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„Kõ módra befolyván a hegy mene-
dékét: 
Õ álla halála vérmosta fokán,
Diadallal várta be végét …”

Arany János: 
Szondy két apródja

Barátossy Gábor fõosztályvezetõ öt-
lete megvalósult, nevezetesen, hogy
állítsunk maradandó emléket Szon-
dy György várkapitány hõstettének.
Az Erdõk Hete rendezvénysorozat
keretén belül avatta az Ipolyerdõ Rt.
és a térségbõl megjelent vendégek
sokasága azt a monumentális és cso-
dálatos mészkõfaragást, melyet
Melocco Miklós szobrászmûvész ké-
szített. A vár tövében felállított em-
lékmûnél Lengyel László mûsorve-
zetõ kérte fel Karnis Gábort, az
Ipolyerdõ Rt. fõmérnökét az ünnepi
beszéd megtartására. A Bernece-
baráti Általános Iskola tanulói emlé-
keztek verssel, énekkel a hajdanvolt
hõstettre. Az ünnepségen megjelent
Cserép János, az OEE elnöke, Wis-
novszky Károly, az ÁESZ mb. fõigaz-
gatója, Zambó Péter, a Pilisi Parker-
dõ Rt. vezérigazgatója, valamint
Támba Miklós, a MEGOSZ alelnöke.
A várromot folyamatosan helyreállí-
tók munkájáról Teszári Károly tar-
tott izgalmas tájékoztatót. Az avató-
ünnepségen megjelent Melocco Mik-
lós szobrászmûvész is, aki mondhat-
ni gyújtó hangú beszédével ízelítõt
adott abból a lelkesítõ hazaszeretet-
bõl, melyet Szondy Miklós és ma-
roknyi csapata érezhetett, mielõtt a
sokszoros túlerõ legyûrte õket. Az
avatószalag átvágása után Barátossy
Gábor fõosztályvezetõ beszédében
kiemelte, hogy mi magyarok több-
nyire csak vesztes csatákról és ese-
ményekrõl tudunk megemlékezni,
de mindez csak fokozza bennünk az
elszántságot egy szebb és igazságo-
sabb jövõért való munkálkodáshoz.
Ajánlom mindazoknak, akik a kör-
nyéken járnak, hogy ne sajnálják a
kitérõt és keressék fel a várat, az em-
lékmûvet, üljenek le néhány percre
a Selmecbánya felé tekintõ bástya-
fokra és halkan dúdolják el maguk-
ban a Szózatot.

Ezúton kell köszönetet mondani
mindazoknak, akik bábáskodtak az
emlékkõ felállítása körül.

Pápai Gábor

Emlékkôavatás Drégely váránál



A harmadik oldal

P ályázat…. Korunk új bûv-szava, varázsigéje lett e
fogalom. Mást sem hallunk a TV-bõl, rádióból,
de még az újságok is azt harsogják: Pályázni,

pályázni, pályázni…!
Ha valaki a jámbor óhajtól, a vissza nem térítendõ for-

rások utáni égõ vágytól már eljutott odáig, hogy elkészített
egy pályázatot, netán meg is nyerte, esetleg már a megpá-
lyázott beruházást, projektet is megvalósította, sõt már az
ellenõrzéseken és elszámolásokon is túl van, az jól tudja,
hogy pályázni nem könnyû. Rengeteg buktatója van, sok,
elõre nem látott költség is felmerül közben, sok utánajárás-
sal, ügyintézéssel, futkosással és idegeskedéssel jár. 

A pályázati pénz bizony nem olcsó: cserébe nyitottá, át-
láthatóvá kell tenni a vállalkozás gazdálkodását, szigoríta-
ni a bizonylati fegyelmet, szabályozni kell egy sor folyama-
tot. Viszont mindez a sok kellemetlen velejárója a pályázat-
nak a legtöbb esetben az elõrelépés irányába hat. Feszeseb-
bé, szervezettebbé válik a vállalkozás, szabályozottabbá az
üzletvitel. Ez a pályázat egyik nagy hozadéka. A másik az
– általában kötelezõ mellékletként elõírt – Üzleti Terv elké-
szítése. Ennek során a pályázó rákényszerül arra, hogy át-
gondolja vállalkozásának jövõjét (legalább középtávon),
kialakítsa stratégiáját, elemezze üzleti modelljét. Szembe-
sül tervezett beruházásainak, fejlesztéseinek megtérülésével
(esetleg meg nem térülésével is). Módja van rendszerezetten
kielemezni, számba venni vállalkozásának erõsségeit,
gyengeségeit, a vállalkozás elõtt álló lehetõségeket és a fe-
nyegetõ veszélyeket egyaránt. Tapasztalatom szerint az üz-
leti terv elkészítése után szinte mindenki egy kicsit másként
tekint vállalkozására, mint korábban.

A pályázati hirdetéseknek, lehetõségeknek jószerivel
se szeri, se száma. Hogy rábukkanjunk a bennünket ér-
deklõ vagy számunkra elérhetõ pályázatra, ahhoz sok-
szor pályázatfigyelõ-, tájékoztató kiadvány-oldalak szá-
zain kell átrágni magunkat, vagy a számítógép elõtt kell
hosszú órákat kuksolnunk internetes honlapok tucatjait
böngészve. Még ekkor sem biztos a siker: könnyen elkép-
zelhetõ, hogy a számunkra legalkalmasabb pályázati
kiírásra csak a végsõ beadási határidõ másnapján buk-
kanunk rá.

Az Erdészeti Lapok szeretne segítséget nyújtani az erdõ-
gazdálkodóknak, erdõtulajdonosoknak, erdészeti vállal-
kozásoknak, erdõgazdaságoknak abban, hogy minél szé-
lesebb körben megismerjék a pályázati lehetõségeket és mi-
nél többen éljenek is e lehetõségekkel. Szeretnénk hírt adni
a legfrissebb lehetõségekrõl és a késõbbiekben tervezzük
konkrét pályázat-készítési tanácsok, tippek közreadását is.

A lehetõ legjobb amit tehetünk tehát: Pályázni, pályáz-
ni, pályázni…!

Dr. Ódor József
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Összefoglalás
Az erdõvel összefüggõ társadalmi igé-
nyek a rendszerváltás után jelentõsen
megváltoztak, ami az erdõgazdálkodással
szemben is új igényeket támasztott. A ter-
mészetközeli, többcélú, többtulajdonosú
erdõgazdálkodás által megszabott pe-
remfeltételekhez az erdõfeltárásnak is
igazodni kellett. Az erdõfeltárás ma már
nem indokolható a fakitermeléssel össze-
függõ érvekkel. Az erdõ infrastruktúrája-
ként megjelenõ erdõfeltárásnak az erdõ-
vel szemben támasztott minden igényt ki
kell elégíteni a területfeltárás elve szerint.
Ennek megfelelõen az erdõfeltárás eddigi
elméletét alapvetõen át kellett értékelni.
Az új alapelvek érvényesítéséhez egy
alapjaiban új tervezési rendszert kellett ki-
dolgozni, amely az erdõvel szemben tá-
masztott minden igény figyelembevételé-
re, ezek idõbeli változásának követésére,
a jelentõs adathalmaz kezelésére alkal-
mas. Ezt a dinamikus hálózattervezési
módszert elõször a Börzsöny feltáróháló-
zatának megtervezésénél használtuk. Be-
bizonyosodott, hogy a megfelelõ alap-
adatok esetén a dinamikus hálózatterve-
zés alkalmas az erdõfeltárás tervezésére,
a variációk gyors kidolgozására és azok
elemzõ összehasonlítására.

Kulcsszó: erdõfeltárás, geoinformati-
ka, tervezés

1. A Börzsöny feltárásának
problémája

Az IPOLY ERDÕ Rt. erdõterületén a fel-
tártság messze elmarad az országos át-
lagtól, ami nehezíti gazdálkodásukat.
Felmérték, hogy gazdálkodási eredmé-
nyeiket csak az önköltség csökkentésé-
vel lehet megõrizni, illetve a kímélete-
sebb – többek között a PRO SILVA el-
vekhez közelítõ – gazdálkodást akkor
tudják megvalósítani, ha feltáróhá-
lózatukat fejlesztik. Ezeket az elképze-
léseiket hathatósan támogatta az ÁPV
Rt. és az FVM Erdészeti Hivatala is.

A Börzsöny természeti értékekben
nagyon gazdag terület. Ezért a Bör-
zsöny területének jelentõs része (mint-
egy 90%-ban) természetvédelmi olta-
lom alatt áll. A természetvédelem a gaz-
dálkodást és a gazdálkodás fontos felté-
telét biztosító feltáróhálózat fejlesztését
hatósági jogkörénél fogva korlátozza.

Az IPOLY ERDÕ Rt. kettõs szorítás-
ban él. Egyfelõl meg kell felelni a tulaj-

donosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. gazdál-
kodási eredményt szorgalmazó követel-
ményeinek, valamint be kell tartania a
szigorú természetvédelmi elõírásokat. Ez
folyamatos konfliktusok forrása, ami sok
esetben feszült légkört teremt. Az érdek-
ellentétek jellemzõ területe az erdõfel-
tárás. Miközben az erdõgazdaság szeret-
né kialakítani az erdõgazdálkodás infra-
strukturáját, a természetvédelem védi a
természeti értékeket.

A természetvédelem részérõl az
erdõfeltárással szemben támasztott egyik
kifogás az volt, hogy az erdõgazdaság
nem rendelkezik egy közmegegyezésen
alapuló hálózati tervvel, amely a termé-
szetvédelem érdekeit is messzemenõen
figyelembe veszi. Ennek a problémának a
megoldására tett ajánlatot az Erdõfeltárási
és Vízgazdálkodási Tanszék, ahol kidol-
gozták a természetközeli, többcélú, több-
tulajdonosú erdõgazdálkodás infrastruk-
túráját jelentõ erdõfeltárás elméleti alapja-
it és az azt kiszolgáló dinamikus tervezési
rendszert.

2. A tervezési rendszer 
elméleti alapjai

Az erdõgazdálkodás tevékenységi köre
az utolsó évtizedben jelentõsen átérté-
kelõdött. A társadalom a többcélú erdõ-
gazdálkodástól megköveteli, hogy az
erdõ egyre jobban betöltse védõ, védel-
mi szerepét, valamint teljesítse közjóléti
feladatait. Ezeket a tevékenységeket
gyakran az alapanyag-termelés terhére is

fokozni kívánja. Ugyancsak követelmény
a természetközeli erdõgazdálkodás meg-
valósítása, amely apró, gyakori beavat-
kozással végzi az erdõ kezelését. Az erdõ
szolgáltatásaival szemben támasztott fo-
kozott társadalmi igények, a természet-
közeli erdõgazdálkodás szabta keretfel-
tételek azt eredményezik, hogy az erdõ
teljes területén minden idõben valami-
lyen tevékenység folyik. A feltáróhálóza-
tot ezért úgy kell kialakítani, hogy az a
teljes területet behálózza, az területfeltá-
ró hálózatként jelenjen meg.

Mindezek mellett átalakult a tulajdo-
nosi szerkezet is. A termõföld és benne
az erdõ jelentõs része különbözõ tulaj-
donosok birtokába került, ami vonalas
létesítmények tervezésekor újabb
egyeztetési feladatokat jelent.

A természetközeli, többcélú, többtu-
lajdonosú erdõgazdálkodás (TTT) érde-
keit kiszolgáló területfeltáró úthálózatok
tervezésekor minden igény kielégítésére
törekedni kell. Mivel ezt általában nem
lehet megvalósítani, a feltáróhálózatot
több variációban kell elkészíteni, majd a
megvalósítandó variáció kiválasztásához
szükséges összehasonlító és elemzõ
adatokat össze kell állítani.

A döntés meghozatala után a hálózat
megvalósítása több évig, sõt évtizedig
tartó feladat. Ezen idõ alatt megváltoz-
hatnak alapvetõ célok és érdekeltségek,
amelyek a korábban elfogadott feltárási
variációt módosíthatják. A változások-
nak megfelelõen ekkor módosítani kell

KOSZTKA MIKLÓS – MARKÓ GERGELY – PÉTERFALVI JÓZSEF

Erdôfeltárás tervezése a Börzsönyben
dinamikus hálózattervezéssel

1. ábra. Feltáróhálózat tervezési menedzsment
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a hálózati terveken is. A feltáróhálózat
tervezése ezért nem tekinthetõ befeje-
zettnek egy adott idõpontban, hanem
azt a változásoknak megfelelõen folya-
matosan felül kell vizsgálni, amelynek
alapját egy dinamikus tervezési rend-
szer képezheti.

A dinamikus tervezési rendszer alapja
a menedzsment rendszer. Ez egy infor-
mációs rendszeren keresztül összefogja
a célkitûzést, az alternatív megoldásokat
kidolgozó tervezést, a döntések elõké-
szítéséhez szükséges elemzéseket, a
megvalósítás folyamatát, majd visszacsa-
tolással ellenõrzi, hogy a kitûzött célja-
inkhoz közelítettünk-e. (1. ábra.)

A dinamikus feltáróhálózat tervezési
rendszerrel elõször a Börzsöny feltáró-
hálózatát terveztük meg és vizsgáltuk
annak használhatóságát.

3. Az alkalmazott szoftver
A természetközeli, többcélú, többtulaj-
donosú erdõgazdálkodás céljai, igé-
nyei, korlátozásai az erdõterületen föld-
rajzi információkhoz kapcsolva jelen-
nek meg. A dinamikus tervezési rend-
szer a feltáróhálózat tervezéséhez
geoinformatikai programot használ. Az
alkalmazott szoftver kiválasztásakor
egyik fõ szempontunk az volt, hogy a
hálózattervezéshez szükséges feltételek
kielégítése mellett, az késõbb alkalmas
legyen a teljes erdészeti útadatbank ki-
alakítására is. Elemzéseink szerint erre
a célra legmegfelelõbbnek találtuk az
ÁESZ által is használt DIGITERRA MAP
geoinformatikai programcsomagot.

A DigiTerra Map egy magas szinten
integrált geoinformatikai szoftver,
amely lehetõvé teszi országos méretû
földrajzi adatbázisok kialakítását, le-
gyen szó vektor vagy raszter térképi ál-
lományokról, terepmodellekrõl és tér-
képi elemekhez kapcsolt leíró adatok-
ról. A szoftver az elõbbi feladatok el-
végzéséhez szükséges valamennyi esz-
közt tartalmazza: beépített tematikus
térképezõ, térképszerkesztõ, -elemzõ
eszközök, digitális képfeldolgozó és
felületmodellezõ, relációs adatbázis-
kezelõ és jelentéskészítõ.

4. Feltáróhálózat tervezése
a Börzsönyben

4.1. A többcélú erdõgazdálkodás
céljainak feltárása.

A természetközeli, többcélú, több tu-
lajdonosú erdõgazdálkodás önmaga, de
ugyanígy az azt kiszolgáló erdõfeltárás is
különbözõ célokat szolgál és különbözõ
érdekeket sért. Amikor egy feltáróhálóza-
tot szeretnénk megtervezni, ezeket az el-

lentétesen ható tényezõket kell össze-
gyûjteni, majd a konfliktuspontokat fel-
deríteni és feloldani. A feltáróhálózat ter-
vezésének ez a legtöbb problémával járó,
legnagyobb átélést kívánó része.

A Börzsöny feltáróhálózatának ter-
vezésekor is fel kellett deríteni ezeket a
célokat, amelyeket alapvetõen két cso-
portba foglalhatunk:

– erdõgazdálkodáson belüli célok,
– erdõgazdálkodáson kívüli célok.
Az erdõgazdálkodással összefüggõ

célok jól meghatározhatók, bár a
feltáróhálózat tervezésével kapcsolat-
ban felmerültek olyan újabb célok és
kérdések, amelyek korlátot vagy támo-
gatást jelentettek.

Az erdõgazdálkodáson kívüli célok
rendkívül sokrétûek. Ezek felderítésére
nem lehet mindenhol használható sab-
lont vagy tervezéshez használható listát
összeállítani. Nagyon fontos, hogy errõl
a listáról senki ne hiányozzon, mert a
késõbbiek során a meg nem hívottak is
felléphetnek olyan igénnyel, amit a ter-
vezés elõrehaladásakor már nehéz figye-
lembe venni. A Börzsöny feltáróhálóza-
tának tervezésekor ezeket a szemponto-
kat szem elõtt tartva állítottuk össze ezt a
listát, amelyen szerepeltek:

– a terület használatában mértékadó-
an érdekeltek, valamint az érintett ható-
ságok (erdõgazdálkodó, természetvé-
delem, vadásztársaságok stb.),

– a területfejlesztésért felelõs kistér-
ségi képviselõk,

– a helyi lakosságot képviselõ pol-
gármesterek,

– mértékadó vállalkozók, civil szer-
vezetek,

– érdeklõdõk, akik a munkában
részt kívántak venni.

A térségben felmerült igényeket az
összes érdekelt bevonásával a SWOT
analízis módszerével derítettük fel és
csoportosítottuk. A Börzsönyben folyó
többcélú erdõgazdálkodás célrendszerét
ennek alapján próbáltuk megfogalmazni.

4.2. Adatgyûjtés és digitális térké-
pek készítése

A tervezéssel érintett és azt körülvevõ
területek síkrajzi információit, mint ana-
lóg adatmodellt, az 1:10 000 méretarányú
erdészeti üzemi térkép szolgáltatta. Az
üzemtervezett területek leíró adatait az
erdõállomány-adattár biztosította. 

Az üzemi térképszelvényeket és a
hozzájuk kapcsolt adatbázist az IPOLY
ERDÕ Rt. bocsátotta rendelkezésünkre.
A DigiTerra Map program segítségével
az elsõdleges adattáblákhoz újabb adat-
táblákat kapcsoltunk, amelyek az

erdõfeltárással szemben támasztott igé-
nyeket és az elemzésekhez szükséges
adatokat tartalmazzák.

A tervezéshez szükség volt a Bör-
zsöny közlekedési hálózatának (közút,
erdészeti út, vasút) elkülönített tárolásá-
ra a térképi adatbázisban. Ezt a digitális
térképen a közutak és az erdõgazdasá-
gi útleltár alapján beazonosítható vona-
lak felüldigitalizálásával, valamint a
rendelkezésre álló papírtérképek fon-
tos részleteinek szkennelésével, majd
digitalizálásával állítottuk elõ.

4.3. Igények térképi megjelenítése
A földrajzi objektumokat leíró vek-

tor-, raszter- és felületelemeket a prog-
rammal térképnézeteken szemlélhet-
jük. A térképnézetek a tervezéshez
szükséges témákból épülnek fel, ame-
lyek adatszûrés és tematikus osztályo-
zás után igényeink szerint jelennek meg
(tematikák). Egyszerre több térképné-
zet-ablakot nyithatunk meg és rendez-
hetünk el a képernyõn az összehasonlí-
tások és az elemzések elvégzéséhez.
Így pl.: az erdõfeltárással szemben felál-
lított korlátokat és igényeket ennek
megfelelõen tematikus térképek soro-
zatán ábrázolhatjuk, amelyek a létreho-
zott digitális térkép földrajzi objektuma-
iból és az adott igény szempontjából lé-
nyeges leíró adatokból állnak.

A Börzsöny feltáróhálózatának terve-
zése közben tizenhatféle tematikus térké-
pet hoztunk létre és nyomtattunk ki.
Ezekrõl bebizonyosodott, hogy azok csak
a mondanivalók bemutatására szolgáló
ábrák és nem munkatérképek. A tervezést
az adatbázisra támaszkodva a képernyõn
kellett elvégezni. Ezeknek a térképeknek
a hagyományos megjelenítését azért is ab-
ba kellett hagyni, mert az adatbázis adta
csábító lehetõségek miatt még számtalan
tematikus térképet lehetett volna elõállí-
tani, amelyek kinyomtatása jelentõs költ-
ségeket emésztett volna fel, illetve a to-
vábbi munkát tette volna merevvé.

Az erdõfeltárás tervezéséhez létreho-
zott geoinformatikai adatbázis ezzel to-
vábbi elemzéseket tesz lehetõvé, ame-
lyeknél a kiértékelést a képernyõn
megjelenõ és az adott problémafeltárás-
nak megfelelõen létrehozott térképné-
zeten célszerû elvégezni.

Az általunk létrehozott tematikus tér-
képek a rendelkezésre álló és általunk ki-
egészített adatbázisra támaszkodva az
erdõfeltárás tervezéséhez szükséges ada-
tok alapján készültek. A tematikus térké-
pek sora bõvíthetõ lett volna, ha mun-
kánk során további összefüggõ adatbá-
zisok kialakítására lett volna módunk.
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4.4. Hálózati variációk tervezése
Az igények vizsgálatakor a hálózat-

tervezés szempontjából egy mértékadó
peremfeltétel körvonalazódott és az a
természetvédelem igénye volt. A termé-
szetvédelem által rendelkezésre bocsá-
tott adatok alapján az erdõrészletek há-
rom csoportba sorolhatók: védett, foko-
zottan védett és olyan részletek, ahol út
nem építhetõ.

A hálózatot alkotó nyomvonalak ter-
vezését a természetvédelem igényein és
korlátjain kívül alapvetõen az erdõgaz-
dálkodás szempontjai befolyásolják. Ezek
a hálózattervezéskor a feltárási koncepci-
óban jelennek meg, amely megadja az
egyes erdõrészletek gazdálkodó által el-
képzelt megközelíthetõségét és a ter-
mõterületi feltárás (finom feltárás) terme-
léstechnikai megoldásait. Mivel erre kifor-
rott koncepcióval az erdõgazdaság még
nem rendelkezik, ezért a tervezéskor az
erdészetek konkrét nyomvonal-elképze-
léseit, a terület keresztdõlését és a dom-
borzati viszonyokat vettük figyelembe.

Az egyéb igényeket, mint amilyen a
védelmi, védõ igény, valamint a közjólé-
ti igény, a turizmus igénye a természet-
védelem merev elzárkózása, továbbá a
térségben élõk igényeinek nem túl hatá-
rozott képviselete miatt felderíteni és az
adatbázisba beépíteni nem lehetett.

A hálózat elemeinek térképi felkere-
sésekor a negatív kardinális pontokat,
illetve a fokozottan védett erdõrész-
leteket lehetõség szerint igyekeztünk
elkerülni, ez azonban nem volt minden
esetben megvalósítható. Általános
szempontnak tekintettük azt, hogy eze-
ken a területeken keresztül új nyomvo-
nalat ne vezessünk, amit kevés kivétel-
lel sikerült megvalósítani.

4.5. A semleges vonal felkeresése
Az igények és korlátok ismeretében,

bizonyos terepi információk alapján a
feltáróhálózatot semleges vonal mély-
ségig terveztük meg. (2. ábra.)

Ahhoz, hogy a digitális térképen a
domborzatot követõ hosszabb-rövidebb
egyénlejtésû vonalakat (semleges vonal)
felkereshessük, az alkalmazott szoftver
fejlesztõivel történt többszöri konzultá-
ció útján kifejlesztett programmodulra
volt szükség. A térbeli domborzat, ame-
lyen az egyes vonalak felkereshetõk,
szabálytalan háromszögháló (TIN) alapú
felületmodell volt. Az egyes útvonalakat
általában több egymást követõ egyenlej-
tésû szakasz megtervezésével alakítot-
tuk ki. A program fejlesztése még közel
sem mondható véglegesnek, de segítsé-
gével már sikerült kiküszöbölni a papír-

térképek alkalmazását a semleges vona-
lak felkeresésénél. A tervezés során
mintegy 700 km semleges vonalat keres-
tünk fel ezzel a módszerrel.

4.6. Variációk összehasonlító elem-
zése

A feltáróhálózat kialakításakor két-
féle megközelítést alkalmaztunk és en-
nek megfelelõen két variációt dolgoz-
tunk ki.

Ahhoz, hogy a kidolgozott változa-
tok összehasonlíthatóak legyenek, ob-
jektív alapokra helyezett elemzést kell
végezni, ezért az értékeléshez mérhetõ
adatokat célszerû felhasználni. Ezeket a
program elemzõ része szolgáltatja.

A két változat összehasonlításához ké-
peztük például a komplex feltárási muta-
tót, a közvetlen feltárási mutatót, a feltárt
területarányt. De ugyanilyen fontos volt
kimutatni azt, hogy a természetvédelem
által „út nem építhetõ” kategóriába sorolt
részleteket az erdészet területét feltáró
meglévõ és tervezett utak milyen hosz-
szon érintik, vagy keresztezik.

Ugyancsak kimutattuk a több úttal
érintett, többszörösen feltárt erdõrész-
letek területét. Ezek közgazdasági hatá-
sa kedvezõtlen, ezért területük csök-
kentésére kell törekedni.

