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A hétfõi kora reggeli indulást követõen
az ausztriai Alland autóspihenõben ta-
lálkoztunk a Budapest irányából érkezõ
kollégákkal, és együtt folytattuk utun-
kat az elsõ úti célunk, az ausztriai Stift
Schläglben mûködõ apátsági erdészet
területére. Johannes Josef Wohlmacher
erdészeti igazgató fogadott bennünket,
és ismertette az erdészet történetét. A
terepi bejáráson Hubert Katzlinger fõ-
erdész kalauzolta csapatunkat. A kalci-
umban és magnéziumban szegény, fõ-
ként gránit alapkõzeten kialakult talajo-
kon, átlagosan évi 850 mm csapadék és
5,3°C évi átlaghõmérséklettel jellemez-
hetõ termõhelyen folytatott erdõgazdál-
kodás célja a korosztályos, vágásos
üzemmódban kezelt, 70%-ban lucfe-
nyõ, 20%-ban bükkös faállományok
szálaló erdõvé történõ átalakítása. Ezt
az átalakítási munkát Heinrich Reiniger
vezetésével kezdték meg az 1960-as
években. Gazdálkodásuk legfõbb célki-
tûzése nagyméretû, értékes törzsek ne-
velése a természetes úton újuló lucfe-
nyõ és bükkös faállományokban, erdõ-
mûvelési költségeket nélkülözõ erdõ-
nevelés alkalmazásával.

A rövid ausztriai kitérõ után tovább
utaztunk Bajorország irányába. Kora es-
te érkeztünk elsõ szálláshelyünkre,
Grossbirkach településre. 

A második napon látogatást tettünk a
Bajor Állami Erdészet (Bayerische Sta-
atsforsten) Ebrachi Erdészetén, ahol Ul-
rich Mergner erdészetvezetõ fogadott
bennünket, és elõadást tartott a bajor
állami erdészet tevékenységérõl, ismer-
tette a bajor erdõgazdálkodás múltját és
jelenét. Elõadásából megtudhattuk,
hogy a bajor állami erdészet 805.000 ha
állami erdõt kezel. Regensburgban ta-
lálható a központjuk, a 41 erdészet pe-
dig átlagosan 15-20 000 ha területen
végzi a tevékenységét. 10 erdészkerü-
letben összesen 60 dolgozójuk van.

Az Ebrachi Erdészet 16 500 ha erdõt
kezel, élõfakészletük 4 500 000 m3 (305
m3/ha). Az évi folyónövedékük 140 000
m3 (8,5 m3/ha/év), a fakitermelési volu-
men pedig mindössze 103 000 m3 (6,5

m3/ha/év), amibõl látható, hogy nem
használják ki teljes mértékben a fahasz-
nálati lehetõségüket, az élõfakészletük
folyamatosan növekszik.  Éves árbevé-
telük 5,5 millió euró, amelybõl 5,4 mil-
lió euró származik az erdõgazdálkodás-
ból, és csak 0,1 millió euró a vadgazdál-
kodásból! Látható, hogy a vendégva-
dásztatás nem játszik szerepet a gazdál-
kodásukban, azonban az üzemi vadász-
területeiken nagyrészt maguk apasztják
a vadállományt. Nézetük szerint a vad-
gazdálkodásuk helyességét az erdõ re-
mekül megmutatja: tud-e magától újul-
ni, vagy sem.

Közjóléti tevékenységük is számotte-
võ: mintegy 300 km sétaút, tanösvény,
erdei kerékpárút fenntartásával segítik
a lakosság erdei látogatását, ezzel is ja-
vítva a kapcsolatot az emberekkel. 

A gazdálkodásuk precíz, pontos ter-
veken nyugszik. A tervezési munkákról
Gerd Hubert erdészetvezetõ-helyettes
tartott rövid elõadást. Az erdészeti gaz-
dasági év júniustól a következõ év júniu-
sáig tart, nem követi a naptári évet. Az
értékes faanyagot nagyrészt lábon érté-
kesítik. Gazdálkodásuk legfontosabb fa-
faja a bükk, amiért hatalmas felelõsséget
éreznek. Ezt azzal magyarázzák, hogy
Németország területének mintegy 30%-a
erdõ, amelynek mindössze csak 11%-a
áll lombos fafajokból, és ebben mind-

össze 4,3%-ot tesz ki a bükk, a 140 év fe-
letti bükkös faállományok aránya pedig
mindösszesen 0,7%.

