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Ez év februárjában nagy örömmel ol-
vastuk Moskovits Pál erdõmérnök kol-
léga (dr. Szõnyi László unokája) leve-
lét, melyben értesített, hogy családi
látogatást terveznek a Mátrába. A lá-
togatás alkalmával szeretnék megte-
kinteni az immáron ötvenedik nyarát
átélõ nemzetközi lucfenyõszármazási
kísérletet, továbbá szeretnének talál-
kozni – a kísérlettel foglalkozó – egy-
kori és jelenlegi munkatársakkal. 

Dr. Szõnyi László c. egyetemi tanár,
egykori ERTI fõosztályvezetõ tudomá-
nyos életpályáját és talán legmaradan-
dóbb alkotását a Mátra-nyírjesi 11 hek-
táros IUFRO Lucfenyõ Leltározó Szár-
mazási Kísérletet már bemutattuk az
Erdészeti Lapok 2016. decemberi lap-
számában.

A látogatás kapcsán eszembe jutott
az az 1962. évi decemberi nap, amikor
férjemmel, Ujvári Ferenccel – szorong-
va és a hirtelen jött havas esõtõl átáz-
va, átfázva – „állásinterjúra” érkeztünk
a számunkra még ismeretlen dr. Szõnyi
Lászlóhoz, a Nemesítési osztály vezetõ-
jéhez az ERTI-be. 

Az interjú végül is sikeres volt, és
akkor még nem gondoltuk, hogy ez a
találkozás egész további életünket
meghatározza. Fõosztályvezetõnk min-
dig magasra tette a mércét, több próbát
kellett kiállnunk, de segítõkészsége,
tisztessége, széles látóköre elsõ perctõl
kezdve lenyûgözött. Az évek múlásá-
val a munkakapcsolatból mély, önzet-
len barátság lett, a családtagok is köl-
csönösen megismerték egymást, és ma
már unokáim is figyelik tapasztalt sza-
vait, iránymutatását.

A látogatás elõkészítése során fõ-
ként az idõjárás-elõrejelzést kellett fi-
gyelemmel kísérnünk, és nem ok nél-
kül. Április 20-tól többnapos ítéletidõ
tombolt a Mátrában, fák törtek össze és
dõltek ki, villanyvezetékek szakadtak,
utakat kellett lezárni stb. A hó és az or-
kánerejû szél a lucfenyõkísérletet sem
kímélte, s már ekkor látszott, hogy a
kísérlet sorsa megpecsételõdött.

A szeszélyes idõjárás ellenére végül
is sikerült május 18-át, az egyik legra-
gyogóbb, legkellemesebb tavaszi napot
kiválasztanunk. Idõközben a Mátrafü-
redi Erdészet járhatóvá tette az utakat,

kialakították a bemutató területet a kí-
sérletben. A látogatók hatan érkeztek,
összesen négy generáció! Közöttük há-
rom generáció erdõmérnök! Szõnyi
László és felesége mellett jelen volt két
gyermekük, dr. Szõnyi Kata és Szõnyi
János (erdõmérnök), valamint az

ugyancsak erdõmérnök unokájuk,
Moskovits Pál és dédunokájuk, Mosko-
vits Bence. Jelenlétével megtisztelte a
csapatot Mátyás Csaba akadémikus
(egykor ugyancsak az ERTI, az évtize-
des kutató-baráti kör tagja). Részt vet-
tek még a bejáráson és a tanácskozá-
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A származási kísérlet 2017 májusában, háttérben a Galyatetõvel: a lucparcellák a kép
közepén, az átlósan jobbra emelkedõ Nyírjes gerincén, hosszú csíkban helyezkednek el.
A kísérlet több pontján látszanak a szúbogár-károsítás okozta száradó csoportok (fotó:
Mátyás Csaba).

A vendéget az Egererdõ Zrt. részérõl Dudás Béla, a Mátrafüredi Erdészet vezetõje és Re-
ményfy Rita fahasználati mûszaki vezetõ köszöntötte (a képen jobb oldalt, ill. bal ol-
dalon középen (fotó: Moskovits Pál).

Õsi lucosok százai között jártunk a Mátrában
„Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szûkszavú,

megértõ, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább.”
Márai
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son az ERTI-bõl dr. Csóka György osz-
tályvezetõ, tudományos tanácsadó, dr.
Csókáné dr. Hirka Anikó tudományos
fõmunkatárs, továbbá a kísérlet felelõ-
se, dr. Nagy László tudományos fõ-
munkatárs és a nemzetközi kísérletet
kezdetétõl évtizeden át vezetõ Ujvári-
né dr. Jármay Éva ny. tudományos ta-
nácsadó. 

Mind az elõkészítés, mind a bemu-
tató és tanácskozás során aktív szere-
pet játszottak az EGERERDÕ Erdészeti
Zrt. részérõl a kísérlet kezelõi, a Mátra-
füredi Erdészet vezetõje, Dudás Béla
erdészetvezetõ és Reményfy Rita fa-
használati mûszaki vezetõ.