Érdekes statisztikát lehetne készíteni
a kedvezõ közelítési súlyponttávolsá-
gok ismeretében. Ez az adat a közelítõ
eszköztõl és technológiától függ, ami
azonban nem állt rendelkezésünkre.
Ezzel kapcsolatban kell felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy az adatbázisban
nem szereplõ ismereteket a számítás-
technika sem tudja pótolni.

Az alkalmazott geoinformatikai szoft-
verre épülõ tervezési módszer a fentiek
alapján olyan hatékony eszköz, amely-
nek segítségével az állandóan változó
körülmények és kiindulási adatok nyo-
mon kísérhetõk, valamint minden meg-
valósult feltárási elem után megvizsgálva
céljaink teljesülését, a szükséges módo-
sítások azonnal átvezethetõk és megje-
leníthetõk. Ekkor azonnal kitûnik az a
rugalmasság, ami a gyors és körültekintõ
döntéshozatalt elõsegíti.

5. Eredmények, javaslatok
A Börzsöny feltáróhálózatának terve-
zésekor megállapítottuk, hogy a DIGI-
TERRA MAP geoinformatikai prog-
ramcsomag messzemenõen alkalmas
a feltáróhálózatok dinamikus tervezé-
sére, és egy késõbbi teljes erdészeti
útadatbank megteremtésére. Fontos
tudatosítani azt, hogy a térinformati-
kai programokra támaszkodó tervezé-
si rendszer egy teljesen új szemléletet
kíván. A körülmények megváltozása-
kor az adatok gyorsan cserélhetõk, a
térben megjelenített adatok az új
helyzetnek megfelelõen bemutatha-
tók, számtalan variációban elemez-
hetõk, a tematikus térképek a képer-
nyõn pillanatok alatt elõállíthatók,
elmenthetõk és továbbadhatók. A ki-
dolgozott rendszer jó lehetõséget ad
az erdõfeltárás erdõgazdálkodásra
gyakorolt hatásának elemzésére is.
Mindezt az elõnyt azonban csak ak-
kor szolgáltatja, ha az adatbankban
tárolt információk naprakészen köve-
tik a változásokat. Olyan kérdésekre
pedig az információs rendszer sem

2. ábra. A tervezett feltáróhálózat részlete
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tud választ adni, amire az adatbank
nem tartalmaz adatokat.
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tési jelentés. Kézirat. Sopron, 2000.

2. Kosztka M. (1993): Erdõfeltárás a
társadalmi változások és a többcélú
erdõgazdálkodás feltételei között. Kuta-
tási jelentés. Sopron.

* * *

Opening up design by
dynamic network develop-
ment method in Börzsöny

hills

Summary
Social demands and public expecta-

tions of forest management have been
changing due to the significant
changes resulted in by the social trans-
formation in Hungary. Forest manage-
ment should meet the highest
demands of a more nature and envi-
ronment friendly, multi-purpose forest
policy on the basis of new forest-owner-
ship structure being adjusted to the
marginal conditions of forest opening
up policy issues. Forest opening up
policies no longer can be justified with
the arguments in connection with
felling trees. Forest opening up -as a
significant factor of the infrastructure
of the forests- should meet all the pos-
sible demands on the very basis of the
principles of forest opening up. This
particular finding means that all the
existing theories of forest opening up
shoud have to be reassessed. Enforce-
ment of this principle requires a new
system of design, which is suitable for
taking all the items into consideration
in connection with meeting the high
expectations. being suitable for fol-
lowing up time changes and suitable
for handling huge databasis. This
dynamic network development
method was applied first in the Bör-
zsöny mountain. Application of the
network development system has
been proved to be very efficient. It has
proved that on the basis of data avail-
able a dynamic network has been suit-
able for designing forest opening up,
has been suitable for both rapid elabo-
ration for variations and an analytical
comparison of the variations occured.

Keywords: forest opening up, geoin-
formatics, design.

A kis hegyi patak

úgy csillog,

Mint az elsõáldozó

gyermekek szeme,

Pisztráng táncol

benne,

Pedig csak

a csend a zene.

Hollók fekete szava

száll az erdõ felett,

Mintha búcsúztatnák

a távozó telet.

Hangjuk, mintha évszázados,

poros könyvbõl szólna,

Mintha elfelejtett

sámán-ének volna.

Magaslesre mászom,
s leülök,

Mint asztalnál a vendég.
... mintha én is tölgyfa lennék ....

... mintha és is erdõ volnék...

Itt talál az alkony, 
az éjjel,

S még itt talál a hajnal,
Szívem húrján
fel-feltörõ dallal

Mert most én is
tölgyfa vagyok,
Mert most én is
erdõ vagyok,

S a Börzsöny szép szívével
egyszerre dobbanok.
S ez a Szív mindig

megnyugvást adón vár,
Mint templomban

az oltár.

Kántor B. Péter

Börzsönyi mozaik

Nemes ügyhöz kérjük a támogatását.
Olyan civil szervezet fordul Önhöz, amely
egy kiváló pedagógus emlékét úgy akarja
megõrizni, hogy a jövõre gondol.

A Csizmazia Közhasznú Alapítványt
2002 elején hozták létre a 2000-ben
elhunyt biológus-tanár barátai és család-
tagjai. Az alapító a Mozaik Kiadó és
Oktatási Kft. A kuratórium elnöke Török
Imre György, az Ativízig nyugalmazott
igazgatója, tagjai Vass Sándor a Dalerd Rt.
vezérigazgatója, Sztanó János a Szegedfish
Kft. ügyvezetõje, Gál Béla a Radnóti Gim-
názium tanára, Márok Tamás újságíró,
valamint a Csizmazia-család egy képviselõ-
je. Az alapítvány céljai: a névadó élet-
mûvének szellemében támogatni az isko-
lások természeti szemléletû nevelését, és
díjazni az oktatásban kiemelkedõ szerepet
játszó pedagógusokat.

Az alapítvány 2002 õszén írta ki az elsõ
pályázatát általános és középiskolások-
nak. Természetismereti, madártani, ter-
mészetvédelmi témakörökben kért dolgo-
zatokat, amelyek saját megfigyelésen ala-
pulnak. Az elsõ pályázatra közel 150
pályamû érkezett az ország valamennyi
tájáról, ebben az évben 200 dolgozatot
kaptunk. A tanárokból, biológusokból álló
zsûri 2003-ban 40 résztvevõt tartott díjazás-
ra érdemesnek. A gyõztesek táborozási
lehetõséget és könyvjutalmat nyertek.

A díjátadó ünnepségre a Móra Ferenc
Múzeumban került sor, minden pályázót
meghívtunk a tanárával együtt. Az ünnep-
ségre megtelt a díszterem. 2004-ben ápri-
lis 24-én, az alapítvány névadójának szü-
letésnapján került sor a díjak átadására.

A pályázatot a kuratórium évente
szeretné megismételni.

A pályázatok igen magas száma és a
díjkiosztón mutatott nagy érdeklõdés
megerõsítették a kuratórium tagjait abban
a meggyõzõdésükben, hogy a kitûzött
célok fontosak, azok sok gyereket mozgó-
sítanak, az efféle tevékenységre van tár-
sadalmi igény. A környezet- és természet-
védelem az elkövetkezõ idõszak egyik
legfontosabb problémája lesz, s ezért
nagyon fontos, hogy a jövõ nemzedéke
felkészülten gondolkozzék róla.

A Csizmazia Alapítvány ezt szeretné
segíteni a maga eszközeivel!

Alapítványunk közhasznú szervezet, a
támogatás leírható az adóalapból. Nem-
csak pénzt, de a munkánkban felhasznál-
ható más segítséget, például díjakat is
szívesen fogadunk.

Keressük azokat a természeti szem-
léletû nevelésért tenni akarókat, akik szám-
laszámunkra utalt támogatásukkal segítik
alapítványunkat. Várjuk azoknak a jelent-
kezését, akikre rendszeresen, évente
támaszkodhatunk.

Számlaszámunk:
Csizmazia Közhasznú Magánalapítvány
11998006-06294423-10000001
Kérjük támogassa ezt a munkát!
a Csizmazia Alapítvány Kuratóriuma

Kapcsolattartónk:
Csizmaziáné Lipták Mária, 
Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged, Roosevelt tér 1-3.
06-62/549-052, 549-040

Tisztelt leendõ partnerünk!
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ERDÕK HETE 2004.
országos megnyitója

A hatodik éve indult rendezvénysoro-
zat színhelye az idén a magánerdõ
volt. A pilisi általános iskolások rövid
mûsorát követõen Cserép János, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke tar-
tott ünnepélyes megnyitó beszédet.
Kiemelte, hogy az OEE-nek, a
MEGOSZ-nak és a FAGOSZ-nak rend-
kívül nagy szerepe van abban, hogy az
ország közvéleményét, a politikai és
gazdasági döntéshozókat az erdõ ér-
dekében megfelelõen tájékoztassák.
Nyomatékosan felhívta a figyelmet,
hogy bár az erdõ kirándulásra, gombá-
szásra, felüdülésre is szolgál, de jelen-
tõs a gazdasági szerepe is. Kiemelte,
hogy az erdõvagyon mûködtetésében
jelentkezõ korlátozásokat elõre elfoga-
dott egyezséggel kell kompenzálni s
ennek érvényesítése és biztosítása az

állami vezetés feladata. Maradjon to-
vábbra is az erdõ a tulajdonosok és az
állami erdészet kezelésében. Végeze-
tül megemlítette, hogy az Erdõk Hete
rendezvények iránti érdeklõdés örven-
detesen növekszik.

Ezt követõen került sor Barátossy
Gábornak, az FVM fõosztályvezetõjé-
nek ünnepi elõadására, melynek né-
hány gondolatát idézzük fel. 

Mindannyian tudjuk milyen rend-
kívüli értéke hazánknak az erdõ. Va-
lamennyi polgártársunk kötõdik vala-
milyen formában az erdõhöz, mely az
ország területének 19,5%-át foglalja
el. Az erdõt elõdeinktõl kaptuk s azt
gyarapítva, megnövekedett értékkel
kell utódainknak átadni. Az állami er-
dõterületek mellett mind nagyobb
arányt képviselnek a magánerdõk s a
magántulajdon sajátosságaiból faka-
dóan megváltozik az állami akarat ér-
vényesítése is az erdõben. Meg-

növekedett feladatot jelent a még
nem mûködõ magánerdõk sorsának
rendezése is.

A következõ évek során jelentõs
uniós erdõtelepítési támogatásokra
számíthatunk. Ennek keretében 2004-
2005. során 9000 hektár szántóföldi er-
dõtelepítésre nyílik lehetõség, ami a
továbbiakban bõvülni fog. Uniós tag-
ságunkkal némileg módosul az erdõk
nemzeti finanszírozása. Folyamatban
van további erdõterületek védelem alá
helyezése; az FVM az erdõtörvénybõl
kiindulva minden ilyen irányú kezde-
ményezést kellõ alapossággal meg-
vizsgál és véleményez. Fontos, hogy a
magyar erdõgazdálkodás, a hagyomá-
nyait megõrizve, jól szolgálja az állami,
a közösségi és a magánérdekeket egy-
aránt. Barátossy Gábor végezetül a
nagyszámú közönségnek eredményes
és hasznos napot kívánt a további ren-
dezvények során.

MM AA GG ÁÁ NN EE RR DD ÔÔ BB EE NN

MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY

1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

e-mail: megosz@mail.datanet.hu

Rendezvények az ERDÔSZÖV Rt.
székhelyén
2004. szeptember 16-án Pilisben, az ERDÕSZÖV Rt. székhelyén került sor a MEGOSZ emlékülésére és a kapcso-
lódó rendezvények megtartására. A résztvevõ szervezetek az OEE, a FAGOSZ és az Agrárkamara voltak. E ha-
vi híradónkban az ott történtekrõl szeretnénk számot adni és egyben köszönetet mondani a szervezõknek, ren-
dezõknek áldozatos munkájukért.

fotó: Môcsényi M. fotó: Môcsényi M.
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A Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége ünnepélyes keretek
között emlékezett meg a Tár-
sas Erdõgazdálkodók Orszá-
gos Szövetsége (TEOSZ), illet-
ve jogutódja, a Magán Erdõtu-
lajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége, a
MEGOSZ 10 éves fennállásá-
ról. A mintegy 100 fõnyi meg-
hívott elsõként Mihályfalvy Ist-
ván, az ERDÕSZÖV Rt vezér-
igazgatója, a MEGOSZ alelnö-
ke üdvözlõ beszédét hallgatta
meg, majd Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke tartott ünne-
pi beszédet. 

Tisztelt Vendégek, Kollégák, Hölgye-
im és Uraim!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszön-
tök mindenkit, akik elfogadták meghí-
vásunkat jubileumi rendezvényünkre.
Köszöntöm külföldi vendégeinket és
azokat a politikusokat, akik megtisztel-
tek bennünket a mai napon. Köszön-
töm az FVM, a KVVM, az NFA, az ÁPV
Rt., a helyi Polgármesteri Hivatal, a kü-
lönbözõ hatóságok, az Állami Erdõgaz-
daságok, és az erdészeti tudományok
képviselõit, köszöntöm az érdekképvise-
letektõl érkezetteket, az OEE-t, az Ag-
rárkamarát és a FAGOSZ-t, a MEGOSZ-
tagokat, az integrátorokat, és minden
megjelentet. 

Nekem jutott az a megtisztelõ feladat,
hogy a szervezett magánerdõ-gazdálko-
dás elmúlt 10 évérõl, jelenérõl és várha-
tó jövõjérõl tájékoztassam Önöket. 

Ahhoz, hogy bízhassunk a jövõben,
ismernünk kell múltunkat, meg kell felel-
nünk a jelen kihívásainak és elképzelé-
sünk, tervünk kell hogy legyen a jövõrõl. 

Nézzük a múltat.
A rendszerváltozás után Magyaror-

szág 1,9 millió hektáros erdõterületé-
nek, több mint 40%-a magántulajdon-
ba került. Ismereteim szerint mintegy
500 000 ember jutott erdõtulajdonhoz,
amivel párhuzamosan a hagyományos
szövetkezeti erdõgazdálkodás szinte
meg is megszûnt.

A magántulajdonba került erdõterü-
letek mûködtetésére különbözõ gazda-
sági társaságok alakultak Magyaror-
szág területén. Ezen társaságok tagjai-
nak, vezetõinek és tulajdonosainak
semmilyen minta nem állt rendelkezés-
re, hogy hogyan is mûködtessék hatéko-
nyan vállalkozásaikat.

Gépekkel, telephellyel, mûködõ tõké-
vel nem rendelkeztek, csak az erdészeti
szaktudás és kreativitás állt a szakem-
berek rendelkezésére. 

Elmondhatjuk tehát, hogy annak
idején, a 90-es évek elején a magyar
magánerdõ-gazdálkodás az alapok le-
rakásával kezdte meg tevékenységét. 

A megalakult erdõszövetkezetek,
erdõbirtokossági társulatok, Kft.-k és
magánszemélyként erdõgazdálkodók
magukra utalva, a helyi adottságoknak
megfelelõen szinte spontán, külsõ rész-
leges információk alapján kezdték meg
gazdálkodásukat. 

Az országban elsõként megalakult
magánerdészeti gazdasági társaságok
vezetõi és tagjai felismerték, hogy a
szervezett és hatékony munkához kö-
zös fellépésre és az információk kölcsö-
nös kicserélésére van szükség.

1994 õszén dr. Csötönyi József kez-
deményezésére, aki akkor a MOSZ Er-
dészeti Választmányának a titkára
volt, 27 alapító szervezettel megalakult
jogelõdünk, a Társas Erdõgazdálkodók
Országos Szövetsége Telegdy Pál vezeté-
sével, melynek ügyvitelét a MOSZ vál-
lalta, és tagszervezete lett a FAGOSZ-
nak is. 

1996-ban elõdszövetségünk elindítot-
ta az 5 éven keresztül mûködõ Erdõgaz-
da Napok rendezvénysorozatot, amely
fontos találkozóhelye lett a magánerdõ-
gazdálkodást folytató szakemberek és
tulajdonosok hazai közösségének. 

Az elért sikerek ellenére a szövetség
taglétszáma alig növekedett, melynek
fõ oka az volt, hogy az erdõtulajdono-
sokat a társas erdõgazdálkodás törté-
nelmi tapasztalatai elriasztották. 

Az alapítók ezért döntõ elhatározás-
ra jutottak és a Társas Erdõgazdálko-

dók Országos Szövetségének
jogutódjaként megalakították
a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos
Szövetségét, mely kompletten
az egész magyar magáner-
dõ-gazdálkodás érdekképvi-
seletét, a magánerdõ-gazdál-
kodás szakmai kultúrájának
továbbfejlesztését tûzte zász-
lajára.

1998. november 1-tõl mû-
ködik szövetségünk a jelenle-
gi névvel. A fenti döntés ered-
ményesnek bizonyult, az új
szervezet elfogadottsága és az
erdészeti integrátori rendszer
megindulása jelentõsen meg-

növelte a MEGOSZ tagságát. 
Az új szövetség világos programot

készített az uniós csatlakozásig terjedõ
idõszak teendõire vonatkozóan és meg-
tette a szükséges lépéseket a hazai és
nemzetközi elfogadottság megszerzése
érdekében. 

Ennek eredményeként a MEGOSZ
megtisztelõ meghívást kapott Brüsszel-
bõl, hogy váljon az Európai Erdõbirto-
kosok Szövetségének tagjává és ezzel a
magyar erdõtulajdonosok európai kép-
viselõjévé.

Az FVM Hivatal támogatásával
1999-ben megjelent az Erdõgazda új-
ság, mely a szövetség híreit, szakmai is-
mereteket, erdészeti és természetvédelmi
információkat juttatott el tagjainkhoz.
További jelentõs elõrelépést jelentett, mi-
kor 2000. év végén szövetségünk a Bu-
dakeszi úton létesített erdészeti informá-
ciós központba költözött, ahol az FVM
Erdészeti Hivatal támogatásával kapott
méltó elhelyezést és infrastruktúrát. 

A szövetség célja lett tagjainak gaz-
dasági és szakmai érdekképviselete, ér-
dekegyeztetõ feladatainak ellátása, a
tartamos magánerdõ-gazdálkodás
megvalósítása, tagjai erdõvagyonának
megõrzése, növelése, az erdõvagyon
mûködtetésének segítése, a tulajdono-
sok, a gazdálkodók hasznára. A ma-
gánerdõben az erdészeti és erdõhasz-
nosítási szakmai kultúra terjesztése,
fejlesztése. Tagjainak képviselete mind-
azokon a fórumokon, amelyeken az er-
dõ és az erdõtulajdonhoz kapcsolódó
jogok és kötelezettségek kerülnek meg-
tárgyalásra. Szövetségünk véleményt
nyilvánít az erdõtulajdonlás és a ben-
ne folyó gazdálkodást érintõ jogszabály-
tervezetekrõl, a szükséges és indokolt
jogszabály-módosítást kezdeményezi.

fotó: Môcsényi M.

A MEGOSZ Emlékülése
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Együttmûködik és kapcsolatot tart fenn
más szakmai, tulajdonosi, államigaz-
gatási és érdekképviseleti szervekkel, ok-
tatási és kutatási intézményekkel hazai
és nemzetközi szinten egyaránt. 

Szövetségünk jelenleg mintegy 25
ezer erdõtulajdonost, erdészeti szakem-
bert, erdõgazdálkodót képvisel és közel
200 ezer ha szervezett erdõtulajdont je-
lenít meg. 

A Nemzeti Földalapkezelõ Szerveze-
tek közel 500 Birtokhasznosítási Bizott-
ságában van képviselõnk. 

Az elmúlt 6 esztendõ alatt szövetsé-
günk kiépítette kapcsolatait a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
ummal, az állami erdõgazdaságokkal
a különbözõ szakhatóságokkal, az er-
dészeti kutatás, oktatás intézményeivel,
a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodá-
si Minisztériummal, a PRO SILVA Hun-
gáriával, a WWF Magyarországgal és a
FAO-val. 

Az érdekképviselet hatékony ellátása
szempontjából fontos feladat volt a ha-
zai más, de kapcsolt érdekképviseleteket
ellátó szervezetekkel való együttmûkö-
dési lehetõségek kialakítása. Így a Fa-
gazdasági Országos Szakmai Szövet-
séggel (FAGOSZ) és az Országos Erdé-
szeti Egyesülettel (OEE) kötöttünk hosz-
szú távú együttmûködési szerzõdést. 

Egymás elnökségi ülésein, kölcsönös
és folyamatos tárgyalási joggal felruhá-
zott képviselõk segítségével tartjuk a
mindennapi kapcsolatot. Ennek kö-
szönhetõen az Agrárkamarával kiegé-
szülten több esetben léptünk fel közösen
a magánerdõ-tulajdonosok és gazdál-
kodók érdekeinek védelmében. 

Az Erdõgazda újság megszûnését
követõen, 2003 szeptemberétõl az Or-
szágos Erdészeti Egyesület lapjában, az
Erdészeti Lapokban kap helyet szövetsé-
günk önálló rovata, MEGOSZ Híradó
címmel, és biztosítja, hogy nemcsak a
MEGOSZ, de az OEE tagjai is állandó
tájékoztatást kapjanak a magánerdõt
érintõ ügyekrõl. 

Az elmúlt években az erdõgazdálko-
dás szakmai színvonalának fejlesztése
céljából bemutatókat, elõadásokat, tan-
folyamokat, szakmai találkozókat, bel-
és külföldi szakmai utakat szerveztünk.
Kapcsolatot tartunk fenn az írott és
elektronikus sajtóval, ezáltal is elõsegíte-
ni kívánjuk az erdõgazdálkodás pozitív
társadalmi megítélését, valamint folya-
matosan bemutatjuk a magán-erdõ-
gazdálkodás helyzetét, eredményeit és
gondjait. A tagság igényeinek figyelem-
be vételével szolgáltató feladatokat is el-
látunk, úgyhogy a magánerdészetet

érintõ aktuális eseményekrõl, új kutatá-
si eredményekrõl, erdõgazdálkodási és
természetvédelmi ismeretekrõl rendsze-
res tájékoztatást nyújtunk.

Honlapunkról valamennyi aktuális
magánerdõ-gazdálkodással kapcsola-
tos információt elérhet bárki, nemcsak
az erdõrõl és az erdõtelepítésrõl, ha-
nem az erdõhöz kapcsolódó pályázati
lehetõségekrõl is. 

Hét régiós központtal rendelkezünk,
és minden megyében található képvise-
letünk, Két vidéki irodát mûködtetünk,
egyet Zalaegerszegen, egyet pedig Szol-
nokon. A legfõbb bázisunk az ország
valamennyi bejegyzett integrátora, 45
gazdálkodási egység.

A 2004. esztendõ bebizonyította,
hogy a MEGOSZ alkalmas az országos
érdekképviseletre, hiszen az erdõtelepí-
téssel kapcsolatos demonstrációk és az
azt követõ tárgyalások során értékes
kompromisszumra jutottunk az agrár-
tárca képviselõivel. 

Szövetségünk nemzetközi elismerését
jelzi, hogy a CEPF az Európai Erdõtu-
lajdonosok Szövetsége soron következõ
közgyûlését Budapesten rendezi 2004.
november 6-9. között. Európa erdõgaz-
dálkodásának 60%-át képviselõ orszá-
gos szövetségek elnökei látogatnak el
Magyarországra, ismerik meg hazánk
magánerdészeti kultúráját, gazdasági
eredményeit, és persze nehézségeit is. 

A közeljövõ feladataiként a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Or-
szágos Szövetsége célul tûzte ki az elap-
rózódott birtokrendszer koncentráció-
ját. Több fórumon hangsúlyoztuk, illet-
ve kértük a szakminisztériumok segítsé-
gét, hogy érjék el különbözõ ösztönzõk
segítségével, hogy hatékony, optimális
méretû tartamos erdõgazdasági egysé-
gek jöhessenek létre.

Fontos feladatnak tekintjük, a még
úgymond nem mûködõ magánerdõ-tu-
lajdonosi kör megszólítását. Szeretnénk
elérni az elkövetkezendõ években, hogy
az európai átlagnak megfelelõ szintre,
legalább 10%-ra szorítsuk vissza az or-
szágban található mûködés alá nem
vont erdõterületeket. Javaslatainkat
már eljuttattuk az illetékes minisztériu-
moknak és hatóságoknak.

