfeszítéseket
tett az év folyamán, hogy a Vidékfejlesz-
tési Program alapvetõen sok korlátot és
nehezen teljesíthetõ feltételt tartalmazó
erdészeti fejezete ellenére is minél több
teljesíthetõ és a potenciális pályázók mi-
nél szélesebb körét megszólító pályázati
kiírás lásson napvilágot. 

Ennek érdekében minden egyes er-
dészeti intézkedésnek kijelölt MEGOSZ
témafelelõse van, akik minden költség-
térítés nélkül, társadalmi munkában
vettek részt a pályázat-elõkészítõ mun-
kacsoport ülésein. Külön is szeretnénk
megköszönni témafelelõseinknek: dr.
Ódor Józsefnek, Bodor Dezsõ Károly-
nak, Duska Józsefnek, Mocz András-
nak, Sárközy Tamásnak és Sipos Ist-
vánnak az elvégzett munkát és kérjük,
hogy a továbbiakban is segítsenek a
hátralévõ pályázatok kialakításában. Az
eredmények magukért beszélnek, hi-
szen az idén kiírt öt pályázatból négyre
(Erdészeti potenciál helyreállítása, Na-
tura erdõ, Fiatal erdõk állománynevelé-
se, Erdõsítés támogatása) közel 5000
pályázatot nyújtottak be. 

Kiemelt feladat volt a jelenleg ér-
vényben lévõ erdõtörvény módosítása,
megújítása gazdálkodóbarát, rugalma-
sabb feltételeket tartalmazó javaslat ki-
dolgozásával. Az Országos Erdészeti
Egyesület vezetésével megalakult mun-
kacsoport számtalan egyeztetés, szak-
mai vita során alakította ki véleményét,

rendkívül elõremutató együttmûködés
keretében.

Ennek eredményeként az OEE,
MEGOSZ, NAK és Pro Silva által elfoga-
dott javaslat 2016 õszén került felter-
jesztésre, és a módosítás tervezete je-
lenleg közigazgatási eljárás alatt van.
Nagyon reméljük, hogy 2017 elején a
Parlament elé kerülhet. 

A MEGOSZ egyetlen pillanatra sem
mondott le az erdészeti szakirányítási tá-
mogatások újbóli megnyitásáról. Ennek
érdekében is minden követ megmoz-
gattunk az idén. Abban reménykedünk,
hogy a magyar költségvetés folyamato-
san javuló helyzete rövid idõn belül le-
hetõséget ad majd a támogatás visszaál-
lítására. 

A 2016-os esztendõ nehézségeit, a
bevezetett újabb, gazdálkodást akadá-
lyozó intézkedéseket most szándékosan
nem részletezzük. Mindezek ellenére a
magyar magán-erdõgazdálkodás mégis
mûködõképes maradt, a magánerdõk
adásvétele, cseréje, birtokkoncentráció-
ja az elmúlt idõszakban megélénkült, to-
vábbá az erdõmûvelési munkák és a fa-
használatok is ütemesen folynak. Ez pe-
dig nagy örömünkre azt mutatja, hogy a
magyar magánerdõ-tulajdonosi és gaz-
dálkodói potenciál és túlélési ösztön jó-
val erõsebb, mint azt korábban bárki is
gondolta.

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök, MEGOSZ

Visszatekintés a 2016-os esztendõre
A MEGOSZ rendkívül mozgalmas esz-
tendõt, sok elõkészítõ munkát tudhat
maga mögött, melyek eredményei re-
mélhetõleg rövidesen megmutatkoznak
a magyar magán-erdõgazdálkodásban. 



Az Országos Erdõállomány Adattárban
(a továbbiakban: Adattár) erdõrészleten-
ként két módon van lehetõség az erdei
fafajok nyilvántartására: fafajsorban leír-
va – ekkor a hagyásfaként történõ meg-
jelenése kivételével a területét is ismer-
jük –, illetve területadat nélkül ún. egyéb
fafajként rögzítve. A mezei szil az Adat-
tár adatai alapján hazánkban jelenleg
közel 6 ezer erdõrészletben került önál-
ló fafajsorral leírásra és további 22 ezer
erdõrészletben jegyezték fel erdõállo-
mányt kísérõ egyéb erdei fafajként. Ez a
nyilvántartásban szereplõ 520 ezer er-
dõrészlethez képest nem mondható je-
lentõsnek. Nyilvántartott fafajterülete
eléri a 2045 hektárt, amelynek fakészlete
meghaladja a 315 000 köbmétert. Terüle-
tének léptékbeli elhelyezéséhez további
õshonos elegyfafajaink területéhez vi-
szonyíthatunk. Az 1. ábrán a vadkörte
és a mezei juhar adattári területét állítot-
tuk párhuzamba a mezei szil területével.

A mezei szil terület- és fakészletada-
tainak 2005 és 2016 közötti adattári vál-
tozását mutatja be az adott évi adattári
statisztikai állapot alapján a 2. ábra.

A diagramon látható, hogy a mezei szil
2008-ig állandósulni látszó területében
2009-tõl erõs és folyamatos a növekedés.
Tapasztalataink szerint a területnöveke-
dés két tényezõre vezethetõ vissza. Az

emelkedés egyfelõl a 2009. évi XXXVII.
törvény (erdõtörvény) hatásának tudható
be, ugyanis a természetességi kategóriák
bevezetése új szempontot adott erdeink
értékeléséhez. A megváltozott jogszabályi
környezet következtében az erdõk terepi
felvételezése során az erdészeti hatóság
nagyobb figyelmet fordít az õshonos kí-
sérõ elegyfafajok számbavételére. Így az
erdõleírások során kisebb elegyarányú
fafajok is gyakrabban kerülnek be a fafaj-
soros leírásba.

A növekedés másik oka, hogy a szár-
mazék- és kultúrerdõ természetességi
állapotú erdõkben az erdõnevelési

munkákat kíméletesebben végzik, ami-
nek következtében megnõhetett a me-
zei szilek elõfordulása is. Ez a növeke-
dés részben a nemes nyárasokban és
akácosokban felverõdõ mageredetû
mezei szilek miatt jelentõs. 

A fafaj erdészeti tájcsoportonkénti
megoszlásának és egyben az erdõrészle-
tek természetességi kategóriákba tarto-
zása szerinti vizsgálata során megállapít-
ható, hogy döntõ többségben a Nagyal-
föld származék- és átmeneti erdei, míg a
Dél-Dunántúlon a kultúrerdõk képvise-
lik a legnagyobb mezei szil arányt (3.
ábra). Az erdõklímába tartozás szerint a

Az év fája az erdõállomány
adattárban

Czirok István1, 
Rozovits Ferenc1, Szolnyik Csaba1www.azevfaja.hu

Az eddig közölt tanulmányok az év
fáját, a mezei szilt (Ulmus minor) el-
sõsorban ökológiai, erdõnevelési
szempontok vagy éppen faanyagá-
nak jellemzése alapján mutatták be.
Hazánk teljes fakészletében ugyan
elenyészõ a mezei szilek fatérfoga-
ta, az erdõállományok természetes-
sége szempontjából igen jelentõs
szerepet tölt be, hiszen az egyik leg-
értékesebb kísérõ elegyfafaja er-
deinknek. Jelen cikkünkben a mezei
szil elõfordulását és állományada-
tait mutatjuk be az Országos Erdõál-
lomány Adattár adatai alapján,
hangsúlyozva elegyfafajként és ha-
gyásfaként betöltött szerepét. 
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AZ ÉV FÁJA

1 NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Erdõtervezési
és Természetvédelmi Osztály

1. ábra. Értékes, õshonos elegyfafajaink területe hektárban (Adattár, 2016. szeptembe-
ri állapot)

2. ábra. A mezei szil terület- és fakészletváltozása (Adattár, az adott évi statisztikai
adattári állapot)
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bükkös kivételével egyaránt elõfordul az
erdõssztyepp, a kocsánytalan tölgyes, il-
letve a cseres klímában.

A mezei szilek fafajterületének erdõ-
tervezési körzetenkénti megoszlása

alapján az öt legnagyobb területhez tar-
tozó körzet a Pincehelyi (183,74 ha), a
Mezõföld-Sárréti (124,92 ha), a Zamárdi
(105,65 ha), a Mezõföldi (104,67 ha) és
a Balatonfüredi (88,58 ha).

Területének elsõdleges rendeltetése
szerint 59%-a védelmi, 40%-a gazdasági
elsõdleges rendeltetésû. Tulajdonforma
szerint pedig 37%-a állami, 59%-a magán
és 4%-a közösségi-vegyes tulajdonú (4.
ábra). A 4. ábrán a tulajdonforma szerin-
ti megoszlás mellett a fafaj területének a
természetvédelmi oltalom szerinti meg-
oszlását is ábrázoltuk, hazai és nemzetkö-
zi természetvédelmi kategóriák viszony-
latában is. Látható, hogy mind a védett-
ség, mind a Natura 2000 hálózatba tarto-
zás esetén a mezei szilek döntõ részben a
természetvédelmi oltalom alatt nem álló
erdõkben kerültek be az Adattárba. A ha-

zai és a nemzetközi természetvédelmi ka-
tegóriák közötti jelentõs átfedés mellett
(ezt a két ábra is jól szemlélteti) az ábrák-
ból leolvasható adatot pontosítva ki-
mondható, hogy az Adattárban szereplõ

mezei szilek közel 64%-a egyik védelmi
kategória alá sem esõ (nem védett, nem
Natura 2000) erdõterületen találhatók. 

Az Adattár adatai alapján a mezei
szil elsõsorban (összhangban a termé-
szetességi állapotba tartozás elemzése
során tett megállapításokkal) akácos,
tölgyes és egyéb kemény lombos faál-
lománytípusú erdõkben, jellemzõen
5-30%-os elegyarányban fordul elõ.
Felújítási szintben történõ leírásuk
nem jellemzõ. Az ismert korú mezei
szilek korosztályviszonyainak vizsgá-
lata a 21–60 éves korcsoportok többle-
tét mutatja, közel egyenletes eloszlás-
ban (5. ábra). 

A 80 évnél idõsebb példányok elõ-
fordulása elenyészõ mértékû, de a tel-
jesség igénye és az érdekessége miatt
mégis érdemes feltüntetni a korosztály-
táblán. Külön említésre méltó Marcali
község határában az a 133 éves korra
becsült, fokozottan védett természeti te-
rületen álló, kõrises-kocsányos tölgyes
állomány, amelyben a leíró adatok sze-
rint két mezei szil példány elegyedik.

Bár a mezei szilek hagyásfa szere-
pe nagy lehet, hiszen lependéktermé-
sét a szél kiválóan terjeszti, hagyásfa-
ként országos szinten is mindössze 37
erdõrészletben írták le. A hagyásfákról
készült összesítésünk szerint a legna-
gyobb fakészletet mutató mezei szil
hagyásfa-állományt Zalavár, Dán-
szentmiklós, Pusztamérges, Ozora és
Görcsöny helységek erdeiben talá-
lunk.

Hagyásfaként betöltött szerepét to-
vább növeli az az adattári érdekesség,
mellyel elemzésünket is zárjuk. Az
Adattárban nyilvántartott legidõsebb
mezei szil faegyed is hagyásfa, egy ma-
gántulajdonú erdõrészletben található,
Esztergályhorváti község határában. A
közel 147 éves korra becsült faegyed
mageredetû, magassága eléri a 30 mé-
tert, mellmagassági átmérõje pedig
meghaladja a 80 centimétert. Becsült
élõfakészlete közel 3 köbméter.

AZ ÉV FÁJA

3. ábra. A mezei szil erdészeti tájcsoportonkénti és természetesség szerinti megoszlása
(Adattár, 2016. szeptemberi állapot)

4. ábra A mezei szil területének természetvédelmi és tulajdonforma szerinti megoszlá-
sa (Adattár, 2016. szeptemberi állapot)

5. ábra A mezei szil területének korosztályonkénti megoszlása (Adattár, 2016. szep-
temberi állapot)
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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCKÉPCSARNOK

Kutasy Viktor  
(Köpcsény, 1901. október 16. — Gödöllõ, 1974. december 31.)

Okleveles erdõmérnök, osztályvezetõ, igazgatóhelyettes fõmérnök, 
az Erdõgazdasági Tervezõ Iroda egykori igazgatója, 

az Országos Erdészeti Egyesület fõtitkára 1952—57 között.

Középiskoláit jórészt Balassagyarmaton végezte. A soproni Erdõmérnöki Fõiskolán erdõmérnöki oklevelét
1926-ban szerezte meg. Elsõ munkahelye a fõiskola Építéstani Tanszéke volt. 1938-ban a Miskolci Állami
Erdõigazgatósághoz került mûszaki elõadónak, 1939-ben pedig az ungvári Állami Erdõigazgatósághoz a
mûszaki osztály vezetõjének. Egyúttal a Földmûvelésügyi Minisztérium vasútépítési kirendeltsége ungvári
vasútépítõ csoportjának is vezetõje volt. 1945-ben elõadóként a Budapesti Erdõgazdasághoz került. 1948-
ban lett a Földmûvelésügyi Minisztérium erdészeti fõosztályának az elõadója. 1949-tõl az Alföldfásítás és a
Közérdekû Erdõtelepítések Országos Felügyelõségének osztályvezetõje és egyben ügyvezetõje volt. 1953-ban
kinevezték az akkor létesített Erdõgazdasági Tervezõ Iroda igazgatójává. Onnan 1954-ben az Országos
Erdészeti Fõigazgatóságra került, elõször az Erdészeti Osztályra, majd a Mûszaki és Beruházási Fõosztály

élére. 1955-ben már ismét az ERDÕTERV-nél dolgozott, 1957-ig igazgatóhelyettes fõmérnök beosztásban, 1959-ben pedig igaz-
gatóként. Abban az évben nevezték ki a Veszprém székhellyel mûködõ Balatonfelvidéki Állami  Erdõgazdaság igazgatóhelyettes
fõmérnökévé és onnan ment nyugdíjba 1961-ben. Tagja és titkára volt a Magyar Tudományos Akadémia erdészeti állandó bizottságá-
nak és tagja az Erdõgazdasági Tanácsnak. 

Tevékeny szerepet vállalt az Országos Erdészeti Egyesületben is. 1952-ben fõtitkárrá (az egyesületi fõtitkárok sorában õ volt az
elsõ) választották. Politikai szempontból nehéz idõszakban, 1957 õszéig látta el ezt a tisztséget. Irányítása alatt az Egyesület erõtel-
jesen fejlõdött mind létszámban, mind szervezetileg, mind a munka tartalmában. Elõszeretettel foglalkozott az ifjúsággal, annak a
szakmai közéletbe történõ bevonásával, ezért létrehozta az Egyesületben a fiatal erdõmérnökök intézõbizottságát.  

Sírhelye: Kutasy Viktor sírja a gödöllõi Városi Köztemetõben, a katolikus, B-parcellában a 3011. sírszámon található.
2100 Gödöllõ, Dózsa György út 35. 

Dr. Sali Emil      
(Gyanafalva, 1921. január. 22. — Budapest, 1985. augusztus. 17.)

Bedõ-díjas erdõmérnök, igazgató-fõmérnök, minisztériumi fõosztályvezetõ, hivatalvezetõ, 
a mezõgazdasági tudományok doktora, a magyar erdõrendezés meghatározó alakja, 

a Magyar Síszövetség elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület titkára 1957—1963 között.

Kõszegen járt középiskolába. Sopronban 1943-ban szerzett erdõmérnöki oklevelet. Az Erdészeti Földmérés-
tani Tanszéken kezdett dolgozni gyakornokként, majd 1943. november 1-jétõl kapott adjunktusi kinevezést.
1944 júliusától segédmérnök volt Marosvásárhelyen, ezt követõen a budapesti erdõfelügyelõségen. 1944 ok-
tóberétõl katonai szolgálatra hívták be, hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza. A Magyar Állami Er-
dõgazdasági Üzemek Központi Igazgatóságának mûszaki fõosztályára kapott kinevezést segédmérnöknek,
majd 1947-tõl erdõmérnöknek. 1949 áprilisától lett az akkor szervezett Erdõközpont mûszaki tervezési osz-
tályvezetõje, majd 1950 júniusától a Földmûvelési Minisztérium Erdészeti Fõosztály Erdõtervezési Osztály
vezetõje. 1952-ben létrehozták az Állami Gazdaságok és Erdõk Minisztériumát, és az Erdõtervezési Osztály-
ból Állami Erdõrendezési Intézetet szerveztek, melynek igazgató-fõmérnöke lett. 1954-ben az akkor létreho-
zott Országos Erdészeti Fõigazgatóság (OEF) erdõrendezési fõosztályvezetõjévé nevezték ki. 1959-ben megszerezte a mezõgazda-
sági tudományok kandidátusa fokozatot. 1960-ban az OEF vezetõ helyettesévé nevezték ki. 1967-tõl, az OEF megszûnésétõl, a
Mezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatalának vezetõje lett, majd 1970-tõl a MÉM Erdõrendezési Fõosz-
tály vezetõje. 1974-ben megszerezte a mezõgazdasági tudományok doktora tudományos fokozatot. 1975-tõl kinevezték a MÉM Er-
dészeti és Faipari Fõosztály vezetõjének, ebben a beosztásában 1981-ig, nyugdíjba vonulásáig tevékenykedett.  Ezután is dolgo-
zott az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársaként. Nyugdíjazása után a Magyar Síszövetség elnöke volt haláláig.  

