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A MTESZ Szövetségi Tanácsa munkája
elismeréseként dr. S. Nagy Lászlónak
MTESZ Díj kitüntetést adományozott. A
díjazott életútját meghatározta az erdé-
szeti gyakorlati szolgálatot követõen a
természet-, környezetvédelem, a terület-
fejlesztés és a fenntartható fejlõdéssel
összefüggõ tevékenykedés. Az OEE-
ben 1955-tõl fejt ki közéleti tevékenysé-
get több szakosztályban, ill. a Szeniorok
Tanácsában. Képviseli az egyesületet a
MTESZ-ben, ahol mint alelnök, egyben
a Környezetügyi Bizottság elnökeként
számos rendezvény szervezõje, kritikus
kérdések megoldásának irányítója. 

MTESZ kitüntetés

Miniszteri elismerés
Miniszteri elismerõ oklevelet vehetett át a Föld Napja alkal-
mából Békefi Andrásné, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Erdei Mûvelõ-
dési Házának vezetõje. Fodor Gábor, volt környezetvédelmi
miniszter az elismerést az Erdei Mûvelõdés Háza példaértékû
környezeti nevelési programjának kidolgozásáért és megva-
lósításáért adományozta.

Békefi Andrásné vezetésével az idén 20 éves jubileumát ün-
neplõ intézmény munkatársai évente 6000 gyermeket fogadnak
programjaikon. Emlékezetes, hogy Sólyom László köztársasági
elnök nemzeti parki látogatása során felkereste a Pilisi Parker-
dõ Zrt. környezeti neveléssel foglalkozó intézményét. A jubile-
umi évet rajzpályázat kiírásával és érdekes programokkal ün-
nepli az ország legrégebbi erdei iskolája. Az idei évtõl már csa-
ládok és felnõtt csoportok számára is kínálnak aktív kikapcso-
lódási lehetõséget. Az erdei iskolai szolgáltatások további fej-
lesztésére átfogó európai uniós pályázatot nyújtottak be.

Könyvismertetés
Bán István: Szarvasbõgés

Mindig örülök, ha könyvet kapok azzal a kéréssel, hogy írjak néhány sort, tud-
jon róla a szakmai közvélemény, no és hátha kedvet ád az írás a leendõ olva-
sóknak. Az meg külön öröm, ha a szerzõ néhány ajánló sorral dedikálja.

Így jutott hozzám Bán István kötete, melynek külön érdekessége, hogy a ter-
mékeny erdõmérnök-író harmincadik megjelent kötete. Ahogy azt manapság
mondani szokás, ez „nem semmi”. Az, erdõmérnök, matematikus, vadász, szak-
író  a jubileumi kötetet a szarvas vadászatának szánta.  Nemcsak a hazai
vadászmezõkön mozog otthonosan, hanem a rajongásig szeretett Erdély fenyve-
sei és magas bércei között is. Olvashattunk e lapok hasábjain  is jó pár tanul-
mányt a királyi vadról, így hát ne csodálkozzunk a választáson. Helyezkedjünk el
kényelmesen a fotelban vagy a kanapén, és adjuk át magunkat az élményeknek,
s csak az utolsó oldal végeztével hagyjuk eluralkodni magunkon az irigységet,
vagy legalábbis szûrjük le a tanulságot, azzal, hogy  nagyszerû dolog a szarvas-
vadászat. 

A szép borítójú kötet magánkiadásban jelent meg, s csak a tipográfiai döc-
cenõk miatt van némi hiányérzetünk.                                                   

Pápai Gábor



Tartalom

Interjú  Führer Ernõvel az ERTI  fõigazgatójával ..........138

Mátyás Csaba:
Felújítsuk-e a „Zöld könyvek”-et? ..................................142

Bartha Dénes:
A Föld veszélyeztetett fás szárú növényfajai..................143

S. Nagy László: A MTESz gyémánt jubileuma................144

Pápai Gábor: Egy vállalkozás viszontagságai ..............145

Lapos Tamás–Dénes Péter:
Lóháton az erdõben........................................................147

Híroldal • Híroldal • Híroldal • Híroldal......................148

Pápai Gábor: Kutatók Nagykovácsiban ........................149

Ormos Balázs: Erdészeti erdei iskolák nyílt napja ........150

Támogatás a budapesti erdõknek ..................................150

A FAGOSZ tizennyolcadik 
közgyûlése ........................................151

Hagyományos termékbemutató a 
STIHL központi telephelyén ............152

Faragó Zoltán: Erdész-vadászok Ausztriában ..............154

Szabó Ilona: A törékeny fûz kórokozói ........................156

A magánerdõk védetté nyilvánítása kapcsán
felmerülõ problémák II. ..............................158