Az Európai Uniótól és nemzeti for-
rásból szeretnénk, ha a tõkeszegény
magánerdõ-gazdálkodók forráshoz
jutnának. Sokszor a gazdálkodás gát-
ját képezi a mobilizálható pénzössze-
gek hiánya. Mivel Magyarországon a
magánerdõ-gazdálkodásnak múltja
nincsen, és mint már említettem szinte
a nulláról kezdték a tevékenységüket,

ez a pénztelenség ezóta is rányomja bé-
lyegét gazdálkodásukra. Kedvezményes
hitelek biztosításával a különbözõ, je-
lenleg érvényben lévõ támogatási össze-
gek idõbeni kifizetésével kellene segíteni
a magánerdõ-tulajdonosokat és a gaz-
dálkodókat. 

Nemzeti forrásból biztosítani kell a
jelenlegi erdõterületek fenntartását és
mûködését. Úgy, hogy az egységárakat
legalább inflációkövetõen évente ki kell
igazítani. 

Az elmúlt években csökkentett vagy
átcsoportosított támogatási formákat
vissza kell állítani, azok mellé vélemé-
nyünk szerint nagyobb pénzösszege-
ket kell rendelni, mivel az uniós erdõ-
telepítési rendszer belépésével az eddig
nemzetileg finanszírozott elsõ kivite-
lekre elköltött pénzösszegek felszaba-
dulnak. Reméljük a jövõben a hata-
lomnak nem lesz célja az erdõfenntar-
tástól és az erdõtelepítésektõl pénzeket
elvonni. Gondoljuk ezt azért is, mivel
az erdõfenntartásra visszafizetett tá-
mogatások közcélú támogatásként je-
lennek meg minden évben. Az erdõk
fenntartása, az erdõk telepítése közcé-
lokat is szolgál, reméljük tehát, a köz
a jövõben egyre többet fog áldozni
ezekre. 

Szeretnénk elérni, hogy az uniós vi-
dékfejlesztési pályázati lehetõségek az
erdõhöz, azon túl az erdõgazdálko-
dókhoz is eljussanak, és mindezekbõl
részesedjenek is. 

Reméljük, a mezõgazdasági terüle-
tek erdõsítésének programja rövid idõn
belül elindul, pénzügyi háttere biztosí-
tott lesz és azok a vállalkozók, erdõgaz-
dálkodók, akik az elmúlt években erdõ-
telepítéssel és csemetetermesztéssel fog-
lalkoztak, tevékenységük kiszélesítésén
gondolkodhatnak, és nem kényszerül-
nek arra, hogy vállalkozásaikat leépít-
sék. Sok ezer embernek biztosíthatunk
így munkát az országban önszervezõ-
déssel, amely munkahelyek létrejötté-
hez az államnak semmilyen támoga-
tást nem kell nyújtania. 

A különbözõ védelmi korlátozások
miatt sok magánerdõ-tulajdonos és
gazdálkodó jelentõs jövedelemtõl esik
el, melynek megtérítését nem látjuk biz-
tosítottnak. Az elmúlt napokban meg-
történt a Natura 2000 területek kijelölé-
se. Ezen területek természetvédelmi kor-
látozásai úgy lépnek életbe, hogy mind-
ezzel párhuzamosan a tulajdonosok,
az erdõgazdálkodók nem jutnak kom-
penzációs lehetõségekhez. Az EU jog le-
hetõvé teszi ezen területek kijelölését, de
akit vagy akiket ez érint azonnal lát-
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hatja a kiesõ jövedelmükett, káraukat
milyen módon és milyen mértékben
kompenzálják.

Szeretnénk, ha az ilyenek, és az eh-
hez hasonlók mindenki megelégedésére
rendezõdnének. 

Beszédem elsõ felében a MEGOSZ
múltját, annak eredményeit soroltam
fel. A múlt ismerete nélkül senki sem lé-
tezhet, a tapasztalatokból, a tanulsá-
gokból táplálkozva kell hogy építse min-
denki a jövõjét. Mi is így szeretnénk. 

Feladatunk van bõven. Mindezek
megvalósítására a MEGOSZ tagsága és
vezetése reális lehetõséget lát. Mi min-
dent meg fogunk tenni azért, hogy a
magyar magántulajdonú erdõterületek
ápoltak, gondozottak legyenek és a köz
boldogulását is segítsék. Ehhez kérjük
minden erdõt szeretõ, ahhoz bármilyen
módon kapcsolódó magyar állampolgár
segítségét, hogy majdan utódaink hálás
szívvel emlegessék a mostani magáner-
dõ-tulajdonosokat, erdõgazdálkodókat. 

Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, és a munkájában sok sikert!

Ezt követõen Natalie Hufnagl, az
Európai Erdõtulajdonosok Szövetségé-
nek (CEPF) fõtitkára tartott elõadást. A
fõtitkár asszony szavait dr. Lengyel At-
tila a szövetség kelet- és közép-euró-
pai tanácsadója tolmácsolta. Elõadásá-
ban Natalie Hufnagl ismertette a CEPF
szervezetét, feladatait. Elmondta, hogy
az uniós országok valamennyi ma-
gánerdõ-tulajdonosának érdekeit kép-
viselik. Brüsszeli irodájuk segítségével
aktívan és közvetlenül részt vesznek a
magánerdõvel kapcsolatos uniós tör-
vényelõkészítési munkában. Kiemelte,
hogy kelet- és közép-európai tanács-
adójuk magyar, székhelye Budapesten
van és ez remélhetõleg sokat segít
majd az uniós folyamatokba való zök-
kenõmentes bekapcsolódásunkhoz.
Szólt a NATURA 2000 hálózattal kap-
csolatos fejleményekrõl is. Elmondta,
hogy a hálózat jogi szabályozása meg-
született ugyan, de a fenntartásához
szükséges pénzeszközök jelenleg még
nem állnak rendelkezésre. Hangsú-
lyozta, hogy az UNIÓ csak a szakmai
szempontból ténylegesen indokolt te-
rületek fenntartásához nyújt majd tá-
mogatást.

Végezetül üdvözölte az európai szö-
vetségben a magyar képviseletet ellátó
MEGOSZ-t a 10. évforduló alkalmából
és bejelentette, hogy részben ehhez az
alkalomhoz is kapcsolódva, a CEPF idei
közgyûlését Magyarországon tartja meg
november 6-9. között. A közgyûlés záró

napjára meghívást kapott a földmûve-
lésügyi és a környezetvédelmi tárca ve-
zetõje is.

Ezután Szakács Sándor, az Erdélyi
Magyar Mûszaki Tudományos Társaság
Erdészeti Szakosztályának elnöke kö-
szöntötte Szövetségünket.

Az emlékülés befejezéseként a Rim-
ler Pál emlékérem átadására került sor.
Mint korábbi híradónkban már beszá-
moltunk róla, a MEGOSZ elnöksége el-
határozta, hogy díjat alapít, amelyet
évente egy alkalommal, egy személy-
nek ítél oda a magánerdõ-gazdálkodás
fejlesztése terén kifejtett érdemei elis-
meréseként. A díjat Rimler Pálról nevez-
tük el, aki a magánerdõ-gazdaság kor-
szerûsítésének nemcsak harcosa, de
egyik legnagyobb eredményeket fel-
mutató vezetõje is volt. 

Rimler Pál 1867-ben született Nagy-
váradon. 1892-tõl az erdészeti akadémia
befejezése után több helyen tevékeny-
kedett fõerdészként, majd 1900-ban lé-
pett a herceg Eszterházy Hitbizomány
szolgálatába, ahol különbözõ beosztá-
sokban, megszakítás nélkül, egészen
1937-ig, nyugalomba vonulásáig tevé-
kenykedett. Erdõigazgatóként a trianoni
Magyarország legnagyobb kiterjedésû
erdõgazdaságát, ami több, mint 150 ezer
katasztrális hold területû volt, külföldi
viszonylatban is mintagazdasággá fej-
lesztette. Az erdõk fenntartása és javítá-
sa tekintetében konzervatív, az erdõk
közérdekû hasznosítása szempontjából
viszont a legkorszerûbb szakmai elve-
ket vallotta. A gazdálkodás belterjessé
tétele érdekében végzett munkáját több,
mint 100 km erdei vasút, korszerû úthá-
lózat, házi telefonrendszer, új fûrészüze-
mek létrehozása, fuvargazdaságok felál-
lítása és megszervezése fémjelezte. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igaz-
gató-választmányi tagja, a Felsõdunántúli
Erdészeti és Vadászati Egyesület alapító-
ja és elnöke, az Országos Erdõgazdasági
Tanács tagja volt. Közérdekû munkássá-
gának elismeréseként magyar királyi gaz-
dasági fõtanácsosi címmel tüntették ki.
Rimler Pál nemcsak egyik legkimagas-
lóbb erdõgazdánk, de korának egyik leg-
nagyobb vadászati szakembere is volt.
1943-ban hunyt el. Az alma nem esett
meszsze a fájától, hiszen fia, Rimler Lász-
ló is Bedõ-díjas erdõmérnök volt.

A MEGOSZ elnökségének határozata
alapján a Rimler Pál emlékérmet elsõ al-
kalommal Répászky Miklós, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Magán- és Tár-
sult Erdészeti Szakosztályának elnöke
nyerte el. A díjat Luzsi József, a
MEGOSZ elnöke adta át. 

Répászky Miklós erdésztechnikus
(képünkön jobbra), az abádszalóki Er-
dõbirtokosok Szövetkezetének volt el-
nöke, a MEGOSZ jogelõdjének, a Tár-
sas Erdõgazdálkodók Országos Szövet-
ségének alapító tagja, az Országos Er-
dészeti Egyesület Magán- és Társult Er-
dészeti Szakosztályának elnöke, a Bedõ
Albert emlékérem kitüntetettje.

Répászky Miklós hazánkban a rend-
szerváltás után az abádszalóki Erdõbir-
tokosok Szövetkezetének keretén belül
elsõként szervezte meg – a szövetkeze-
ti törvény adta lehetõségekkel élve – a
magántulajdoni viszonyokon alapuló
társas erdõgazdálkodást. A szövetkezet,
amelynek hosszú éveken át elnöke
volt, 1992-ben 1000 hektár erdõterület-
tel kezdte meg mûködését.

Répászky Miklós nevéhez hosszú és
eredményes szakmai pályafutása során
több ezer hektár sikeres erdõfelújítás és
erdõtelepítés kötõdik. A TEOSZ alapító
tagjaként példás munkájával úttörõ sze-
repet vállalt a magyar magánerdõ-gaz-
dálkodás fejlesztésében, hazai és nem-
zetközi elismertetésében, a magántulaj-
donosok érdekképviseletének kialakí-
tásában és megszervezésében. A ma-
gánerdõ-gazdálkodás fejlesztésének ma
is aktív részese és meghatározó egyéni-
sége, mint az Országos Erdészeti Egye-
sület Magán- és Társult Erdészeti Szak-
osztályának elnöke. 

Az emlékülés, amelynek keretében
igyekeztünk méltóképpen megemlé-
kezni Szövetségünk jubileumáról, a díj-
átadással zárult.

Lejegyezte: 
Répászky Miklós 
és Sárvári János

(A szakmai konferencián elhangzottakat novemberi
számunkban közöljük.)
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Az Országos Erdészeti Egyesület
kezdeményezésére a Faipari Tudo-
mányos Egyesület közremûködésé-
vel rendeztek konferenciát, A bio-
massza mint megújuló energiafor-
rás hasznosítása címmel a sopro-
ni Lignonovum-Woodtech szakki-
állítás keretén belül. A tanácsko-
zást Winkler András professzor
(NYME) nyitotta meg, majd Ormos
Balázs fõtitkár (OEE) bevezetõjé-
ben ismertette a konferencia meg-
szervezésének indokait.

A – szinte sokkoló felcímû – rendez-
vényen az érintett tárcák magas rangú
munkatársai ismertették a témáról a
szakminisztériumok állásfoglalását. Si-
mon József helyettes államtitkár (FVM)
elõadásában a biomaszsza hasznosítás
hazai lehetõségeirõl beszélt, azt az
agrárium tágabb összefüggéseibe he-
lyezve. „Hazánk óriási biomassza po-
tenciállal rendelkezik, ami olyan ener-
getikai értéket képvisel, amelynek ki-
használtsága jelenleg igen alacsony
szintû. Tekintettel a pozitív hozadékok-
ra, mint például a jövedelemszerzés, a
vidék megtartóképességének növelése,
környezetvédelmi szempontok, az ága-
zat fejlesztése komoly jelentõséggel bír.
A fontosságra való tekintettel ágazati
szintû stratégiai tervezés kezdõdött el,
melyet a jövõ évben a megvalósítás ki-

dolgozása követ annak érdekében,
hogy a biomassza hasznosítása minél
elõbb kézzel fogható legyen a lakosság
számára.”

Hatvani György helyettes állam-
titkár (GKI) azt ismertette, hogy hol
van a helye és milyen a támogatása
energiapolitikánkban a biomasszának.
„Végezetül azt szeretném megerõsíte-
ni, hogy a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium is igen nagy lelkesedés-
sel fogadja azt az összefogást, aminek
alapján ki lehet alakítani azt a kor-
mányprogramot, amely a biomasszák
hosszú távú felhasználását úgy bizto-
sítja Magyarországon, hogy nem sérül-
nek sem a faipar, a fafeldolgozó ipar
érdekei, sem az energetika érdekei,
sem a mezõgazdaság, sem az erdészet
érdekei. Ezeket az érdekeket egy kö-
zös programba összehozva sikerül va-
lamennyiünk hasznára és javára a
fenntartható fejlõdést támogató bio-
massza-hasznosító programcsomagot
az asztalra tenni.”

Haraszthy László helyettes ál-
lamtitkár (KvVM) elõadásában a bio-
massza hasznosítás természetvédelmi
összefüggéseirõl beszélt. A biomasz-
szára épülõ energiatermelés termé-
szetvédelmi összefüggéseiben az erõ-

mûvek elhelyezésérõl, az energiahor-
dozó termelésének (termesztésének)
területérõl és az energiahordozó típu-
sáról szükséges egyeztetni. Termé-
szetvédelmi szempontból a legelõ-
nyösebb a melléktermékek és hulla-
dékok hasznosítására épülõ energeti-
kai fejlesztés. Ültetvények esetén a
legkedvezõbb hatású a hazai endemi-
kus fajokból alkotott állomány létesí-
tése, mely hozzájárul a természetes
ökoszisztéma helyreállításához, és
nem jár idegen növény- és állatfajok
betelepülésével. A hosszú vágásfor-
dulójú és életkorú, valamint extenzí-
ven mûvelt energiaültetvények felel-
nek meg leginkább a természetvédel-
mi szempontoknak.

A korreferátumok sorában Bohoczky
Ferenc vezetõ fõtanácsos (GKI) a fa
mint megújuló energiaforrás hasznosí-
tásáról tartott elõadást, dr. Marosvöl-
gyi Béla (képünkön) professzor
(NYME) az agroerdészet hazánkban új-
nak számító fogalmáról és a támogatási
rendszer szükségességérõl beszélt. Dr.
Merkei Attila vezérigazgató (Fertõ-ta-
vi Nádgazdaság Rt.) a nádhasznosítási
program új vetületeit vázolta.

Kép és szöveg: 
Detrich Mikós

A biomassza hasznosításáról
Erdôégetés? Energiapolitika?
Természetvédelem?
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Az átállás valódi áttörést hozhat
A tûzifa hazai rendelkezésre állásával
kapcsolatban több vizsgálat is történt a
közelmúltban, amelyek készítõi többnyire
egyetértettek abban, hogy a magyar er-
dõk jelentõs tûzifa-termelési potenciállal
rendelkeznek.

Amennyiben a 3,6 %-os uniós vállalást a
meglévõ forrásokon kívül teljes egészében
tûzifa alapon teljesítenénk 1,1-1,3 millió
tonna tûzifára volna szükség évente, amely-
nek biztosíthatósága ma még vita tárgya.

A közeljövõben rendelkezésre álló,
megújuló villamos energiát termelõ erõmû-
park várhatóan 700 000–800 000 tonna tû-
zifával képes lesz a megújuló termelés ará-
nyát 2-2,5 %-ra felhozni, amelyhez a szük-
séges tüzelõanyag nagyobb része szerzõ-
désekben, hosszú távon biztosított, a mara-
dékról pedig rövid idõn belül várható meg-
állapodás – tájékoztatta lapunkat Vécsi
Görgy az AES Borsodi Energetikai Kft. Bor-
sodi Hõerõmû ügyvezetõ igazgatója.

Szélesíteni kell a választékot
– Bármennyi azonban a rendelkezésre álló
tûzifa, az már ma is világos, hogy a bio-
massza tüzelõanyag választékát szélesíteni

kell egyéb források bevonásával – folytatta
az igazgató. Ez az igény teszi lehetõvé,
hogy az erdõkben a kitermelés során
bennmaradó hulladékfa begyûjtése és fel-
használása lehetõvé váljon, és hogy a me-
zõgazdasági melléktermékek és egyéb
hulladékok begyûjtése és felhasználása is
megoldódjon. Hasonlóan a magánerdõk-
nél tapasztalható alacsony kitermelési
arány is növekedni fog a biztos átvételi le-
hetõségek megjelenésével, amit az erõmû-
vek jelentenek a hazai fapiacon. Az így
nyerhetõ többletforrások azonban csak 15-
25 % növekedést hozhatnak, így a biomasz-
sza-felhasználás korlátozottsága továbbra
is fennáll. Valódi áttörést a nyugat-európai
országokban bevezetés alatt álló energia-
ültetvények hozhatnak, amelyek mozgató-
rugói szintén az átállást vállaló erõmûvek.

Mi várható a hazai berkekben?
A hazai nemesítésû energiafû elterjesztése
a borsodi és a pécsi erõmûvekhez kötõ-
dik, amelyek térségében megkezdõdött a
vetéshez szükséges magtermelés olyan
léptékben, hogy 2008-ra akár 50-60 MW
megújuló villamosenergia-termelõ több-
letkapacitás is biztosítható. Az energiaül-

tetvények nálunk még kevésbé ismert, de
ígéretes formája az energetikai faültet-
vény, amellyel hazai és külföldi nemesí-
tõk egyaránt foglalkoznak. A Magyaror-
szágon ismert fajták a nyár, az akác és a
fûz, amelyek között feltehetõen a legálta-
lánosabban használható és a legnagyobb
hozamot ígérõ fajta a nyár. Az erõmûvek
kapcsolatban állnak olyan potenciális ter-
meltetõkkel, kik az energetikai faültetvé-
nyek elterjesztésének lehetõségeit vizs-
gálják. Az uniós csatlakozás kapcsán Ma-
gyarországon csökkenteni kell a mezõ-
gazdasági élelmiszer-termelést, ami gya-
korlatilag a termõterületeknek a mezõ-
gazdasági termelésbõl történõ kivonását
jelenti. Általánosan elfogadott becslések
szerint ez a kivonás 1 millió hektár körüli
területet érinthet, ami a jelenlegi erdõkkel
borított terület 50 százalékát teszi ki. En-
nek, vagy egy részének energiaültetvény-
telepítési célokra történõ felhasználása
nagy segítség azoknak a gazdáknak is,
akik a mezõgazdasági termelésbõl kiszo-
rulnak – fejezte be a tájékoztatást Vécsi
György igazgató.

Vécsi György igazgató
(Észak-Magyarország)

Biomasszaforrások bôvítése 
erômûvek közremûködésével

A FAO 271 000 USD értékû technikai tá-
mogatást biztosít a természetközeli erdõ-
gazdálkodás magyarországi elterjesztésé-
hez. Errõl írt alá megállapodást 2004.
szeptember 8-án a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumban Maria
Kadlecikova, a FAO Közép- és Kelet-eu-
rópai Alregionális Hivatalának vezetõje és
Nyujtó Ferenc helyettes államtitkár.

A természetközeli erdõgazdálkodás az
utóbbi évtizedek erdészeti törekvése, amely
az erdõt már nemcsak az ipari, vagy
más felhasználói érdekek szerint pró-
bálja hasznosítani, hanem az erdõt
szociális, egészségmegõrzési, kultu-
rális és környezetvédelmi igények
szolgálatába is állítja.

A természetközeli gazdálkodás
nem helyettesíti, hanem kiegészíti
a tudatos, szakszerû erdõgazdál-
kodást. Célja és lényege az, hogy
az ún. tarvágási területek nagysá-
ga csak indokolt méretû legyen,
az erdõterületek pótlása, frissítése

részben a természet „önmegújító” ké-
pessége révén valósuljon meg.

Az új módszer gyakorlati megvalósításá-
ra, megismertetésére, oktatására a követke-
zõ években a HM Budapesti Erdõgazdasá-
gi Rt. által kezelt területeken nyílik alkalom.

Tervbe van véve tanulmányi utak szer-
vezése azokba az országokba, amelyek ha-
ladó fakitermelési technológiákat alkalmaz-
nak és jövedelmezõ ökoturizmussal rendel-
keznek. Alapvetõ cél a nemzeti erdészeti

stratégia meghatározása, valamint egy nem-
zeti erdészeti program kialakítása, különös
tekintettel a nemzeti erdõgazdálkodás, kör-
nyezetmegóvás és erdészeti termékek terü-
letén. A projekt biztosítani fogja a javasolt
változtatások adminisztratív és jogi követ-
kezetességét is. Legalább 60 erdõtulajdonos
és gazdálkodó oktatására kerül majd sor a
környezetbarát fakitermelési technológiák,
új erdészeti rendszerek és az erdõ-újratele-
pítési és ökoturisztikai fejlesztésének meg-

ismerése céljából. A Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium
lesz a projekt végrehajtója a kor-
mány részérõl. A javasolt próbaterü-
letek a HM Budapesti Erdõgazdasá-
gi Részvénytársaság kezelésében
vannak. A Minisztérium a HM Bu-
dapesti Erdõgazdasági Részvénytár-
sasággal együttmûködve fogja kine-
vezni a nemzeti projekt-felelõst, aki
a felügyelõbizottsággal együtt veze-
ti majd a végrehajtást – mondta be-
szédében Maria Kadlecikova.

FAO támogatás erdôkezelésre
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Magyarország 18%-os erdõsültségével
Európa erdõben legszegényebb orszá-
gai közé tartozik. Az alacsony erdõsült-
ség ellenére a társadalom nem nélkü-
lözheti az erdõbõl kikerülõ faanyagot,
de ugyanennek a társadalomnak a tag-
jai közül egyre többen tiltakoznak, ami-
kor ennek a faanyagnak a kitermelésé-
re sor kerül. A természeti környezet, az
erdõ féltése oda vezetett, hogy a vonat-
kozó törvényi elõírások szigorú betartá-
sával, évszázados bevált módszerekkel
dolgozó erdészeket, erdõgazdálkodást
egyre gyakrabban, egyre több oldalról
érik támadások. Az egymással nem
mindig szinkronban lévõ érdekek
összeegyeztetése, ennek megfelelõ
gazdálkodási módok helyi kidolgozása
és bevezetése korunk erdészeinek
egyik legfontosabb szakmai feladata.

Az eddigi tapasztalatok alapján min-
den igényt kielégít az az új szemlélet-
mód, mely az állandó erdõborítás fenn-
tartása mellett a természetes folyamatok-
ra alapozza az erdõgazdálkodást. Ezek a
Pro Silva szemlélettel kezelt erdõk az
ökoszisztémák megõrzése, a védelmi, a
közjóléti funkciók ellátása mellett bizto-
sítják a faanyagtermelés folyamatosságát,
ráadásul az eljárás gazdaságosabb, mint a
hagyományos vágásos üzemmódok.

Az ilyen alapelveken nyugvó termé-
szetszerû erdõgazdálkodás elõnyeit fel-
ismerve a Szombathelyi Erdészeti Rt.
2004-ben Vas megye különbözõ ter-
mõhelyi és állományviszonyai között,
az arra kijelölt erdõrészletekben össze-
sen mintegy 200 ha-on indítja el a
Pro Silva szemléletû erdõgazdálko-
dást. A konkrét munkák elkezdése
elõtt tapasztalatszerzés céljából látogat-
tuk meg Ausztriában a hozzánk hason-
ló körülmények között gazdálkodó
Lékai Erdészetet, mivel tudomásunkra
jutott, hogy területük jó részén már
évek óta hasonló jellegû gazdálkodást
folytatnak.

A tanulmányúton Martin Pollak úr,
erdõmérnök, az erdészet vezetõje kala-
uzolt bennünket, aki egyben a Pro Silva
Ausztria alelnöke is. A terepi bejárás
elõtt házigazdánk ismertette az erdészet
történetét, területi adatait, a gazdálko-
dás körülményeit, természeti és állo-
mányviszonyait. 