Sokat mondó jelmondatuk a rövid,
frappáns megfogalmazású „Schutz trotz
Nutzung”, azaz védelem a használat el-
lenére. Vagyis a természetes állomá-
nyok fenntartása az erdei élõhelyek, az
idõs fák, a holt faanyag visszahagyása
(15%) mellett. Tehát használják az er-
dõt, de mindeközben a sokféleséget vé-
dik.

Az elõadást követõen a napjainkban
büntetés-végrehajtási intézetnek helyet
adó, egykor szebb napokat látott ebra-
chi kolostor történetét ismertette az er-
dészetvezetõ úr.

Ezt követõen a szakmai programunk
a bajor erdõkben folytatódott Rainer
Neumann kerületvezetõ erdész vezeté-
sével. Az 1986 óta ott dolgozó erdész
kerülete 2000 ha, 12 000 m3 az éves fa-
kitermelési feladata. A savanyú kémha-
tású talajokon (moha és áfonya min-
denütt) szálaló üzemmódban kezelt,
zömében kocsánytalan tölgy elegyes
erdeifenyõ-állományokat láttunk bükk,
lucfenyõ eleggyel. Elsõ számú célkitû-
zésük a jó minõségû, ágtiszta, nagymé-
retû, nagy koronájú tölgy törzsek neve-
lése. Szemléletük az utóbbi években je-
lentõsen megváltozott, és ökológiai irá-
nyultságúvá vált: 85 cm mellmagassági
átmérõ feletti törzseket már nem vág-
nak ki, kímélik az odús fákat, holt fákat
hagynak vissza. 

Egyes lékekben 2-4 m magas bükk és
kocsánytalan tölgy újulatot láthattunk,
amely konkurencia hiányában nem igé-
nyel semmilyen ápolást, nem volt sze-
der, gyertyán stb. Egyetlen probléma a
helyi õzállomány nagyságában van,
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Bajor és türingiai szálalóerdõk mélyén
A Budapesti Erdõgazdaság Zrt. szervezésében 2013. június 17. és 21. között
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célja a németországi – bajor ill. türingiai – szálaló erdõgazdálkodási gyakor-
lat megismerése volt, az ott tapasztaltak hazai gyakorlatban történõ felhasz-
nálása érdekében.
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amely a tölgy újulatot károsítja. A gyer-
tyán törzseket kivágják, de feldolgozat-
lanul az erdõben hagyják. Kérdésünkre
megtudtuk, hogy a gyertyán újulat a
tölgy felújulását hátrányosan nem befo-
lyásolja, mivel az õz jobban szereti fo-
gyasztani a gyertyánt, mint a tölgyet. To-
vábbá láthattuk, hogy a szálaló gazdál-
kodás nagy feltártságot igényel: átlago-
san 60 m távolságban voltak kialakítva a
közelítõ nyomok (kb. 35 m magasra nõ-
nek itt a fák). Az erdeifenyõ nem újul,
de nem is törekednek arra.

A nap végén kulturális programot
szerveztek részünkre vendéglátóink:
Bamberg belvárosát, benne a híres dó-
mot tekintettük meg.

Szerdán még a Forstbetrieb Ebrach
vendégei voltunk és a Schmerb kerü-
letbe látogattunk. A kerület területe
2000 ha, ebbõl évente 250-300 ha-t
érintenek fahasználati munkákkal és
11 000 m3 fát termelnek ki. Nagy részét
géppel és saját dolgozóval, de jelentõs
a lakosság által kitermelt fa mennyisé-
ge is, akik ezzel féláron juthatnak tûzi-
fához. Ennek menete: az erdész a terü-
letet kétszer járja végig. Elõször kijelö-
li azokat a jó minõségû, értékes egye-
deket (Vfa), amelyeket támogatni sze-
retne. Második menetben a kivágandó-
kat jelöli meg, amelyet egy térképre is
felvezet. A lakosságból jelentkezõ em-
berekkel (akik jórészt helyi mezõgaz-
dálkodók, több éve gyûjtenek maguk-
nak fát) szerzõdést kötnek, majd egy
oktatást tartanak nekik. A munka
elvégzése után szúrópróbaszerûen el-
lenõrzik a végrehajtás minõségét, a kö-
zelítési károkat. Hibák esetén elõször
figyelmeztetik, ismételt esetben évekre
eltiltják õket.