Számos szakmai, társadalmi szervezeti tagsága közül kiemelkedõ jelentõségû az Országos Erdészeti Egyesületben végzett mun-
kája. Évtizedeken keresztül választmányi, illetve elnökségi tagja, 1957—1963 között fõtitkára a nagy múltú egyesületnek. Az Erdõ
címû lapnak, megalapításától kezdõdõen, 27 évig szerkesztõbizottsági tagja volt.1948-tól a Magyar Állami Erdészet Központi Igazga-
tóságánál, 1949-tõl az Erdõközpont erdészeti dokumentációs osztályán, 1950-tõl 1954-ig a Mezõgazdasági Dokumentációs Központnál,
majd hosszabb ideig az Akadémiai Kiadónál szerkesztette az Agrárirodalmi Tájékoztatót (1953—56), a Magyar Agrárirodalmi Szemle Er-
dészeti rovatát (1950—57). Közremûködött több szótár munkálataiban. 1957 végétõl több éven keresztül az Akadémiai Kiadó külsõ
munkatársaként és fordítóként dolgozott. 

Fõbb munkái: Néhány gondolat erdeink feltárásával kapcsolatban. (Erdészeti Lapok, 1950); A magyar erdõkbõl kitermel-
hetõ fatömeg. (Az Erdõ, 1957); Mennyi fánk van? (Az Erdõ, 1966); Az erdõgazdálkodás 25 esztendejérõl. (Az Erdõ, 1970);
Erdõgazdaságunk fejlesztésének új koncepciója. (Az Erdõ, 1978); Hazánk erdeinek fõbb jellemzõi. (Az Erdõ, 1979); Kétharmad
évszázad erdõrendezési utasításai. (Az Erdõ, 1984); 

Sírhelye: Dr. Sali Emil sírja az Óbudai temetõben található  (kolumbárium).  1037 Budapest, Bécsi út 365—371.
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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Hagyományaihoz híven, minden hangos ünneplés
mellõzésével töltötte be az Országos Erdészeti Egye-
sület 1941-ben fennállásának a 75. évét. Az elmúlt
75 esztendõ alatt az Egyesület rendkívüli nagy befo-
lyással volt a magyar erdészet szellemi és politikai éle-
tére. Több nemzedéken át hazai erdõgazdaságunk
minden egyes ágára kezdeményezõ, oktató és irányí-
tó hatást gyakorolt s így, érdemekben és sikerekben
gazdag múltra tekinthet vissza. 

Már 1815-ben megalakult egy magyar erdé-
szeti egyesület, amely azonban nagyrészt ide-
gen elemekbõl állott, és ennek következtében
az akkori szomorú politikai viszonyok közt 15
éves mûködése alatt sem tudott a magyar ta-
lajban mélyebb gyökeret verni. 

Csak 1866-ban vált lehetõvé, hogy a ma-
gyar erdészeti érdekeltség önálló, nemzeti
szellemtõl áthatott szövetségben egyesülhe-
tett. Ez a magyar erdészet két lelkes képvise-
lõjének: Divald Adolfnak és Wagner Károly-
nak volt a soha el nem múló érdeme, akik a
mozgalom élén állottak és már 1862-ben in-
dították meg az „Erdészeti Lapok”-at. 

Éveken át kellett az idegen kormányzat ül-
döztetéseit eltûrniük, közben azonban a fiatal
Bedõ Albert személyében olyan tetterõs társra találtak, hogy
ennek a magyar erdészet szellemi életében úttörõ triónak si-
került 1866. évi december hó 9-én a mai Országos Erdésze-
ti Egyesület életre hívását megvalósítani. 

Az idõpontot kétségen kívül jól választották meg, mert a
kiegyezés alkalmával megalakult elsõ magyar kormány szíve-
sen támogatott olyan társadalmi mozgalmat, amelynek erdõ-
gazdasági téren a közérdek elõmozdítása volt a célja. A ma-
gyar erdõbirtokosok is szép számban sorakoztak az új egye-
sület zászlaja alá, ahol közös alkotó munkára bõségesen nyílt
alkalom. 

Az elsõ és legfontosabb feladatnak egy egységes erdõtör-
vény megalakítását kellett tekinteni, mert ennek a hiányát
érezte a hazai erdõgazdaság leginkább. Sürgõsen kellett
olyan törvényt hozni, amelynek az volt a feladata, hogy az ak-
kor erõsen hangsúlyozott magántulajdonjogot összhangba
hozza a közérdekkel. Annál is inkább volt szükség ilyen tör-
vényre, mert a vasútépítkezéssel fokozott közlekedési lehetõ-
ség és az 1867. évi kiegyezés után beállott általános gazda-
sági föllendülés fában olyan óriási keresletet idézett elõ, hogy
ennek korlátlan kielégítése már veszélyeztette a magyar er-
dõgazdaság létét. 

Tizenkét éven át küzdött az Egyesület szóban és írásban a
nagy célnak a megvalósításáért és csak makacs kitartásának
köszönhetõ az elsõ magyar erdõtörvény, az 1879. évi XXXI.
t.-c. létrejötte.

Ez a törvény az akkori viszonyok közt jelentõs eredmény-
nek mondható. Olyan idõben, amikor 20 éves elnyomás
után a magyar társadalom féltékenyen õrködött önrendelke-
zési joga fölött és ösztönszerûen védekezett minden állami

beavatkozás ellen, nagy vívmány volt, hogy törvényes ren-
delkezéssel lehetett az erdõbirtokosságot okszerû gazdálko-
dásra és szakképzett erdészeti személyzet alkalmazására
kényszeríteni és hogy az egész erdõgazdálkodás állami elle-
nõrzés alá került. 

Az Egyesület azonban nem elégedett meg avval, hogy kez-
deményezte az erdõtörvény megalkotását, hanem szem elõtt
tartotta a törvény helyes gyakorlati keresztülvitelét is, amit
csak szakképzett, kötelességtudó és hazafias szellemtõl átha-
tott erdõtiszti kartól lehetett elvárni. 

Ezért különös gondot fordított Egyesüle-
tünk a magyar erdészeti irodalom megterem-
tésére. Vállalta elsõsorban az „Erdészeti La-
pok”-nak, mint egyesületi közlönynek a ki-
adását, mert így ügybuzgalma és a tagok ál-
dozatkészsége már nemsokára abba a hely-
zetbe hozta az Egyesületet, hogy szakszerûen
világíthatott rá a magyar erdõgazdálkodás
minden egyes kérdésére. 

A vezetés hogy pályadíjak kitûzésével
megalapozhatta a magyar erdészeti irodalom
fejlesztését. Az elsõ tudományos magyar er-
dészeti szakmunkák és az erdészeti fõiskola
elsõ magyar tankönyvei is az Egyesület ki-
adásában jelentek meg. 

Az Egyesület figyelme kiterjedt egyéb, az
erdészettel kapcsolatos kérdésekre is. Így lefektette az 1872-
ben hozott magyar vadásztörvény alapjait is és elõterjesztése-
ket tett ennek a kibõvítésére.

Különös gonddal vette az Egyesület mindenkor pártfogásá-
ba a magyar erdõtiszti-kar érdekeit, és minden olyan mozga-
lom élén állott, amely az erdõtisztek sorsának a javítását tartot-
ta szem elõtt. Azon kívül külön alapjai segítségével hatéko-
nyan támogatta a nehéz anyagi körülmények közé került erdõ-
tiszteket, illetve hátramaradottaikat. Tagjainak a fiai részére az
erdészeti fõiskolán két alapítványt létesített, amelyek az ösz-
töndíjasok egész kiképzését biztosították. 

Eredményes tevékenysége alatt az Egyesület mindjobban
fejlõdött és tagjainak a száma, mely 1867-ben 653 volt,
1906-ban már 2300-ra emelkedett. Anyagilag is örvendetes
föllendülés mutatkozott. Az alapítók áldozatkészsége folytán
az Egyesület tevékenységét 34.000 a. Korona alapvagyonnal
kezdte meg és 20 éves fönnállása után 1887-ben saját erejé-
bõl már föl tudta építeni 400.000 a. Korona költséggel szék-
házát az Alkotmány-utcában. 

A millenniumi évben, 1896-ban, mozgalmat indított az
Egyesület az erdészeti kísérletügy és a kopárok fásítása érde-
kében. Kétévi munka után, – amelybõl az oroszlánrész Hor-
váth Sándornak, az Egyesület akkori ügyvezetõjének jutott -
létre is jött az erre vonatkozó 1898. évi XIX.. t.-c.; ennek a
rendelkezéseit a legújabb erdõtörvény is majdnem változat-
lanul átvette. Ugyanabban az évben alakult meg a M. Kir. Er-
dészeti Kísérleti Állomás is, felállítása nagyrészt Vadas Jenõ
fõiskolai tanár hervadhatatlan érdeme. 

Erdészeti Lapok, 1942. január 
(Folytatjuk)

A 75 éves Egyesület
Írta: Waldbott Kelemen báró  



A törvény megszületésével kapcsolatos
elõkészületekben, a korábbi erdõtör-
vényhez hasonlóan, fontos szerep jutott
az egyesület érdekérvényesítõ és komp-
romisszum-teremtõ törekvéseinek.
Ezen folyamat mérföldköveit tükrözi a
Biró Zoltán által szerkesztett Az 1935.
IV. t.c. egyesületi tárgyalásai: Törvény-
tervezet az erdõkrõl. Javasolt módosítá-
sok az Országos Erdészeti Egyesület ré-
szérõl címû kötet. Ebben az egyesület
1929-ben megfogalmazott alapvetései,
az 1930-ban felterjesztett javaslat, ezek
módosításai és a módosításokra adott
részletes válasz, valamint a minisztéri-
um és az egyesület közötti tárgyaláso-
kat meghatározó 1934. novemberi vá-
lasztmányi viták kaptak helyet. 

A tárgyalási folyamat önmagában is
azt jelzi, hogy az 1920-as évek mély
anyagi válságát követõen az 1930-as
évekre az OEE ismét megkerülhetetlen
érdekképviseleti tényezõvé vált. A báró
Waldbott Kelemen elnökségének ele-
jén, 1933 és 1935 között keletkezett
egyesületi iratok számos más területen
is élénk érdekérvényesítõ tevékenység-
rõl tanúskodnak, s egyben kirajzolják a
tárgyalássorozat kontextusát. Ezek kö-
zé tartozik például az a levélváltás,
amelynek során az egyesület az éppen
hivatalba lépõ Darányi Kálmán föld-
mûvelésügyi miniszteren keresztül
igyekezett elérni, hogy a kereskedelem-
ügyi tárca biztosítson elsõbbséget a ma-
gyar faárunak a telefonpóznák beszer-
zése során. 

Néhány héttel korábban az egyesület
az Esterházy hercegi uradalomból vasú-
ton szállított fa fuvartételének alacsony
szinten tartása érdekében lobbizott. Az
OEE a kereskedelempolitika terén leg-
inkább a Faforgalmi Rt. mûködésének

meghosszabbításán, illetve a mûködési
feltételek módosításán keresztül volt ér-
dekelt. 

1931 végén a kormány alapvetõen
átszervezte a fakereskedelmet, s ezt a
mûveletet a fa árának lehetõ legalacso-
nyabb szinten tartása, az ipari kapacitás
megtartása motiválta, egyáltalán nem az
erdõbirtokosok érdekei. Az OEE-nek
nem sikerült teljes mértékben meg-
gyõznie a kormányt arról, hogy az im-
port csökkenésével jól járna a költség-
vetés és a magyar gazdaság is. Ezzel
együtt az egyesületnek 1934-ben sike-
rült kompromisszumot kötnie a kor-
mánnyal. Mind a mûfa, mind a tûzifa
behozatala és belsõ kereskedelme mo-
nopóliummá vált, de a kettõ nem került
egy kézbe. 

A kormány által 1931 és 1934 között
mûködtetett Egyesült Fabehozatali Rt. az
ipari alapanyagként és építõiparban
használandó fa importjának levezénylé-
sére kapott felhatalmazást. Az Rt.-t 1934-
tõl a Fabehozatali Intézet váltotta, míg a
Magyar Erdõbirtokosok Faértékesítõ Rt.
a tûzifa kereskedelme terén került mo-
nopol helyzetbe ugyanabban az évben.
Ennek eredményeképpen a hazai terme-
lés továbbra sem terjedt ki a mûfára, s az
import aránya magas maradt. 

Ez a kérdéskör számos választmányi
ülésen felmerült. A status quo fenntartá-
sa érdekében létrejött az Erdõgazdasági
Tanács, soraiban több OEE taggal. A fa-
kereskedelem terén gyakorolt állami
monopóliumok terén Biró Zoltán, az
OEE ügyvezetõje volt az egyik kulcssze-
replõ. A faárak, az import, valamint az
állami beavatkozás mértékének kérdése
azonban akut maradt. Az 1930-as évekre
ráadásul az OEE már korántsem az
egyetlen szereplõje volt az erdészettel
kapcsolatos érdekképviseletnek. 

A Felsõ-dunántúli Erdészeti és Vadá-
szati Egyesületbe tömörült dunántúli
birtokosok elégedetlenek voltak a Fa-
behozatali és a Faértékesítõ Rt. mûkö-
désével, ellenezték a szabad forgalom
korlátozását és az állami cégek fennma-
radása ellen foglaltak állást. 

A harmadik kérdéskör, amelynek
kapcsán az OEE igyekezett a kormány-
zatot cselekvésre bírni, a nemzetközi
erdõgazdasági kongresszus volt. Amint
ezt korábban már Király Pál nyomán
megjegyeztem, az olasz–magyar diplo-
máciai közeledésnek döntõ szerepe le-
hetett abban, hogy az esemény rende-
zési jogát Magyarország kapta meg. 

Az agrárkormányzattal folytatott vo-
natkozó levelezésében az OEE a rende-
zés egy másik diplomáciai aspektusát
emelte ki, méghozzá azt, hogy nem a
szomszédos országok kapták a lehetõsé-
get. Az egyesület erre hivatkozva 1933-
ban kérte a kormányzattól a szervezõbi-
zottság felállítását és a mûködéséhez
szükséges hitelkeret megnyitását. Ezek
az ügyek rávilágítanak arra, hogy a
Gömbös-kormány külkereskedelmi po-
litikája nem írható le pusztán az Ausztria,
Olaszország és Németország irányába
folytatott, az exportlehetõségek bõvíté-
sét célzó diplomáciai erõfeszítésekkel.
Másként szemlélve, a levelezés összekö-
ti az egyesület történetét a köztörténet
egyes sokat kutatott kérdéseivel. 

Amint az említettekbõl kiderült, az
OEE a Gömbös-kormány tevekénységé-
hez, illetve ezen belül a Kállay által fém-
jelzett agrárpolitikához több szálon is
kötõdött. Kállay irányítása alatt olyan
gazdaságirányítási rendszer rajzolódott
ki, amely azt célozta, hogy a piaci folya-
matokat, s fõképpen az árakat egy kivá-
lasztott érdekképviseletekbõl és szakér-
tõkbõl álló, a minisztérium felügyeleté-
vel mûködõ bizottság határozza meg. Ez
a szisztéma illeszkedett abba a képbe,
amit Bethlen István a következõképpen
összegzett: „…mert benne élünk, ha úgy
tetszik, egy állami szocializmus, ha úgy
tetszik, a kapitalizmus racionalizálásá-
nak egy korában, amely korban igenis
az államnak nem lehet elkerülnie azt a
cselekvõ szerepet…. Azt kívánják és ezt
követeli az egész világ közvéleménye,
hogy úrrá váljék az emberi elme a gaz-
dasági életben igenis törvényszerûségek
felett.” (Erre a szövegre Paksa Rudolf
hívta fel a figyelmem.) 