Esterházy herceg 1995-ben alapított
lékai magánalapítványa Közép-Bur-

gendlandban található a felsõpulyai já-
rásban, melynek az erdõsültsége 45,5%.
Léka község az erdõben leggazdagabb
osztrák községek közé tartozik 78%-os
erdõsültségével.

A részletes adatok a teljesség igénye
nélkül:
– Az erdészet 5558 ha erdeje 3 tájegy-

ségen (Kõszegi-hegység, Borostyán-
kõ-hegység, Felsõpulyai domvidék)
terül el.

– Tengerszint feletti magasság: 340-
884 m

– Középhõmérséklet: 6-8 °C 
– Csapadék: 800-1000 mm (az aszályos

években 500-600 mm)
– Talaj: zömmel podzolos és pszeu-

doglejes barna erdõtalaj, de kavicsos
váztalaj is elõfordul

– Fafajmegoszlás:
56% fenyõ (EF 37%, LF 14%, 

VF 4%, JF 1%), 
44% lomb (B 28%, T 9%, 

ELL 3%, GY 3%, EKL 1%)
– Összes fakészlet: 

1,4 millió m3 249 m3/ha
– Összes növedék: 

55 000 m3 (10,1 m3/ha)
– Kitermelhetõ fatömeg: 44 000 m3

A késõbbiek jobb megértése érdeké-
ben fontos, hogy röviden az erdészet
szervezeti felépítésérõl, az ott folyó
erdõgazdálkodás alapelveirõl is be-
széljünk.

Mint házigazdánk elmondta, az 1995-
ös alapításkor kapott önállósággal élve
az erdészeten belül hat üzemegységet
hoztak létre saját költségvetéssel és
eredményszámítással az egy terület –
egy felelõs elv alapján. Így rövid idõ alatt
erõs költségérdekeltséget lehetett elérni.

Az erdészet egész tevékenységét át-
fogó számítógépes feldolgozási rend-
szer lehetõvé teszi az egyes üzemegysé-
gek pillanatnyi eredményének lekérde-
zését, tervvel való összehasonlítását, és
az esetleg szükséges intézkedések
gyors megtételét.

A 6 üzemegységbõl egyik a központ,
amelyhez a belsõ szolgáltatások, vad-
húsértékesítés, a nyilvánossággal való
kapcsolattartás, az erdei iskola tartozik.
(Ez az egyetlen magán erdészeti üzem
Burgenlandban, ahol erdei oktatás fo-
lyik már óvodás kortól. 10-15 fõs cso-
portokban évente 1000 gyerek látogatja
meg az erdészetet, s ott az alapítvány ál-

tal alkalmazott, vizsgázott két pedagó-
gus, minõsített erdei oktató foglalkozik
velük.) 

A géppark és a mûhelyek külsõ-bel-
sõ szolgáltatásokat végeznek, pl. ezek
tartják karban, újítják fel az egykori bir-
tok teljes úthálózatát. Külön egység
foglalkozik a bérbeadással.

Az erdészet három erdészkerületre
tagolódik. Az erdészek feladata a szak-
mai munka, a pontos adatszolgáltatás
(az adatok a számítógépen csak egy al-
kalommal vannak rögzítve, utána vé-
gigfutnak egészen az év végi mérlegig),
és a vadászat. Papírmunkával (számlák,
könyvelés stb.) alig kell foglalkozniuk.

A teljes személyi állomány jelenleg
16 fõ. Ebbõl 4 fõ az állandó, képzett er-
dei munkás, akiknek alkalmazásával le-
hetõvé vált az értékes lombos állomá-
nyok nevelése. Ezek kitermelését kizá-
rólag õk végzik. A fakitermelések több,
mint felét vállalkozók termelik har-
vesterrel és kétkezi munkásokkal, de
2500 m3-t lábon is eladnak. Az össz-
fakitermelés 50%-a történik géppel.
1990-tõl a közelítési károk (talaj, újulat,
megmaradó fák sérülése) miatt a teljes-
fás technológiáról a rövidfásra tértek át.
Az értékes lombos fafajokat csak vege-
tációs idõn kívül termelik, a fenyõk ter-
melése egész éven át tart.

Az erdészet 257,5 km teherautóval
járható erdei úttal rendelkezik, így a fel-
tártság 45,5 fm/ha.

A szóbeli ismertetõben a legtöbb ér-
dekességet az erdõmûveléssel kap-
csolatban hallottuk.

Mint házigazdánk elmondta, Lékán a
természetes felújításnak régi hagyomá-
nya van, s ha volt elegendõ újulat, vala-
mennyi arra alkalmas fafajt természetes
módon, a klasszikus fokozatos felújítás
szabályai szerint újították fel. Ekkor a
jelenleginél még jóval magasabb volt a
mesterséges erdõsítések aránya, s miu-
tán gyakorlatilag megszûnt az erdõbõl
kikerülõ vékony faanyag iránti érdeklõ-
dés is (a tisztításokat, törzskiválasztó
gyérítéseket korábban a faanyagáért el-
végezték, sõt még fizettek is érte), az er-
dõgazdálkodás egyre költségesebbé
vált. Az alapítványi erdészetnél is elvá-
rás a „szolidan” eredményes gazdálko-
dás. A 80-as évek végén a költségek nö-
vekedése miatt eljött egy olyan idõszak,
amikor az erdészet veszteségessé vált.

Tanulmányút herceg Esterházy magán-
alapítványának Lékai Erdészeténél
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Mivel a bevételi oldal nem volt jelentõ-
sen növelhetõ, így a ráfordítások jelen-
tõs részét kitevõ erdõmûvelési költsé-
geket kellett csökkenteni. Olyan új
módszer bevezetésére volt szükség,
amely költségtakarékos módon, mini-
mális vékonyfa arány mellett, értékes
faanyag megtermelését teszi lehetõvé.
A folyamatos erdõborítású üzemmód a
fenti célra kiválóan megfelel. 

A vágásos üzemmódról – egyéb elõ-
nyei mellett – ezért kezdték meg az át-
térést a szálalásra, ahol a felújítás idõ-
szaka 20-50 évre is elhúzódik. Az erdõ-
sítést, a folyamatos ápolást, sõt a korai
nevelõvágások egy részének az elvég-
zését is a költséges kézi munka helyett
a fénnyel való gazdálkodással a termé-
szetre bízzák. (Differenciálódás, termé-
szetes kiválogatódás.) A módszer beve-
zetésének eredményeként a 90-es évek
elejétõl ismét eredményesen gazdálko-
dik az erdészet.

Az erdõmûvelés célja: stabil, ele-
gyes, többszintes, szálaló szerkezetû ál-
lományok nevelése. A heterogén állo-
mányszerkezet kialakítása, figyelembe
véve az egyes fák minõségét, már az el-
sõ válogató gyérítések során elkezdõ-
dik. A különbözõ átmérõjû faegyedek
jelenlétével megteremtõdik a lehetõsé-
ge az állandó erdõborításnak. A már
érett egyes fák kitermelésére 5-7 éves
visszatérési idõvel kerül sor. Helyükön,
biztosítva az erdõ fejlõdésének folyto-
nosságát, megjelenik az újulat és idõvel
az örökerdõhöz hasonló állományszer-
kezet fog kialakulni.

Az új módszer bevezetése, nem
megy gyorsan, 20 év alatt az erdé-
szet területének kb. 20%-án sikerült
az új üzemmódra áttérni!

További cél még az erdeifenyõ rész-
arányának csökkentése a többi fafaj ja-
vára. Az erdészet területén egyébként
mesterséges erdõsítés alig van. Cseme-
teültetésre csak a természetes újulat
pótlásaként és az elegyfafajok bevitelé-
nél kerül sor. Az éves csemeteigény 5-
15 000 db. Az erdõmûvelési munkák-
hoz 3 szezonmunkást szoktak felvenni.

A terepi program elsõ állomásán
egy 89 éves lucfenyõállomány fo-
lyamatban lévõ természetes felújítá-
sát tekintettük meg. 

Az addig hagyományosan kezelt 840
m magasan fekvõ LF állomány pásztás
bontása (közelítõnyomok) 1990-ban
kezdõdött. A pászták közötti kb. 20 m-
es területrõl akkor csak a sérült, törött,
beteg egyedeket távolították el. Az elsõ
belenyúlás során hektáronként kb. 80
m3-t vettek ki, mely az akkori fatömeg
több, mint egynegyede volt. (A jelenle-
gi fatömeg 272 m3/ha.) Utána az egész
területen válogató, szálankénti törzski-
vétel történt kb. 5 éves idõközönként. A
kivágandó fák kijelölése nem az újulat
érdekében, hanem a minõség és a cél-
átmérõ alapján történik. (Ahol most
még nincs újulat, a hosszú felújítási idõ
alatt majd késõbb megjelenik, mondta
Pollak úr.) A rossz minõségû faegyedek
vastagságtól függetlenül kikerülnek, az
egészséges vastagabb törzsek közül a
piac határozza meg, hogy melyeket
vágják ki. A vékonyabbak megmarad-
nak. A jelenlegi célátmérõ 25-30 cm,
pedig ilyen körülmények között akár
45-50 cm-re is meghagyhatók lenné-
nek, de az ilyen vastag fenyõrönknek
nem jó a piaca.

A jobban bontott részeken foltok-
ban, csoportokban kb. 50 %-os, nagyon

szép, sûrû az újulat, kevés vörösfenyõ,
jegenyefenyõ és bükk eleggyel.

A további terv: 5 évenként visszatér-
ve az egész területen egyedenkénti,
szálalásszerû törzskivétel a közelítõ
nyomok felhasználásával, harvesterrel,
a minõség és a célátmérõ alapján, me-
lyet a mindenkori piaci igény és ár ha-
tároz meg. A viszonylag vékonyabb
egyedek maradnak vissza vastagodni,
de a kivett fatömeg a növedéket soha
nem haladja meg, így a hektáronkénti
fatömeg tulajdonképpen állandó.

A terepi bemutató következõ megál-
lójánál egy ún. „bükk örökerdõ”-vel
és a benne folyó gazdálkodással is-
merkedtünk meg, mely egyben a bé-
csi egyetem kísérleti területe.

A kb. 110 éves, jelenleg 293 m3/ha-
os bükkösben eredetileg sokkal több
volt a LF és EF elegy. Az állományban
80 éves koráig – a feljegyzések szerint –
rendszertelen, szálalásszerû gazdálko-
dás folyt, elsõsorban tûzifanyerési cél-
lal. (A most középkorú bükkegyedek
ebbõl az idõbõl származnak.)

1998-ban tértek át a törzsenkénti
minõsítésû igazi szálalásra, bükk célál-
lományra törekedve, melynek elsõ lé-
péseként, rossz minõsége miatt, szinte
minden fenyõt kivettek. Az így kiritkult
állományszerkezet hézagaiban megje-
lent, növekedésnek indult, megerõsö-
dött a bükk újulat. Az újulati foltokban
az árnyalás miatt lazább ágszerkezetû-
ek, egyenesebb törzsûek, jobb minõ-
ségûek a csemeték, mint a klasszikus
fokozatos felújításnál. Ugyanakkor a 3-
5 m-es átmérõjû újulati folton belül
megindult a differenciálódás. A kör
közepén lévõ csemeték ágtisztasága a
legjobb, törzsük a legegyenesebb, s

Újulat és közelítônyom a lucfenyôállományban„Bükk örökerdô”
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mivel õk kapják a folton belül a leg-
több fényt, növekedésük is a legerõ-
sebb. Belõlük alakulnak majd ki a kö-
vetkezõ állomány uralkodó szintjének
faegyedei.

Az újulat megjelenését, fejlõdését,
növekedését a fény szabályozásával,
vagyis az árnyalást biztosító felsõ
szintbe való belenyúlással szabályoz-
zák. Az újulat fölötti bükkegyedek
mellmagassági átmérõje 23-72 cm kö-
zött változik, az átlag 42 cm. Az itt lévõ
hatalmas törzsek kivételére 5 éven-
ként, az újulattól függetlenül, egyedi
kiválasztással akkor kerül sor, mielõtt

minõségük romlani kezdene, azaz
amikor úgy gondolják, hogy az álgeszt
miatti értékcsökkenés és a nagy palást-
ra rakódó növedék értéknövelõ hatása
azonos. A tapasztalatok alapján egyéb-
ként, talán a ritka állásból adódó (kb.
100 db fa hektáronként) nagy koronák
miatt az álgesztesedés csak késõn in-
dul meg. A döntés irányítottan történik
és az újulati foltokban esetlegesen
okozott kárt a hosszú felújítási idõ mi-
att a csemeték kiheverik. 

Ezzel a módszerrel biztosítható az ál-
landó erdõborítás, a mindenkinek tet-
szõ állományszerkezet, állománykép és

a folyamatos, nagyértékû faanyagnyerés
anélkül, hogy a hektáronkénti fakészlet
csökkenne, mivel a kivett fatömeg a nö-
vedéket soha nem haladja meg. 

Emellett gyakorlatilag nem kell köl-
teni az erdõsítésre, a folyamatos és be-
fejezett ápolásra, sõt a tisztítási költsé-
gek jelentõs része (elmondásuk szerint
2/3-a) is megtakarítható, hiszen csak
az újulati foltok közepén kiválasztott
legszebb egyedeket kell megsegíteni a
böhöncöket eltávolítva, amit a fakiter-
melések évében végeznek el, amikor
az újulati foltok átnézésére amúgy is
sor kerül.

Ezeknek a költségigényes munkák-
nak az elvégzését tehát a természetre
bízzák, de tevékenységét a fény szabá-
lyozásával terveiknek, céljaiknak meg-
felelõen irányítják.

Harmadik programpontként egy
erdeifenyves bükkössé történõ át-
alakítását mutatta be vendéglátónk.

Az 50-es, 60-as évek fafajpolitikájá-
nak megfelelõen (ezek szerint nem
csak nálunk volt ilyen) sok bükköst ala-
kítottak át fenyõ-, elsõsorban erdeife-
nyõ állományokká. Ez történt a bemuta-
tott területen is, ahol az árnytûrõ, õsho-
nos bükk a fenyõ között szórtan, elég jól
megmaradt. Erre alapozva kezdték el a
most 59 éves állomány bükkössé törté-
nõ visszaalakítását. A 2003. és 2004. évi
belenyulás elõtt az erdõrészletben 411
m3/ha volt a fatömeg és 70% EF, 20% B
és 10% EKL a fafajösszetétel.

A két belenyúlás alkalmával a rossz
minõségû EF zöme kikerült az állo-
mányból. Csak a szép alakúak marad-
tak meg és azok, melyek meghagyásá-
ra feltétlenül szükség volt, így az
elegyarány jelentõsen megváltozott. A
jelenlegi fafajösszetétel 60% B, 20% EF,
10% nemes lomb, 10% egyéb lomble-
velû. Öt év múlva a maradék EF-t is ki-
veszik. 

A mi szemünknek meglehetõsen li-
getessé vált állományra vonatkozó kér-
désünkre Pollak úr elmondta, hogy a
záródás növelésénél a bükk közismer-
ten jó visszaszerzõ képességére, a ren-
delkezésre álló hosszú idõ alatti makk-
termésekre, egyszóval a természetre
alapoznak. A rossz minõségû EF lehetõ-
ség szerinti egy, de maximum két bele-
nyúlással történõ eltávolítására pedig
azért van szükség, hogy felújulását kor-
látozzák, megakadályozzák.

A program befejezéseként, otthagy-
va a hegyeket, a dombvidéki ko-
csánytalan tölgyesek felújításának
náluk alkalmazott módszereivel is-
mertettek meg bennünket.

A tanulmányút résztvevôi, a felsô sorban jobbról a harmadik Martin Pollak úr, az erdészet
vezetôje

Állománykép a fenyô nagy részének eltávolítása után
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A bemutatott erdõrészlet állománya
84 éves, jelenlegi fafajösszetétele: 40%
tölgy, 30% EF, 20% LF, 10% VF. Az ere-
deti állományban sokkal magasabb volt
a fenyõ, fõként az EF elegyaránya. A
felújítás során a cél a fenyõ arányának
csökkentése (ez a VF-re nem vonatko-
zik) a tölgy javára. Oka: az itteni EF
nem jó minõségû, ezért nem is keresett,
a LF egészségi állapota pedig a kis ten-
gerszint feletti magasság (300 m) miatt
sokkal rosszabb, mint a hegyvidéki kö-
rülmények között.

A fenyõk jelentõs részének kiszedé-
se után laza állományszerkezet alakult
ki, kedvezõ feltételeket teremtve a
makkterméshez és a tölgycsemeték fej-
lõdéséhez. A siker, ha elõtte a vadlét-
szám drasztikus apasztása megtörtént,
garantált. 

Mint Pollak úr elmondta: hivatalba
lépésekor duplájára emelte a nagyvad-
kilövést, ezen belül az õz esetében a ki-
lövés több, mint háromszorosára emel-
kedett. (Az elejtendõ darabszámot meg-
határozva a kilövésre szerzõdést köt-
nek. A minimum 3, maximum 5 évre
kötött szerzõdés teljesítésébe – ha szük-
séges – a szakszemélyzet besegít. Az el-
ejtett nagyvadat az erdészet hûtõtároló-
jába kell leadni, ahonnan értékesítésre
kerül. Kivétel a vaddisznó, amit az elej-
tõ elvihet.) A következetes vadlétszám-
csökkentés eredményeként mára elér-
ték, hogy a tölgy is felújítható természe-
tes úton, vad elleni védelem nélkül,.

A bejárás során természetesen
sok kérdés is elhangzott. Egy csokor
az érdekesebb válaszok közül:

• Az erdõtervüket maguk is elkészít-
hették volna, de a bécsi egyetemet bízták
meg 2003-ban, éppen a különleges keze-
lési mód miatt. A növedék pontos megha-
tározása érdekében igen sok növedékfú-
rós vizsgálatot végeztek. (Az elkészített
erdõtervet hatósággal jóváhagyatni nem
kell.) Tömbökre készül, az erdõrészletek-
nek egyre kisebb lesz a szerepük.

• Engedélyt kérni csak a 2 ha-nál na-
gyobb tarvágáshoz, a még nem vágás-
érett állomány letermeléséhez és a tá-
mogatásra bejelentett erdõrészletek
munkáihoz kell. Szálalni 50 ha-os vagy
akár nagyobb tömbökben is lehet.

• Tõár nincs, mûvelési és vágáster-
vet nem kell jóváhagyatni, sehová sem
kell küldeni, de maguknak készítenek.

• Burgenlandban 2 erdõfelügyelõ
van 3-3 segítõ erdésszel. Fõ feladatuk a
kis magánerdõ-tulajdonosok szaktaná-
csolása, ellenõrzése. Lékán évi 1-2 alka-
lommal jelennek meg, látogatásuk in-
kább protokolláris.

• Tartamos erdõgazdálkodásra köte-
lezettek, a kitermelés a növedéket nem
haladhatja meg, de ezt saját magukon
kívül tulajdonképpen senki nem ellen-
õrzi. Rendelkeznek Natura 2000. terüle-
tekkel is. A lékai erdészet része a hatá-
ron átnyúló osztrák-magyar Írottkõ
Naturparknak

• A természetvédelemmel a tulajdo-
nos szerzõdéses viszonyban van. Ahol
a természetvédõ valamit védeni, korlá-
tozni akar, keményen meg kell fizetnie
az erdõtulajdonosnak.

• Bizonyos területi korlátok között –
20-40 ha/év – támogatott erdõgazdasá-
gi tevékenységek az erdészetnél:

– Természetes felújítás
– Folyamatos ápolás
– Elegyesség
– Elemi károk felszámolása

• Település környéki nagyobb mun-
káknál a helyi lakosság véleményét ki-
kérik, figyelembe veszik.

A tanulmányúton megbizonyosod-
hattunk a Pro Silva alapelveken nyug-
vó, természetszerû erdõgazdálkodás
elõnyeirõl. A látottak és hallottak a ta-
nulmányút addig esetleg még kételke-
dõ résztvevõit is meggyõzték, hogy az
új módszerre való áttérésre a reá-
lis lehetõség – az árnytûrõ bükk
fafaj esetében – Magyarországon,
ezen belül Vas megyében is meg-
van, a többi fafaj esetében pedig
biztató kezdeti próbálkozásokat

láthattunk. Ugyanakkor az is vilá-
gossá vált, hogy az átmenet nem
lesz gyors, és nem lesz zökkenõ-
mentes. A szálalásos üzemmódra
való áttérést akadályozó tényezõk
közül a magas vadlétszám, az
erdõfelújítási munkák jelenlegi
adminisztrációja, elszámolási
rendje és finanszírozásának mód-
ja, valamint az erdõgazdálkodás-
ban dolgozó, a hagyományokhoz
ragaszkodó szakemberek gondol-
kodásmódjának megváltoztatása a
legfontosabbak.

A tanulmányúton arról is meggyõ-
zõdhettünk, hogy a Pro Silva alapelvû
természetszerû erdõgazdálkodás sok
egyéb elõnye mellett gazdaságosabb is,
mint a hagyományos. A szakemberek-
ben általában ezzel kapcsolatban merül
fel a legtöbb kétely, de Martin Pollak
úr gyakorlatias bemutatója bennünket
teljesen meggyõzött, akinek a tanul-
mányút megszervezéséért, vezetésé-
ért ez úton is köszönetet mondunk.

Szöveg és kép: 
Tárczy Csaba és 

Bakó Csaba, 
Szombathelyi Erdészeti Rt.

Kezdeti stádiumban levô „kocsánytalan tölgy örökerdô”

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!



312 Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 10. szám (2004. október)

Egy évvel ezelõtt, Fenyves-
pusztán, egy szabadtéri „brain-
stroming” alkalmával Szabó La-
jos erdészetvezetõ és Breznyán
István karnagy, trombitamû-
vész arra a következtetésre ju-
tott, hogy Bátonyterenye kör-
nyékén nem élet az élet feszti-
vál nélkül. Mondhatnánk, sok
idõ telt el, amíg az ötlet tettek-
ké és eseményekké ért. Aki
már részt vett egy-egy kisebb-
nagyobb rendezvény szervezé-
sében, tudja, hogy egy év még
„érési” idõnek sem sok. 

Egy szó, mint száz, kitalál-
ták, hogy egy különleges zenei
csemegével fogják a népet az
erdõ közepébe csalogatni. Az
ötlet lényege az, hogy a termé-
szet lágy ölén, pontosabban az erdõ-
ben, a hegyoldalban, egy olyan alkal-
mas helyen, ahol jók az akusztikai vi-
szonyok, egymástól bizonyos távolság-
ra elhelyezkedõ zenészek (rézfúvósok)
adnak koncertet. 

Tanúsíthatom, az ötlet fényesen be-
vált. A fenyvespusztai völgyet övezõ
hegyoldalakból felhangzó dallamok
egészen megejtõen hatottak. Ebben
nem kis szerepe volt a fiatal zeneszer-
zõnek, Almann Gergelynek, aki a záró
erdei koncertre Muzsikál az erdõ cím-
mel népzenei ihletésû, 15 perces fanfárt
komponált, három trombitára. 

A rendezvénynek természetesen nem
ez volt az egyetlen attrakciója. A július
17-én kezdõdött Mátrai Mûvészeti Na-
pok rendezvényein hét nap alatt mint-
egy 30 órányi mûsort és egyéb progra-
mot élvezhetett a közönség. A
Bátonyterenyén és környékén, nyolc
helyszínen zajló rendezvénysorozat kö-
zel húsz programot kínált, mintegy száz
föllépõvel és közremûködõvel. A feszti-
vál a zene, a képzõmûvészet és az erdõ

harmóniáját, maradandó értékeit mutatta
fel. A produkciók kivitelezéshez az ötlet-
gazda, Vanya Gábor, Bátonyterenye vá-
ros polgármestere személyében kitûnõ
partnerre talált. Erre szokták azt monda-
ni, hogy a fesztivál nem valósulhatott
volna meg… Szabó Lajosék magasra tet-
ték a mércét, és veszélyes konkurenciá-
val vették fel a küzdelmet: az értékõrzés
és a közvetítés fontosságát hangsúlyoz-
ták, mondván, választási lehetõséget biz-
tosítanak a könnyebb mûfajok széles kí-
nálatával szemben. 

A zenei programot a Régi Zeneaka-
démia Rézfúvós Quartett és a Kiskun-
lacházai Ifjúsági Fúvószenekar szolgál-
tatta. Ez jó hangulati bevezetõnek bizo-
nyult a Muzsikál az erdõ címû ifjabb
Szabó István faragta emlékoszlop föl-
avatásához. A leplet Pallagi László ve-
zérigazgató, Vanya Gábor polgármes-
ter és a mûvész vonta le az alkotásról. 

Pallagi László és Ormos Balázs, az
OEE fõtitkára részletezték a közönség-
nek az erdészek közjóért végzett külde-
tésszerû munkáját. 