A vadállományt itt is a lehetõ lega-
lacsonyabb szinten tartják. A kerület-
ben évente kb. 100 õz és 100 vaddisz-
nó esik. Nagyrészt hajtóvadászaton
tudják ezt meglõni, hisz a nagy takarás
miatt egyéni vadászattal ez nem lehet-
séges. Hajtásokra összehívják a kör-
nyék vadászait, akik ingyen vehetnek
azon részt. 150 puskás és 60-70 kutya
segítségével néha napi 100-as teríték
is sikerül.

Az elsõ megálló egy 140 év körüli
tölgy elegyes bükkösnél volt. Ez a kerü-
let egyetlen kerített területe. Még az er-
dész elõdje kerítette be, szerinte felesle-
gesen. A 2000-es évek elején jelentõs
széldöntés érte az állományt, amely fõ-
ként a sekély gyökerû bükköt károsítot-
ta. Ezek kitermelése után fényt kapott a
jelentõs mennyiségû KTT és B újulat,

amely sok helyen már embermagas.
Azonban ezzel nem foglalkoznak. Cél a
tölgy tovább tartása még 50-100 évig, a
mostani 40-60 cm-es átmérõ 80-90 cm-
ig növelése annak tudatában, hogy a
koronák záródása miatt az újulat 70-
80%-a el fog pusztulni. Odús fákat nem
termelnek ki. Ezek végleg megmarad-
nak a területen un. „biotóp” fának, hek-
táronként kb. 10 db. 

Második helyszín egy sûrû, 8-10 m
magas bükkös alsó szintje volt, felette
ritkán álló, 140 év körüli KTT. 30-40 éve
az összes bükköt kitermelték, a tölgye-
ket meghagyták. A cél ott is a 80-90 cm-
es átmérõ elérése.

Ebéd után egy vegyes korú bükkös
állományt tekintettünk meg, ennek so-
rán az ökonómiáról is szó esett. A bükk
nehezebben értékesíthetõ, pedig ebbõl
van a legtöbb az erdészet területén. Tû-
zifaként minden átmérõcsoportban 60
euró/m3 áron értékesítik. 50 cm-es cso-
portban az „A” és „B” minõségû rönk
ára is ennyi. Ez az ár a 60-as csoportban
90, a 70-es csoportban 120 euró. A 80-
as csoportban az „A” minõségû bükk
rönk ára 140 euró. Viszonyításképpen a
60-as tölgy rönk 300 euró. E fölött árve-
résen értékesítik, ahol az ár akár a 2000
euró/m3-t is elérheti.

A délutáni program után tovább
utaztunk Türingiába. Arnstadtban el-
foglaltuk a szállásunkat, majd Achim
Ramm, az Erdészeti, Vadászati, Halá-
szati Minisztérium osztályvezetõjének
elõadását hallgattuk meg, amelyben
nagy vonalakban bemutatta Türingiát.
Utána Volker Gebhardt, a Thüringen-
Forst igazgatója a tartomány erdõgaz-
dálkodásáról tartott elõadást. A 16 000

Holtfaanyag az Ebrachi Erdészet által kezelt erdõben

Tanulmányúton a terepen
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km2 összterület 33%-át borítja erdõ. En-
nek fele állami tulajdon, melynek nagy
részét a ThüringenForst kezeli. Az erdõ
és a faipar a legnagyobb „munkaadó”,
minden 100 m3 feldolgozott fa 1,2 mun-
kahelyet teremt. Fafaj-összetétel: LF
43%, EF 16%, VF 3%, B 20%, T 6%, ELL-
EKL 12%. Átlagos fakészlet: 307 m3/ha.
Folyónövedék 10 m3/ha/év, fakiterme-
lés 6 m3/ha/év, ami folyamatos fakész-
let-növekedést jelent. Cél a sok fafajú,
természetközeli erdõk létrehozása,
amelyek jobban ellenállnak a vihar- és
szélkároknak. 

A privát erdõknek 200 000 tulajdo-
nosa van. Az NDK-s idõkben nem szá-
mított a határ, a „nép erdejét” mindenki
vágta. A privatizáció után a határok „el-
felejtõdtek”, a kis területek miatt nincs
érdeklõdés az erdõgazdálkodás iránt,
kb. 70 000 ha nem használt erdõterület
van. Ott is létezik a nálunk nagy problé-
mákat okozó osztatlan közös fogalma
az öröklõdések miatt. A fafeldolgozók
az embereket képzéssel és szerzõdések
kínálásával próbálják rávenni az erdõ-
gazdálkodásra.