A kiépülõben levõ új modellnek nél-
külözhetetlen része volt például az OM-
GE, s a fapiac tekintetében az OEE is.
Ezen túlmenõen az egyesületek egyre
több engedélyezési eljárásban kaptak
szerepet. Ebbe a logikába illeszkedett
például az, hogy az OEE adhatott olyan
igazolást, amely a vasúti szállítás során
kedvezményre jogosított. Ezen kvázi ha-
tósági hatáskörök fejében a bevont egye-
sületek rendszeres bevételre tettek szert. 

Az állami és nem kormányzati szere-
pek tehát keveredtek egymással, a kivá-
lasztott, a minisztérium által elõnyben
részesített szakmai egyesületek mintegy
kamarai szerepkörbe kerültek. A Göm-
bös-kormány történetében Kállay Mik-
lós (és Keresztes-Fischer Ferenc) 1935.
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Eltérõen az 1879-es erdõtörvénytõl,
illetve az 1898-as és 1923-as tör-
vénycsomagoktól, az 1935. évi IV.
törvénycikk nem a hatásai miatt je-
lentõs. A végrehajtási rendelet több-
éves késleltetése nyomán a háborús
gazdálkodás bevezetése elõtt jófor-
mán életbe sem lépett. A törvénnyel
kapcsolatos vita azért fontos az
egyesület és az erdészet történeté-
ben, mert jelzi az egyesület szerepe-
it, érdekképviselettel kapcsolatos
erõfeszítéseit, és ezen törekvések
korabeli politikai erõtérrel való köl-
csönhatását. 

SZÁZÖTVEN ÉV – FEJEZETEK

Az 1935. IV. tc. és az Egyesület
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januári kiválása Gömbös és a Bethlen-
kör közötti konfliktus élezõdését jelez-
te. Így a parlamentben 1934 novembere
és 1935 februárja között tárgyalt erdõ-
törvény igen érzékeny belpolitikai kör-
nyezetben formálódott, s lehetõséget
teremtett mind az Egységes Párt egyes
tagjai és csoportjai, mind az
ellenzék számára, hogy a
változó viszonyok között
pozícionálják magukat. A
képviselõházban a tör-
vénytervezetet az Egysé-
ges Párt kereteiben politi-
záló Biedermann Imre,
Baranya vármegyei birto-
kos terjesztette elõ. A vi-
tában az OEE történeté-
ben fontos szerepet ját-
szó személyiségek kö-
zül báró Inkey Pál és
gróf Esterházy Móric is
igen aktív volt. 

A képviselõházi vi-
ta során éles törésvo-
nal mutatkozott a
jobb- és baloldal kö-
zött, azonban ez
nem az erdõgazdál-
kodás alapelvei, ha-
nem két másik alté-
ma: a magántulaj-
donban levõ erdõk
látogathatósága,
vagyis a turizmus
kérdése, valamint
a rovarkár esetén
nyújtható rendkí-
vüli támogatások
kiosztására gya-
korolt miniszteri
befolyás körül
folyt. 

Gróf Ester-
házy a turiz-
mus kérdésé-
ben megen-
gedõbb volt a többségi álláspont-
nál, s a szociáldemokratákkal össz-
hangban támadta a kártalanítás intéz-
ményrendszerét is. A turizmus kérdé-
se volt az a terület, amely ideológiai
töltete révén minden bizonnyal kor-
mánypárti képviselõk nyomására ke-
rült ki a címbõl. 

A turizmus kérdése az 1930-as évek
közepén politikai szempontból két
irányba is mutathatott. Az ország egyes
helyszínein, így például Vas és Heves
megyében a turizmus mögött a közvé-
lemény és a kormány kommunistákat
sejtett. Ugyanakkor Ablonczy Balázs
rámutatott, hogy a turizmusnak a revízi-

ós gondolat szempontjából is volt jelen-
tõsége. Voltak olyan szervezetek, ame-
lyek a határoktól északra és keletre levõ
hegyvidéki tájban a megszállt/elszakadt
teret látták, s voltak olyanok is, amelyek
menekültekbõl jöttek létre, s így a köte-
lékek fenntartásának fórumai voltak. 
Mindezek mellett léteztek „professzio-

nális” turista társasá-

gok is, amelyek nem szerveztek politi-
kai hálózatot, s tevékenységükkel nem
is mûveltek emlékezetpolitikát: elsõsor-
ban túráztak. Kéthly Anna, és más szo-
ciáldemokrata politikusok éppen azon
az alapon ellenezték az Országos Erdõ-
gazdasági Tanács felállítását, hogy az il-
leszkedett az említett Kállay-féle agrár-
politikába. A felsõházban jóval keve-
sebb vitanapon került szóba a törvény,
maga báró Waldbott Kelemen terjesz-
tette elõ a tervezetet, s hangsúlyozta an-
nak kompromisszumos jellegét. Az
OEE elnökének felszólalásából kide-

rült, hogy a kompromisszum nem elsõ-
sorban a parlamentben született, sokkal
inkább a minisztérium és az egyesület
javaslata között jött létre. 

A parlamenti vitában Kaán Károly
neve nem hangzott el. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a korabeli erdészeti po-
litika figyelmen kívül hagyta Kaán Ká-
roly elképzeléseit. 1935-re az erdészet-
politika beépítette alapelvei közé Kaán

Károly azon kulcsfon-
tosságú programpont-
ját, amely a nem feltét-
len erdõtalajon álló, ma-
gánkézben levõ erdõk
kezelésének szabályozá-
sát tûzte ki célul, tehát
igyekezett rugalmassá
tenni azokat a 19. századi
kategóriákat, amelyek me-
rev határokat szabtak az ál-
lami beavatkozás számára. 

A Biró Zoltán által kép-
viselt egyesületi álláspont
azonban nem volt annyira
radikális ebben a kérdésben
mint Kaán: az általános
üzemtervkényszer és a gaz-
dasági érdek közötti jobb
kompromisszumot, vagyis az
erdõk fennmaradását és segítõ
törvényi szabályozást tartotta
kívánatosnak. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja dr. Oro-
szi Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkesz-
tésében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag stilizáció,
15mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdész életpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98x 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db

Ár: 2625 Ft/db

A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I.-II. kötet
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Az OEE Erdõk a Közjóért Szakosztálya
a megszokottakhoz híven idén is Er-
dély területére, azon belül a Márama-
rosi-havasokba szervezte õszi tanul-
mányútját. Az úti cél Máramarossziget
és környéke volt. A túravezetést és
tolmácsolást most is, mint mindig, Da-
day Zsolt, a ROMSILVA Bihar megyei
igazgatóságának a kollégája vállalta.

A 20 fõs csapat tagjai az ország különbö-
zõ pontjairól érkezve Szatmárnémetiben
találkoztak. Útközben csatlakozott hoz-
zánk Daday Zsolt, és az immár teljes tár-
saság kora délután érkezett elsõ prog-
ramjának helyszínére, Szaploncára. 

Ott várt minket Béres István, a Má-
ramarosszigeti Erdészet vezetõje, aki
az egész tanulmányút szakmai és
kulturális programját szervezte. Az is-
merkedés után közösen megtekintet-
tük a híres vidám temetõt, ahol min-
den fejfára cifrán festett jelenetek és
rímben megírt történetek kerülnek,
amelyek az ott nyugvók életérõl me-
sélnek, egy-egy jellegzetes pillanatot
mondanak el életükbõl. 

Onnan a falu határában álló Peri
ortodox kolostorhoz mentünk, temp-
lomának 75 méter magas zsindelyes
fatornya Európa legmagasabb ilyen
jellegû fából készült építménye. A hatal-
mas gerendák a valaha a kolostor kör-
nyékén állt idõs kocsányostölgy-állo-
mányból származnak, ahogy az épület
többi része is. 

Rövid tájékoztatás és szemlélõdés
után folytattuk utunkat Aknasugatagra,
ahol a szállásunk is volt. Elõször a Má-
ramarosszigeti Erdészet épületéhez
mentünk, ahol a helyi erdész kollégák
már vártak minket. Az épület melletti
kertben, hatalmas vörösfenyõk között
található az az emlékmû, amely a hely-
ség híres szülöttének, Wagner Károly-
nak állít emléket. 

A megemlékezés után az erdészet be-
mutatását és a Király-erdõ történetét hall-
hattuk, utóbbi a nevét onnan kapta, hogy
hajdan a Magyar Koronához tartozott. A
mintegy 50 hektáros erdõtömb a Mára és
Kaszó folyók völgye között a Gutin-
hegység alatt helyezkedik el, 400-500
méter tengerszint feletti magasságon. 

Az egykori õstölgyes maradékaként
fennmaradt erdõ területe a mezõgazda-
ság következtében az idõk során szá-
mottevõen lecsökkent. A terület 1964-
ben lett magrezervátum, 1977-ben pedig
védetté nyilvánították, ezzel a Román

Akadémia fennhatósága alá került. A ko-
csányos, kocsánytalan tölgy és vörösfe-
nyõ fõfajokból álló erdõtömb összetéte-
le erdõrészletenként változik. Az üzem-
tervi adatok szerint 68 centiméteres átlag-
átmérõ és 31 méteres átlagmagasság jel-
lemzõ az állományra, a fák kora 25-125
év között változik, de vannak 200 éves-
nél idõsebb faegyedek is. 

Az erdõ természetes újulatként jött
létre, mára fokozottan védett terület, és
a gazdálkodás is ennek megfelelõen
alakul benne, turistautak nem találha-
tók a területen. Az ismertetõ után sétál-
tunk a gyönyörû erdõben és megcso-

dáltuk a több évszázados tölgyóriáso-
kat, majd az egykori kisvasút nyomvo-
nalán megérkeztünk az Öreg-tóhoz,
amelynek erõsen sós vize az évszak el-
lenére viszonylag meleg volt. Ezek után
indultunk szállásunkra, ahol a vacsorát
baráti beszélgetés követte.

Másnap reggel Felsõ-Visóra mentünk,
ahol a kocsikat a kisvasút állomásán
hagytuk és a Vasér-patak völgyében vo-
nattal Fainára utaztunk. Utunk elsõ része
magánerdõkön keresztül vezetett, majd
egy szépen faragott máramarosi kapu je-
lezte az állami erdõ határát. Kísérõnk Pé-
ter volt, a helyi erdészet kollégája, aki út-
közben sok érdekességet mesélt. A va-
sút 1933-ban épült meg, majd 1944-ben
károsodott a vonal, amit késõbb helyre-
állítottak. Különlegességként 1890-ben
Diósgyõrben gyártott síneket is felfedez-
tünk az egyik megállónk során. Ez az or-
szág legrégebbi, még mûködõ, és fa-
anyagszállításra használt erdei vasútja.
Az eredeti rendeltetését mi is megtapasz-
talhattuk, több fát szállító szerelvényt lát-
tunk, amely szállítmányonként mintegy
350 m3 rönköt mozgatott lefelé a völgy-
ben. A fát szállító vasúton a fékezést em-
berek végezték. 

Az erdész elmondása szerint napon-
ta két szerelvénnyel szállítanak ki fát. A
bükkösben végvágás áprilistól szep-
temberig nem végezhetõ, de gyérítés,
és a fenyvesekben bármilyen használat
egész évben engedélyezett. A területen
az évi csapadékmennyiség kb. 1800
mm körüli, amely a bükknek és a lucfe-
nyõnek is kedvez.

Az út felénél megálltunk, egy szépen
kiépített, padokkal, asztalokkal felsze-
relt pihenõnél elköltöttük ebédünket,
és egy vasúttörténeti kiállítást is meg-
nézhettünk.

Még egy múltban használt mûtárgyat
is láttunk, egy duzzasztót a Vasér-pa-
takon. Hajdanán a duzzasztott szaka-
szon vízre bocsátott faanyagot az át-
bukó, nagy sebességû vízzel egészen
Visóig szállították. A térségben egykor
tutajoztak is, a faanyagot és nem mel-
lékesen a sót egészen Szegedig szállí-
tották a Tiszán. A sínek mellett sétálva
több helyen, különösen a hidak kör-
nyezetében, rönkökbõl kialakított
partbiztosítást figyelhettünk meg a pa-
takmederben.

Fainán az erdészet felújított épüle-
tében kaptunk szállást. Régen egé-
szen kis falu volt, mára csak néhány
erdészeti lakásra és vendégházra kor-

látozódott az épített környezet.
A finom vacsora után felsétáltunk a

közelben álló római katolikus kápolná-
hoz, amelyet Árpád házi Szent Erzsé-
betnek szenteltek. A templom mögött
egy I. világháborús emlékmûvet emel-
tek az itteni harcokban elesett négy né-
met katona tiszteletére. 1923–1943-ig
egy kastély állt a kápolna mögött, ma
csemetekert található a helyén.

Harmadik nap reggel megnéztük a
közeli erdészeti csemetekerteket, luc-
és duglászfenyõket nevelnek bennük,
az asszonyok éppen kapálták a kismé-
retû, állomány közötti parcellákat.

A vasúttal visszautaztunk Visóba,
ahol kocsiba szálltunk és immár Béres
Istvánnal kiegészülve Rónaszék felé
vettük az irányt. Útközben megálltunk a
Rónai Erdészet 4-es termelési egységé-
ben kialakított 82 hektáros magrezervá-
tumban. A 110 éves állomány 500 méter
tengerszint feletti magasságon találha-
tó, 60%-ban kocsánytalan tölgy alkotja,
emellett bükk és gyertyán van jelen. A
fentebbi régiókban a tölgy-bükk arány
megfordul. Sétáltunk a 29 méter magas,
hosszú ágtiszta törzzsel rendelkezõ fa-
egyedek között. A helyi kollégák el-

Máramarosban járt a Közjóért Szakosztály

Az emlékmû az erdészet udvarán



mondták, hogy jövõbeni erdõmûvelési
feladatuk a gyertyán visszaszorítása és a
bükk gyérítése. A területen a bükk ter-
mészetesen újul, azonban a 90 évesnél
idõsebb egyedek faanyaga nagymér-
tékben álgesztesedik. A tölgy felújulását
mesterségesen segítik.

Következõ állomásunk a rónaszéki
vörösfenyõ rezervátumba vezetett, ahol
a 150-180 éves fák elérik a 47 méteres
magasságot. Egészen felemelõ érzés
volt a faóriások között megtapasztalni
az erdõ sajátos légkörét. Az egykor ülte-
tett állomány eredetileg Kárpátaljáról,
Técsõrõl származó csemetékbõl léte-
sült. A védett területen felkerestük a
„korelnököt”, a 320 évesnél idõsebbre
becsült, több mint másfél méter mell-
magassági átmérõjû kocsányos tölgyet,
és sorra fényképezkedtünk mellette.
Feltöltõdve a rendkívüli erdõk nyújtotta
élményektõl, már sötétben indultunk
vissza Rónaszékre, majd a szállásra.

Az utolsó elõtti nap reggel a Horgos-
pataki Erdészet területére vezetett
utunk. Muzac Florin erdõmérnök be-
mutatta az erdészetet és mesélt a kör-
nyezõ erdõkrõl. Az erdészet mintegy 12
400 hektár erdõterületet gondoz, ezen
belül az állami területek aránya 95%. El-
mondása szerint itt található Európa
legjobb minõségû jegenyefenyõje, mél-
tán híres róla ez a vidék. A másik külön-
legesség az UNESCO nyilvántartásába
javasolt kvázi õserdõ, amely egy össze-
függõ, 1440 hektáros védett erdõtömb-
ben található. A vulkáni, metamorf kõ-
zeten kialakult erdõ legnagyobb részét
bükk alkotja, némi fenyõ eleggyel.
Ezek után egy erdei úton vágtunk neki
a terepnek. Útközben megálltunk egy
borvízforrásnál és megkóstoltuk az ás-
ványi anyagokban gazdag vizet.

Az „õserdõhöz” érve a hat éve készült
tanösvény mentén haladtunk, amely egy
60 hektáros erdõtömböt tár fel. A rendel-
kezésre álló idõre való tekintettel a tanös-

vény elsõ négy ál-
lomását jártuk vég-
ig, ám így is teljes
képet kaptunk az
erdõ céljáról, jelen-
tõségérõl, az általa
képviselt értékek-
rõl. Az erdõ nem
õserdõ a szó szo-
ros értelmében,
csak nagyon idõs,
több száz éves fae-
gyedekbõl áll. A
két évvel ezelõtti
védetté nyilvánítá-
sáig ugyan némi

erdészeti beavatkozás történt, de a ter-
mészetes folyamatokat semmi nem aka-
dályozta. Az UNESCO területté való be-
sorolás – eredményessége esetén Romá-
nia elsõ ilyen besorolású területe lenne –
feltétele többek között, hogy az erdõ
csak természetes módon újulhat meg,
nem tartalmazhat idegenhonos, telepí-
tett fajokat, ugyanakkor legyenek benne
haldokló példányok, minden korosztály
képviselve legyen, legalább öt, vagy
több szintbõl álljon, fellelhetõek legye-
nek benne a holtfa különbözõ formái.