A rendezvények sokszínû
kínálatából, természetesen a
szakma sem maradhatott ki, hi-
szen az egész attrakció fennen
hirdetett célja az erdõ, az erdé-
szet arculatának fényesítése,
alakítása. 

Éppen ez az, ami ezt a ren-
dezvényt kiemeli a hasonló
produkciók sorából. 

Szabó Lajos azt az igazán
korszerû erdészeti szemléletet
képviseli, és gyakorolja, amely-
nek lényege a szakmánk és az
erdõ hármas funkciója. Mind-
ezt megfejelve egy különleges
mûvészeti attrakcióval.

Visszatérve a szakmára, a
hely szelleme kötelez is erre,
hisz Fenyvespuszta közel

nyolcvanéves hagyományokkal bír,
amikor dr. Tuzson János botanikus,
egykori selmeci tanár, elkezdte kísérle-
teit különbözõ exótákkal. 

A hely legújabb kori történelmét
azonban ezen a nyáron kezdték írni. 

A hõségtõl pilledõ közönséget egy
kis erdei sétára invitálták a területet ala-
posan ismerõ erdészkollégák. Megmu-
tatták, hogy miként növekednek a mi
földünkben a távoli tájakról ide szár-
maztatott fafajok, a vörös tölgy vagy az
atlaszciprus. 

A megejtõen hatásos élmény bizonyá-
ra újabb híveket szerez az egy év múlva
megrendezendõ következõ fesztiválra,
tovább öregbítve az erdészek jó hírét.

Az ezt követõ borkóstoló és vadva-
csora csupán ráadás volt. A szép idõ pe-
dig türelmesen kitartott az utolsó perce-
kig. A hivatalos program végeztével pe-
dig jótékony felhõszakadás frissítette
föl a környéket. Legyen ilyen szeren-
cséjük jövõre is a szervezõknek!

Zétényi Zoltán
Fotó: ForestPress  

Muzsikált az erdô

A Fenyvespusztai Erdei Isko-
la bejárata

Ifjabb Szabó István szobrát
Pallagi László, Vanya Gábor és
Szabó Lajos avatta föl

A fúvós kvintett és közönsége A kiskunlacháziakat Breznyán István vezényelte
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Példamutató összefogás ered-
ményeként avatták a Bakonyer-
dõ Rt. a Balatonfelvidéki Nem-
zeti Park és a veszprémi Állami
Erdészeti Szolgálat képvisele-
tében megjelentek a balatonfüre-
di Koloska völgyben létesített
erdei tanösvényt. Az elmúlt évek
munkájának köszönhetõen, köz-
jóléti beruházásból született meg
a valóban festõi környezetben a
tanösvény, mely egyben tor-
napálya is. Az avatáson megje-
lent majd száz érdeklõdõ elõtt

dr. Bóka István, országgyûlési
képviselõ, Balatonfüred városá-
nak polgármestere adta át a
létesítményt. 

A tudósító annyit tehet,
hogy felhívja a figyelmét min-
dazoknak, akik Balatonfüre-
den és környékén nyaralnak
vagy túráznak, hogy ne sajnál-
ják azt az egy-két órát, melyet
a völgy látogatása jelent. Higy-
gyék el; megéri. 

Csak így tovább erdészek!
Pápai Gábor

Újabb tanösvény a Balaton-felvidéken
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Az Alföldi Faiskolások Egyesületének
szervezésében idén már kilencedik al-
kalommal került megrendezésre az
évente egyre nagyobb és színvonala-
sabb rendezvény, amelynek a Kiskun-
sági Erdészeti és Faipari Részvénytársa-
ság Juniperus Parkerdészete adott ott-
hont. 

Kiállítóként 56 faiskolai termelõ, és
24 kertészeti segédeszközöket gyártó –
forgalmazó cég képviseltette magát. A
több száz méter hosszú kiállítási terüle-
ten bõven akadt látnivaló mind a szak-
mabeliek, mind a lakosság számára. Lá-
togatóként, vásárlóként kertészeti áru-
dát üzemeltetõk, parképítõk, városi
kertészek, városgondnokok vettek
részt. Érdeklõdés mutatkozott határon
kívüli területekrõl is, mint Kárpátalja,
Újvidék, Erdély. Ebben az évben részt
vett rendezvényünkön Bacskulin Ist-
ván, a Vajdasági Mezõgazdasági Mi-
nisztérium államtitkár-helyettese, és ér-
keztek újvidéki fõkertészek, kertészek
is. A szakmai közönségen kívül rendez-
vényünk nyitott a lakossági fogyasztók,
végfelhasználók számára is. A rendez-
vény díszvendége a Nyíregyházi Fõis-
kola Tuzson János Botanikus Kertje
volt. A kiállításon résztvevõk számára
lehetõség nyílt, hogy felajánlásaikkal a
Botanikus Kert fejlesztéséhez hozzájá-
ruljanak. A rendezvény támogatói: FVM
Agrármarketing Centrum KHT és a
Kefag Rt.

A szakmai megnyitót és elõadást dr.
Lévai Péter, a Kecskeméti Fõiskola Fõigaz-
gatója, a Dísznövénytermesztési Tanszék
vezetõje tartotta. Megtisztelte jelenlétével
rendezvényünket dr. Schmidt Gábor, a
Budapesti Corvinus Egyetem Dísznövény
és Dendrológia tanszékének vezetõje, il-
letve dr. Bondor Antal, a Nyugat-magyar-
országi Egyetem professzora, akinek a te-
kintélye szaporítóanyag-termesztésben,
erdõmûvelésben egyaránt elismert. 

Vasaji László
okl. erdõmérök

Fotó: Bozsik József

Alföldi Faiskolai nap 
Kefag Rt. Juniperus Parkerdészet

2004. szeptember 4.
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Az erdészet és a természetvédelem
szûnni nem akaró konfliktusai nagy-
részt abból eredeztethetõk, hogy a ter-
mészetvédelem részérõl bevezetett
vagy elvárt korlátozások feltételei, szak-
mai követelményei ill. megvalósítása te-
kintetében nem sikerült kellõ konszen-
zust elérni.. Ezért a Természetvédelmi
Hivatal munkatársai által készített erdé-
szeti szakmai koncepciót szakmapoliti-
kai szempontból nagy fontosságú kez-
deményezésnek tartom.

A stratégiai célok és feladatok világos
meghatározása sokat segíthet az erdé-
szet és a természetvédelem közeledése
elõsegítésében. Az anyagban számos
olyan gondolat került megfogalmazásra,
amely megfelel az élõvilág-védelem leg-
korszerûbb értelmezésének, és ame-
lyekkel nagyon nehéz lenne egyet nem
érteni. A természetvédelmi elvárások
konkretizálása emellett segítséget nyújt-
hat az erdõgazdálkodás új útjainak és
feladatainak megerõsítésében, amelyek
az elmúlt évtizedekben egyre szélesebb
körben nyertek elismerést.

Ebben az összefüggésben a koncep-
ció kétségtelen elõrelépésnek számít,
azonban tartalmát tekintve csak elõze-
tes vitaanyagként, tájékoztatásként tu-
dom értelmezni. A szakmai elvek kifej-
tése – a koncepció jelentõs terjedelme
ellenére – egyelõre kevés új elemet tar-
talmaz. Anélkül, hogy a részletekbe
mennék, szeretnék emlékeztetni arra,
hogy bár az anyag a természetvédelmi
stratégiát az ökoszisztémák felõl közelí-
ti meg, mindamellett elsõsorban az élõ-
világra koncentrál, holott az ökosziszté-
ma egyéb elemei hasonló figyelmet ér-
demelnek. A talaj, a talajvízkincs, a kis-
vízfolyások védelme gyakorlatilag emlí-
tetlen, a tájvédelem beépülése gyenge. 

Ennél fontosabb gyengeség azonban,
hogy a hivatkozott szakmai (erdészeti-
ökológiai) megalapozottság tudomá-
nyos-kísérletes háttere hiányos, egyes
esetekben megkérdõjelezendõ. Nem le-
het véletlen, hogy a szakmai koncepció
kidolgozása során elmaradt a nagyon is
szükséges egyeztetés, kommunikáció az
erdõgazdálkodókkal. Hiányolom az er-

dészeti szakirodalom idevágó forrásanya-
gát, amelybõl az utóbbi idõben igen sok
(talán túl sok is) jelent meg. Egyetlen
konkrét példaként kiemelem, hogy még
a 2003-ban elkészült és országgyûlési tár-
gyalásra elõterjesztett Nemzeti Erdõprog-
ram is hiányzik a hivatkozott anyagok kö-
zött. Emiatt a kivülállóban az a hamis be-
nyomás támadhat, mintha erdészetben
dolgozó szakembereket ez a kérdés nem
foglalkoztaná kellõképpen, ill. mintha
nem volna hozzá megfelelõ szakértel-
mük. (Érdekes módon a hozzáértés hiá-
nya az azonos végzettségû, a Hivatalban
alkalmazott erdõmérnökökkel kapcsolat-
ban nem merül fel.) Meggyõzõdésem,
hogy a kétségtelenül meglévõ problémák
gyökerét nem a hiányzó hozzáértésben,
hanem az állami erdõgazdálkodást meg-
határozó feltételrendszerben kell keresni.
A megoldás kulcsa ezért a gazdálkodás
keretfeltételeinek megváltoztatása, nem
pedig valamilyen eddig nem létezõ, uj
szervezet létrehozása kell legyen.

A magam részérõl ezért elsõdlegesen
nem szakmai, hanem szakmapolitikai
anyagnak tartom a Természetvédelmi Hi-
vatal koncepcióját. Az erdõk ökológiai
szemléletû kezelése, a védelem és a hasz-
nosítás összeegyeztetésének mikéntje va-
lóban elsõdlegesen politikai-társadalmi
kérdés, a szakmai részletek csak a végre-
hajtás során kapnak szerepet. Utalnék
ezen a helyen arra, hogy az emberi hasz-
nálattal érintett természetes ökosziszté-

mák megfelelõ védelmét az 1992-es Rio-i
Föld Csúcson aláírt Biodiverzitás Konven-
ció, ill. annak végrehajtási joganyagai
nemzetközi léptékben definiálják. Az
ezekben megfogalmazott „ökoszisztéma
szemlélet” kimondja, hogy mivel az em-
ber az ökoszisztéma szerves része, a bioló-
giai sokféleség megõrzése és hasznosítása
között megfelelõ egyensúlyra kell töreked-
ni, amelyet az érintett gazdasági ágazatok,
társadalmi csoportok és a tudomány haté-
kony együttmûködésével kell kialakítani.

Úgy gondolom, a jelenlegi koncep-
ció mind a megfelelõ egyensúly, mind
pedig a szükséges egyeztetés megvaló-
sításával egyelõre adós maradt. A mos-
tani gazdasági és politikai környezet-
ben, pillanatnyi formájában és tartalmá-
ban a szakmai koncepció felhasználása,
terjesztése el nem hanyagolható kocká-
zatot rejt magában, mert
• könnyen szétzilálhat egy jelenleg két-

ségtelenül anomáliákkal terhelt, de
mûködõképes szervezetet anélkül,
hogy biztosíték lenne arra, hogy létre
képes hozni egy ennél megfelelõbbet;

• kellõen széles körû tudományos/kí-
sérleti háttér hiányában nem kielégí-
tõen megalapozott megoldásokat
propagál és elvárásokat gerjeszt,
aminek nehezen helyrehozható kö-
vetkezményei lehetnek;

• indokolatlanul komparatív verseny-
hátrányba hozhat egy teljes ágazatot,
melynek kompenzálására nincs sem-
milyen biztosíték; végül pedig

• annak is tudatában kell lenni, hogy a
fatermesztés kiegyensúlyozatlan visz-
szaszorításával a vélelmezett termé-
szetkárosítás problémája nem oldódik
meg, hanem azt pusztán határainkon
kívüli területekre exportáljuk (pl. a kár-
pátaljai és erdélyi felsõ vízgyûjtõkbe).
A felsorolt gyengeségek mit sem vál-

toztatnak azon, hogy a természetvéde-
lem erdõkkel kapcsolatos stratégiájának
kezdeményezése fontos és üdvözlendõ
tett. A feladat nagyobbik része azonban
még hátravan. Azt hiszem nem tévedek
nagyot, ha azt ígérem, hogy amennyi-
ben a Hivatal ezt igényli, ebben a kér-
désben az erdészeti szakemberek
együttmûködésére bizton számíthat. 

Mátyás Csaba
az MTA levelezõ tagja, az MTA 

Erdõgazdálkodási Albizottság elnöke

A Természetvédelmi Hivatal
erdészeti szakmai koncepciójához1

1 Elhangzott az MTA Erdészeti Bizottság 2004.
június 24-i ülésén

fotó: Szakács László
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A Salgótarjáni Erdészet vezetõ-
jétõl kaptam az útbaigazítást,
hogyan érhetem el Szántó Ró-
bertet, a Karancs erdõinek ke-
zelõjét. Legalábbis a Karancs
nagyobb részének, minthogy
az országhatár hurokszerûen
nyúlik a hegy északi oldalára.
Az egyeztetett idõpontban sike-
rült beszélgetnünk.

– Úgy értesültem, hogy nyugod-
tan tegezhetlek.

– Persze, könnyebben megy
úgy a beszélgetés.

– Elõször hadd mutassalak be
az olvasónak!

– 1963-ban születtem, Bercelen
(a sorozat elsõ interjúja kapcsoló-
dik Bercelhez – a szerk.). Gyerek-
koromban erõsödött a kapcsola-
tom a természettel, mindenképp
erdészeti középiskolában szeret-
tem volna tanulni. Elsõ lépcsõben
ez nem sikerült, ezért mezõgazda-
sági szakközépiskolában érettsé-
giztem, ezt követõen Sopronban
vadgazdálkodási technikus képesítést
szereztem. Közben a MAVOSZ inászói
fácántelepén dolgoztam, ahol 1500-
2000-es törzsállományt kezeltünk, csi-
béket és elõnevelt fácánokat adtunk to-
vább. 22 évesen teljesítettem a másfél
év sorkatonai szolgálatot. Utána a Sal-
gótarjáni Erdészetnél a szakma vala-
mennyi ágában dolgoztam fizikai állo-
mányban, illetve Szegeden levelezõ ta-
gozaton folytattam erdészeti tanulmá-
nyokat. A technikus képesítés birtoká-
ban beosztott erdész lettem Szûcs Dá-
vid erdész mellett, akitõl a gyakorlati is-
meretek nagy hányadát tanultam. Két
év után a Mátraszelei Kerületet bízták
rám, ahol 7-8 évig dolgoztam. A mosta-
ni kerületbe elõdöm, Kormos István er-
dész nyugdíjazásakor kerültem.

– A tanulmányaid után hol teleped-
tél le?

– Salgótarjánban lakom saját lakás-
ban, innen járok a kerületbe, leginkább
saját Trabanttal. A költségeket a tulaj-
don arányában az erdészettel közösen
álljuk.

– Most pedig a kerületedrõl mondd el
a legfontosabbakat!

– A kerület 90 %-a a Karancshoz kap-
csolódik, egyben a Karancs-Medves
TVK része. Az andezites hegy a 729 m-
es magasságával kiemelkedik a tájból,

csúcsán az erdõgazdaság által felújított
kilátóval. Tiszta idõben a Magas-Tátráig
is jól el lehet látni. A hegy a vízválasztó
az Ipoly és a Zagyva vízgyûjtõ területe
között. Szerencsére, nemcsak névlege-
sen, hanem a számos forrás, ér vizének
elvezetése révén is.

– A források foglalt állapotban van-
nak?

– Nagyrészt igen, bár a rongálás he-
lyenként rontja a látványt. Legutóbb a
Gyopár-forrás nemesfém jelképét tün-
tették el vandál kezek.

– Milyen erdõk borítják ezt a sajátos
hegyet?

– Tudni kell, hogy a II. világháború
elõtt a korábbi tulajdonosok az akkori
erdõket nagyrészt tarra vágatták, ezért
a korosztályok közül a 60-asok a jel-
lemzõek. Az északi oldalon a bükkö-
sök, délen molyhos, cseres-, kocsány-
talan tölgyesek, gyertyános-tölgyesek
annak rendje szerint fejlõdnek. A völ-
gyekben jelen van az akác és az éger, a
fûz is. A kor szerint tehát a törzskivá-
lasztó és a növedékfokozó gyérítések
adják a teendõk zömét. Jövõre például
mintegy 120 hektárnyit, amelynek a je-
lölése, becslése volt a közelmúlt leg-
fontosabb feladata. A méretesebb állo-
mányokból rönk és kivágás termelésé-
vel is számolunk. 

– A helyenként nehéz terepen
milyen módszerrel termeltek?

– Mind a tõ melletti, mind az
utak menti, rakodóra felkészítés
gyakorlat. A tõáras kitermelés is
folyik, az elszállítás a megbeszélt
helyen és módon történhet. 

– Mennyiben érinti a munka a
TVK-t?

– A Bükki NP-kal a munkák be-
sorolásától a kivitelig folyamato-
san egyeztetünk. Eddig különö-
sebb gond nem adódott az erdõ
kezelésével kapcsolatban.

– Az erdõfelújítás ad-e felada-
tot?

– A Karancson kívül, Salgótar-
ján mellett folyik erdõfelújítás, ki-
zárólag természetes úton. Csere-
sekben és tölgyesekben is, pl. sá-
vos végvágás vagy egyenletes
bontóvágás után. Sikeres az úju-
lat fejlõdése, most folynak az
ápolások, készülök a mûszaki át-
vételekre.

– A vadgazdálkodás mennyi
munkát jelent?

– Üzemi kezelésben folyik a vadgaz-
dálkodás. A vadászkollégák munkájába
szükség szerint bekapcsolódunk. Az
õz, a vaddisznó, a gím és a muflon él a
nagyvadfajok közül a területen. A szar-
vas 5-6 kg-os trófeát produkál általá-
ban, de elõfordul 10 kg körüli is.

– A földhasznosítás kapcsán kaptál-
e helyet a bizottságban, mint egyesületi
tag?

– Én valamilyen okból kimaradtam a
bizottságokból, a kollégáim azonban
kaptak ilyen feladatot. Az egyesületi
tagság és a földhasznosítási bizottsági
tagság, úgy hallom, nem egyformán lel-
kesítõ a körükben.

– A kapuvári vándorgyûlésrõl érte-
sültél-e?

– Nem tudtam, hogy hol lesz, csak az
idõpontjáról tudtam nagyjából.

– Erre vagy más rendezvényre eljöt-
tél volna?

– Biztosan, mint ahogy korábban is.
Legutóbb 2-3 éve az erdõgazdaság által
szervezett, képzés jellegû összejövetel
is jól sikerült, hasonlóra vagy kirándu-
lásra biztosan volna jelentkezõ az er-
dészkollégák közül is.

– Remélem, sikerül ilyen programo-
kon ismételten élményeket szerezned!  

Apatóczky István

A magyar Karancs
Beszélgetés Szántó Róbert kerületvezetõ erdésszel

TTAALLÁÁLLOOMMRRAA

Fotó: ERTI
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A fekete nyár klímaigényét legjobban el-
terjedési területe mutatja meg. Skandiná-
via, Észak-Ororszország, Skócia és Íror-
szág kivételével egész Európában és Afri-
ka mediterrán partvidékén elõfordul, de
klímaoptimumát Közép- és Dél-Európa
sík vidékein és alacsonyabb fekvésû
dombjain találja meg. (MAYER, 1977).
Magyarországon is elsõsorban az alföldje-
inken fordul elõ, azonban középhegysé-
geink völgyeiben 300 m tengerszint felet-
ti magasságig is felhatolhat (GENCSI –
VANCSURA, 1992). Meleg- és fényigé-
nyes fafajként az erdõs-sztyepp és a cse-
res – kocsánytalan tölgyes klímában érzi
otthon magát (KOLOSZÁR, 1987). Mivel
csak fiatal korában tûri jól a szárazságot
(CSAPODY et al., 1966, MAYER 1977),
vízigényét a fenti klímájú területek cse-
kély csapadéka általában nem elégíti ki.
Hazai megfigyelések szerint a téli fagyok-
ra nem érzékeny (KOLOSZÁR, 1987), hi-
degebb éghajlatú területeken (pl. Német-
ország) a téli fagyok károsíthatják
(MAYER, 1977).

A fekete nyár megfelelõ növekedésé-
hez – a melegigényét kielégítõ klímában
– a talajvízbõl származó többletvizet
igényli. Ennek megfelelõen élõhelyei a
felszínig nedves és az állandó vízhatású
termõhelyek, ahol az év jelentõs részé-
ben gyökerei hozzájuthatnak a növeke-
déséhez szükséges víztöbblethez. Bár a
pangó vizet nem szereti (CSAPODY et al.,
1966, KOLOSZÁR 1987), a hosszabb –
akár több hónapig tartó –, oxigénben dús
vizû elárasztást is jól tûri. Ennek megfele-
lõen már a folyók árterének mély fekvésû
területein lévõ fehérfüzesekben is megje-
lenik ritka elegyfaként (TÓTH I., 1958),
de nagyobb számú megjelenése a közép-
mély területeken található. Ez azt jelenti,
hogy a folyó közepes vízállása fölött 1-2,
illetve 2-2,5 méterrel fekvõ területeken ér-
zi igazán otthon magát, ahol a szeder is
jól tenyészik (TÓTH I., 1958; MAGYAR,
1961). Elõfordul azonban a tölgy-kõris-
szil ligeterdõkben, valamint a kõris-éger
láperdõkben is (KOLOSZÁR 1987).

A fekete nyár az 1870-es évekig a ho-
mokfásítások legfontosabb fafaja volt (MA-
GYAR, 1961). Már 1793 óta (RUBNER,
1953) ültették a Magyar Alföldre a folyók
partján, nyirkosabb talajra utak mentén
(AUGUSTIN et al., 1948) és a homokterü-

leteken. Utóbbi száraz – többletvízhatástól
független – termõhelyeken megfelelõ nö-
vekedést csak fiatal korban várhatunk tõle,
késõbb azonban törzse görbe, ágas-bogas
lesz (CSAPODY et al., 1966). Egy-egy fa-
matuzsálem jelzi ezeket a próbálkozáso-
kat, melyek során fõleg elõerdõnek szán-
ták a fekete nyárat. Az utóbbi ötven évben
ilyen területekre nem ültették, így több-
letvízhatástól független termõhelyeken ma
már alig találkozhatunk vele.

Ha klíma- és vízigénye kielégül, a tala-
jokkal szemben már kisebb igényt tá-
maszt. Optimális termõhelye az árterek
tápanyagban gazdag, laza vagy közepesen
kötött talajain van (KOLOSZÁR, 1987),
ahol nyers és humuszos öntéstalajok for-
dulnak elõ. Ezen talajok kialakulásában a
rendszeres elöntés a meghatározó. Az el-
öntések idõtartama, a folyó sebessége és a
magassági fekvés függvényében, külön-
bözõ szemcseméretû rétegek rakódnak le
egymásra. Az ezeken meginduló, gyakran
igen dús vegetáció jelentõs szervesanyag-
felhalmozódást eredményezhet, amit jól
mutat a szeder és a csalán megjelenése is.
Az öntéstalajokat a legkülönfélébb fizikai
féleséggel megtalálhatjuk, a fekete nyár a
homok, homokos vályog és vályogszöve-
tû talajokat részesíti elõnyben. Az erõsen
kötött talajokat kerüli, mivel ezen talajo-
kon gyakran alakulhat ki pangó víz is, ami
levegõtlen körülményeket jelent a gyökér-
zet számára, ezt a fekete nyár nem kedve-
li. Az oxigénben dús elöntéseket jól elvise-
li, még akkor is, ha közben homok, vagy
iszap rakódik rá (MAYER, 1977). Gyökér-
zete egy mélyen lehatoló fõgyökérbõl és
számtalan sekélyen futó mellékgyökérbõl
áll, és jól alkalmazkodik a mindenkori ta-
laj- és talajvíz-adottságokhoz.

Magasabb fekvésben – a gyakran ki-
száradó talajokon – már ritkán találkozha-
tunk fekete nyárral. Ezeken a termõhe-
lyeken már a tölgy-kõris-szil ligeterdõk
fordulnak elõ, elsõsorban nyers és humu-
szos öntéstalajokon és öntés erdõtalajo-
kon (JÁRÓ, 2000), amelyekben a fekete
nyár csak szálanként, a nedvesebb terüle-
teken jelenik meg.