A negyedik napon arnstadti szállás-
helyünkrõl a ThüringenForst Hainich-
Werratali Erdészetének 1400 ha területû
Langulai kerületébe utaztunk, ahol
Dirk Fritzlar erdészetvezetõ, és Andre-
as Biehl kerületvezetõ erdész bemutat-
ta nekünk az erdészet szálaló gazdálko-
dását bükkös faállományokban.

Kevés, mindösszesen 2000 ha állami,
valamint 8-8000 ha közösségi, ill. magán-
erdõ kezelését végzik, fõként bükk
(90%), lucfenyõ- (3%) és lomb elegyes
(MK, HJ, CSNY) állományokban. Mész-
kõ alapkõzeten mély termõrétegû, táp-
anyagban gazdag, löszös talajokon álló
állományokban végeznek szálalást. Az
általuk kezelt átlagos birtokméret 300-
600 ha között van. Korábban az erdõtu-
lajdonosok saját gépeikkel, saját erdei
munkásaikkal dolgoztak, ma már azon-
ban az erdei munkákat vállalkozók vég-
zik. Nagy múltja és hagyománya van a
térségben a közösségi erdõgazdálko-
dásnak. A régmúltban sarjerdõ gazdál-
kodást folytattak tûzifatermelés céljá-
ból, azonban a rönk iránti kereslet nö-
vekedése a 19. századtól a mageredetû
erdõk létrehozását eredményezte.

Korábbi vizsgálatokból sok értékes
adat áll a rendelkezésükre, melyekre
építenek a jelenlegi gazdálkodásban.
Az 1950-es években a drezdai egyetem
dolgozói növedékvizsgálati kísérleteket
állítottak be, valamint a helyi erdészek
is végeztek hasonló méréseket a 90-es
években. Eredmény: 400 m3/ha a jelen-

legi élõfakészlet, valamint túl sok a
nagy átmérõjû törzs, ami nem kedvez a
szálaló szerkezetnek, a vékonyabb tör-
zsû, fiatalabb egyedeknek nem jut elég
fény, nem tudnak fejlõdni. Ezért a cél-
juk a 350 m3/ha átlagos élõfakészlet elé-
rése a legvastagabb fák folyamatos ki-
termelésével. 8,5 m3/ha/év a folyónöve-
dék, ezért ennél többet kell kitermelni
az élõfakészlet kívánt csökkentéséhez.
Véleményük szerint
ehhez 30-50 év szük-
séges. Túl sok fény
nem érheti a talajt,
ezért ennél rövidebb
idõ alatt nem csök-
kenthetõ az élõfakész-
let. Ideális a szálaló
erdõ szerkezete, ha a
törzsek 65%-a vékony
(d1,3 7-25 cm), 25%-a
közepes vastagságú
(d1,3 25-50 cm), 10%-a
vastag (d1,3 50 cm fe-
letti).

A szálaló erdõgaz-
dálkodás végzése so-
rán fontosnak tartják a
megfelelõ feltártság
kialakítását: átlagosan
40 m-ként alakították
ki a közelítõ nyomok-
at. Az erdei utak építé-
séhez 70%-ban támo-
gatást vettek igénybe.

A tervezési munká-
kat az erdészet dolgo-
zói végzik, amelyet az
erdõtulajdonosok jó-
váhagynak. A faanyagot szintén az er-
dészet értékesíti, de a vevõ közvetlenül
a tulajdonosnak fizet. Október hónap-
tól kezdik a fakitermeléseket, amelyet
csak a vegetációs idõn kívül végeznek.
Az éves fakitermelési volumen 8-10 000
m3. 5 évente térnek vissza egyazon
helyre a fakitermeléssel, melynek mér-
téke 40-50 m3/5 év. Ez 4-5 vastag fa ki-
termelését jelenti ha-ként. A nagyobb
feladat a vékony és közepes törzsû fák
kijelölése, melyet szeptemberben vé-
geznek. A fakitermelés költsége 16 eu-
ró/m3, a bükk választékok átlagára 55
euró/m3, a kõrisé 70 euró/m3, a hegyi
juharé 160 euró/m3, míg a lucfenyõé
euró/m3. A jó minõségû bükk rönk ára
elérheti a 175-180 euró/m3-t. Az erdé-
szet átlagos árbevétele 400 eu-
ró/ha/év.