Ez utóbbi kritériummal összefüggés-
ben kísérõnk kiemelte, hogy a holtfa a
helyi körülmények között különösen fon-
tos az erdõ természetes megújulása szem-
pontjából. Az évi 1400 mm körüli csapa-
dék, és a telente kialakuló vastag hóréteg
ugyanis megnehezíti a kellõ újulat kiala-
kulását, ezért döntõ jelentõségû az el-
bomló faanyagból keletkezõ táptalaj elsõ-
sorban a jegenyefenyõ megújulásában. A
különbözõ bomlási stádiumban lévõ álló
és fekvõ holtfa emellett az emlõsök, ma-

darak, rovarok és gombák számára is nél-
külözhetetlen, hozzájárulva a biodiverzi-
tás fokozásához, az erdõ természetes el-
lenálló képességének kialakulásához. Jel-
lemzõ az erdõ szerkezetére, hogy az alsó
lombkoronaszintben egy kidõlt, 15 centi-
méter átmérõjû fát 100 évesnek határoz-
tak meg.  A tanösvény harmadik állomá-
sán pedig egy kidõlt, másfél méteres át-
mérõjû jegenyefenyõt láthattunk, amely a
mérések szerint csaknem 30 m3 bruttó fa-
mennyiséget tartalmaz.

A negyedik állomáson a 2012-ben ki-
jelölt egyhektáros mintaterületet nézhet-
tük meg, amely hûen mutatja a nem
mindennapi jellemzõket. A kutatások
során a 6 centiméter feletti állományt fel-
vették, és az országos átlag 256 m3/ha
élõfakészlet helyett itt elképesztõen
nagy értéket, 1207 m3/ha élõfakészletet
találtak, emellett 150 m3 holtfát.

Az „õserdõben” tett séta után Márama-
rosszigeten meglátogattuk a Börtönmú-
zeumot. 1897-ben épült köztörvényes
börtönként, majd 1948-tól politikai bör-
tönként mûködött. Rengeteg értelmiségit,
diákot, politikust, katonatisztet, görög és
római katolikus papot börtönöztek be és
sokan közülük nem kerültek ki élve. A

fogvatartottaknak állít emléket a három
szinten, az egykori cellákban berendezett
kiállítás, rengeteg korabeli újságcikkel,
fényképpel, visszaemlékezéssel.     

Utolsó nap reggel elbúcsúztunk ven-
déglátóinktól, Dobó István szakosztály-
elnök megköszönte Béres István erdé-
szetvezetõnek a kiváló szakmai progra-
mot és a baráti fogadtatást, majd kölcsö-
nös jókívánságok után hazaindultunk. 

Miklós Tamás
szakosztálytitkár
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Béres István bemutatja a magrezervátumot

A csapat az „õserdõben”
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Az Erdésznõk Országos Találkozóját immár több mint ne-
gyed évszázada rendezik meg, alkalmanként az ország
más-más erdõs tájain. 2016. október 13-14-én a Vértesi
Erdészeti és Faipari Zrt. volt a házigazdája a Tata és kör-
nyékén szervezett egyesületi rendezvénynek, ahol a vérte-
si és a gerecsei erdõk vonzásában tölthettek el az erdész-
hölgyek két emlékezetes napot.

Szálláshelyünk az Olimpiai Edzõtábor volt a szép fekvésû Ta-
tai-tó közelében. A kora délelõtti rövid regisztráció és a gyors
felfrissülés után buszokra szálltunk, és Pusztavámra indulva
kezdõdött a szakmai programsorozat. 

Elsõ utunk a Malomerdõ Panzióba vezetett, ahol Kocsis Mi-
hály vezérigazgató, Pintér István, a Pusztavámi Erdészet igaz-
gatója és Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület fõ-
titkára köszöntötte az erdésznõket. Az „Isten hozott!” koccintá-
sok után gyorsan elfogyasztottuk a gulyásleves és pogácsa al-
kotta ebédünket, hogy kezdõdhessenek a terepi programok. 

A Pusztavámi Erdészet a Vértes nyugati és a hegyvidék
északra lefutó kedvezõ termõhelyi adottságú területein, mint-
egy 6741 hektáron gazdálkodik. Az erdõterület zömén termé-
szetszerû állománytípusok találhatók. Az évente kitermelt fa-
anyag 20-22 ezer nettó m3 kö-
zött változik. Legjellemzõbb
választékok a rönk és egyéb
fûrészipari alapanyag (31%),
a papírfa és rostfa (28%), va-
lamint a tûzifa (39%).

Az erdészet saját fûrészü-
zemmel rendelkezik Puszta-
vám községhatárban, mintegy
7,5 hektár területen, rönktér-
rel, gyártócsarnokkal és kész-
árutérrel. A fafeldolgozás fõ-
fajai a cser, tölgy, bükk, de
emellett akácot, kõrist és hár-
sot is megmunkálnak. Évente
nagyságrendileg 7-10 000 m3

faanyagot dolgoz fel az üzem, 50 dolgozó foglalkoztatásával.
Alapanyagként elsõsorban saját termelésû faanyagot használ-
nak, de az egyre növekvõ igények kielégítésére faanyag-fel-
vásárlás is folyik. A bejárás során betekintést nyerhettünk a fû-
részüzemben folyó munkafolyamatokba, mûködés közben
láthattuk a rönkhasító szalagfûrészt, és a készáruteret is meg-
tekintettük.

Az erdészet újonnan átadott gyümölcsfeldolgozójába is ellá-
togattunk. Jelenleg csak vásárolt alapanyagokból dolgoznak,
de az ültetvényeik termõre fordulása után saját termesztésû
gyümölcsöket is befõznek majd. Az idei feketebodza-lekvár-
ból kaptunk is egy-egy üveg kóstolót.

Az erdészet mûködteti a Vajda János Erdészeti Erdei Isko-
lát, ahol Pintér István és Varga Csilla erdei iskola vezetõ a

helyben folyó környezeti ne-
velési munkát ismertette.

Ismét buszra szállva, hogy
a Pátrácosi õsbükkösbe in-
dultunk. A Pusztavám 40 A és
40 H erdõrészletek között áll-
tunk meg, ahol Laki Balázs
erdõmûvelési mûszaki vezetõ
mutatta be a természetszerû
erdõgazdálkodás helyi mód-
szereit, kihívásait, a bükkös,
cseres-kocsánytalan tölgyes
állományok természetes
úton, magról történõ felújítá-
sának szakmai feladatait.

A terepi bemutatók után a
vacsorával egybekötött baráti találkozó következett, ahol dr.
Bitay Márton Örs állami földekért felelõs államtitkár, Kocsis
Mihály vezérigazgató, Michl József, Tata város polgármestere
és Kiss László, az Egyesület általános alelnöke köszöntötte a
megjelent erdészhölgyeket.

A másnapi elsõ programpontunk a Vértesi Erdõ Zrt. köz-
pontjának bemutatása volt, vezérigazgatói kalauzolás és rö-
vid elõadás kíséretében, amely a társaság mûködését, gazda-
sági mutatóit vázolta fel. Érdekességként megnéztük az Erdei
delikátesz boltot is, amelyben hazai termelõktõl származó
kézmûves áruk kerülnek a polcokra. Lehetõségünk nyílt vá-
sárolni is ezekbõl. 

A találkozó záró programjaként a Turul Parkerdõben jár-
tunk. Mivel nagyon szelesre fordult az idõ, a Turul-szobor rö-
vid ismertetése után indultunk is vissza a szállásunkra ebé-
delni, majd a házigazdáinktól és a vértesi, gerecsei erdõktõl
elbúcsúzni. 

Köszönjük a szervezést a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.-nek
és az Országos Erdészeti Egyesületnek. Jövõre találkozunk!

Szöveg: Farkas Zsuzsanna, OEE Szombathelyi HCs;
Nagy László

Kép: Nagy László

EGYESÜLETI ÉLET

Tatán találkoztak az erdésznõk



Erdészeti Lapok CLI. évf. 12. szám (2016. december)446

Az Országos Erdészeti Egyesület Ba-
ranya Megyei Helyi Csoportja szep-
tember végén a szomszédos Papuk-
hegység erdõgazdálkodását bemu-
tató tanulmányúton vett részt. Hir-
mann Antal, a helyi csoport elnöke
segítségével sikerült erdész-baráti
kapcsolatot találni a helyi erdészeti
egyesület Nekcsei Helyi Csoport el-
nökével, Darko Mikicic kollégával.
A horvát erdészekkel régi kapcsola-
tot ápolnak a baranyai erdészek.

A Pécsrõl induló 20 fõs csoport alig kétó-
rás mikrobuszos utazást követõen talál-
kozhatott újra a horvát vendéglátás és ba-
rátság közvetlenségével. Raholcán (hor-
vátul Orahovica) a Èaèinci Erdészet igaz-
gatója fogadott bennünket. Köszöntõ
szavait és horvát kollégáinak bemutatá-
sát követõen, részletesen ismertette a
Hrvatske Šume 16 erdõgazdasága közül
a 73 000 hektár erdõterületen gazdálko-
dó Našice-i erdõgazdaságot, valamint az
erdõgazdaság 9 erdészete közül a ven-
déglátó Èaèinci Erdészetet, elsõ megál-
lónk helyszínét.

A Èaèinci Erdészet közel 8000 hektá-
ron tevékenykedik, 3 erdõgondnokságá-
ban évente összesen 50 000 m3 faanyagot
termelnek ki, jellemzõen gyertyános-ko-
csánytalan tölgyes állományokból.  A Gaj
1a erdõrészlet 25 hektáros  ötéves folya-
matban lévõ erdõfelújításában sétálva
vendéglátóink elmondták, hogy a végvá-
gást az akkor 120 éves erdõrészletben a
több mint 70%-ban megjelent természe-
tes kocsánytalan tölgy-, és bükkújulatra
végezték el. A kitermelt 11 000 m3-t a jó
minõségû, kisbuszainkkal is jól autózha-
tó makadám feltáró úthálózaton szállítot-
ták el. A hazai szakemberek számára kis-
sé „magára hagyottnak” tûnõ, a Gaj 1a 25

hektáros erdõrészletet is magában fogla-
ló, mintegy 110 hekáros erdõfelújítási
tömbben három évük van a siker biztosí-
tására. 

A túlápoltnak nem nevezhetõ vágás-
területen az alacsony vadlétszámnak kö-
szönhetõen nagyon szépen felújult ko-
csánytalan tölgyes területeket járhattunk
be. A helyi szakemberek véleménye sze-
rint az állományt 2-3 évente ápolják,
ezen munkák során a kocsánytalan töl-
gyes részeknek folyamatos elõnyt bizto-
sítanak a gyorsan növõ elegyfafajokkal,
vágásnövényekkel szemben, a bükkös
részeket nem ápolják. 

A szükséges pótlást makkvetéssel vég-
zik, kerítés nélkül. Kocsánytalan tölgy
esetében 5 mázsa makkot vetnek hektá-
ronként, amelybõl a 7-10 000 csemetét kí-
vánják biztosítani hektáronként. Kéré-
sünkre megnéztük a szomszédos 100
éves Gaj 21-es tag erdõállományát, mely
vendéglátóink elmondása szerint fafaj-
összetételében hasonló az elõzõekben
bejárt erdõfelújítás anyaállományáéhoz.

Ezen bükkelegyes-gyertyános-kocsányta-
lan tölgyesekben már mindenütt jelen van
a jó borítottságú kocsánytalan tölgy-, és
bükkújulat. A szakszerû erdõkezelés foly-
tán kialakított jó szerkezetû, szintezettsé-
gû állományt párás szemekkel néztük.

Második megállónknál láthattuk a Gaj
23 tag 52 hektáros, 13 éves, sûrûség élet-
fázisú gyertyános-kocsánytalan tölgyes
faállományt, amelyben tisztítási munká-
latokat mutattak be. Ebben a korban a jó
minõségû tölgyekbõl hektáronként né-
gyet-ötöt különös figyelemmel nevel-
nek. A tanulmányút helyszínein minde-
nütt kiemelt figyelmet fordítanak az in-
vazív fafajok visszaszorítására.

Késõbbi megállóink során teljes képet
kaphattunk a hazánktól nem oly távoli
vágásos erdõgazdálkodás fokozatos felú-
jításainak fázisaiból. Magyarországi vé-
dett területen „edzõdött” szemeinknek a
Gaj 15-17 erdõtagok – néhány év különb-
séggel – egybevágott, 110 hektáros vég-
használati területe nyitott új dimenziókat.

Látogatásunk utolsó helyszínéül ven-
déglátóink a Dráva-síkból 600-900 mé-
ter magasságig kiemelkedõ 85 kilométer
hosszú, 10-30 kilométer széles Papuk-
hegységben található Jankovac vendég-
házát választották, amely Drenovac
(Darnóc) község felõl a Kovaèica-patak
völgyébõl felkapaszkodó erdészeti úton
közelíthetõ meg. A turistaház északi fe-
lén látható a szemet gyönyörködtetõ
Jankovacki-patak vízesése. A környék
Naturpark révén jelentõs rekreációs
központként üzemel, hazautazásunk
elõtt ennek gyümölcsét, valamint gaszt-
ronómiáját élvezhettük a baráti beszél-
getés keretében. 

Szöveg: Ifj. Partos Kálmán
Fotók: Schrem Gábor, Pálffy Norbert

EGYESÜLETI ÉLET

Tanulmányút a Papuk-hegységben
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Késõbb – akár még napjainkban is –
hallhattuk, hogy „ti erdészek maradiak
vagytok”. A maradiság negatív fogalom.
Tudjuk, inkább elõnybe kell helyez-
nünk a haladást, a fejlõdést. Csakhogy,
aki ránk süti a maradi jelzõt, az összeté-
veszti ezt a hûséggel. 

A hûség nem maradiság. A hûség fo-
galma nekünk szent, bennünket több-
szörösen köt a szakunkhoz, a hagyo-
mányainkhoz, az alma materhez és a
menekülõ Akadémiát befogadó leghû-
ségesebb városhoz, Sopronhoz. Nem
elhallgatva, hogy Sopron e megtisztelõ
jelzõjéhez szükséges volt a frissen oda-
költözött hallgatók – halálos áldozatot
is szedõ – hõsies helytállására, harcára.

Mindez azért jutott eszembe, mert a
Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Taná-
csa (Tanács) 16 fõs csoportja szeptem-
ber végén az ÉSZAKERDÕ Zrt.-nél
olyan kétnapos programon vehetett
részt, ahol tetten érhetõ volt a hagyo-
mánytisztelet, az erdészbarátság, s az
idõs kollégák iránti megkülönböztetett
figyelem, a hûség. Nagy értékek ezek
ma. Szavakban igen nehéz is visszaadni
az érzéseket, melyek ott hatalmukba
kerítettek, s amelyek hosszú idõn át
elevenen tartják az emlékeket.

A kétnapos tanulmányutat Cserép Já-
nos szeniortársunk szervezte, aki ko-
rábban 25 éven át volt az Rt. vezérigaz-
gatója. A rendezvény bõvelkedett szak-
mai, kulturális és kollegiális elemekben.

Akinek az elõkészítést és a mindvégig
való gondoskodást köszönhetjük, aki a
„háziasszonyunk”  volt, Rencsiné Ágh
Márta, a Társaság Humánpolitikai Osz-
tályának vezetõje.

Elsõ utunk a Diósgyõri várba veze-
tett, ahol Bózsó Gyula fogadott ben-
nünket, a Társaság Mûszaki Osztályá-
nak a vezetõje. A kitûnõen felkészült,
sokoldalú fiatal kollégánk otthonosan
mozgott a Társaság egészét érintõ téma-
körökben éppúgy, mint Miskolc és kör-
nyéke társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis kérdéseiben. A felújított várban tett
látogatás nagy élmény volt, köszönhe-
tõen Nagy Lajos király távollétében ud-
varhölgyének, aki korhû öltözékben és

hanghordozással – nagyon kulturált
módon, nem vásári stílusban – kalau-
zolta végig a „vendégségbe érkezett
élemedettebb korú nemes urakat”.

Következõ program a Miskolchoz
legközelebb esõ Csanyiki Erdõház Er-
dészeti Erdei Iskola megtekintése volt,
ahol otthoni ízeket varázsoltak a hely-
ben készült ebédhez – a gyermekeknek
nagyszüleink idejére emlékeztetõen
hirdetett, de nekünk inkább – saját
gyermekkorunkat felidézõ berendezési
tárgyakkal övezett környezetben. E
helyszínen megtisztelte csoportunkat
Bak Julianna közgazdasági vezérigaz-
gató-helyettes, akitõl átfogó, általános
és friss adatokat kaptunk a Társaság
gazdálkodásáról. 