A Duna-Tisza közi száraz homokterü-
letekre, a futóhomokos és humuszos ho-
mokos talajokra ültetett fekete nyár csak
fiatal korban növekedik megfelelõen, 20
éves kora után növekedése leáll, víz- és

tápanyagigényét nem tudja kielégíteni.
Ilyen területeken megfelelõ fejlõdést nem
várhatunk tõle (MAGYAR, 1961). Kissé
kedvezõbben ítélhetjük meg a homokta-
lajokat a fekete nyár szempontjából, ha a
talajvíz a felszínhez közel, a gyökerek
számára elérhetõ mélységben található.

A fekete nyár nemcsak a folyók árteré-
nek mélyebb fekvésû területein fordul
elõ, hanem a tõzeges – lápos vidékeken
is. Vékony tõzegréteg esetén (pl. síkláp
talajoknál), vagy lápos réti talajnál, ha
gyökere ásványi talajt is ér és megfelelõ a
vízellátottsága, megtalálhatóak – részben
telepített – állományai (MAGYAR, 1961).
Ennek megfelelõen elõfordulásának má-
sik súlypontja – a folyók ártere mellett – a
Hanság, ahol égerlápokban találkozha-
tunk vele (BARTHA et al., 1985). A lefo-
lyástalan mély fekvésû zárványokat azon-
ban ilyen területeken is kerüljük vele. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy
a fekete nyár a folyóárterek (Duna, Tisza,
Dráva és Rába) és lápos területek (Han-
ság) mélyebben fekvõ – felszínig nedves
és állandó vízhatású termõhelyeinek a fa-
faja. Õshonos fafajként a természetvéde-
lem igyekszik elõnyben részesíteni, ezért
az utóbbi évtizedben nõtt a fekete nyár
szaporítóanyag iránti igény és termelés. A
folyók megváltozott áramlási viszonyai
miatt (gátak, vízlépcsõk, gyorsabb lefo-
lyás stb.) generatív módon történõ szapo-
rodása erõsen gátolt (BOROVICS et al.,
1999). Természetes élõhelyének kiterje-
dése a XIX. század közepén megkezdett
folyószabályozások, árvízmentesítések és
lecsapolások hatására jelentõsen csök-
kent. A nemes nyárak elterjedése miatt
genetikai szennyezés (idegen beporzás)
is érvényesült. Hazánkban a korábbi
nagy területi kiterjedésû ártéri és lápi ter-
mõhelyek igen visszaszorultak. A hazai
erdõállományok 4,5 %-a tartozik az állan-
dó és a felszínig nedves hidrológiájú ter-
mõhelyek közé (ANONYMUS, 2002),
ezek jelentõs részén a fekete nyár megta-
lálja ökológiai igényét. Megõrzésének
alapvetõ feltétele élõhelyeinek megõrzé-
se és lehetõség szerinti bõvítése. Jelenleg
mintegy 4200 ha-t (BOROVICS et. al,
1999), az erdõterület 0,25%-át foglalja el
(BARTHA – MÁTYÁS, 1995). (A felhasz-
nált irodalmat a szerzõk szívesen bocsát-
ják az érdeklõdök rendelkezésére.)
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A fekete nyár (Populus nigra L.) 
termôhelyigénye



Gyógyászati szempontból a fekete nyár-
fa (Populus nigra) rügye értékes, amit
akkor kell gyûjteni, amikor elkezd ébre-
dezni a természet. Kérge is hatásos. A
rügyekbõl a következõ módon készít-
hetünk teát.: fél-egy evõkanálnyi szárí-
tott rügyet 15 percig fõzünk egy csésze
vízben. Szûrés után fogyasztható. Aján-
lott mennyiség: napi három csészényi.

Teájának remek fájdalomcsillapító
hatása van, ami alkalmazható reumás
fájdalmaknál. A lázat csillapítja, fo-
kozza az izzadást, ami különösen
megfázásos betegségeknél elõnyös. Az
izmok gyulladásos megbetegedésé-
nél is alkalmazható. Mivel fokozza a
húgysav eltávolítását, köszvény ese-
tén is ajánlott. Jobb hatás érdekében
kombinálhatjuk 1:1 arányban csalánle-
véllel, mezei zsurlóval, petrezselyem-
gyökérrel, angyalfûvel, fehér babhéjjal
és tövises iglicegyökérrel.

Aromaterápiás víz alatti masszázsra
is ajánlott a fekete nyárfa rügye, ami
szintén jó hatású ízületi panaszok ese-
tén. Kádnyi meleg vízbe cseppentsünk
még 2 csepp citromfû-, 5 csepp ka-
kukkfûolajat is. 15 percig masszírozzuk
a beteg testrészt balról jobbra, majd tö-
rülközés után kenjük be a rügy kivona-
tát tartalmazó hidratáló krémmel, éjsza-
kára pedig fekete nadálytõbõl készült
kenõccsel.

Teája fertõtleníti a húgyutat, tehát

fertõzésekre jó hatású. Felfázás ese-
tén, amikor fájdalom és csípõ érzés kí-
séri a vizelést, szintén elõnyösen alkal-
mazható. Ebben az esetben teája rep-
kénnyel kombinálható, az 1:1 arányú
keveréket 5 percig fõzzük, majd szûrjük
le. Naponta 3-5 csészével ajánlatos fo-
gyasztani belõle.

A levelébõl készült tea is felhasznál-
ható, különösen akkor, ha vizelettartá-
si problémákkal küszködik valaki. 1
evõkanálnyi mennyiséget 3 percig fõ-
zünk egy csésze vízben, 15 perc állás
után leszûrjük. Naponta 3 csészével fo-
gyaszthatunk belõle.

Túlságosan erõs lábizzadás, illetve
bõrgombásodás esetén kiváló hatá-
sú. Ehhez egy kis maroknyi rügyet 15
percig fõzünk 2 liter vízben, majd
megszûrjük. Egy másik fõzetet is készí-
tünk ugyanúgy diólevél, tölgyfakéreg
és bazsalikom 1:1 arányú keverékébõl,
majd a két szûrletet összeöntjük egy la-
vórba. Ebben kell áztatni a lábat kb. 20
percig.

Régebben fájából faszenet égettek,
amit porítás után emésztési zavarok-
ra, gyomorégésre, hányinger és fel-
fúvódás ellen alkalmaztak.

Remek gargalizálószer készíthetõ
belõle: szárított levelébõl 4-5 evõkanál-
nyit 4 dl vízben 15 percig fõzünk. Szû-
rés és kihûlés után a szájüreg gyulla-
dásaira (torok-, hangszál, íny-, mandu-

la-, stb.) kiválóan alkalmazható. Órán-
ként gargalizáljunk vele.

A rügyébõl készült tea javítja a
prosztata betegségeinek kellemet-
len tüneteit, ami baktériumölõ, fájda-
lomcsillapító, illetve gyulladásgátló tu-
lajdonságának köszönhetõ. Kombinál-
ható cickafarkfûvirággal komlóval, csa-
lángyökérrel, körömvirággal, apróboj-
torjánnal, valamint kis virágú füzikével.
A teát a szokásos módon fõzzük.

A rügyébõl készült hidratáló kenõcs
javítja az ekcéma kellemetlen tüneteit,
de alkalmazható rosszul gyógyuló se-
beknél, felfekvésnél és a bõr feké-
lyes megbetegedéseinél.

A hörgõk krónikus gyulladásánál
jó szolgálatot tesz a nyárfabor. Ehhez kb.
70 g szétmorzsolt rügyet sötét helyiség-
ben áztassunk ki 1 liter fehér borban 7-
10 napig, amit naponta egyszer rázzunk
fel. Szûrés után hûtõszekrényben tárol-
juk. Esténként fél dl-t igyunk belõle.

Zúzódásokra, lábficamra segít a
nyárfapálinka: 100 g rügyet szétmorzso-
lunk, és fél liter 70%-os alkoholba teszünk.
10 napig állni hagyjuk. Szûrés után külsõ-
leg bedörzsölésre használható. Belsõleg
naponta 3x20 csepp egy szem kockacuk-
ron jó hatású hólyaggyulladásnál, vala-
mint belsõ vérzések csillapítására.

Dr. Nagy Géza
fitoterapeuta

Forrás: Elixír Magazin

Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 10. szám (2004. október) 319

A fekete nyár gyógyító ereje

FEKETE NYÁR
Felsõ-Tisza vidéki származású fekete nyár (Populus nigra L.)
magcsemeték (250 edb) eladók, melyet az OMMI genetikailag
ellenõrzött. Lehetõséget teremt az õshonos erdei társulások
helyreállítására és a génmegõrzésre, különösen jelentõs szerepet
tölthet be a védett területek erdõsítésében.

Méretek: 70-100, 100-150, 150+

Ugyanitt alföldi származású szürke nyár (1/0), rezgõ nyár (1/0), alává-
gott kocsányos tölgy (1/0), alávágott fekete dió (1/0), alávágott kerti dió
(1/0) és akác (1/0) csemeték is eladók.

Szentmihályi-Tiszafa Kertészeti Bt. 4440 Tiszavasvári, Bocskai u. 78.
Bõvebb információ a 30/418-49-47, 47/362-960 telefonszámokon és

a kiss-csalad@axelero.hu e-mail címen kérhetõ.

Vásárolok szabad természetbõl, vadtenyésztés kiegészítésére 15 db gímszarvast.
A bika és tehén aránya: 1:1. Csak kitûnõ genetikai adottságokkal rendelkezõ és kíváló egészségi állapotban

lévõ állatok érdekelnek. Állategészségügyi bizonyítvány, exportengedély stb. feltétel.
Pomsar István Csehország tel.: 00420 572 549 058 fax. • 00420 572 555 254 • mobil 00420 603 834 311 

e-mail pomsar@hame.cz 

Középkorú erdésztechnikus mûszaki
vezetõ állást keres, a betöltéséhez szük-
séges elegendõ szakmai és vezetõi gyakor-

lattal. Olyan munkaadók jelentkezését
várja, ahol bármilyen mûködési zavar

tapasztalható, illetve az éves árbevétel a
350 mFt-ot nem haladja meg.

Ajánlatokat a propherdo@bekesnet.hu
címre várjuk.

Erdõgazdaságok és Erdõtulajdonosok
FIGYELEM!

Erdõgazdasági vállalkozó hosszú távra 
munkát keres az ország egész területén.

Telefonszám: 06-30-6066-573
Déri Imre János
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2004. május 3-5-én a bécsi Maria-
brunnban került megrendezésre „Kul-
turális örökségünk: az erdõ” (Wood-
lands – Cultural Heritage) címmel az a
nemzetközi erdõtörténeti konferencia,
melyet az IUFRO Erdõtörténeti Munka-
csoportja, az osztrák Erdészeti Kutató-
központ, az Osztrák Erdészeti Egyesü-
let Erdõtörténeti Szakosztálya és az
osztrák Mezõgazdasági, Erdészeti, Kör-
nyezeti és Vízügyi Minisztérium szerve-
zett. A konferencia háziaszszonya és fõ
szervezõje dr. Elisabeth Johann (Oszt-
rák Erdészeti Egyesület Erdõtörténeti
Szakosztálya) volt.

A konferencia mintegy félszáz
résztvevõje elsõsorban Európából –
Ausztria, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Franciaország, Hollandia,
Magyarország, Németország, Norvé-
gia, Olaszország, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia, Törökország, – érke-
zett, azonban ausztráliai, indiai és ka-
nadai elõadók elõadásai is elhangzot-
tak. Számos tudományterület képvi-
seltette magát, így történészek, geo-
gráfusok, agrárszakemberek, talajta-
nosok, erdõmérnökök, gazdasági
szakemberek stb. is megjelentek.

A 3 nap alatt 10 szekcióban folytak
az angol és német nyelvû elõadások.

Az elsõ szekcióülés megkezdése
elõtt dr. Elisabeth Johann, majd az
IUFRO ügyvezetõ igazgatója, dr. Peter
Mayer köszöntötte a résztvevõket. Ezt
követõen dr. Gerhard Mannsberger,
az osztrák Mezõgazdasági, Erdészeti,
Környezeti és Vízgazdálkodási Minisz-
térium Erdészeti Fõosztályának igaz-
gatója és dr. Johannes Schima (szin-
tén a minisztériumból) az osztrák er-
dõgazdálkodást mutatták be.

Az elõadások témája igen változa-
tos volt. A „hagyományos” értelem-
ben erdõtörténettel foglalkozott töb-
bek közt Mauro Agnoletti (Olaszor-
szág), aki a társadalmi-gazdasági fej-
lõdéssel párhuzamba állítva mutatta
be az olasz erdõterületek változását
1862-tõl 2000-ig. Charles Watkins
(Egyesült Királyság) a sherwoodi erdõ
kezelésének 20. századi változásaival
foglalkozott. Eirini Saratsi (Egyesült
Királyság) az északnyugat-görögor-
szági Pindos-hegységbeli „klatherák”
(kis erdõparcellák) kezeléstörténetét
dolgozta fel, s rámutatott a hagyomá-
nyos erdõkiélési formák jelentõségé-
re. Bernward Selter (Németország) a

Ruhr-vidéki erdõk történetével és
fenntartási, rekonstruálási lehetõsége-
ivel foglalkozott. Paul Warde (Egye-
sült Királyság) az 1500 és 1750 közöt-
ti erdõkezelés és szabályozás hatását
vizsgálta Délnyugat-Németországban.
Martin Knoll (Németország) a barokk
vadászati követelményeknek megfe-
lelõ erdõkialakítást és vadgazdálko-
dást mutatta be a 17-18. századi bajor
választófejedelemségek példáján ke-
resztül.

J. C. Welzholz (Németország) az
Európa védett erdõterületeinek törté-
netét kísérelte meg feldolgozni az õsi
szent ligetektõl és középkori vadász-
erdõktõl a mai Natura 2000 területe-
kig. Helle Serup (Dánia) elõadásában
a dániai magán- és állami erdõ fafaj-
készlet-változását hasonlította össze
üzemtervek és térképek alapján.
Xavier Rochel (Franciaország) a
Vogézekben kutatott 18. századi for-
rások segítségével az egykori lomb-
hullató erdõk után, melyek helyét ma
fõleg mesterséges fenyõültetvények
foglalják el.

Juan Garcia Latorre (Spanyolor-
szág) a Földközi-tenger medencéjé-
nek és Közép-Európa népeinek erdõ-
irtásait vetette össze, megállapítva,
hogy a mediterrán területek erdõpusz-
tításaihoz hasonló mértékûek történ-
tek az északibb vidékeken is. Seçil
Yurdakul (Törökország) a törökorszá-
gi erdei falvak lakóinak erdõhasznála-
tát, az erdõhasználati jog törvényi sza-
bályozásának fejlõdését követte nyo-
mon. Sushma Rawat, Chakravarty-
Kaul és Ajay Rawat (India) India er-
deinek történetét és az indiai erdésze-
ti szabályozás fejlõdését mutatták be
elõadásaikban. Joanna Dean (Kana-
da) Ottawa zöldfelületeinek, a várost
övezõ erdõknek történetét kutatta. 

Néhány elõadás erdõtörténeti kuta-
tási módszereket ismertetett. Oliver
Nelle (Németország) az egykori szén-
égetõ boksák helyének tanulmányo-
zásából, a faszénmaradványok elem-
zésébõl következtetett a telep törté-
netére, az erdõhasználat idejére és in-
tenzitására. Ezzel kapcsolatban felhív-
ta a figyelmet az interdiszciplináris
kutatás jelentõségére: régészek, törté-
nészek, erdõkutatók, geográfusok,
botanikusok együttes munkája teszi
lehetõvé az erdõtörténet aprólékos
feltárását.

Jürgen Kusmin (Észtország) kollé-
gáival Észtország erdõkhöz kötõdõ
kulturális örökségének feltárására
dolgozott és próbált ki egy kisebb
mintaterületen egy új metódust. Adat-
bázist készítettek a mintaterületen ta-
lálható erdei épületekrõl, építmé-
nyekrõl; katonasági és erdészeti ob-
jektumokról stb. Bemérték a tárgyak
geográfiai koordinátáit, fényképet ké-
szítettek róluk, s mindrõl egy 33 para-
méter rögzítésére szolgáló adatlapot
töltöttek ki.

Elhangzott egy-két „filozófikus”
hangvételû elõadás is az erdõk kultu-
rális örökségként való értelmezésérõl.
Paul Arnould (Franciaország) az er-
dõt egy komplex objektumként értel-
mezte, mely egy többszörös rendszer
(politikai-jogi, technikai-gazdasági,
társadalmi, ökológiai, geológiai, pszi-
chikai) metszetében áll. Elõadásában
többek közt a racionalitás és az álom
szemszögébõl elemzett egy nyárfaül-
tetvényt. Ingar Kaldal (Norvégia) a
természet, munka és szabadság témá-
ját vizsgálta különféle erdõmegköze-
lítésekben. Bostjan Anko (Szlovénia)
elõadásában az erdõt, mint kulturális
örökséget a kortárs és a jövõ erdésze-
tének újabb kihívásaként fogta fel. 

Érdekes vizsgálatot végzett J. N.
van Laar (Hollandia), aki az erdõhöz
köthetõ holland családnevek helyi
gyakoriságát és a jelenlegi erdõborí-
tottságot hasonlította össze Hollandia
egész területén. Michel Dupuy (Fran-
ciaország) az erdõ megjelenítését
vizsgálta a francia tévécsatornák hír-
adóiban. Megállapította, hogy még
ma is leginkább a katasztrófák kap-
csán hangzanak el tudósítások az er-
dõkrõl, s az elmúlt 50 évben fokoza-
tosan nõtt az erdõkkel kapcsolatos ri-
portok száma és idõtartama is. 

A szekcióülések közötti idõszakok-
ban több tartalmas, köztük szakmai
programot is biztosítottak a konferen-
cia szervezõi. Orgonakoncertet hall-
gattunk a mariabrunni Monostor
templomában, megtekintettük az Er-
dészeti Múzeum kiállítását kísérõ ve-
zetésével. A terepi program helyszíne
a Bécsi-erdõ volt, ahol a nap borkós-
tolóval zárult egy borászati üzemben.

Zentai Kinga
PhD hallgató

Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kar, Növénytani Tsz.

Kulturális örökségünk: az erdô
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Név Évszám
Ács Imre 1936 – 1985
Adermann Jenõné Auth Anna 1928 – 2002
Aszalós László 1906 – 1985
Áts László 1917 – 1999
Balatincz Gyula 1926 – 1994
Balázs József 1928 – 2003
Bálint Ferenc 1869 – 1953
Bálint Sándor 1934 – 1999
Balogh Istvánné 1938 – 1980
Balogh István 1926 – 2003
Battyányi János 1925 – 1999
Bay László Dr. 1924 – 2003
Biczó Rezsõ 1896 – 1975
Chrenóczy Nagy Tibor 1896 – 1973
Csánki László 1916 – 1971
Csutorás István 1930 – 2001
Czart Ferenc 1952 – 1991
Czizek Antal 1902 – 1971
Demény Sándor 1925 – 1981
Denke László 1933 – 1995
Dolensky Károly 1895 – 1974
Ete Kálmán 1923 – 1973
Farbaky Pál 1902 – 1990
Fehér László 1924 – 1997

Név Évszám
Fekete Sándor 1922 – 1987
Fenyvesi Ferenc 1912 – 1984
Ferenczi Edit Dr.Nagy Zoltánné 1943 – 1992
Földényi Mihály 1926 – 2002
Gajdon László 1922 – 2003
Gál István 1916 – 2002
Gáspár Vilmos 1903 – 1963
Gubicza János 1925 – 2002
Gyapay Jenõ 1909 – 1976
Gyõrvári László 1929 – 1969
Hámori József 1916 – 1985
Haraszti János 1905 – 1974
Járányi Ferenc 1913 – 1991
Járányi Károly 1920 – 1973
Járnovics István 1918 – 1991
Jerszi Lajos 1914 – 1986
Kaisz György 1900 – 1978
Kasza Ferenc 1910 – 1990
Kovács József 1921 – 1993
Kovács László 1918 – 1997
Kovács Sándor 1912 – 1977
Köves Gusztáv id. 1890 – 1975
Kramer Antal 1934 – 1997
Lakatos László 1948 – 1986

Sajnos már nem élnek, akik még látták
és mesélni tudnának a régi balokányi
temetõrõl. Azok is egyre kevesebben
vannak, akik még hallottak róla vagy
a templomát látták még. 

Ez a temetõ a török kiûzésétõl üze-
melt folyamatosan és sok neves pécsi
család sírboltja volt itt. A mai pécsiek-
nek nehéz elképzelni, hogy üzemek,
boltok, bevásárló központok, sport-
pályák helyén volt egykor a város
nagy temetõje. A többi kis temetõre
pedig már csak esetleg egy utcanév
vagy helynév utal, ha nem felejtõdtek
el teljesen.

A XIX. század végére Pécsett a
Balokány ligetben levõ köztemetõ
megtelt. A fejlõdõ város körbefogta.
A területét tovább növelni nem lehe-
tett, ezért egy új köztemetõ megnyi-
tása elkerülhetetlen volt. A gondos
mérlegelés és tervezés után a választás
a Siklósi úttól keletre esõ hatalmas sík
területre esett. A tehetõsebb polgárok a
hozzátartozóik hamvait átszállították az
új temetõbe és új sírköveket faragtat-
tak. A régi temetõ feleslegessé vált sír-
köveit összegyûjtötték és a fõtér, a Szé-
chenyi tér középsõ részét ezekkel kö-
vezték le. Ismert és ismeretlen pécsi
elõdeinkre emlékezhetünk, ha ezen
neves kövezetre lépünk. A régi
temetõben levõ szép ki templomot ere-
deti tervek szerint meghagyták volna,

de az 1960-as években indokolatlanul
lebontották. 

Az új temetõ területét jól választották
ki, mert az eredeti tervekhez képest
napjainkban sokkal nagyobb a területe
és még további fejlesztések is lehetsége-
sek. A parkosítás jól sikerült. A jelenlegi
legidõsebb fákat és fasorokat valószínû-
leg még a megnyitáskor ültették. Az új
parcellák létesítésekor az utak mellé
szép fasorok kerültek. A faállomány ko-
moly élõfakészletet képvisel, amelynek
gondozása külön feladatot jelent. 

A szép téglakerítést folyamatosan
javítják, illetve az új területeket is ha-
sonlóval kerítik be. 

A Pécsi Köztemetõben sok erdész
nyugszik. A nagy terület miatt a tájé-
kozódás nehéz. Gyakran elõfordul,
hogy a temetések után nem találnak
vissza a sírokhoz.

A Pécsi Köztemetõ alapításának 100.
évfordulójára elkészült az itt nyugvó er-
dészek és erdészeti dolgozók névjegy-
zéke.

Az adatgyûjtés nagyon lassan ha-
ladt. Sok esetben csak az emlékezet-
re hagyatkozhattunk. Az erdészeken
kívül a nyilvántartók is nagyon sokat
segítettek önzetlenül. Elnézést ké-
rünk, hogy helyhiány miatt név sze-
rint nem soroljuk fel a segítõket, mert
nagyon sokan voltak. 

Mindenkinek ezúton köszönjük
meg az adatszolgáltatást és a bejárások-
nál nyújtott közremûködést. A névjegy-
zékben szereplõ valamennyi sírt felke-
restük. Ha látszott, hogy a hozzátarto-
zók már rég jártak a sírnál, akkor szük-
ség esetén a növényzetet ápoltuk, egy-
egy csokrot helyeztünk el vagy a név-
táblát javítottuk meg. 

Terveink szerint az erdészetek segít-
ségével Baranya megyére is szeretnénk
a névsort elkészíteni. 