A lucfenyves – szúkárokkal tarkított
– távlati képének megtekintése után a
bemutatót a kísérlet 01. blokkjában tar-
tottuk, ahol 1968-ban, a csemeték ülte-

tésekor és a növénytérkép készítésekor
Szõnyi László is jelen volt. 

Rövid általános ismertetés után került
sor a beszélgetésekre, visszaemlékezé-
sekre, közös élmények felelevenítésére.
Egykori fõosztályvezetõnk látogatása
mindig rendkívüli esemény volt szá-
munkra. Szuggesztív egyénisége, távla-
tokban való gondolkodása, közvetlen-
sége minden alkalommal elvarázsolt
bennünket. Optimizmusa, inspiráló
szavai mai napig hatásosak, külön

öröm, hogy mindezt most fiatal kollé-
gáink is hallhatták, tapasztalhatták.

A friss csúcstörések miatt földön he-
verõ – még üde, zöld – többméteres ko-
ronarészek között botorkálva megkerül-
hetetlen volt az állomány jelenlegi
egészségi állapotának összegzése és a
kísérlet további sorsának meghatározá-
sa. Reményfy Rita bemutatta a legújabb
felvételek eredményeit. A kár blokkon-
ként eltérõ ugyan, de átlagosan a 40%-
ot is meghaladta. (Egyrészt a legutóbb
keletkezett abiotikus károk, elsõsorban
csúcstörés, másrészt a szúkár együtte-
sen). A látottakat, a visszaemlékezést és
a tanácskozás eredményeit Szõnyi Lász-
ló és Mátyás Csaba foglalta össze:

„Az ijesztõ méretû, mûszaki pontos-
ságot igénylõ, világ szeme elõtti, kezdet-
ben hipotézisnél alig több, mégis folya-

matát rendbe foglalt feladat elsõ szaka-
szát elkezdhettük, lezárását a természet
határozta meg, világosan megfogalma-
zott keménységgel, de megkaptuk a szám-
adás örömét is. Örülünk az éppen éle-
tünk hosszára mért feladatnak, és a tel-
jesítéséhez kapott erõnek. Örülünk
együttmûködõi szoros kézfogásának, tu-
dásuk, tapasztalatuk illõ gyarapodásá-
nak is. Különös biztatás, hogy az öt évti-
zede együtt gondolkozó kutatók egyike
ma akadémiai szintû kitekintéssel isme-
ri fel a folytatás méltó és idõszerû lehetõ-
ségeit. Ritka érték a teljes adatbázis õrzõ
kezekben léte, értékelhetõsége! A feldol-
gozásért külön hála! Minta lehet a kuta-
tásban.” (Szõnyi L.)

„Az 50. évébe lépett kísérlet jól pél-
dázza a természeti erõk és az emberi el-

határozás küzdelmét, amely nap mint
nap meghatározza az erdész munkájá-
nak eredményességét; ezt legjobban egy
hosszú lejáratú tartamkísérletben lehet
távlatosan érzékelni. A fél évszázad
alatt összegyûlt tapasztalatok és ered-
mények összefoglalása nemrég egy köte-
tet töltött meg*, amelynek magyar fordí-
tása is hamarosan elkészül. Öt évtized
múltán új szakmai és társadalmi kihí-
vások szorításában tekintünk vissza az
egykori »erdészeti aranykor« szellemisé-
gére. A meghaladott múlt és az új gon-
dokkal terhes jövõ találkozott a Nyírjes
lucfenyvesében, amikor a kezelõ EGER-
ERDÕ Erdõgazdasági Zrt. szakemberei
a kísérlet létrehozóival, a helyi erdõvé-
delmi szakértõvel (Csóka György, ERTI),
valamint jelenlegi kutatási felelõsével
(Nagy László, ERTI) tárgyalhatták meg
a teendõket.” (Mátyás Cs.)

Mind Szõnyi László, mind Mátyás
Csaba, mind a jelen lévõ szakértõk, ke-
zelõ fenntartók, a kísérlet kutató felelõ-
sei is fájó szívvel, de egybehangzóan
állapították meg, hogy a lucállomány
eredeti célkitûzésében és állapotában
származási kísérletként a továbbiakban
nem tartható fenn. Meg kell kezdeni a
legsúlyosabban károsodott blokkok le-
termelését, már csak a további szúkárok
megelõzése érdekében is. A kitermelés
során korongmintákat kell begyûjteni
évgyûrû-analízis céljából, különös te-
kintettel a klímaváltozás hatásának
elemzésére. A károk elsõdleges felszá-
molása, a száradékolás után lehetõség
lesz annak mérlegelésére, hogy az állo-
mány legkevésbé károsodott részén
esetleg 1-2 hektárt kísérletként meg-
õrizzünk. Dudás Béla tapasztalata sze-
rint az 1990-es évekig még 70 éves koron
túl is fenntarthatók voltak a lucosok a
Dél-Mátrában, ma már sajnos – miként
ezt a kísérlet is bizonyítja – az 50 éves
kort sem érik meg.