Az ebéd utáni kávéra várva is folytatta
a tájékoztatást Rencsiné Ágh Márta osz-
tályvezetõ, a Társaságnál folyó erdei is-
kolákról, a kialakított képzési módokról,
majd a bemutató- és foglalkoztató ter-
mekben Molnár Nikolett programvezetõ
és munkatársa, Bartók Csilla is bekap-
csolódott az ismertetésbe. Életszerû és az
erdei iskolai filozófiájuk tömör megfogal-
mazását adja jelmondatuk: „Tantermünk
az erdõ, tanítónk a természet!”

A természet tapintható megismerésé-
hez, szeretetére neveléséhez nem az
oktató, számon kérõ módszert válasz-
tották. Az ismereteket játékokba, köz-
vetlen élményekbe rejtve igyekeznek
átadni a gyermekeknek – nem kis örö-
mükre, sok sikerrel.

Délután a közjóléti és erdei mûvelõdé-
si létesítményeket kerestünk fel Bózsó
Gyula barátunk kalauzolásával Lillafüre-
den. Az elsõ látványosság a kilencvenedik
évét túlhaladó Lillafüredi Állami Erdei
Vasút felújított lillafüredi állomásépülete
volt, úgy is mint Ökoturisztikai Központ, a
benne elhelyezett vasúttörténeti kiállítással. 

Bózsó kollégánk ismét remekelt, ál-
talános tájékoztatást adott az erdei vas-
utak eredeti rendeltetésérõl, szükséges-
ségérõl és építésérõl. Részletesen szólt
a Társaság által üzemeltetett két erdei
kisvasútról: a Lillafüredi Állami Erdei
Vasútról, melynek eredeti fõvonala – a
Szinva-völgyi Erdei Vasút – mellett mû-
ködtetnek egy parasznyai mellékvona-
lat, ez utóbbin menetrend szerinti jára-
tok nem közlekednek; valamint a Pál-
házai Erdei Vasútról, s az utóbbi idõben
igen közkedvelt vasúti programokról. 

A bemutatóteremben Magyarország
14 erdei kisvasútját ismertetõ tablókat is
elhelyeztek. A múzeumi bemutatóhoz
kiegészítéseket fûzött Wagner Tibor, dr.
S. Nagy László és Varga Béla szeniortár-
sunk.  

A környéken tett séta során további
közjóléti objektumokról hallottunk, a
környék turisztikailag és kulturális érte-
lemben is érdekes emlékhelyeit ismer-
hettük meg, és szobránál szántunk né-
hány percet József Attilára, aki 1933-
ban Lillafüreden tartózkodott az Írók
Gazdasági Egyesületének kongresszu-
sán, ahol a lenyûgözõ táj, s nem utolsó-
sorban Marton Márta szépsége ihletésé-
re megírta a világirodalom egyik leg-
szebb szerelmes, Óda címû versét.

A lillafüredi program befejeztével a
Varbó-Fónagysági Bagoly-Vár Erdészeti
Erdei Iskola felé tartottunk, ahol a szál-
láshelyünk is volt. Megszakítottuk utun-
kat a parasznyai szárnyvonal Mahóca
megállójánál. 

EGYESÜLETI ÉLET

A hûség nem maradiság
Volt idõ, amikor az erdészeket reakciósnak nevezték. Valljuk be, titkolt büsz-
keséggel töltött el bennünket ez a „megbélyegzõ” jelzõ, azzal együtt is, hogy
emiatt közel félszáz — zömében végzés elõtt álló — erdõmérnök-hallgatót el-
távolítottak az egyetemrõl. 
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Ott találkoztunk a Kelet-bükki Erdé-
szeti Igazgatóság vezetõjével, Váradi
Gábor erdészeti igazgatóval elõször.
Még a délutáni témához igazodóan
részletes beszámolót hallhattunk az er-
dei vasúti programokról: a Mikulás-vo-
natról, melynek 2015-ben 20 000 láto-
gatója volt. De indítanak járatokat a leg-
különfélébb témákhoz kapcsoltan:
szarvasbõgést hallgató vonatozás, fotó-
vonat, dallamvonat, lombhullató, nyár-
köszöntõ vonatozás stb. További sza-
badidõs és gyermekfoglalkoztatási le-
hetõségek közül választhatnak az ér-
deklõdõk: erdei iskolai foglalkozások,
Andókuti-erdei tanösvény stb. 

Megérkezvén a Fónagysági Erdészeti
Erdei Iskolába, a szállásfoglalás, ágyazás
volt az elsõ foglalatosságunk a tágas, szé-
pen berendezett szobákban. Ezt követõen
a szabadtéri tanteremben „megvizsgáltuk”
ki mit hozott otthonról, s minõsítettük a
helybéli felhozatalt. Volt mit vizsgálni.  

A bõséges és ízletes vacsorát követõ-
en vette kezdetét a baráti találkozó, az
egyik legkedveltebb része ezeknek az
alkalmaknak. Azért is kedvelt program-
rész, mert itt protokoll nélkül, az erõtel-
jesebb hang, vagy a kiharcolt szó jogán
mindenki részt vehet a beszélgetésben,
s ha a hangulat úgy hozza, egy-két sel-
meci nótát is elénekelünk. A véget nem
érõ esti emlékezéseknek csak a ko-
runkból is adódó testi fáradtság szab
határt, talán legtovább a tarokkasztal
mellett ülõk tartanak ki.

A második nap a szakmai progra-
mok jegyében telt el. Reggeli után Vára-
di Gábor erdészeti igazgató és Juhász
Péter mûszaki vezetõ gondjaira bíztuk
magunkat. Átfogó képet kaptunk az er-
dészet adottságairól, gazdálkodásáról, s
az újnak számító elhelyezésének törté-
netérõl. Két helyszíni bemutató tette fe-
lejthetetlenné a napot.

Elsõként megtekinthettük azt a hely-
színt – Gór Lajos kerületvezetõ erdész

közremûködésé-
vel – ahol a 2008.
október 30-án, a
Felsõtárkány térsé-
gében kialakult
tornádó, Bánkúton
áthaladva csapott
le a Kelet-bükki
Erdészeti Igazga-
tóság erdeire és 10
kilométer hosszú-
ságban, 20-tól 400
méteres szélesség-
ben mindent ta-
rolt. Mintegy 60
hektáron 20 ezer

m3 faanyag feküdt a földön és egymás
hegyén-hátán a legnagyobb kuszaság-
ban. Négy hónap állt rendelkezésre a
fokozottan védett területen a faanyag
mentésére és a rehabilitációra úgy,
hogy közben állandó harcot kellett vív-
ni a hatósági engedélyekért. Szerencsé-
re igen jó makktermés volt abban az
esztendõben, így csak 5-6 hektárt kel-
lett mesterségesen felújítani. Nyolc év
elteltével már megnyugtató kép tárult a
szemünk elé. 

A második helyszínen – Kormos Fe-
renc kerületvezetõ erdész kolléga jelen-
létében – a 2014. december 2-án kezdõ-
dött hatalmas jégtörés nyomait láthat-
tuk, s hallhattuk Váradi igazgató beszá-
molóját a félelmetes természeti jelenség
kialakulásáról és hatásairól. 

A rendkívüli helyzet veszélyes is
volt. Öt napon át
dõltek, törtek a
fák. Sok helyen, a
dominóelv alap-
ján a magasabb
részeken 2-3 fa ki-
dõlt, s ez a völgy
aljáig sorba dön-
tötte egyre széle-
sedõ sávban az
erdõt. Minden –
egyébként is jeges
– utat elzártak a
kidõlt fák Lillafü-
redtõl Varbóig.
Elõször az utakat
kellett járhatóvá
tenni, majd abban
a 15-16 erdõrész-
letben a kármen-
tés következett. Ahány helyszín, annyi
helyben kitalált módszerrel. Megnehe-
zítette a mentést, hogy nem lehetett
erdei rakodókat kialakítani, szinte
közvetlenül a teherautóra kellett kikö-
zelíteni a faanyagot. Kb. 2000 m3 fa-
anyag mentésérõl volt szó, de meg

kell hagyni, hogy a hatóságok sokkal
inkább együttmûködõek voltak, mint
a korábbi esetben. 

A rendkívüli helyzetek rendkívüli ér-
tékesítési gondokat is produkáltak és
természetesen rendkívüli bevételeket
is, így sikerült forrást teremteni a feltáró
hálózat fejlesztésére, korszerûsítésére.

A terepi bemutatót követõen Zay
Adorján vezérigazgató tisztelte meg
rendezvényünket, nagy felelõsséggel
végzett igen sok munkája mellett szakí-
tott idõt a szeniorokkal való találkozás-
ra, s így a fónagysági házban szervezett
ebéd alkalmával mondhattunk köszö-
netet a háziaknak a lehetõségért, a ven-
déglátásért. 

A program valamennyi részében a
legnagyobb gondosságot tapasztalhat-
tuk, felejthetetlen élmény volt a szak-
mai bemutatók megválasztása. Dicsé-
retre méltó eredményeit láthattuk a na-
pi „rutin” feladatoknak, az ifjúság
egészséges életfelfogásra nevelése, a
természet megismerése, befogadása ér-
dekében tett erõfeszítéseknek. Különö-
sen érdekes volt a bemutatónak az a ré-
sze, amikor az erdõt ért hatalmas károk
leírását, a válsághelyzet felszámolására
tett lépéseket ismerhettük meg és lát-
hattuk a hatásukra kialakult mai erdõ-
képet. Ezek a nem várt események te-
szik igazán próbára a szakmai és embe-
ri rátermettséget. 

A helyiek kiválóra vizsgáztak. Ismé-
telten köszönjük a szervezésben, meg-

valósításban részt vett valamennyi
„északerdõsnek” az áldozatos munká-
ját, a barátságot, gratulálunk a munka-
helyi közösségnek az elért eredmé-
nyekhez!

Halász Gábor elnök
Fotók: Mohai Elek

EGYESÜLETI ÉLET
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Ismeretségük legkorábban az 1880-as
évek elejére vezethetõ vissza. Amikor
1888-ban Benedek Elek írásaiban elõször
tesz említést Bedõ Albertrõl, látható,
hogy már régebb óta ismerik egymást. 

Országgyûlési képviselõként egy fel-
vidéki utazása alkalmával Libetbányán,
a régi városháza hivatalszobáit járva, a
királyi pár arcképe mellett Bedõ Albert
olajfestésû képét fedezi fel: „– Nini,
hisz ez Bedõ! – kiálték fel önkéntelen a
nem éppen hû arczkép láttára. – Igen,
– mondták, – ez õ, hálából festettük le a
mért a kincstár és a város közt hosszas
idõn át folyt erdõpörnek véget vetett.”
Nem sokkal késõbb Bedõ Alberttõl ka-
pott egy üzenetet: Liptóba megy erdõt
vizsgálni, nem tart-e vele? „Nem csak
egyszerûen az utazás gyönyörûsége in-
gerelt, de a gondolat is, hogy oly ember
társaságában utazhatom, ki ismeri az
erdõ titkait, ki oly féltékenyen szeretõ
gonddal õrzi és dajkálja hazám erdeit,
mint anya a gyermekét s kitõl tudtam
elõre – egy nap alatt többet tanulok az
erdõ gazdasági tudományából, mintha

laikus gyámoltalanságommal végig
bujnék egy egész erdészeti könyvtárat”
– írta utazási élményeit megörökítõ
cikksorozatában Benedek Elek. 

Liptóújvárra mentek, az erdõõri isko-
lát nézték meg, hol Bedõ két és fél na-
pon keresztül „examinált”, azaz vizsgáz-
tatott, közben bejárta Benedek Elekkel s
állandó kísérõjével és fogalmazójával,
Kondorral a Fekete-Vág völgyét, a kör-
nyezõ erdõket és erdészlakokat, min-
denhol nagy szeretetre és meleg fogad-
tatásra találva. Ismeretségük, jó kapcso-
latuk az egyesület révén megmaradt ak-
kor is, amikor Benedek Elek már nem
volt képviselõ, hanem csak egyszerû új-
ságíró és szerkesztõ.

Néhány évvel késõbb egy lepkeraj
telepedett meg Magyarország egyik er-
dõségében és nagyon gyorsan elszapo-
rodott, felemésztve maga körül a növé-
nyi életet, elsorvasztva a fákat. A lepke
tudományos neve Lymantria mona-
cha, azaz apácalepke. Ez a 4-4,5 centi-
méter nagyságúra megnövõ lepke igen
kártékony és szaporulatával, falánksá-
gával hatalmas erdõségek elpusztításá-
ra képes. Benedek Elek így írt a várha-
tó veszélyrõl 1891 augusztusában: „Ret-
tenetes csapás fenyegeti Magyarország
erdõségeit. Az apácza nevû pusztító ro-
var, mely eddig különösen Bajoror-
szágban okozott milliókra menõ káro-
kat s juttatott koldusbotra számtalan
erdõbirtokost: ez évben fölbukkant az
erdélyrészi havasokban is s egyes erdõ-
részeket már félelmetesen meglepett…. a
kincstári erdõkben s egyes magántulaj-
donosok erdeiben tavasz óta folyik a
küzdelem az erdõgyilkos rovarok ellen,
melynek milliárdjai pusztítanak leta-
rolván a szép zöld leveleket, kiszívva az
életnedvet az égnek meredõ fenyõóriá-
sokból.” 

Magyarországon elõször a görgényi
fenyvesekben pusztított nagyobb mér-
tékben, majd egy raj elszaporodott Er-
dély keleti részén, nagy károsítást vég-
zett az erdõségekben, de szerencsére

nem olyan óriásit, mint abban az idõ-
ben Bajorországban, ahol a védekezés-
re 20 millió márkát költöttek, és így is
hatalmas erdõségek vesztek oda. A fa
mint kincs és mint vagyon sokkal nyil-
vánvalóbb volt akkoriban – sokkal töb-
ben éltek belõle. 

Hogy Magyarországon nem követke-
zett be az erdõk s ebbõl következõleg
emberek ezreinek a katasztrófája, nagy-
mértékben köszönhetõ Bedõ Albertnek
és munkatársainak, akik szorgosan
pusztíttatták ezt a lepkét és annak her-
nyóját, petéit. „A laikus közönségnek sej-

telme sincs arról, hogy csak két év elõtt is
mily rettenetes csapást hárított el Bedõ
Albert az õ lelkes gárdájával Magyaror-
szág erdõségeirõl. Ha õ és gárdája résen
nem állnak s a szó igaz értelmében éjjel-
nappal nem küzdenek az erdõk ismeret-
len gyilkosa az »apácza« ellen: az erdõk-
ben gazdag Erdély most a szomorúság ,
a szegénység országa volna. Ez hõsi
küzdelem volt. Láttam tanuja voltam.” –
írta Benedek Elek 1893-ban a Magyar
Hírlap munkatársaként.

1891 augusztusában a két székely,
Bedõ Albert és Benedek Elek a görgényi
havasokban találkoztak, az Apácza-lep-
ke (apácalepke) hozta fel õket ide és az
ellene való tenni akarás: „oly szerencsés
voltam, hogy épp egyidõben értem a gör-
gényi havasok közé Bedõ Albert fõerdõ-
mesterrel, a ki ez évben már másodszor
járt itt, hogy megtegye a szükséges intéz-

SZAKMAKULTÚRA

Két székely és az Apáca 
Benedek Elek és Bedõ Albert

A 19. század vége felé két székely Budapesten találta meg a boldogulást, hi-
vatása kiteljesedését, de lélekben mindig hazavágytak. Egyik újságíró lett, a
másik erdész. Mindketten szerették a fákat és az erdõt, mindkettõ kiérdemel-
te a faültetõ címet, és mindketten voltak valamikor országgyûlési képviselõk.
Mindkettõ tenni, segíteni akart népének, sorstársainak. Segíteni akarásukra,
céljuk elérésére találtak egy szervezetet, az 1875-ben alakult Székely Mûve-
lõdési és Közgazdasági Egyesületet. 

Benedek Elek Bedõ halálának idejében
(Forrás: OSZK)

Bedõ Albert akadémiai portréja
(Forrás: MTA)
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kedéseket”. Ki-ki a saját tollával – a saját
lapjában – és más eszközökkel is küz-
dött, ott akartak lenni a sûrûjében és ten-
ni valamit az erdõk s ezáltal az ebbõl élõ
emberek megmentése érdekében. Be-
nedek Elek napokon keresztül munkál-
kodott együtt Bedõ Alberttel és csapatá-
val, tudósításaiban Bedõ Albert tanácsait
megfogadva hívta fel a figyelmet a külö-
nös veszélyre és az ellene való védeke-
zési, megelõzési lehetõségekre.