Dr. Tóth Aladár
fõerdõmester

Százéves az új Pécsi Köztemetô
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Név Évszám
László József 1920–1975
Lovas József 1923–1984
Lovas Zoltán 1959–1994
Lux Zoltán 1891–1975
Molnár László 1959–1998
Oroszlán József 1933–1985
Pandúr Pál 1929–1981
Papp István 1923–1999
Papp László 1923–1996
Partos Gyula 1889–1972
Partos Vilmos 1855–1925
Pataki Ferenc 1906–1995
Péter Sándor 1924–1981
Pintér Lajos 1885–1949
Püski Árpád 1923–1996
Qvell Antal 1937–2002
Rábai Gyula 1892–1968
Rácz József 1919–1994
„Rácz Józsefné szül. Bánhidi Kornélia” 1923–1987
Rajnai Nándor 1914–1989
Rakovics Róbert 1956–1997
Rátkuti Hugó 1911–1995
Reuter Camilló 1920–1987
Répássy László 1911–1998
Saly Pál 1921–1982
Schmidt Gusztáv 1899–1988
Schneider Ferenc 1926–1985
„Schubert Ferencné szül. Török Ilona” 1952–2003
Seemann Ilona 1931–1993
Sólyom János 1911–2003
Szabó Róbert 1942–2003
„Széchenyi Istvánné szül. Nagy Julianna” 1931–1980

Név Évszám
Szántódi Péter 1910–1985
Szávai József 1919–1986
Székelyhidi Endre 1911–2002
Szerémy Béla 1894–1982
Szigetváry Sándor 1923–1999
Takács Jenõ 1931–1997
Teleki Ádám 1930–1977
Tihanyi Lajos 1908–1990
Tilesch György 1914–2003
Tóth János 1894–1977
Tripammer Károly 1872–1926
Vajda János 1903–1993
Várnai Tivadar 1908–1990
Vasvári László 1910–2002
Vogl Henrik 1925–1990
Zjabkin András 1896–1971
Zombory Tamás 1940–1997
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Dr. Bartucz Ferenc
1932–2004

Súlyos betegség után
hunyt el Bartucz Fe-
renc erdõmérnök a
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság nyugdí-
jas igazgatója. A sá-
toraljaújhelyi közte-
metõben 2004. au-
gusztus 25-én a ró-
mai katolikus szer-
tartás szerinti temeté-

sén Járási Lõrinc mondott búcsúztatót.

Kedves Bartucz Család!
Tisztelt Gyászoló Erdészek, Vadászok,

Ökológusok, Bányászok!
Kedves Amice!
A Sors különös rendezése, hogy 53 évvel

ezelõtt Háromhután ismertem meg az esz-
tergomi erdészgimnáziumot végzett Bartucz
Ferenc brigádvezetõ erdészt és most szintén
Háromhután kaptam a megdöbbentõ hírt,
hogy elhunyt dr. Bartucz Ferenc erdõmér-
nök, nyugdíjas igazgató.

1951-ben másfél hónapot töltöttünk
együtt, hogy elkészíthessem szigorlati terve-
zõmet a hutai szúkárosításokról. Együtt jár-
tuk be a fenyveseket, együtt aludtunk a
munkásszállásokon és ettük az üzemi kony-
ha egyhangú fõztjét.

Õ segített nekem az adatok kigyûjtésé-
ben, a szúfogó fákban lévõ álcák számolásá-
ban én pedig segítettem neki a felújító vágá-
sok jelölésében, becslésében. Elkészítettük
az üzemegység 1952. évi tisztítási tervét, el-
lenõriztük a regéci szekereket, és ha úgy
adódott, koppintottunk is egy-egy pohár
borral a fenyõfa asztalon azokkal az erdé-
szekkel, akiknek utódai most itt állnak dísz-
õrséget a ravatalnál. 

Ez a találkozás is hozzájárulhatott ahhoz,
hogy Feri barátunk további útja Sopronba ve-
zetett, ahol tudásszomja és képességei alapján
1957-ben megkapta az erdõmérnöki okleve-
let. Ettõl kezdve az égiektõl szûkre szabott 72
évével olyan gazdag életpályát futott be, hogy
arról csak címszavakban lehet megemlékezni.

Rövid kemencepataki beosztás után be-
lekerült a centrifugába – ahogy szokta volt
mondani – és 1958-ban a boldogkõváraljai
erdészet vezetõje lett. A legnagyobb terüle-
tû, de a legmostohább viszonyok között
gazdálkodó erdészetnél azonban Feri bará-
tunkat az elemzõ és szervezõ készsége, kez-
deményezõ képessége, megfontoltsága, tak-
tikai képessége és az emberek iránti megér-
tése átsegítette a nehézségeken.

Természetesnek tartotta, hogy a Nagypa-
takon a DT lánctalpasok szállítanak, a
korsósi felújító vágásban kötélpálya közelít.
Mindig fejlesztett, bõvített, de keze nyomán
minden egy kicsit nagyobb és egy kicsit má-
sabb lett. Megszervezték a garadnai cseme-
tetermelést, a tisztító brigádokat, a sok száz
hektár rontott erdõ átalakítását, a kopárok
fásítását és a Hernád menti nyártelepítést.

A sikeres erdészetvezetõi munka alapján
1968-ban Bartucz Ferenc a Zemplén-
hegységi Állami Erdõgazdaság fõmérnöke
lett, ahol az erdõfeltárást, a rakodás gépesí-

tését, a sík vidéki tuskózást és a faipari fej-
lesztéseket tartotta legfontosabb célkitûzé-
seinek. A vertikális integrációnál azonban
újra beindult a centrifuga, ami 1970 januárjá-
ban Bajáig pörgette Feri barátunkat.

Az erdõ- és vadgazdaság fõmérnökeként
végzett munkáját szemléletesen írta meg Ge-
menc; vizek, erdõk, emberek c. könyvében,
ami teljesen újszerû az erdészet- és vadá-
szattörténeti munkák sorában.

1973-ban Miskolcra tért vissza és rögtön
bekapcsolódott a különbözõ fejlesztési ter-
vek – panelparketta, koncentrált rakodók,
furfurol üzem stb. – elõkészítésébe. Dolgoz-
tunk a radványi árnyékterven, de semmi
nem valósult meg, mert „a hiúság, az irigy-
ség és a szûklátókörûség fagyos talaján gel-
lert kapott”, olvashatjuk könyvében.

1982-ben ismét bekapcsolt a centrifuga,
de most felfelé mûködött és dr. Bartucz Fe-
renc a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság elsõ
számú vezetõje lett. Az Egerben töltött 10
esztendõ az építkezés ideje, a fõhatóság ér-
tékelése szerint is „erõteljes hegymenet”
volt. Bõvült a védett terület, kiépültek a ha-
zai és nemzetközi kapcsolatok, regionális
fejlesztési tervek, ismeretterjesztõ kiadvá-
nyok tanösvények, emlékparkok készültek.
Milliókat kaptak a nevezetes barlangok, de
jutott támogatás a regéci és a füzéri várnak,
a zempléni kis múzeumoknak.

Ferikém!
Szorgos társadalmi munkás is voltál. Két

ciklusban tagja voltál az OEE Választmányá-
nak, dolgoztál az erdõhasználati, környezet-
védelmi, oktatási szakosztályokban, elõadá-
sokat tartottál az egyesületi rendezvényeken.
Sok évtizedes munkádat csak kevés kitünte-
téssel ismerték el, de kiérdemelted a helyi
kollektíva legrangosabb civil kitüntetését a
Zemplén-hegységi Aranyszarvas Nagydíjat.

Igazgatói tevékenységed summája a BNP
25 éves jubileumára megjelent: Mesél a Sza-
lajka-patak c. könyvedben is olvasható, ki-
egészítve a táj erdõ- és vadászattörténetével
és bõséges útikalauzzal.

Dr. Bartucz Ferenc mindkét könyvébõl
kitûnik a haza, a szülõföld, a munkahely, az
ember, a család szeretete. Annak a családnak
a szeretete, amely most összetört lélekkel áll
itt a férj, az édesapa, a nagyapa ravatalánál.

Adjon gyógyírt a fájdalmatokra az a tu-
dat, hogy olyan ember nevét viselhetitek
emelt fõvel, akinek emlékét rajtatok kívül e
kis országban és a kárpáti régióban sok-
százan õrzik kegyelettel.

Ferikém!
Barátkozó természetû és társaságkedvelõ

ember voltál. Szívesen vadásztál és vadász-
tattál. Trófeáidat erdõmérnök fiaid öröklik
és gyarapítják majd unokáidnak. Legszebb
trófeáidat azonban az olvasókra hagytad
azokban a színes írásaidban, amelyekben az
abaúji és a sárközi szókincs segítségével
megõrizted az utókornak a vadászatok han-
gulatát.

Most Te is eljutottál az örök vadászme-
zõkre, ahol a lángvölgyi házikó, vagy a
keselyûsi vadászház égi másánál Dezsó bá-
csi, Bereczky Elek, Party Pista bátyánk és a
többiek társaságában felidézhetitek az
abaúji nyulacskákról, a lenesi fácánokról, a
buvati vaddisznókról, az ózsiki bikáról szóló
kedves történeteket.

Amice!
Képességeidnek köszönhetõen épült ki

kapcsolatunk a rudabányai bányásztestvé-
rekkel, ami az erdész-bányász barátság tel-
kibányai szakestélyeihez, majd fokozatosan
bõvülve országos rendezvényekhez vezetett.

Sokszor ültünk együtt a Bányászklub
szakestélyein és énekeltük selmeci-soproni
nótáinkat, köztük az elnökhöz szóló dalt.
Most ravatalodnál érzem át igazán e dal
mondanivalóját; mit jelent az, hogy a halál

... téged visz el én temetlek el.
A Sors rendelése, hogy én búcsúztatlak

Amice!
Te már nem énekelheted, de velünk

együtt tudod:
Mit itt borít a rög:
Barátság, szent s örök!

Isten Veled Ferikém!
Járási Lõrinc

Cebe Zoltán
1929–2004

2004. május 4-én
Körmenden család-
ja, barátai, volt
munkatársai és tisz-
telõi vettek végsõ
búcsút Cebe Zoltán
nyugalmazott erdõ-
felügyelõ, Bedõ Al-
bert emlékéremmel
kitüntetett erdõmér-
nök hamvaitól.

A volt munkatársak, barátok, Vas megye
erdészei nevében Stift László ny. erdõmér-
nök búcsúzott Tõle.

Cebe Zoltán 1929. június 17-én született
Szombathelyen. Édesapja is erdõmérnök volt.
A három testvér közül õ választotta édesapja
élethivatását. A szegedi Baross Gábor Gimná-
ziumban szerzett érettségi után 1948-tól Sop-
ronban az Agrártudományi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karán folytatta tanulmányait, ahol
1952-ben kapott diplomát. Végzés után a
Szombathelyi Állami Erdõgazdasághoz került
Kõszegre. Majd az Õrségbe helyezték, ahol a
Csákánydoroszlói és az Õriszentpéteri Erdé-
szetnél dolgozott kis megszakítással, amikor
is az erdõgazdaság központjában teljesített
szolgálatot. Fõ munkaterülete és érdeklõdési
köre az erdõmûvelés volt, de fõképpen erdõ-
neveléssel foglalkozott. Az „Erdõ” hasábjain is
jelentek meg cikkei e témakörben. Fiatal lel-
kes szakemberként segítette a szakmunkás-
és erdészképzést.

1957-ben nõsült, házasságukból két fiú-
gyermek született.

1964-ben véglegesen behelyezik az erdõ-
gazdaság központjába, az erdõmûvelési cso-
porton belül erdõnevelési munkakörbe.

1968-ban a MÉM Erdészeti Hivatal Szom-
bathelyi Állami Erdõrendezõségéhez kerül
fásítási felügyelõnek. 1979-ben a jogutód-
ként létrejött Szombathelyi Állami Erdõfelü-
gyelõségnél erdõfelügyelõi, majd munkájá-
nak elismeréseként 1986-tól erdõfõfelü-
gyelõi kinevezést kap.

Szorosan vett hivatali munkája mellett
aktívan részt vett a községi parkok, játszóte-
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rek és utcák esztétikus fásításának tervezé-
sében és kivitelezésének irányításában. Tár-
sadalmi munkájának elismeréséül az illeté-
kes szervek több alkalommal részesítették
kitüntetésben.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1953
óta aktív tagja és ezen belül a közjóléti szak-
osztálynak alapító tagja is volt. Több évig dol-
gozott az „Erdõ” címû folyóirat szerkesztõbi-
zottságában. A ligetes út menti fásítások terve-
zésében és végrehajtásának irányításában is
kiemelkedõ szerepe volt. Közvetlenül irányí-
totta a körmendi és a csákánydoroszlói par-
kok rekonstrukcióját. Vas megyében az erdõ
közjóléti szerepének fõ szószólójává vált és
elsõként tervezett autóspihenõket. A majorfá-
sításokkal is komolyan foglalkozott, mint gaz-
dasági és társadalompolitikai feladattal. Irá-
nyításával nagycsemetés ültetvényszerû és
konténeres csemetenevelési kísérlet is folyt.

Részt vett a megyében mûködõ egyes
társadalmi szervezetek munkájában, hogy
azok természet- és környezetvédelmi tevé-
kenységét tudja segíteni.

A hazai mellett a külföldi szakirodalmat
is állandóan figyelemmel kísérte. Több szak-
mai cikke jelent meg a parktervezés, útfásí-
tás és az erdõ közjóléti szerepét illetõen.

Munkáját számos kitüntetéssel ismerte el
a szakmai vezetés, ezek között 1986-ban és
1989-ben FM miniszteri kitüntetésben része-
sült. Az Országos Erdészeti Egyesület – helyi
csoportjának is volt elnöke – 2001-ben Bedõ
Albert emlékérmet adományozott részére.
Számára az igazi elismerést ez a legrango-
sabb erdészeti kitüntetés, a Bedõ Albert-díj
jelentette, melyet kiváló szakmai és közössé-
gi munkájának elismeréseként vehetett át.

1989-ben, nyugdíjba vonulása után is
még segítette a termelõszövetkezetek erdõ-
gazdálkodási munkáját. Ezután sem szûnt
meg a szakmát érintõ problémákkal foglal-
kozni. Figyelemmel kísérte az általa szeretett
Himfai Parkerdõ sorsát.

Foglalkoztatta a Rába-völgy kihasználatlan
területein a biomassza anyagot adó sajátos
faapríték termelésének lehetõsége, valamint
az õrségi táj – melyet szûkebb hazájának is te-
kintett – távlati fejlesztése, értékeinek megõr-
zése. Megalapítója volt 1973-ban a „Pannónia
napoknak”, melynek keretében évrõl évre
más helyszínen találkoztak a burgenlandi, a
szlovén, a Vas és Zala megyei szakemberek,
hogy az erdõgazdálkodás és természetvéde-
lem területén kicseréljék tapasztalataikat. Még
az elmúlt évben is készült elõadással erre a ta-
lálkozóra, ahol az „Erdõgazdasági közjóléti
munkák kialakulása” témájában szólalt volna
meg. Ezt azonban gyengülõ egészségi állapo-
ta sajnos már nem tette lehetõvé.

Cebe Zoltán mûvelt, széles látókörû, hu-
manista, nyílt, közvetlen, szépet teremtõ
ember volt. Jó kollégának ismerhettük meg;
példamutató családi életet élt.

Felejthetetlen külföldi kirándulásokat és
szakmai tapasztalatcseréket szervezett köz-
vetlen kollégái és több esetben a megye er-
dészei számára.

Fájó, hogy ismét elment közülünk egy
igaz ember, egy jóbarát. Halálával Vas me-
gye, de az egész magyar erdésztársadalom is
kimagasló egyéniséget veszített el. Nehéz el-

fogadni, hogy nincs többé, szeretett családja
és mindannyiunk számára. Megszakadt a két
évtized alatt kialakult emberi és kollegiális
kapcsolat, mely összekötött bennünket.

Köszönjük, hogy barátaid, munkatársaid
lehettünk. Hiányozni fogsz, de amíg élünk,
igaz baráti szeretettel fogunk emlékezni
Rád.

Stift László

Turós László
1942-2004

Emberi életünk leg-
nehezebb szakaszai
azok, melyeken ak-
kor megyünk át,
amikor álmaink
szertefoszlanak, ter-
veink semmivé vál-
nak, reményeink
köddé oszlanak, és
minden másképpen

történik, mint ahogyan szeretnénk.
Élni szeretnénk, de egy vérrög leállítja a

szívünket, dolgozni szeretnénk, de kiesik
kezünkbõl a toll, szeretni szeretnénk, de
egyedül kell hagynunk azt, akivel úgy ösz-
szetartozunk, mint nap a meleggel. Nehéz,
nagyon nehéz idõszakok ezek. De nemcsak
azok számára, akik élni szeretnének, de tud-
ják, hogy nincs tovább, hanem azok számá-
ra is nehéz idõk ezek, akik élnek ugyan, de
a másik nélkül. Akiknek dobog ugyan a szí-
ve, de nem dobban össze a másikéval. Ezek-
ben az élethelyzetekben legnehezebb ki-
mondani az igent, mert egyetlen szó tolul a
szánkra, nem és nem.

2004. május 21-én délután döbbenet ülte
meg szívünket és agyunkat. Váratlanul hasí-
tott belénk a fájdalmas, de igaz hír, Turós
László barátunk és kollégánk meghalt.

A döbbenet hatása alól azóta sem tud
szabadulni szívünk és agyunk. A gyászhír
mindig szomorú és fájdalmas. Akkor azon-
ban különösen, ha hírtelen, váratlan, ereje
teljében lévõ ember elszólításáról szól. 

Ravatalánál nincs vigasz a gyászra, nincs
szó és mondat a fájdalom enyhítésére, nincs
gyógyír a sebre. Bizony súlyosak ezek a se-
bek a család valamennyi tagjának szívén. De
mély seb tátong a magyar erdõgazdálkodás, a
Mecseki Erdészeti Részvénytársaság szívén is. 

Turós László személye, 42 éves mérnöki
szolgálata úgy összenõtt erdõgazdálkodá-
sunkkal, hogy annak minden részlete tükröz
valamit belõle.

Erdõgazdaságunk bármelyik területén já-
runk, mindenütt találkozunk szavaival, cse-
lekedeteivel, az Õ személyével. Életmû ma-
radt mögötte, mely maradandó. 

1942. aug. 8-án született Máriagyûdön,
paraszti családból. Szülei, nagyszülei, õsei
mind-mind a faluhoz, a vidékhez kötõdtek.

Az általános iskolát Máriagyûdön végez-
te. 1956-tól 1960-ig a siklósi Táncsics Mihály
Gimnáziumba járt, 1960-ban itt érettségizett.
Ugyanebben az évben került Sopronba az
Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol az Erdõ-
mérnöki Karon 1965-ben szerzett diplomát.
Kezdõ mérnökként Egerbe, a Nyugat-bükki
Állami Erdõgazdasághoz került. Az elsõ év-

ben sportolt, NB I-es labdarúgó volt. 1967-tõl
a Cserépfalu Erdészetnél, mint erdõmûvelési
mûszaki vezetõ dolgozott 1970-ig, majd 5
éven át vezetõje volt az Erdõkövesdi Erdé-
szetnek. Ez idõ alatt, 1968-ban házasságot
köt, gyermekei: László agrármérnök, Izabel-
la vállalkozó menedzser mérnök. 

1975-ben tért vissza szülõföldjére Bara-
nyába, s a Mecseki Erdõgazdaság Vajszlói
Erdészetének vezetõje és igazgatójaként
egyfolytában 27 évet töltött a termelés irá-
nyításával. Ez idõ alatt mintegy 800 em3 fa-
anyag kitermelését felügyelte, fakitermelés
következményeként 1500 ha erdõ felújítását
igazgatta, az utolsó 10 évben 100 ha-nyi er-
dõtelepítést végzett az erdészet területén.
Vadászvérébõl fakadóan folyamatosan tá-
mogatta Baranya megye vadgazdálkodását,
amit cikkei, elõadásai, tv szereplései is iga-
zolnak. Mindig megértõ, szociálisan érzé-
keny vezetõ volt.

A 42 éves erdõgazdasági szolgálat, gaz-
dag életpálya alatt az erdõgazdaság kiemel-
kedõ, odaadó vezetõjeként fáradhatatlanul,
világos elõrelátással dolgozott az új erdõgaz-
dasági élet kimunkálásában, a korszerû er-
dészeti munka kialakításában. Igazi erdész-
ember volt, aki választott szakmáját hivatás-
ként élte meg. Az erdészeti ágazat valameny-
nyi területét – csemetetermelés, erdõmûve-
lés, fahasználat, fûrészipar, vadgazdálkodás
– azonos szinten mûvelte. Nem véletlen,
hogy a Vajszlói Erdészet a gazdaság legna-
gyobb erdészeteként, sikeresen mûködött
irányítása alatt. Szakmai érdeklõdése rendkí-
vül széles körû volt, a gyakorlati életen túl-
menõen a tudományos ismeretekben is nap-
rakészen állt kollégái és fiatal, kezdõ mun-
katársai segítségére.

Kiváló szervezõi és dinamikus vezetõi
képességét kitûnõen kamatoztatta közéleti
tevékenységeiben, mind az ágazaton belül,
mind kívül. Ennek köszönhette országos is-
mertségét, elismertségét az erdészet, a vadá-
szat, az agrárium területén. A szakma elis-
merte munkáját, öt ízben részesült miniszte-
ri kitüntetésben, 1994-ben publikációi és
eredményei alapján a FAO megválasztotta
magyarországi erdészeti, vadászati szakértõ-
jének. 1995-ben az Országos Erdészeti Egye-
sület Bedõ Albert díjjal tüntette ki. 2002-ben
megkapta a Mecseki Erdõkért kitüntetõ cí-
met. 2004-ben március 15-e alkalmával átve-
hette a Pro Sylva Hungariae kitüntetést.

Rajongott a versekért. kiválóan értett ba-
ráti és hivatali társaságok élményhez juttatá-
sához. Rajongott a természetért, ismerte tör-
vényszerûségeit, így békében is élt vele, és
ez a béke most egy végsõ megbékéléssé ne-
mesült.

Megtalálta azt az összhangot, melyet
Márai Sándor csodálatosan így fogalmazott
meg, 
„Csodáld a természet végtelenségét, iparkodj!
Összhangban élni jellemeddel és a természet
erõivel.”
Mindenki szerette!
Szerették, mert nagy szíve volt.
Szerették, mert tiszta erkölcsû, becsületes em-
ber volt.
Szerették, mert szerette a szülõföldjét és az ott
élõket.
Szerették közvetlen, kedves, nyílt emberségéért.
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Szerették, mert nagy tudása, széles mûveltsége
volt.
Szerették, mert fáradhatatlanul küzdött és dol-
gozott környezetéért, az ott élõk sorsának job-
bá tételén.
Szerették, mert Turós László jó ember volt!

„Akárki is volt õ, de fény, de hõ volt.
Mindenki tudta és hirdette: õ volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
„Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a 
kezében égõ, olcsó cigaretta
füstjére és futott, telefonált,
és szõtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted õt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövõben 
akárki megszülethet már, csak õ nem.

Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó, tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.”

Kosztolányi Dezsõ Halotti beszéd címû
versének részletével vettem végsõ búcsút
Turós Lászlótól.

Kifejezem együttérzésünket és megbe-
csülésünket a gyászoló családnak. Kívánunk
szívbéli békességet mindnyájuknak.

Káldy József

Miglierini Marco
1929 – 2004

Életének 75. évében
rövid szenvedés
után, gyógyíthatat-
lan betegségben
meghalt Miglierini
Marco erdésztech-
nikus.

1929. július 28-
án, a felvidéki
Szepesolasz iban
( S p i s s k e v l a c h y )

született. Elemi iskoláit a szülõfaluja szlovák
nyelvû iskolájában végezte. Középiskolai ta-
nulmányait a pozsonyi magyar nyelvû gim-
náziumban kezdte el, a kassai szlovák nyel-
vû gimnáziumban folytatta, két évig Sáros-
patakon diákoskodott és Kaposváron érett-
ségizett

1946-ban, a kitelepítések során családjá-
val együtt menekülnie kellett szülõföldjérõl,
hosszas hányattatás után kerültek Somogy-
ba, édesapja a Kardosfai Erdõgondnokság-
nál kapott állást.

1950-ben iratkozott be a soproni Erdõ-
mérnöki Karra. A selmeci hagyományok til-
tott ápolásáért, mondvacsinált politikai
ürüggyel több tucat társával együtt 1951 má-
jusában az egyetemrõl eltávolították.

Eltávolítása után elõször az Országos
Földméréstani Intézet gyõri kirendeltségé-
nél, majd a Kaposvári Erdõrendezõségnél
volt órabéres segédmunkás.

Katonai szolgálatának befejezését köve-
tõen a Kardosfai Üzemegységnél kapott
munkalehetõséget, vágásõrként dolgozott.
Közben Ásotthalmán elvégezte az erdész
szakiskolát, majd 1972-ben Szegeden szer-
zett erdésztechnikusi oklevelet.

Az ötvenes évek második felében került
az akkori Középsomogyi Erdõgazdaság köz-
pontjába (Kaposvár székhellyel), ahol fa-
használati és fagyártmány-termelési elõadó-
ként dolgozott.

Munkája során mindig kiemelt célként le-
begett szeme elõtt a kitermelt faanyag minél
nagyobb eredménnyel történõ hasznosítása.
A szabványismeret állandó oktatásával, to-
vábbá ezen ismeretek gyakorlati alkalmazá-
sának bemutatásával elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett. Felismerte, hogy az ötvenes-
hatvanas évek viszonyai között az erdészeti
fagyártmány-termelés új lehetõségeket biz-
tosít a faanyag jobb hasznosításában, ezért
komoly erõfeszítéseket tett a fagyártmány-
üzemek létrehozásáért.