A vadászatról is mondtak néhány ér-
dekes gondolatot: az õz a legjelentõ-
sebb vadfaj, melyet intenzíven vadász-
nak. 10 õz/100 ha a kilövési cél!

A délután folyamán egy 80 éves, át-
alakításában 25 éve megkezdett barkó-
caberkenye, magas kõris, cseresznye,
hegyi juhar, kocsánytalan tölgy, lucfe-
nyõ elegyes bükkös szálaló faállomány-
ban végeztük kis csoportokban önálló-
an a kivágandó törzsek jelölését, ame-
lyet aztán közösen kiértékeltünk. Ez a
gyakorlat volt a sok új ismeret közül az
egyik legértékesebb, hiszen saját ma-

gunk tapasztalhattuk meg a felmerülõ
gyakorlati kérdéseket. Értékes, jó minõ-
ségû berkenye- és tölgytörzseket kellett
kiválasztani, amelyek érdekében jelöl-
tük meg a kivágandó fákat.  

Végül a szomszédos nemzeti park
több évtizede emberi kéz által nem
érintett bükköseit tekintettük meg. A
különbség eléggé kontrasztos volt a ko-
rábban látott szálalással kezelt erdõk-
höz viszonyítva, természetesen az utób-
bi javára. A negyedik nap szakmai pro-
gramját a késõ délutáni órákban érke-
zõ, heves jégesõvel ránk zúduló vihar
zárta le.

Pénteken reggel a Thüringen For-
stamt Erfurt-Willrode Siegelbach kerü-
letébe látogattunk. Az elsõ állomás egy
gyérítetlen 55 éves lomb (kõris, juhar,
berkenye) elegyes bükkös állománynál
volt. Lehetõségünk volt a számozott fák
közül kiválasztani a kivágandókat, majd
dr. Chris Freise erdészetvezetõvel és a
kerületvezetõ erdésszel megbeszélni az
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indokainkat. A cél a 60-70-80 cm-es át-
mérõ elérése. Elõször a kiválasztott, jó
minõségû egyedeknek konkurencia
kell az ágtisztaság érdekében, majd a
koronát fel kell szabadítani az átmérõ
minél gyorsabb növekedése érdeké-
ben. A koronának nagy helyre van
szüksége, hisz az átmérõje akár a fa ma-
gasságának 70%-át is elérheti. Az szub-
jektív, hogy az erdész két egymás mel-

lett álló, jó képességû fa közül a bükköt
vagy a kõrist választja kímélendõnek.
Tankönyvek szerint a minél keske-
nyebb évgyûrû szerkezetû faanyag lét-
rehozása a cél. Dr. Freise saját vizsgá-
latai szerint ezek könnyebben hasad-
nak, mint a szélesebb évgyûrû-szerke-
zetûek.  

A második állomás egy 160 éves tölgy
elegyes bükkös állománynál volt. Ott kí-

sérletképpen ültettek juhar csemetéket,
melyeknek egy részét bekerítették, egy
részét szabadon hagyták. Még alacsony
vadlétszám mellett is nagy különbség
látható a két terület között.

Onnan a Forsthaus Willrode-hoz
utaztunk, amelyet nagy nehézségek
árán, évtizedek alatt újítottak fel. Min-
den hónap utolsó vasárnapján különfé-
le programokkal (koncertek, istentisz-
telet, kézmûves vásár) várják a „civile-
ket”. Folyamatosan mûködik a vadhús-
és vadhúsból készült különféle speciali-
tások (sonka, szalámi, pástétomok) áru-
sítása, amelyekbõl ebédként mi is ízelí-
tõt kaphattunk.

Ebéd után dr. Dominik Hessenmöl-
ler tartott elõadást az erdõállományok
mintakörös felvételezésével kapcsolat-
ban.

Végezetül szeretnénk köszönetet
mondani a szakmai program fõ szerve-
zõjének, Keresztes Györgynek, a HM Bu-
dapesti Erdõgazdaság Zrt. vezérigazga-
tó-helyettesének a tanulmányút meg-
szervezéséért, a tartalmas programokért,
amelyek a szálaló erdõgazdálkodás te-
rén számos, a hazai erdõgazdálkodási
gyakorlatban is hasznosítható, új ismere-
teket nyújtottak számunkra.