A régi jó ismerõsöket a közös munka
szorosabb barátságba fûzte. Bedõ Al-
bert erdészeti szolgálatának 25 éves ju-
bileumáról írt tárcáját így kezdi Bene-
dek Elek: „Felejthetetlen szép napok
emléke elevenedik meg lelkemben, leír-
ván e nevet: Bedõ Albert. Úgy tetszik ne-
kem, mintha fenyõillat áradna szét
szobámban s hallanám a rengeteg
fenyvesnek zúgását. Ott vagyok, ott, új-
ra, érzem balzsamos illatát a karcsú fe-
nyõnek, hallanám a rengeteg fenyves-
nek rejtelmes zúgását.”

1896-ban, nyugdíjba vonulása után,
Bedõ Albert képviselõnek jelöltette ma-
gát, s Benedek Elek támogató írást je-
lentetett meg saját lapjában a tanítók és
tanárok közt népszerû Nemzeti Iskola
hasábjain: „A mostani képviselõválasz-
tásnál feltûnõ sok miniszteriális képvi-
selõ jelölt, de ugyancsak kevés köztük
az oly egyén, kitõl többet lehetne várni,
mint a szavazatok számának szaporí-
tását. Szinte jól esik látni egy régi érde-
mes ember nevét a minõ Bedõ Albert
orsz. fõerdõmester a földmívelési mi-
nisztérium államtitkára. Bedõ Albert,

mint szaktudós is
országos nevet
szerzett magának…
Az õ képviselõje-
löltsége érdekel
minket is, mert hi-
vatalos állásában
jelentékeny része
volt az erdészeti és
földmíves szakis-
kolák fejlesztésé-
ben s nem egyszer
volt alkalmunk
meggyõzõdni a
közoktatás ügye
iránt való lelkes
érdeklõdésérõl. Ez
a körülmény s
egyéniségének ne-
messége, kiválósá-
ga késztetnek min-
ket arra, hogy az õ
politikai pártállá-
sára való tekintet
nélkül felhívjuk az

apatni kerület tanítóit Bedõ Albert tá-
mogatására…”

Nem sokkal késõbb Bedõ Albertet
választották meg a Székely Mûvelõdési
és Közgazdasági Egyesület elnökének –
és látta el ezt a feladatát is több mint egy
évtizeden keresztül. (Korábbi elnökök
voltak többek közt gróf Mikó Imre, And-
rássy Gyula miniszterelnök és Haynald
Lajos kalocsai érsek is). Hamarosan,
1898-ban, Bedõ Albert elnöklete alatt,
Benedek Eleket választották az egyesü-
let titkárává. Munkálkodásuk során el-
sõsorban a szülõföldjüket elhagyó, fõ-
leg a fõvárosban megtelepedõ székely
inasfiúk helyzetével és ügyeikkel foglal-
koztak. Tervbe vették és tárgyalásokat
folytattak egy Székely Otthon létrehozá-
sára Budapesten, ahol szállást és élel-
met kaphattak volna ezek a fiúk, de tá-
mogattak pénz- és könyvadománnyal
székelyföldi iskolákat és osztottak ott ta-
nulmányi ösztöndíjakat és jutalmakat is.
Törekedtek a székelyföldi mûvelõdés
elmélyítésére és próbálták a Székelyföld
problémáira irányítani a politikai és gaz-
dasági szereplõk figyelmét.

1901-ben együtt indították a székely-
ség érdekében a Magyarság c. lapot. A
lap fõszerkesztõje, Györffy Gyula azon-
ban politikai babérokra törve, hamaro-
san kiforgatta õket belõle. A lap szer-
kesztõje Benedek Elek volt, felelõs szer-
kesztõje Jancsó Benedek, belsõ munka-
társai: Bedõ Albert, Földes Géza, Gaál
Mózes stb. Ki-ki megfelelõ ismertségre,
hírnévre tett már szert ekkoriban íróként,
újságíróként a saját szakterületén. A lap

indítását közös nyilatkozattal kezdték
Szózat a székely néphez címmel, amely
több újság hasábján is megjelent.

Bedõ Albertnek, Benedek Eleknek, a
lap munkatársainak és az akkora egy-
szerûen csak Székely Egyesületnek ne-
vezett egyesületüknek óriás szerepe
volt az 1902-ben Tusnádon megrende-
zett Székely Kongresszus megszervezé-
sében és az azt követõ Székely Akció
indításában.

Amikor 1902 áprilisában elhunyt Be-
dõ Albert édesapja, Benedek Elek ked-
ves megemlékezõ sorokkal kívánta
enyhíteni barátja fájdalmát Meghalt egy
vén pap c. írásában: „Egy kilencvenkét
esztendõs unitárius papot kisérnek hol-
nap örök nyugalomra az uj-székelyi
unitárius temetõben. … Bedõ Lajos a
sorsnak kiváltságoltjai közé tartozott,
mert az Isten megadta neki az örömet,
hogy lássa gyermekeinek szárnyra kelé-
sét; megérte, hogy egyik fia a maga óri-
ás tetterejével, szorgalmával, tehetségé-
vel fényes pályát fusson meg, nevét nem
csak ebben az országban, hanem a
külföld tudósai elõtt is tiszteltté tegye…”

A Székely Kongresszus és a Magyar-
ság c. lap bukása után Benedek Elek egy
kicsit visszább húzódott a közéleti írástól
és szerepléstõl, a gyermekek országa fe-
lé tekintett. De Bedõ Alberttel karöltve a
székelység érdekében tett áldozatos
munkájukat – az egyesület kereteiben és
azon túl – halálukig folytatták.

Perjámosi Sándor 
Magyar Mezõgazdasági Múzeum és

Könyvtár

Felhasznált irodalom:
Benedek Elek: Utazásaim. 2. Grünwlad orszá-

gában. = Ország-Világ  9(33):  513–515,
1888.;

3. A M. Kir. fenyvesek közt. = 9(34):  530–531; 
4. A M. Kir. fenyvesek közt. = 9(35):  546–547.; 
5. A M. Kir. fenyvesek közt. = 9(36):   561–562.
Benedek Elek: Az erdõk gyilkosa. = Magyar

Hirlap 1(156): 9–10, 1891. (aug. 27.) 
Benedek Elek: Az apácza. =   Magyar Hirlap

1(157): 13, 1891. (aug. 28.) 
Székely Huszár: Apácza-égetés. = Magyar Hir-

lap 1(160): 1–2, 1891. (aug. 31.)
Székely Huszár: Bedõ Albert. Jubileuma alkal-

mából. = Magyar Hirlap 3(63): 1–2, 1893.
(márc. 4.)

Székely Mûvelõdési és Közgazdasági Egyesü-
let. = Pesti Napló 50(32): 10, 1899. (febr. 1.)

A Székely Egyesület. = Pesti Napló 50(351): 10,
1899. (dec. 19.)

Szózat a székely néphez! = Nemzeti Iskola
8(38): 1-3, 1901. (szept. 21.)

[Benedek Elek]: Meghalt egy vén pap. = Ma-
gyarság 3(90): 4, 1902.  (ápr. 14.) 

Balaton Petra: A székely Akció története,
1902–1914. Doktori Phd értekezés. Debre-
ceni Egyetem 2006. 
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Zapecskát szívó tótok – Bedõ fogalmazójának rajza
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Még most is végigfut a hátamon a hi-
deg, ha eszembe jut ez az eset, pedig
vagy 45 éve történt. A karácsonyt meg-
elõzõ hetek üzemi forgatagán mindenki
szeretne már túl lenni. Függetlenül at-
tól, hogy milyen munkahelyen kell helyt-
állnia: a termelésben, a kereskedelem-
ben vagy a szolgáltatásban. 

Néhai fõkönyvelõnk nagy mondása jut
eszembe: „Nem értem, miért nem lehet
az év minden hónapjában olyan nagy
bevételt elérni, mint decemberben. Mi-
ért jön utána januárban, februárban a
nagy pangás, amikor viszont a kiadások
növekednek meg?” A választ mindenki
tudta, az üzemi teljesítmény hullámzó,
mert a növekedéseket lassulások köve-
tik, vagyis a fák nem nõnek folyamato-
san az égig.  

A tervutasításos idõben, december-
ben mindenkinek a fakitermelés, az er-
dõmûvelés, az értékesítés és a többi
ágazat tervére kellett összpontosítania.
Ezeken felül jelentkezett még a kará-
csonyfa is. A 60-as és 70-es évek fordu-
lójára már jól mûködtek az erdészeti ka-
rácsonyfakertek. A magánkertekre ak-
kor még gondolni sem lehetett. A kará-
csonyfával kapcsolatos feladatok nem
egyformán érintették az erdészeteket.
Aki éppen soros volt, annak komoly
többletmunkát adott, nem beszélve ar-
ról, hogy rövid idõ állt rendelkezésre,
és még az idõjárásnak is ki volt szolgál-
tatva. A legnagyobb veszélyt a havazás
és a ráfagyott ónos esõ jelentette. Olyan-
kor tûz mellett kellett leolvasztani a
fákról a jégpáncélt. A határidõ, a kará-
csony adott volt, késni nem lehetett,
mert karácsony után ugyan ki vásárolna
karácsonyfát. A gyermekkori szép kará-
csonyok emlékére mindig csodálattal és
érdeklõdéssel figyeltem a karácsonyfás
kertekben a kis fenyõk növekedését és
fejlõdését. Örültem, ha a szebbnél
szebb fák közül válogathattak az an-
gyalkák a jó gyermekek részére.

A következõ eset még kezdõ korom-
ban, a kárászi erdészetnél a magyareg-
regyi völgyben levõ, ún. piroskunyhói
kertben történt, amely felújítás elõtt ál-
lott. A kertet az ügyes erdõmûvelõ
asszonyok mintaszerûen kezelték, nem
kellett irányítani õket. Tulajdonképpen
csak az értékesítéskor és a felújításkor
voltak teendõim. A terv az volt, hogy a
szép fákat karácsonyfának értékesítjük,
a maradékot zöld díszítõ gallynak, a
többit elégetjük. A kertet tavasszal a fel-

szántás és megfelelõ talaj-elõkészítés
után csemetével beültetjük. A csemeté-
ket, ha jól emlékszem, 20 ezer darabot,
már meg is rendelték. Abban az idõben
nehéz volt luccsemetét szerezni. Vi-
szonylag kisméretû csemetéket igazol-
tak vissza, de ezeknek is örülni kellett.

A kedvezõ decemberi idõjárásban,
csapadékmentes idõben, enyhe száraz
fagyban a karácsonyfa-kitermeléssel
hamar végeztek. A fákat a megadott
címre leszállították. Végignéztem a ker-
tet, viszonylag sok szép fa maradt. Azon
gondolkoztam, hogy érdemes lenne
még egy évet várni. Egyrészt, a meglé-
võ fák egy év alatt még a javukra változ-
nak. Másrészt, a kisméretû luccseme-
téknek is jót fog tenni egy évig az elis-
kolázás, így a felújítás várhatóan bizton-
ságosabb lesz.

A küzdelmes hetek után végre elér-
kezett a várva várt december 24. A
munkaidõ délig tartott. Mindenki úgy
tudta, hogy a tervteljesítéssel jól állunk,

a karácsonyfatervet pedig erdõgazdasá-
gi szinten is teljesítettük, és még a párt-
bizottsági és egyéb „repi” fákat is mara-
déktalanul és mindenki idõben meg-
kapta.

Már délután két óra volt, mindenki
igyekezett haza. A fagyártmányüzem
utolsó mûszaka is véget ért. Még az iro-
dában voltam, ha jól emlékszem, egye-
dül a mûszakiak közül. A hátizsákom
már készen állt az indulásra. A fél hár-
mas busszal terveztem hazamenni. A ta-
karítónõ pillantásaiból láttam, hogy már

útban vagyok, szeretné a karácsony
elõtti utolsó munkanap nyomait eltün-
tetni. Ekkor megcsörrent a telefon. Azt
hittem, valaki boldog karácsonyi ünne-
peket akar kívánni, de nagyot téved-
tem. Az értékesítési osztályvezetõ rend-
kívül izgatott, parancsoló hangját hal-
lottam: „Pécsett elfogyott a karácsonyfa.
A pártbizottság utasítása: azonnal állítsd
le a fûrészüzemet. Vágass a fûrészesek-
kel a piroskunyhói kertben karácsony-
fát, amennyit tudsz, és hozasd be a pé-
csi nagypiacra, mert ott egy tömeg vár-
ja a fákat.” 

A részleteket akartam kérdezni,
hogy ezt egyáltalán, hogy gondolják az
utolsó pillanatban, amikor már minden-
ki a karácsonyfát díszítené otthon. A
szavamba vágott: „Ne akadékoskodj, ez
a pártbizottság utasítása, azonnal hajtsd
végre!”, és lecsapta a kagylót. 

Az osztályvezetõ természete volt,
hogy mindent hatalmi szóval intézett és
állandóan fegyelmiket helyezett kilátás-

ba. Beláttam, hogy ezt végre kell hajta-
ni, méghozzá azonnal, és nem csak
azért, mert nem akartam a párt haragját
magamra vonni. 

Ebben a korban az elvtársak a szocia-
lista embertípus kifaragásával foglalkoz-
tak, nem tudták eldönteni, hogy milyen
fából faragják. Az ifjúsággal kell kezdeni.
A karácsonyt, a szeretet ünnepét az isko-
lákban, óvodákban már fenyõfaünnep-
nek nevezték, és a fenyõfa tetején a vö-
rös csillag hamis fénye ragyogott. Szerin-
tük a vallás elõbb-utóbb el fog halni, amit

ERDÉSZ SZEMMEL

Pártutasítás Karácsony délutánján

Az archív fotó forrása: Fortepan
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nem türelmesen kivárni, hanem türel-
metlenül erõltetni kell. Amit nem tudsz
megakadályozni, annak állj az élére! –
biztatták egymást az elvtársak. 

A vallásszabadság csak papíron léte-
zett. A vallás- és egyházüldözés részle-
teit most nem kell felsorolni, az egész
nemzet szenvedett miatta. A karácsony-
fa-ellátással a párt nem sokat törõdött,
csak legfeljebb üzletet látott benne.
Mindig hiány volt belõle, különösen a
városiaknak okozott sok gondot a be-
szerzésük. A vidékiek ügyesen oldották
meg, szép csöndben, a párt nélkül.

Mi történhetett Ádám-Éva napján
délután, hogy a párt ilyen szigorú utasí-
tást hozott, és méghozzá ilyen formá-
ban tálalták? Eszembe jutott az akkori
mondás: „pártunk és kormányunk már
foglalkozik azzal a problémával, amit
maga idézett elõ”. A karácsonyfa keres-
kedelmi elosztását rosszul tervezték, és
most korrigálni akarják, bármi áron.

Szerencsém volt, több okból is. Két
tehergépkocsi még az udvarban volt,
egy ZIL és egy Csepel a rakodókkal
együtt, éppen most készülõdtek haza-
menni a családjukhoz, a fûrészüzem
pedig éppen akkor állt le. Kiszaladtam
az udvarra, és közöltem a pártutasítást.
Mindenki nézett egy nagyot, de megér-
tette, hogy ha nincs a pécsi piacon ka-
rácsonyfa, hát vigyünk gyorsan még az
utolsó pillanatban, és nekiláttak a nagy
feladatnak. A fûrészesek fejszével, fû-
résszel azonnal átmentek Piroskunyhó-
ra, ha jól emlékszem, a saját jármûvü-
kön és elkezdték vágni a fákat. 

A tehergépkocsikról lesöpörték a fa-
törmeléket és leszorító kötelek után
néztek. Mire átértünk a kertbe, már egy
nagy halom karácsonyfa volt levágva.
Percek alatt felraktak annyi fenyõt,
amennyi csak ráfért a kocsikra. Abban
egyeztünk meg, hogy ha nem elég a fa,
akkor még egy fordulót kell vinnünk.
Megkértem a fûrészeseket, hogy elér-
hetõk legyenek erre az esetre. Megígér-
ték, hogy otthon lesznek. 

A rakodók már elõre látták a pécsi
helyzetet, és a legnagyobb gondjuk az
volt, hogy ki fogja a pénzt beszedni a
fákért. Azt javasolták, a legjobb, ha én
leszek a pénzbeszedõ. Nem örültem,
de beleegyeztem. Elindultunk Pécs fe-
lé. A Budai vámnál hatalmas forgalmi
dugó volt, tovább menni kilátástalan-
nak tûnt. Észrevettem egy rendõrautót
nem messze tõlünk. Az egyik rendõr a
kocsi mellett állt, a másik a kormány-
keréknél ült. Intettem a kocsi mellett
álló rendõrnek, aki azonnal odajött
hozzám. 