A bejárás alkalmával, a szakmai esz-
mecsere mellett rövid magánbeszélge-
tésekre is sor került. Megtudtuk, hogy
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A kísérlet létrehozásában részt vevõ Ujváriné dr. Jármay Éva a telepítés egykori doku-
mentumait mutatja be Szõnyi Lászlónak (kíséretében Mátyás Csaba és Szõnyi János
(fotó: Szõnyi Kata).

* Ujvári-Jármay, É. – Nagy L. – Mátyás Cs. (2016):
Az IUFRO 1964/68 Lucfenyõ Leltározó Szár-
mazási Kísérlet Nyírjesen – Öt évtized ered-
ményei és konklúziói (angol nyelven). Acta
Silvatica & Lignaria Hungarica, 12, külön-
szám, 178. o.

Az idõk tanúi: Szõnyi László, Ujváriné dr.
Jármay Éva, Mátyás Csaba (fotó: Csóka
György)
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Szõnyi László iratkozásakor, 1939-ben
jelentkezett az Országos Erdészeti
Egyesületbe, így Egyesületünknek
most õ a legrégebbi tagja (ld. cikkün-
ket! – a szerk.). Csodálatra méltó, hogy
sok év elmúltával, 95 éves korában is
élénken emlékszik nemcsak egykori
munkatársainkra, de a leszármazottaik-
ra is, kapcsolatot tart velük, és érdeklõ-
déssel követi sorsuk alakulását.

Hazautazás elõtt a Szõnyiek felkeres-
ték a mátrafüredi temetõt. Ragaszkodó
szeretettel emlékeztek a személyes
gyökerekre, több külföldi lucfenyõ-
származás és gondozó kutatóik hely-
színi felkeresését célzó nagy utaikra.
Négy generációjuk helyezte el virágát
tisztelettel a nagy kísérlet egykori kivi-
telezõje és felelõse, a kedves jó barát,
Ujvári Ferenc egykori ERTI kísérleti ál-

lomásigazgató, tudományos fõmunka-
társ sírhantján.

Közel 50 évvel ezelõtt, a nagy kísér-
let telepítése után vendégkönyvet nyi-
tottunk. Egyre több oldal telik meg.
Hazai, külföldi érdeklõdõk és értõk,
szakmai tanulmányutak résztvevõinek
elismerõ sorai jelzik az igényt a folyta-
tásra. Mi is örömmel szorítottuk sorba
útravalónkat:

„Keresni van lehetõségünk a szava-
kat, kifejezésére hálatelten azért a nagy
ajándékáért az életünknek, ami évtize-
dek múltán is tiszta, boldog barátság-
ban õriz egy csodálatos fafaj erdõként
ölelõ koronája alatt.”

Ujváriné dr. Jármay Éva
erdõmérnök, 

ny. tudományos tanácsadó,
NAIK–ERTI, Mátrafüred
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78 éve
OEE-tag…!

Mi mindent láthatott az, aki 50 esz-
tendeje tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. Hát még ha 60 éve…
De milyen jelzõkkel illessük a 78
éves tagsági viszonyt? Merthogy
ilyen is van! 

Dr. Szõnyi László ugyanis az Erdõ-
mérnöki Karra való beiratkozásakor,
1939-ben lépett be az Egyesületbe.
Erdõmérnöki oklevelét 1943-ban
kapta meg. Lenyûgözõ számok, év-
számok ezek! 

Ami talán még ennél is lenyûgö-
zõbb, hogy az OEE legidõsebb tagja
96 évesen szakmánk iránti töretlen el-
hivatottsággal, naprakész tájékozott-
sággal, tûéles memóriával, makulát-
lan szellemi frissességgel, egyenes
tartással és olyan stílussal bír, amit a
nála sok évtizeddel fiatalabbak (pl. e
sorok írója) is csak irigyelni tudnak. 

Mindezekrõl 2017. május 18-án a
Mátrában is megbizonyosodhattunk
(ld. korábbi cikkünket!), ahová Szõ-
nyi László családjával (4 generáció!)
egy szûk körû szakmai/baráti talál-
kozó és a nyírjesi IUFRO lucfenyõ-
származási kísérlet felkeresése céljából
látogatott el. Ez a kísérlet egyébként
50 évvel ezelõtt éppen az õ kezde-
ményezésére jött létre. 

Lélekemelõ, ragyogó nap volt ez
(meteorológiai szempontból is) min-
den résztvevõ számára. Laci bácsi!
Maradj még sokáig az OEE legidõ-
sebb tagja!

Szöveg és kép: dr. Csóka György
A bejáráson és tanácskozáson részt vevõk csoportja (fotó: Csóka György)

Koronájukat vesztett, lefejezett lucfenyõk csoportja a kísérletben (fotó: Mátyás Csaba)