MEGOSZ Hírek ............................................160

Repkény István: Kiegészítõ vélemény:
„A vízgazdálkodási társulatokról” ..................................161

Katona Krisztián, Szemethy László, Bleier Norbert, 
Székely János, Fodor Áron, Syrovyatkin Leonyid:
A gímszarvas és a gyapjaslepke ....................................162

Egyesületi hírek ..............................................................165

Nagy László: Erdészeti Lapok archívum 1862 ..............166

Több mint négyszázan futottak
Pünkösdkor Baktalórántházán ........167

Kullancsveszély!!! Kullancsveszély!!! ..............................168

Megjelent a hatodik kötet ..............................................169

ERDÉSZETI LAPOK • Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata CXLIII. évfolyam 5. szám (május)
FÔSZERKESZTÔ: PÁPAI GÁBOR • A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG ELNÖKE: HARASZTI GYULA

A SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: Bartha Dénes, Detrich Miklós, Lengyel László, Puskás Lajos, Sárvári János.
SZERKESZTÔSÉG: 1027 Budapest, Fô u. 68. Telefon: 201 62 93, fax: 201 77 37 • Mobil: 06 30 97 15 255 • e-mail: erdlap@mtesz.hu
www.erdeszetilapok.hu
KIADÓ: Országos Erdészeti Egyesület, 1027 Budapest, Fô u. 68. • FELELÔS KIADÓ: DR. PETHÕ JÓZSEF elnök

Nyomdai munkák: INNOVA-PRINT, Budapest • Felelôs vezetô: ifj. Komornik Ferenc
A kézirat lezárva: 2008. május 9.
ISSN 1215-0398
Terjeszti az Országos Erdészeti Egyesület. Felvilágosítást a lappal lapcsolatban az Egyesület ad. Megjelenik havonta.
A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosok a szerkesztô véleményével, azok tartalmáért min-
denkor a szerzô felel. Honoráriumot megegyezéssel csak felkért írásokért, illetve grafikai munkákért fizetünk.
A címlapon: Az ERTI alapító okiratából. Repro: Pápai Gábor

A harmadik oldal

E gyesületünk már a mult évi deczember hó-
ban tartott közgyülés alkalmával értesült a
földmivelésügyi miniszter úr leirataiból arról,

hogy az erdészeti kisérleti állomások szervezésének
kérdését a megoldás küszöbére mennél bensõbbé te-
gyük. Csak a rendszeres kisérlet birja a megtévesztõ
mellékkörülményeket valódi értékére leszállitani
vagy kiküszöbölni, csak ez nyújt az elméletnek biz-
tos alapot következtetéseinek levonására.

Az erdészeti kisérleti állomások létesitésitésével er-
dõgazdaságunk egy uj szervet nyert, mely elõrehala-
dását, fejlõdését nemcsak hathatósan elõmozdithat-
ja, hanem hivatva lehet arra, hogy haladásának, fej-
lõdésének uj utakat nyisson, számára sok tekintet-
ben uj irányokat jelöljön. Nincs is talán tudomány,
melynél az elmélet egymagában annyira elégtelen
volna nagy eredmények elérésére, mint az erdészet-
nél, a hol csakis a gyakorlatilag kipróbált elméleti té-
teleket tekinthetjük oly épületkõnek, mely az erdõ-
gazdaság nagy épületét tökéletesebbé, teljesebbé te-
szi. De viszont talán nincs is tudomány, a melynél
az eredményre, a sikerre annyi különféle tényezõ
birna befolyással, mint az erdõgazdaságban, nincs
tehát tudomány, a hol az elért eredmény szülõ oka-
it képezõ tényezõk gondos mérlegelésére oly nagy
szükség lenne, abból a czélból, nehogy az eredmé-
nyek egészen tévesen valamely tényleg csak mellékes
körülménynek tulajdonittassanak. Ennélfogva ép-
pen az erdészetnél kell óvakodnunk attól is, nehogy
egyes sikeres gazdasági mûveletekbõl levonható kö-
vetkeztetéseket általánositsunk s itt van leginkább
szükség arra, hogy az elmélet és a gyakorlat szoro-
san karöltve járjon s evégbõl a kettõ közt mel-
lõzhetlenül szükséges bensõ kapcsolatot a rendszeres
kisérletek segélyével mennél bensõbbé tegyük. Csak a
rendszeres kisérlet birja a megtévesztõ mellékkörül-
ményeket valódi értékére leszállitani vagy kiküszö-
bölni, csak ez nyújt az elméletnek biztos alapot kö-
vetkeztetéseinek levonására.

Írta: Bund Károly m. kir. erdészjelölt.
Erdészeti Lapok, 1898., részlet