Vázoltam röviden a helyzetet, és kér-
tem, hogy vezessenek fel a piacig, hogy
még világosban odaérjünk. A rendõr el-
ment a kocsijukhoz, bekapcsolták a szi-
rénát, elénk álltak, és a dugóból kijutva
felvezettek a piacra. Hatalmas tömeg
várt, és nagy éljenzéssel fogadták a sziré-
nával érkezõ két „autós angyalkát”, akik
a fákat hozták. Látszott rajtuk a feszült-
ség, hogy nem egészen tudták elképzel-
ni, hogy még világosban megérkezik a
várva várt karácsonyfa. Itt is rendõrök
biztosították a rendet. 

A tehergépkocsik felálltak a piac köze-
pére. Úgy gondoltuk, hogy elõször lead-
juk a fákat egyenként, mert nem voltak
kötegelve, és majd utána kezdjük el az
árusítást, de minden másképp történt. A
hidegben hosszú ideje várakozó embe-
rek ezt már nem bírták kivárni. Azt hitték,
hogy egyenként megmutatjuk a fákat,
hogy könnyebben lehessen válogatni.
Minden leadott fának azonnal jelentke-
zett gazdája. Elõször csak nekem fizettek,
de ahogy minden oldalról körülállták az
autókat, a többieknél is fizettek. Hihetet-
len gyorsan minden fa, kicsi és nagy, gaz-
dára talált. Mindenkinek jutott, de még a
zöld gallyakat is összeszedték. Ekkor
megjelent az erdõgazdaság jogtanácsosa,
és az értékesítési osztály egyik beosztott
munkatársa, akik jegyzõkönyvet vettek
fel a fákért kapott pénzrõl, amelyet ne-
kem kellett majd az ünnepek után Kárá-
szon a pénztárba befizetni.

Nagy megkönnyebbülésünkre még
egy fordulóra már nem volt szükség,
ami sötétben sokkal nehezebb lett vol-
na. Ránéztem az órámra: negyed öt
volt. A telefon óta eltelt két és negyed
óra igen mozgalmasan telt. 

Az ünnepek után találkoztam az érté-
kesítési osztályvezetõvel. Hidegen kö-
szönt, és merev arccal elment mellettem.
Egy szava sem volt hozzám. Arra azért kí-
váncsi lettem volna, hogy mit mondott
volna, ha nem sikerül a pártutasítást vég-
rehajtani, és a piacon várakozó emberek
karácsonyfa nélkül maradtak volna….

Dr. Tóth Aladár 
okl. erdõmérnök

ERDÉSZ SZEMMEL

„Ilyenkor – így karácsony táján – a magányos szobák, még magányosabbak, a régi puszták még
csendesebbek, de az emlékek élõbbek és kedvesebbek, olyanok: mint az elmúlt idõk és elmúlt
barátok halk, puha ölelése. Ilyenkor jólesik az elsüllyedt, öreg utakat megjárni, a
fiatalság ragyogó útjait, a szelíd kalandok tiszta éjszakáit és látni az elment
patakok ringató játékát a holdvilággal, a szánkós utak alig pendülõ
éjszakáit, a karácsonyfákat, amelyek el nem múlnak soha és
az álmokat, melyek az örökkévalóságból jöttek, oda is
szállnak vissza pihenni és boldognak lenni, mint
a szerelemben megfürdött emberi lélek.”

(Fekete István)

Az Országos Erdészeti Egyesület és az 
Erdészeti Lapok Szerkesztõsége 

ezúton kíván minden kedves Tagtársnak és Olvasónak 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Esztendõt!

Az Országos Erdészeti Egyesület és az 
Erdészeti Lapok Szerkesztõsége 

ezúton kíván minden kedves Tagtársnak és Olvasónak 
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Esztendõt!
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Az ülés helyszíne: Budapest, Ferencváro-
si Ádám Jenõ Zeneiskola (Köztelek u. 8.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, André-

siné dr. Ambrus Ildikó és Mocz András
alelnökök, dr. Oroszi Sándor SZB elnök,
Gencsi Zoltán, Köveskuti Zoltán, Szabó
Tibor József, Spingár Péter és Szentpéte-
ri Sándor régióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár, dr.
Kosztka Miklós, Tóth Gábor, Nagy Lász-
ló EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári János, a
Könyvtár õre

Kimentését kérte: Kiss László alelnök,
Dobre-Kecsmár Csaba régióképviselõ

Az ülést megnyitva Zambó Péter az
Egyesület alapításának egykori helyszí-
nén köszöntötte a megjelent elnökségi
tagokat, meghívottakat. A napirend tár-
gyalásának elején az elnök megállapí-
totta, hogy az elnökség 9 fõvel határo-
zatképes. A jegyzõkönyv vezetésére
Lomniczi Gergelyt, a hitelesítésre Kö-
veskuti Zoltánt és Szentpéteri Sándort
kérte fel, majd ismertette a napirendet.
Fentieket az elnökség egyhangúan elfo-
gadta.

Az elsõ napirendi pontban Zambó
Péter elnök elmondta, hogy szükséges
a 2017-tõl érvényes tagdíj mértékének
megállapítása, amely kérdésben a kül-
döttgyûlés dönt 2016. december 9-én. A
jelenleg rendelkezésre álló elõrejelzé-

sek alapján 0,5% körül várható a fo-
gyasztói árindex éves változása. Ez
olyan kismértékû változás, ami a tagdíj
vonatkozásában nem érvényesíthetõ,
így javasolt a tagdíjak eddigi szinten tör-
ténõ megállapítása. A következõ évben
a rendes küldöttgyûlésen érdemes fog-
lalkozni azonban a következõ évek tag-
díjával. Idén a hirdetési bevételek növe-
lésével sikerült fedezetet teremteni az
alapmûködéshez, és így kiváltani a tag-
díjemelést. Tavasszal vizsgálni kell,
hogy a tagdíj hogyan viszonyul az Erdé-
szeti Lapok elõállításának és terjeszté-
sének költségeihez.

24./2016. (11. 25.) elnökségi
határozat: Az elnökség javasolja
a küldöttgyûlésnek, hogy a 2017.
január 1-jétõl érvényes tagdíjakat
a következõk szerint állapítsa
meg: aktív dolgozók tagdíja évi
9600 Ft; nyugdíjasok tagdíja évi
3600 Ft; kedvezményes (határon
túli, tanuló, GYES-GYED, munka-
nélküli) tagdíj évi 1200 Ft.

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

A második napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök és Szentpéteri Sándor
régióképviselõ összefoglalta az Egyesü-
let eddigi szerepét az erdõtörvény mó-
dosításának folyamatában. Az Egyesü-
let a MEGOSZ-szal és a FAGOSZ-szal

végzett közös elõkészítõ munka után
2012 októberében javaslatokat fogal-
mazott meg és juttatott el az FM-be az
erdõtörvény módosításával kapcsolat-
ban. 2015 júliusában felkérést kapott
Ugron Ákos helyettes államtitkártól az
erdõtörvény felülvizsgálatára és módo-
sítására irányuló szakmai egyeztetések
koordinálására. A felkérés alapján felál-
lított munkacsoportba meghívást kapott
a NAK, a MEGOSZ, a NÉBIH, és több
állami erdõgazdálkodó képviselõje. A
munkacsoport 2015. október 6-án 33
pontban fogalmazta meg javaslatait,
amit az FM számára elküldött, és a hon-
lapján is hozzáférhetõvé tett. 2016 feb-
ruárjában a FEHOVA keretében dr. Bi-
tay Márton államtitkár ismertette az FM
koncepcióját a törvénymódosítással
kapcsolatban. Ugyanitt Egyesületünk is
bemutatta a munkacsoport által megfo-
galmazott fõbb javaslatokat. 2016 már-
ciusában az OEE egyeztetett több ter-
mészetvédelmi civil szervezettel (MME,
Magyar Természetvédõk Szövetsége,
WWF), majd a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Tanács ülésén bemutatta az
általa javasolt módosítás fenntarthatósá-
gi alapelveit. 2016 júniusában az OEE
többször részt vett az FM által kezdemé-
nyezett egyeztetéseken, melyek ered-
ményként az FM normaszövegszerû
módosítási javaslatot készített, amit a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
MEGOSZ, a Pro Silva Hungaria Egyesü-
let és az OEE – a vitás pontok megjelö-
lése mellett – aláírásával támogatott, és
eljuttatott dr. Fazekas Sándor miniszter
és dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes számára. Ezt a változatot az OEE
tájékoztatásul megküldte a kormányhi-
vatalok erdészeti vezetõinek és az erdõ-
gazdaságok vezérigazgatóinak is. 2016.
november 16-án közigazgatási egyezte-
tésre érkezett az FM újabb, több ponton
a korábbiaktól eltérõ szövegjavaslata,
mellyel kapcsolatban a titkárság bekér-
te a helyi csoportok és szakosztályok
álláspontját, és hivatalos véleményét
ezek ismeretében, illetve a korábbi
anyagok alapvetései szerint, eddigi
partnereivel egyeztetve fogalmazza
meg. Ezt követõen az OEE képviselteti
magát az Országos Erdõ Tanács és a
Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács
témában tartott ülésein.

Dr. Sárvári János a MEGOSZ nevé-
ben is köszönetét fejezte ki a több pon-
ton közös munkáért, amely komoly
szellemi kapacitást tett elérhetõvé a jog-
szabályalkotó számára. 

A harmadik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 2016-

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének

2016. november 25-én, 9.00-kor kezdõdött ülésérõl
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os évben megvalósított, illetve elnyert
pályázati támogatásokról. A nyertes pá-
lyázatok a korábbi évekhez képest
nagyságrenddel nõttek, ami elsõsorban
a környezeti nevelés és az ágazati isme-
retterjesztés területén teszi lehetõvé ko-
moly programok megvalósítását. Ki-
emelkedik ezek közül az UPS Magyar-
ország támogatása, amely ilyen nagy-
ságrendben az elsõ, magáncégtõl érke-
zõ támogatás, amit az erdészeti erdei is-
kola hálózat megerõsítésére, eszközök-
kel történõ ellátására fordítanak. Ki-
emelkedõ eredmény a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium környezeti nevelési té-
májú támogatásainak megnyerése, ami-
nek segítségével folyamatban van egy
fahatározó applikáció fejlesztése. Meg-
hirdettünk egy középiskolásoknak szó-
ló erdõismereti vetélkedõt, melyre
mintegy 170 csapat jelentkezett. Szintén
ebbõl a támogatásból kezdõdik egy or-
szágos közvélemény-kutatás, amely az
erdõlátogatási szokásokat, és a társada-
lom erdõkkel kapcsolatos ismereteit hi-
vatott feltérképezni. A titkárság 2016-
ban összesen 10 pályázatot kezel.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt a 13
helyszínen, 15 helyi csoport részvételé-
vel tartott Halottak Napi megemlékezé-
sekrõl, melyet mindenütt folytatásra
méltónak ítélt. Ismertette a jubileumhoz
kapcsolódó könyvkiadások és termék-
rendelés helyzetét. 2016-ban megjelent a
Bedõ Albert tanulmánykötet, Oroszi
Sándor szerkesztésében A magyar erdõ-
gazdálkodás képes története c. sorozat I.
és II. kötete, az OEE kiadta a Bedõ-tér-
kép plakátméretû reprint változatát és
egy ezüst erdészcsillag kitûzõt. Ismertet-
te továbbá a jubileumi évet záró decem-
ber 9-i, parlamenti ünnepség szervezé-
sének és költségvetésének részleteit.

Az ötödik napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismételten köszönetet mon-
dott dr. Kosztka Miklósnak a Díj Bizott-
ság elnökeként végzett munkájáért,
majd ismertette a Díj Bizottság tagjainak
javasolt személyek névsorát.

25./2016. (11. 25.) elnökségi
határozat: Az elnökség a Díj Bi-
zottság elnökének és tagjainak a
következõ személyeket kéri fel a
2018-as választásig hátralévõ idõ-
szakra:

Tóth Gábor elnök,
Szabó Tibor József, az elnök-

ség képviselõje,
Bús Mária, a szakosztályok és

tanácsok képviselõje,
Bogdán József, a Közép-Ma-

gyarországi Régió képviselõje,
Dufla Ferenc, az Észak-Alföldi

Régió képviselõje,
Lénártné Orliczki Judit, az

Észak-Magyarországi Régió kép-
viselõje,

Puskás Lajos, a Dél-Alföldi Ré-
gió képviselõje,

Ripszám István, a Dél-Dunán-
túli Régió képviselõje,

Zsuppán Ernõ, a Nyugat-Ma-
gyarországi Régió képviselõje.

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

Az egyebek között Zambó Péter el-
nök tájékoztatott a Szlovákiai Helyi Cso-
port létrehozásával kapcsolatos egyezte-
tésekrõl, és a helyicsoport-alapítással
kapcsolatos kárpátaljai érdeklõdésrõl.
Ismertette Ormos Balázs nyugalmazott
fõtitkár azon megkeresését, amelyben
egykori munkaköri feladataként mutatta
be egy erdész idõsotthon létrehozását az

egykori soproni Szent Imre Kollégium-
ban. Mindezekkel kapcsolatban az el-
nök további részletes információkat kért,
hogy hasznosítani lehessen a korábban
elõkészített projekt eredményeit és ta-
pasztalatait, illetve ne hagyjunk veszen-
dõbe egy kínálkozó lehetõséget. A ván-
dorgyûlés szervezésével kapcsolatban
Mocz András alelnök a pénzügyi rend-
szer kialakításáról érdeklõdött, amiben
Lomniczi Gergely fõtitkár is kérte az
Egyesület gazdasági területen tevékeny-
kedõ tagjainak segítségét. Zambó Péter
elnök tájékoztatott az Erdei Sportok Szak-
osztály normafai ülésérõl megjelent híre-
krõl, amelyek valótlanul keltik azt a lát-
szatot, mintha az Egyesület vagy annak
szakosztálya bármilyen formában véle-
ményezte volna az önkormányzati fej-
lesztéseket a Normafánál. Az ülés végén
Mocz András alelnök megemlékezett
Szabó Vendelrõl, az OEE és a MEGOSZ
tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori
alelnökérõl, akit 2016. november 5-én,
Árpáson búcsúztattak.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.

Az elnökségi ülést követõen Ugron
Ákos helyettes államtitkár részvételével
emléktáblát avattak a „Köztelek” egy-
kori épületén, ahol 1866. december 9-
én megalakult az Országos Erdészeti
Egyesület. A táblaavatás után Zambó
Péter elnök a tagság nyilvánossága elõtt
mondott ismételt köszönetet dr. Koszt-
ka Miklós nyugállományba vonuló Díj
Bizottsági elnöknek, aki maga is meleg
szavakkal emlékezett a közös munkára,
és támogatásáról biztosította az újon-
nan megválasztott testület tagjait. A ren-
dezvényt dr. Oroszi Sándor erdészettör-
ténész és Balogh Róbert történész elõ-
adásai zárták, akik az Egyesület és az
Országos Magyar Gazdasági Egyesület
viszonyát, illetve az Egyesület székhely-
változásaival kapcsolatos kutatásokat
mutatták be.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
Köveskuti Zoltán

régióképviselõ  

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!



Marth Ferenc
(1949–2016)

„Az élet törékeny! Szökevény!
Csüngünk rajt’, mint fa a gyökerén.
Vágyunk, járunk, végén megállunk,

holtként porrá, s hamuvá válunk.” 

Szomorú szívvel bú-
csúzom Marth Ferenc-
tõl, az erdésztõl, ter-
mészetvédõtõl, az év-
folyamtárstól. Tudtuk,
hogy régóta hullámzó
egészségi állapota az
utóbbi hetekben to-
vább romlott, mégis
megrendülve fogad-

tuk a hírt: Pipe eltávozott közülünk. Most,
amikor földi maradványai elõtt felidézzük élet-
útját, egyben kegyelettel emlékezünk Rá.

Marth Ferenc 1949. június 7-én született
Csornán. Sopronban járt iskolába, a Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban érettségizett. Egyéves
katonai szolgálat után az Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõmérnöki Karán kezdte meg ta-
nulmányait, 1973-ban kapott erdõmérnöki
oklevelet. Annak ellenére, hogy soproni lakos
volt, szinte minden idejét az egyetem kollé-
giumában töltötte, csoporttársai körében. Éle-
te végéig tartó baráti kapcsolatokat eredmé-
nyezett számára ez az idõszak.

Már hallgatóként is vonzódott a geodé-
ziai témához. Több e tárgykörben készített
sikeres diákköri dolgozat, majd a Földméré-
si és Távérzékelési Tanszéken megvédett dip-
lomamunkája is jól mutatta ezirányú érdek-
lõdését. Az egyetem elvégzése után a Buda-
pesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál
helyezkedett el mûszaki ügyintézõként. 