Gángó Csaba, Nagy László

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A szarvas, a monda szerint, az elsõ álla-
ti csodánk volt a Kárpátokig hozó úton,
s ha hinni lehet napjaink bölcseinek,
nem az utolsó. A mai, nem csodaszar-
vas, páros ujjú patás, kérõdzõ, a hím,
azaz bika, jellegzetes páros fejdísszel,
amelyet minden évben elhullat, hogy
azután újat növesszen. Kitartó megfi-
gyelõk állítják azonban, hogy a sorrend
fordított, és elõbb növeszti az agancsát
a bika, csak azután hullatja el, az agancs-
keresõ vadászok és az orzók legna-
gyobb örömére.

Napjainkban egy szarvas már nem
csoda, sok szarvas pedig a rudli. En-
nek a csodálatos fajnak a hímje, tehát
a bika, az erdõ királya a mi európai vi-
dékünkön, szemben az afrikai szavan-
nával, ahol az oroszlán a király. Az
oroszlán afrikai kiváltságát azonban
távolról sem fenyegeti olyan veszély,
mint pl., közelrõl nálunk a szarvasét.
A szarvasbika királysága folyton trón-
fosztásnak van kitéve ugyanis, mégpe-
dig a vadász egyenes ági felmenõje ré-

szérõl, amire a himnuszuk is emlékez-
tet: „Vadász vagyok, király az én a-
pám. …” 

A képzett szarvas, az állandósult ve-
szélyhelyzetbõl sajátos alakváltoztatás-
sal menti az irháját, ami valójában sima
szarvasbõr, hiszen az irha, rendesen,
birkából készül, itt viszont már a rejtõz-
ködés praktikus eszköze. Amikor per-
sze a vadász menti az irháját veszély-
helyzetbõl, akkor általában korántsem
birkáról van szó! 

A rejtõzködés másik elterjedt mód-
ja, hogy csudamód sokasodnak a szar-
vasok (persze, nem lesznek csudaszar-
vasok; az lesz csuda, ha nem lesznek
szarvasok), és a sok szarvas között
elvész a király. A potenciális ellenki-
rály, a vadász, ezért hónapokon át ku-
tyagol utána, és rendszerint úgy õsz
elején rá is talál. A lefülelt patás ilyen-
kor el-elbõgi magát, ez a különös is-
mertetõjele.

Az ellenkirályi herceg cselbõl, több-
ször orgyilkossal is összeáll, és tekintet
nélkül a szarvasbikai kötelezettségek
teljesülésére, elteszik láb alól a párosuj-
jút. Az orgyilkost sajátos valutával, „tró-
feával” díjazzák (1 trófea = 100 erdészá-
tok).

Mint utaltam rá, a szarvas alakváltoz-
tatása is bevált módja a veszély mérsék-
lésének. A bika, hol 'skót'-ként tûnik
fel, a ködös Albionban, hol mint 'rén'
eszkimóéknál, ahol a tehén is rátesz
egy lapát …, vagyis aganccsal, hogy ku-
szább legyen a móka, de megjelenhet,
mint 'jávor' Skandináviában, sõt, a
messzi Japánban is mint 'szika'. Nem
csak a messzeség okozza, hogy ez
utóbbi fajta kisebbnek látszik. És nem
az alakváltoztatás, meg a kisebbség ma-
gyarázza a 'szarvasgombát', de a 'szar-
vasbogarat' sem.

Újabban a honi erd-király gyakran
választja az alakváltoztatás úgynevezett
közúti módját. Általában éjszaka, illetve
a hajnali, vagy az esti homályban, a
mindig megengedett sebességgel hala-
dó gépkocsi elé veti magát, lehetõleg
féktávon belül. Javarészt abban a pilla-
natban, amint földi koronája a földre
hull, kiterjeszti erdei királyságát az örök
vadászmezõkre is.

Az ellenkirályi herceg mint kalapos
király, levett fõveggel tiszteleg a vetély-
társ elõtt, és int búcsút a biztosítóhoz
vontatott roncsnak.

Hja, a szarvashiba – nem csak szar-
vas-dolog! 

Apatóczky István: 

A SZARVAS