Késõbbi életére is jelentõs hatással volt a
Dunakiliti Vízlépcsõ elõkészítõ geodéziai
munkáiban való részvétel, ott ismerkedett
meg ugyanis óvónõ végzettségû élete párjá-
val, akivel 1976 óta élt házasságban. Két le-
ánygyermekük, majd a következõ generá-
cióban két leányunokája született.

A geodéziai kitérõ után 1977-tõl a peresz-
tegi Szabadság MgTSz erdészeti ágazatvezetõ-
jeként dolgozott. A TSz erdészeti tevékenysé-
gének irányítása mellett munkahelye egyéb
feladataiból is kivette a részét, különösen a
mezõgazdasági kampánymunkák idején. Má-
sodállásban intézte a nagylózsi MgTSz bánya-
mûveléssel kapcsolatos ügyeit is. Munkáját a

Kiváló TSz Dolgozó kitüntetéssel ismerték el.
1983-ban szakmérnöki oklevelet szerzett

korábbi alma materében az Erdészeti Gaz-
dasági Szak levelezõ tagozatán. 

Az 1990-es évek társadalmi-gazdasági
változásai újra pályaelhagyásra kényszerítet-
ték. 1995-tõl a Nationale Nederlanden Bizto-
sító soproni részlegéhez került. Elõbb sike-
res biztosítási ügynök, majd az egyik részleg
vezetõje volt.

2001-ben újra szakmai körökbe, a Fer-
tõ–Hanság Nemzeti Parki Igazgatóság állomá-
nyába került természetvédelmi felügyelõi kine-
vezéssel, ahol az erdészeti, vízügyi és tájvédel-
mi szakterületek tartoztak hozzá. Nagy aktivi-
tással és szorgalommal dolgozta be magát a
számára új szakterületbe, és sikeresen oldotta
meg a sokrétû szakhatósági feladatokat is.
Munkatársai hamar megkedvelték rendkívül
humánus hozzáállása miatt. 

2004. december 31-tõl átkerültek a termé-
szetvédelmi hatósági feladatok a Környezet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõségekhez, így a
gyõri székhelyû Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõségnél folytatta
munkáját erdészeti szakfelügyelõként a Ter-
mészet- és Tájvédelmi Osztályon. Az erdésze-
ti, bányászati, földhivatali, vadászati, halásza-
ti szakhatósági ügyek tartoztak hozzá, fõként
Gyõr-Moson-Sopron megyében.

Utolsó ügyiratát 2010. szeptember 6-án ír-
ta, egy Nyúl községi villanyvezeték szakható-
sági határozatát, majd korengedményes nyug-
díjba ment. Korábban rengeteg Nyúl telepü-
léshez kapcsolódó szakmai ügye volt, ezért a
rá jellemzõ humorral többször mondta, hogy
Nyúl majd saját halottjának tekintheti. 

A felügyelõségen a természetvédelmi
osztály az irigyelt munkahelyek közé tarto-
zott, ami nagyban volt köszönhetõ humorá-
nak, és a nagyobb gondok során tanúsított
végtelen derûlátásának. Az osztályon dolgo-
zók zöme Sopronban végzett erdõmérnök
volt, akik között Marth Ferenc az egyik biz-
tosítékává vált annak, hogy az osztály tagjai
sosem vettek részt munkahelyi „nyírások-
ban”, egymásra beszélésekben, és sohasem
nehezteltek hosszabban egymásra. 

Lelkes tagja volt az Országos Erdészeti
Egyesület Soproni Helyi Csoportjának. Rend-
szeresen részt vett a csoport ülésein, rendez-
vényein, és amíg ereje bírta, a szakmai prog-
ramokon, terepbejárásokon is.

Marth Ferenc a. Pipe igazi társasági ember
volt. Humora, kiváló hangja és széles körû

nótaismerete egyetemi
hallgató korában, és ké-
sõbb is minden társaság
kedvencévé tette. Humora
akkor sem hagyta el, ami-
kor különbözõ egészségi
problémákkal küszködött.   

Utolsó találkozásunk al-
kalmával, a kórházból való
hazakerülése elõtt büszkén
mesélte, hogy nagyobbik
unokáját az erdei séták so-
rán megtanította a fák ne-
vére, felismerésére, már a
kocsányos és kocsánytalan
tölgyet is meg tudja külön-
böztetni. Ekkor már na-
gyon gyenge volt, de ami-

kor errõl beszélt, felcsillant szemében a régi
Pipe büszke mosolygása.

„Az élet törékeny! Kõbe zárt
igazsága örök, s mindig jár
az összes élõnek intelem:
az élet eltûnhet hirtelen!”

Isten Veled Pipe!
Utolsó Jó szerencsét, Üdv az erdésznek!

Évfolyamtársai és az 
OEE Soproni HCs 

Hegedûs János
(1937–2016)

A gondos kórházi ke-
zelések ellenére ottho-
nában váratlanul
rosszul lett, és sajnos a
gyors orvosi segítség
sem tudta megmenteni
életét, Hegedûs János a
80. életévében elhunyt.

Dunafö ldváron
született 1937. októ-

ber 28-án. Az általános iskola elvégzése után
rövid erdészeti munkaviszonyban dolgozott.
Középiskolai tanulmányait 1952-ben mezõ-
gazdasági technikumban kezdte. Kérésére
1953-ban áthelyezést nyert a soproni Erdé-
szeti Technikum második évfolyamába az-
zal, hogy az elsõ évfolyam szaktárgyaiból
különbözeti vizsgát kellett tennie. 

Az erdészettechnikusi oklevél megszer-
zése után, a Kiskunsági Állami Erdõgazda-
ságba helyezték szakmai gyakorlatra. A gya-
korlati munkáját letöltve 1958-ban a Tolna
Megyei Állami Erdõgazdaságnál kerületve-
zetõ erdészi munkakörben alkalmazták. 

Erdészi munkáját szorgalommal, szakmai
igyekezettel végezte, amelynek elismerése-
ként megkapta a Kiváló Dolgozó kitüntetést. 

Idõs szülei kérésére lakóhelyükhöz kö-
zelebb költözött és az Alsótengelici  Állami
Gazdaság, majd a Paksi Állami Gazdaság er-
dészeti ágazatvezetõje lett 1980-tól. Vezetõi
munkájában a szakmai önmegvalósítására
nagyobb lehetõséget kapott.

Szakmai karrierjében törést hozott az
1990 szeptemberében bekövetkezett közúti
balesete, amely során súlyos sérülést szen-
vedett. A maradandó sérülése alapján egy év
múlva megállapították rokkantságát. Évek
múlva megmûtötték, eredményeként korlá-
tozottan, de tudott járni. Kereste a lehetõsé-
gét, hogy visszatérjen a szakmájához. Így ju-
tott el a terjedõ magánerdõsökhöz, tanácsa-
dási és tervezési munkákat végzett.

Mindig is érdekelték a lakóhelyi történések,
már fiatalon gyûjtögette a feledésbe merülõ
népszokásokat. Rokkant emberként még na-
gyobb figyelmet szentelt a népi kultúra, a nyelv-
járás, az öltözködés, a munkaszokások változá-
sainak. Észrevételeit egyre tudatosabban gyûj-
tötte. Dunakömlõd történetével foglakozó
munkájával 1999-ben a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium III. fokozatú díját nyerte el Kultúrtör-
téneti Kategóriában. A dunaföldvári tájnyelvi és
néprajza kutatásaiért az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége tájnyelvi pályázatán III. helyezett lett. 

Temetésére Dunakömlõdön az erdész és
néprajzkutató munkásságának elismerése
mellett került sor. János nyugodjál békében.

Muth Endre
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ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Az erdeinkben fellelhetõ népi szakrális
emlékeink különleges értékét jelentik
hazánk kulturális kincseinek. Az Õrség-
tõl a Zemplénig, a Szatmártól a Han-
ságig öreg képesfák, lassan csordogá-
ló vizû, csodatévõ erejû szent források,
gyógyerõvel megáldott kõkutak és egy-
kori jelenések emlékét õrzõ kõ- és fa-
keresztek bújnak meg országszerte. 

Mind-mind egy-egy régi hagyományon
alapuló népi liturgiai szentség emléke,
a ma mindinkább elszentségtelendõ vi-
lágunkban. 

Az õrült tempóban lüktetõ bevásár-
lásokkal, az ajándék beszerzés hektiku-

san idegeskedõ kényszereivel felmor-
zsolódó adventi idõszakban, a lelassu-
lás, az elgondolkodás, a várakozás kis
szigeteiként becsülhetjük meg a köze-
lünkben található erdei szent helyeket. 

Mert a szentség átélésének, átérzésé-
nek az emberi életben fontos szerepe
és helye van, vagy kellene, hogy le-
gyen. Ennek hiánya jelenik meg felkiál-
tójelként a „…de gyorsan elszaladt a Ka-
rácsony!” jelentéstartalmú, már köz-
helyként elhangzó ünnepzáró monda-
tainkban.  

A Visegrádi-hegység Dunakanyarra
lefutó hegyoldalai között, a Dömös felé
tartó Malom-patak völgyének mélyén, a
településhez közel, a Vadálló-kövek
meredeken felszökkenõ gerincének tö-
vében, csendes kis erdei kápolna áll. 

Emléke egy 1885. évi Szûz Mária je-
lenésnek, mely során két libapásztor
lánykának, a Simon-dûlõi erdõrészen
álló fiatal bükkfán jelent meg a Boldog-
ságos Szûz, karján a gyermek Jézussal. 

A leírások szerint e patakszélen álló
egykori csodafán a természet által raj-
zolt Szent Szûz képmás volt látható, az
egyik ága alatt pedig egy világító fehér
kereszt. A képmást éjszakánként apró
csillagok vették körbe, s idõnként nap-
kelte után maga a Szent Szûz is megje-
lent néhány pillanatra.

A Szent Csodafa nagyon hamar bú-
csújáró hellyé vált, csodás gyógyulások
is egyre látogatottabbá tették. Végül
olyan sok zarándok járt már Dömösön

keresztül, hogy nem tudták fenntartani
a községben a rendet és 1887 áprilisá-
ban, csendõrök felügyelete mellett ki-
vágták a szent fát. 

A népi emlékezet azonban megtartot-
ta a hely tiszteletét és évekkel késõbb ki-
csiny kápolnát emeltek fel az egykori
bükkfa helyén, melynek apró oltárát vi-
rágokkal díszítették, környezetét rend-
ben tartották. Így látható ma a Szentfa
Kápolna az egykori Simon-dûlõben.

A hely mit sem vesztett erejébõl és a
mélyen gyökerezõ, a csodákban re-
ménykedõ ember hitébõl, melyre még
ebben a felvilágosult, tudományosan
technokrata, és racionális szellemû vi-
lágban is jó néhányan vágyakoznak.
Nyíltan vagy titokban. Mert ez is az
egészleges emberi mivoltunk része, ki-
nek-kinek hite vagy éppen meggyõ-
zõdése szerint.

Kép és szöveg: Nagy László 

A dömösi csodafaA dömösi csodafa



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 2017-re 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, +36 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Rendõrlakásokat adtak át a
Vértesi Erdõ Zrt.-nél

Sokrétû az állami erdõgazdaságok tár-
sadalmi szerepvállalása

Az ilyen beruházások is jól mutatják, mi-
lyen sokrétû az állami erdészeti társasá-
gok társadalmi szerepvállalása. A Vértesi
Erdõ Zrt. már többször bizonyította, hogy
nemcsak a térség erdeire, természeti érté-
keire, hanem a városokra, falvakra, azok
hagyományaira is külön kiemelt figyelmet
fordít – mondta Bitay Márton államtitkár
Tatabányán. Bitay Márton kiemelte, a Vér-
tesi Erdõ Zrt. legújabb befektetési lépését
az önkormányzattal és a rendõrséggel kö-
tött háromoldalú megállapodás alapozta
meg. A beruházás a pályakezdõ rendõrök
lakhatási lehetõségeinek javításával az er-
dõterületeket is érintõ, megyei közbizton-
sági és vagyonvédelmi állapotok jobbítá-
sát hivatott elõsegíteni.

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

mai/rendorlakasok_vertesi_erdo_atadas



Informális tanácskozást tartottak
az EU erdõgazdálkodásért 

felelõs vezetõi
Fókuszban a faanyag származási iga-

zolási rendszer
A faanyag származási igazolási rendszeré-
rõl tárgyaltak az Európai Unió tagállamai-
nak erdõgazdálkodásért felelõs vezetõi. A
soros szlovák elnökség által összehívott,
az EU erdészeti vezetõinek informális

ülésén Magyarországot Ugron Ákos Gá-
bor állami földekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár képviselte Pozsonyban. Az EU
elnökségi tisztségét betöltõ tagállam saját
elhatározásból, de nem kötelezõen, el-
nökségi ideje alatt egy alkalommal infor-
mális megbeszélésre hívja az unió tagálla-
mainak erdõgazdálkodásért felelõs be-
osztottjait. Az ülés lehetõséget ad az uni-
ós ágazatpolitikai témák kötetlenebb kö-
rülmények közötti megvitatására. Az ülés
témáit a szlovák elnökség egy nyilatko-
zatba foglalta össze, amellyel kapcsolat-
ban Ugron Ákos Gábor kiemelte: Ma-
gyarország érdeke benne maradni az eu-
rópai erdészetpolitikai sodorvonalában.

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

mai/eu_informalis_tanacskozas_erdogazdasag



Megszavazta az Országgyûlés:
februártól Soproni Egyetem

Nevet vált az NymE
Fenntartható, fejlõdõképes, az erdészeti és
a faipari területen Európa vezetõ kutató-
központját mûködtetõ egyetemmé alakul
a Nyugat-magyarországi Egyetem – jelen-
tette be július elején dr. Palkovics László
oktatásért felelõs államtitkár Sopronban.
Akkor még csak terv volt, most már hiva-
talos: a szombathelyi egyetemi központ ki-
válása után modernizált struktúrában, feb-
ruár 1-tõl Soproni Egyetem névvel mûkö-
dik és fejlõdik tovább az intézmény. Ezzel
a változással új fázisba lép az egyetem

megújítása. Az elmúlt 10 év gazdasági pro-
blémáiból sikerült kiutat találni, folyamat-
ban van a nagy terhet jelentõ PPP szerzõ-
dések kiváltása, rendezõdik az unikális
képzések finanszírozási rendszere. A kö-
vetkezõ évek feladata, hogy a megnyíló
EU-s forrásokat a képzési és kutatás-fej-
lesztési tevékenység minõségi fejlesztésére
felhasználva a nemzetközi egyetemi rang-
sorokban legalább 20%-os elõrelépést
tegyen a Soproni Egyetem.

Forrás: NYmE
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/

soproni_egyetem



Önerõs beruházási fejlesztések
a Mátraparkettnél

Új gyártástechnológiai rend 
Az Egererdõ Zrt. faipari üzeme, a Mátra-
parkett több évtizedes tapasztalata és
munkássága alapján mára Magyarország
egyik elismert parkettagyártója. Az üzem-
ben októberben új technológiai rész ke-
rült kialakításra. Az új gyártástechnoló-
giai rend egyszerre jelentette a központi
porelszívás átalakítását, nagyobb, több-
fejes gyalugép és egy vadonatúj fejleszté-
sû PAR-FILLER felületjavító és felületki-
töltõ gép vásárlását. Az üzem egy másik
része is megújulhatott, hiszen az összes
hõenergiát biztosító kazánházat is kor-
szerûsítették, modern vezérléstechnikát
építettek be. A két beruházás önerõbõl
valósult meg, összértéke eléri a kb. 130
millió forintot.

Forrás: Egererdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/matraparkett_beru-

hazas_fejlesztes 
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A STIHL gépeket kemény munkára tervezték. Gondos kezekben tartós igénybevétel esetén sem kerülhet porszem a gépe-
zetbe, hiszen az alapos tervezés még a nagy teljesítményű motorfűrészek esetén is egyszerű, gyors és hatékony karban-
tartást tesz lehetővé. 

A legfontosabb a láncfeszesség rendszeres ellenőrzése, illetve a lánc és a vezetőlemez tisztán tartása. Takarítá-
sukhoz érdemes sűrű szövésű ecsetet használni, a korrózióvédelemről és a forgó alkatrészek kenéséről pedig a STIHL  
többfunkciós spray-je gondoskodik. A lánc visszaszerelése és megfeszítése után motorfűrésze máris készen áll az újabb kihívásokra.  
Na és Ön?

STIHL. Nemzedékekre tervezve

Bírja a strapát
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