A fahasználati munkák gépesítése egyre
több szak- és betanított munkást igényelt.
Marco komoly szerepet vállat ezek oktatásá-
ban, képzésében. Megszûnt a fakitermelési
munkának a régi értelemben vett „favágó”
jellege, ennek a társadalom felé történõ meg-
ismertetésében nagy szerepet játszottak a fa-
kitermelõ versenyek, melyek szervezésében
és bonyolításában is komoly részt vállalt.

Azon kivételes egyének közé tartozott,
aki miután bekerült a Középsomogyi Erdõ-
gazdaság központjába, mindig Kaposváron
az aktuális erdõgazdaság – SEFAG és jog-
elõdjei – központjában fahasználati munka-
körben dolgozott.

A szülõföld kényszerû elhagyása, a ma-
gyarságot ért sérelmek, az egyetemrõl tör-
tént eltávolítása mély nyomot hagyott lelké-
ben, beszélgetések közben errõl többször is
említést tett, de talpra tudott állni, amiben
keresztyén hite nagyban segítette. Az erdõ-
gazdálkodásban találta meg boldogulását és
választotta hivatásul e nemes szakmát. Mun-
káját nagy szakértelemmel, lelkiismeretesen,
gyorsan és pontosan végezte, amiért több
kitüntetésben is részesült. Fogékony volt
minden újra.

Szerette a társaságot. Jellegzetes humora
gyors észjárásról tanúskodott. Ha lehetõsége
volt rá, szívesen vadászott. Kedvenc idõtöl-
tései közé tartozott a hullott agancsból való
emléktárgyak készítése is.

Ha lehetett, a tarokkpartit mindig „össze-
hozta”. Szellemes játéka, csípõs megjegyzé-
sei felejthetetlenek.

Szerény, csendes ember volt, nem töre-
kedett látványosságokra. Igyekezett min-
denkin segíteni. Különös figyelemmel segí-
tette fiatal kezdõ munkatársait. Munkatársai
szerették.

Családcentrikus, gondos apa volt. Házas-
ságukból két lánya született. Büszke volt
unokáira, akik sok örömet szereztek neki.

Nyugdíjba vonulásakor, a búcsúvacsora
befejezésekor az volt a kérése, fiuk énekeljük

még el ezt a diáknótát: „..fiuk, ha majd meg-
remeg kezemben....”. Sajnos megremegett.

Családja, rokonai, barátai és munkatársai
kisérték utolsó útján 2004. május 13-án a ka-
posvári Keleti temetõben. A munkatársak
nevében Merczel István erdõmérnök, fa-
használati osztályvezetõ búcsúzott Tõle.

Emlékedet örökké megõrizzük! Isten Ve-
led Marco! Nyugodj békében!

Schvarcz Dezsõ

Király László
professzor emeritus

(1929-2004)

Nehéz szívvel kény-
szerülök most szól-
ni, az Erdõmérnöki
Kar, az egykori kol-
légák nevében. A
Kar jelentõs egyéni-
ségét vesztette el Ki-
rály László profesz-
szor személyében.
Mi, akik együtt dol-
goztunk vele, min-

dig felnéztünk rá, elismerve azt a tudást,
amit sugárzott felénk, hallgattuk briliáns le-
vezetéseit, szavait, amelyben feltárta a den-
drometria, a faterméstan és az erdõrendezés
legfontosabb összefüggéseit.

Engedjék meg, hogy ehelyütt munkás
életének azon állomásait idézzük fel, ame-
lyek az alma materhez, az Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemhez kötõdtek:

1978-tól egészen nyugállományba vonulá-
sáig, 1995 végéig az Erdészeti és Faipari Egye-
tem oktatójaként tevékenykedett, 1979-tõl ki-
nevezett tanszékvezetõ egyetemi tanárként
erdõrendezéstant, számítástechnikát (illetve
informatikát), dendrometriát és faterméstant
oktatott, továbbá irányította az Erdõrendezés-
tani Tanszéken folyó kutatómunkát, szervezte
az erdõtervezõi és erdõfelügyelõi mérnökto-
vábbképzést. Oktatómunkája során a fent em-
lített diszciplínák mindegyikében maradandót
alkotott. Külön kiemelendõ a hosszú távú er-
dészeti termelés-szabályozás terén végzett ku-
tatómunkája, mely széles körû nemzetközi el-
ismerést is kapott.

A Földmûvelésügyi Minisztérium, illetve
az FM Erdõrendezési Szolgálat szakértõje-
ként közremûködött az erdészeti politika ki-
alakításában, valamint az erdõtörvény és a
kapcsolódó jogszabályok (végrehajtási ren-
delet, szabályzat) elõkészítésében.

Aktívan részt vett az MTA Erdészeti Bi-
zottsága Erdészetpolitikai Munkabizottságá-
nak, majd Erdõgazdálkodási Albizottságá-
nak, az Állami Erdészeti Szolgálat Fatermés-
tani Bizottságának, valamint az Országos Er-
dészeti Egyesület több szakosztályának
munkájában. Szakértõként segített az Állami
Erdészeti Szolgálat új Erdõrendezési Útmu-
tatójának elkészítésében.

Kiemelkedõ szakmai munkássága elis-
meréseképpen 1988-ban Bedõ Albert em-
lékéremmel tüntette ki az Országos Erdésze-
ti Egyesület, 1992-ben megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét,
1995-ben Pro Sylva Hungariae kitüntetésben
részesült. 1996-ban az Erdészeti és Faipari
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Egyetem Egyetemi Tanácsa Professor Emeri-
tus címet adományozott részére.

Király László professzor úr a magyaror-
szági erdõrendezés és a hozzá kapcsolódó
szakterületek – dendrometria, faterméstan –
fejlesztésének és oktatásának meghatározó
egyénisége volt. Az Állami Erdõrendezõsé-
gek, majd az ÁEMI fejlesztési osztályvezetõ-
jeként számtalan újítása közül nevéhez kap-
csolódik olyan alapvetõen meghatározó el-
méleti kérdések kidolgozása, mint pl. a nö-
vedék és a növekmény fogalmának elkülö-
nítése, a hozamszabályzás egyes kérdései-
nek kidolgozása. Király professzor úr neve
fémjelzi a fatérfogat-táblák függvényesítését,
mely függvények használata napjainkra már
országosan is általánosan elterjedt, nemcsak
az erdõrendezésben, hanem a szakma min-
den területén, a tudományos kutatástól a
magánerdõ-gazdálkodói tevékenységig. Az
erdõrendezési gyakorlatot segítik az általa
kifejlesztett fatermési monogramok. Megha-
tározó szerepe volt az üzemtervek számító-
gépes feldolgozásának bevezetésében is.

Emeritus professzorként 2003-ig aktívan
kivette részét az Erdõrendezéstani Tanszék
oktató-kutató munkájában, valamint a dok-
torandusz-képzésben, amelyben az „Erdõ-
vagyon-gazdálkodás” alprogram irányítója
volt. Tagja volt az Erdõvagyon-gazdálkodási
Intézet Tudományos Tanácsadó Testületé-
nek, részt vett a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karának záróvizsgáz-
tatásában, valamint a doktori és habilitációs
eljárásokban.

Betegségét nagy önfegyelemmel, néha
keserû lemondással példásan viselte. Fülem-
be csengenek azon szavai, mikor gyógyulá-
si esélyeirõl beszélt. Azt mondta: Én már
nem akarok meggyógyulni, de minél hosz-
szabb ideig szeretnék beteg lenni. Sajnos az
elegendõen hosszú idõ nem adatott meg
számára. Személyében egyetemünk kiemel-
kedõ tanáregyéniségét, briliáns kutatóját
vesztette el, szellemi útmutatásának hiányát
mindig is érezni fogjuk.

Tisztelt Professzor Úr, Kedves Laci Bá-
tyánk, nem felejtünk, emlékedet kegyelettel,
hálával és szeretettel õrizzük. Isten Veled,
nyugodj békében!

Jó szerencsét, üdv az erdésznek!
Mészáros Károly

Czeglédi István
1960–2004

Hová siettél? Úgy itt
hagytál bennünket,
hogy föl sem ocsúd-
hattunk. 

Itt maradt egy
száraz szakmai ön-
életrajz, dicséretes
ambíciókkal, temér-
dek ismerettel, ta-
nulási vággyal és ta-
nítási kedvvel. Kol-

légáid szerint munkamániás voltál, ideális
munkavállaló, akinek a munka volt az elsõ,
minden más csak ezután jöhetett. Még a va-
dászat és a pecabot is.

Az egri Dobóban érettségiztél 1979-ben,
az erdészeti szakon, már akkor szilárdan el-
kötelezve magad a szakma iránt. Ambícióid
már akkor hajtottak, sikeres tanulmányi ver-
senyzõ voltál. Egy évet elvett életedbõl a
sorkatonai szolgálat, de biztosra veszem,
hogy ott is igyekeztél megtalálni a helyzet
hasznosítható oldalát.

Aztán jött az egyetem, a mi szeretett alma
materünk. 1986-ban búcsúztál el a Hûség
Városától. 

A szakmai rajtot a vízügyes kollégák kö-
rében vetted, a Közép-Tisza vidéken. Hajtott
a tudásvágy, elõbb a gazdasági tervezésben
mélyedtél el a BME Mérnöktovábbképzõjén,
majd visszatértél a gyökerekhez, és másod-
diplomát szereztél környezetvédõ és tájren-
dezõ szakon.

Ez idõ tájt léptél szolgálatba, és kezdted
felügyelni az alföldi rónaság és a Tisza-part
erdeit. De arra is futotta energiádból, hogy
az európai agrárismeretek terén kiképezd
magad, és a szakjogot is elsajátítsd. Nehogy
egy jogász kifogjon rajtad és a szakmán. Azt
is remélted, hogy a szakma törvényi szabá-
lyozásának javításával az erdészeti ágazat
szerény érdekérvényesítési képességét javít-
hatod.

2001. október 1. óta vezetted a Szolnoki
Erdõfelügyeleti Osztályt. Olyan vezetõ vol-
tál, aki fölfelé tartotta a hátát, és megvédte
kollégáit, beosztottjait. Ezzel együtt tisztel-
ted fõnökeidet, de nem rejtetted véka alá a
véleményedet. Ahogy a vezetõképzõkön ta-
nítják: a döntésedbe bevontad a munkatár-
sakat, és ha azonosultak vele, akkor tértél
napirendre fölötte. 

Nehéz példát állítottál a kollégák elé,
mert maximalista voltál, és ezt roppant aka-
raterõddel gyõzted. Nem volt könnyû követ-
ni Téged. Abban sem, ahogy segítettél mun-
katársaidon, ha magadon már nem is tudtál.
Ezért támogattad a fiatal kollégákat, és segí-
tetted szakmai pályafutásukat. 

Ezért akartál segíteni a magánerdõ-gaz-
dálkodókon, azokon, akik hozzáértés híján
bolyongtak a rendelkezések és a mások szá-
mára érthetetlen szakkifejezések dzsungelé-
ben.

Ezért igyekeztél átadni megszerzett szak-
mai tudásodat a szarvasi Tessedik Sámuel
Mezõgazdálkodási Fõiskola Mezõtúri Karán.

Ezért vettél tevékenyen részt a Nemzeti
Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsá-
gának munkájában.

Ezért vetetted bele magad a Vásárhelyi-
terv kidolgozásába és a hullámtéri erdõgaz-
dálkodás területi kompromisszum elvének
kialakításába.

Tetted mindezt megrokkant egészséggel,
emberfeletti akaraterõvel. Ha elgyengültél, a
vadászfegyverbe meg a horgászbotba ka-
paszkodtál.

Nézem a színes fotódat, igyekszem föl-
idézni, hogy melyik nagyobb szakmai ös-
szejövetelen találkoztunk. Amelyen nem ju-
tott idõnk egy hosszabb beszélgetésre. Mert
fõleg telefonon értekeztünk. Te voltál a leg-
hatékonyabb vidéki tévészerkesztõ az erdé-

szek soraiból. A Szolnok TV Erdõjárójára
mindig számíthattunk, amíg volt rá elegendõ
pénz. Egyszer aztán elfogyott. Egy darab az
életedbõl.

De megmaradt az erdei vad. A gyöngyös-
gyönyörû õzagancsok. Örökre, a boldog va-
dászmezõkön.

Nézem aggódó tekintetedet, enyhén ösz-
szehúzott homlokod, még a vállad is gör-
nyedt, mintha rosszat sejtenél. Mit sejtettél?

„Azt szeretném elérni, hogy a magáner-
dészek és a magánerdõ-gazdálkodók is ré-
szesedni tudjanak minden olyan vívmány-
ban, melyet az OEE tagjai számára biztosíta-
ni tud.” – írtad 2002. április 15-én.

Zétényi Zoltán

Búcsú egy tanítványtól

Az élet megszokott rendje az, hogy az
idõsebb távozik elõször és csak utána a
fiatalabb. Ez a sorrend most megfordult. Fáj-
dalommal és szomorúsággal kell most
elköszönnöm Czeglédy Pistától, egykori
kedves tanítványomtól. Abba az évfolyamba
tartozott, amelyiknek – Sopronba érve –
elsõként oktattam az erdészeti termõhelyis-
merettant. A tanár-diák kapcsolat akkor vált
õszinte barátsággá, amikor diplomatervét
készítette. A kerecsendi tatárjuharos-tölgyes
termõhelyi adottságainak feltárása volt a
feladata. A szokványos megoldásokat Pista
azzal is tetézte, hogy a lehullott avarmennyi-
ségrõl is adatokat gyûjtött. Munkája igazolta,
hogy nagynevû botanikusok vélekedése –
az, hogy a tatárjuharos-tölgyes az alföldi
löszhátak zonális erdõtársulása volt –
vitatható, hiszen a tölgyesben Pista többféle
barna erdõtalajt talált, nem pedig a löszhá-
takra jellemzõ csernozjomot.
A szolnoki Vízügyi Igazgatóságnál kezdte
pályafutását, innen váltott át az Erdõfelü-
gyelõséghez. Szakmai kvalitásai markánsan
kirajzolódnak abban az írásában, amelyben
az Erdészeti Lapok hasábjain kemény
szavakkal állt ki egy érdemekben gazdag, az
Alföldön évtizedeket erdészkedõ kolléga,
Kurdi István mellett. Jó érzékkel látta meg,
hogy a hegyvidékiek által olykor leértékelt
alföldi erdészkedés csak elmélyült ismeretek
birtokában eredményes. Számtalan, apró
fogásnak tûnõ dolgot kell tudnia itt az
erdõtelepítõnek és erdõnevelõnek. Ilyen
ismereteket az évtizedes gyakorlat adhatja
csak meg, ezért érdemes az idõsebbekre
figyelni és tanulni tõlük. Pista ezt tette.
Most fájdalommal kell Tõle elköszönnünk.
Rövidre szabott élete így is példamutató,
becsületes munkával jutott el a hirtelen
befejezéshez. Hallgató korában is tudtunk
betegségérõl, de keresztjét türelemmel hor-
dozta és mi idõsebbek, most szomorú
szívvel búcsúzunk Tõle. Példát, követnivaló
példát mutatott és ebbõl az idõsebb is merít-
het. Isten Veled Pista! Emlékezetünkben
õrizzük alakod és mindig hiányozni fogsz,
amíg majd mi is követünk!

Dr. Szodfridt István
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Palotás Károly 
okleveles erdõmérnök

1926 – 2001

1926. X. 2. Pécsett született. 2001. I. 29-én
Pécsett hunyt el és Sellyén helyezték örök
nyugalomra. Édesanyja neve: Piribauer Er-
zsébet. 1947-ben érettségizett Baján a III.
Béla gimnáziumban. Az erdõmérnöki tanul-
mányait 1951-ben fejezte be és 1952-ben
szerezte meg oklevelét.

A Mecseki Erdészeti Rt. jogelõdjeinél lé-
pett munkába 1953. április elsején a Sellyei
Erdészetnél mint erdõmûvelési mûszaki
vezetõ. Azon kevés erdõmérnökök közé
tartozott, akik ugyanazon erdészetnél
kezdték meg a szakmai pályafutásukat,
mint ahonnan nyugdíjba mentek és szinte
végig ugyanabban a beosztásban
voltak.1986. évi nyugdíjazásáig erdõmûve-
lési mûszaki vezetõ volt, egy rövid idõ ki-

vételével, amikor az erdészetvezetõi teen-
dõket látta el. 

Igazi erdõmûvelõ volt. Hatalmas tapaszta-
latokat szerzett a Dráva síkján, az Ormánság-
ban levõ erdõk felújításában. Sikeresen alkal-
mazta felújításokban a makkvetést, miután a
köztes használat megszûnt. A nemes nyárak
karódugvánnyal történõ ültetését az erdõgaz-
daságnál egyedül õ alkalmazta. A csemeteker-
teket mintaszerûen kezelte. A magfelvásárlást
lelkiismeretesen végezte. Messze környékrõl
hozták az erdei magokat átvételre Sellyére. A
magok eredetére vonatkozó igazolást õ adta
ki. A magkereskedelem nagy nyereséget ho-
zott az erdészetnek. A helikopteres gyomirtást
mintaszerûen szervezte meg. Még a helikop-
terre is felszállt. A károsító lepkék csapdával
való befogását vizsgálta az Erdészeti Tudomá-
nyos Intéztet segítségével. 

Sokat tett a háborús idõkben elhanyagolt
fiatalosokért, és a rontott erdõk átalakításá-

ért. Sikeres erdõtelepítések fûzõdnek a ne-
véhez: Millér (Dencsháza), Tóti részek, „A
húsz holdas” (Teklafalu), a Szigetvári Kon-
zervgyár területén a kazettás ülepítõk. Õ ke-
zelte a Sellyei Draskovics kastély parkját. A
környék fásításában közremûködött. 

Nyugdíjazása után a Zalátai Tsz-nél erdé-
szeti ügyintézõként vállalt munkát.

Szûkszavú, de humoros, társaságot ked-
velõ jó szakember volt, aki szerényen
„hangtalanul” végezte eredményes munká-
ját. A zenét kedvelte, fehér asztal mellett ki-
vette a cigány kezébõl a nagybõgõt és õ ad-
ta meg a zene ritmusát. 

Családszeretõ, gondos férj és édesapa
volt, aki köztiszteletben állt mind az erdé-
szet, mind a város lakói körében. 

A család és a munkatársak elbeszélése
alapján lejegyezte:

Dr. Tóth Aladár 
fõerdõmester

2004. augusztus 14-én gyermekei – a Chi-
cagóban élõ István és az ausztriai Bre-
genzben letelepedett Edit – döntése sze-
rint, szülõfalujában, Göllén, újratemették
Fekete István József Attila díjas írót. Az író
egykori szülõházánál (ma Fekete István
Múzeum) felállított ravatal elõtt a tisztelõk
ezrei rótták le kegyeletüket. A katolikus
templomban 9 óra 30-kor kezdõdött
gyászmisét Balás Béla kaposvári megyés
püspök celebrálta.

Dr. Schneider Márta, a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztérium helyettes államtit-
kára méltatta az író munkásságát, európaisá-
gát, és kifejezte reményét, hogy EU-csat-
lakozásunkkal Fekete István külföldi ismert-
sége is növekszik. A Nemzeti Kegyeleti Bi-
zottság, a Magyar Írók Szövetsége, és az ol-
vasó emberek nevében Jókai Anna, Kos-
suth-díjas író mondott búcsúbeszédet.

A temetõbe hintó vitte a hamvakat, ahol
dr. Gyenesei István, Somogy megye Köz-

gyûlésének elnöke, majd a család nevében
ifj. Fekete István búcsúzott. 

A szépen felújított Szent Vendel-kápolna
falán elhelyezett emléktáblát – amelyen a
„Ballagó idõ” címû regény egy gondolata ol-
vasható – Bodó Imre, a dombóvári Fekete Ist-
ván Kulturális Egyesület elnöke leplezte le.

A szertartáson az író földi maradványai
mellett feleségét és hûséges kutyájukat, Bo-
gáncsot is újratemették.

Detrich Miklós

Fekete István újra otthon

Az Országos Erdészeti Egyesület a 2003. évi SZJA 1%-ából kapott 
1 918 944,- Ft-ot az alábbiak szerint használja fel:
1 151 366,- Ft-ot szociális segélyezésre az Erdészcsillag Alapítványnak átutal,
767 578,- Ft-ot mûködési célokra

Köszönjük tagtársaink és támogatóink felajánlását!

Karácsonyra
• Gyökerek és lombok I-II-III.

kötet 2.000,- Ft/kötet áfa-val
együtt

• Erdõgazda társasjáték 5 640,-
Ft/db áfa-val együtt

Térítés nélkül:
• Erdõgazda adózás
• Erdei iskoláknak ajándék

könyvek

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma szeptember 27-én tartott ülésén
megtárgyalta az OEE Szociális Bizottsága 2004. évi segélyezési javaslatát
és az alábbi határozatot hozta:
Az Alapítvány a rendelkezésre álló 1 280 000,- Ft segélykeretét teljes egészében
szociális segélyezés kifizetésére használta fel: beérkezett 48 kérelem, segély-
ben 47 fô részesül 20 000–40 000,- Ft között.
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2004. augusztus 25-én ün-
nepélyes szakosztályülésen
emlékezett meg a 2004. év-
ben 80. születésnapjukat
ünneplõ kollégákról, akik a
magyar erõfeltárást és az er-
dészeti útépítést világvi-
szonylatban elismertté tet-
ték. A szakosztályülés kö-
szöntötte dr. Herpay Imre
nyugalmazott egyetemi ta-
nárt, aki elméleti kutatásai-
val megalapozta a talajstabi-
lizációk hazai elterjedését
az erdészeti útépítés terüle-
tén. Oktatóként erdõmér-
nök-generációkat nevelt fel. Az Erdõmér-
nöki Kar dékáni címét két cikluson ke-
resztül viselte. Fõ törekvése ebben az
idõszakban az erdõmérnökképzés kor-
szerûsítése volt. Az OEE elnöke volt
1979-1990 között, amikor az erdõgazdál-
kodás elismertségének emelését tûzte ki
céljai közé. Szilágyi József nyugalmazott
osztályvezetõ erdõmérnöki pályafutása
Somogyhoz kötõdik. Az erdészeti útépí-
tés területén úttörõ munkát végzett a ta-
lajstabilizációk gyakorlati elterjesztésé-
ben. Haják Gyula nyugalmazott fõtaná-
csos az erdõgazdálkodás mûszaki fejlesz-
tését a fõhatóságoknál betöltött különbö-
zõ munkakörökben támogatta. A hazai
erdõfeltárást és erdészeti útépítést a
FAO/ECE/ILO vegyesbizottságában kép-
viselte. A bizottság által 1972-ben Sop-
ronban megrendezett erdészeti utak épí-
tése és fenntartása témájú konferencia el-
nöke volt. Zágoni István nyugalmazott
fõmérnök az erdõfeltárás korszerûsítésé-
nél bábáskodott. A dinamikus mérnök-
egyéniség az erdõgazdálkodás mûszaki
hátterével az ágazaton kívül is több mû-
szaki létesítmény megvalósításában vett
részt. Az erdõfeltárásnak már korai sza-
kaszában felhívta a figyelmet az erdé-
szeti útfenntartás fontosságára. A szak-
osztályülésen Kosztka Miklós egyetemi
tanár méltatta az ünnepelteket. A külön-
bözõ indíttatású fiatalok életútjának ala-
kulását Modrovich Ferenc iskolateremtõ
egyénisége alapozta meg. Az ünnepel-
tek munkássága bizonyította, hogy az
erdõmérnök méltó helyet foglal el a mû-
szaki mérnökök, a kultúrmérnökök so-
rában. 

A méltatást követõen köszöntõt mon-
dott Ormos Balázs, az OEE titkára és
prof. dr. habil. Mészáros Károly, az Erdõ-
mérnöki Kar dékánja. 

A szakosztályülés második részében
Kosztka Miklós elemezte az erdõfeltárás
új peremfeltételeit és az erdõmérnök sze-
repét. A kérdéskört három irányból az er-
dészeti útépítés mûszaki háttere, a jogsza-
bályi háttér és az erdõmérnöki szerep ol-
daláról közelítette meg. Az erdészeti út-
építések támogatásának 1990-1993 kö-
zötti szüneteltetése következményeként
az erdészeti útépítõ szervezetek tönkre-
mentek, a mûszaki háttér megszûnt. Az új
útépítések hiánya miatt megszûnt a terve-
zés iránti igény, a korábban erdészeti
utak tervezésével foglalkozó szakembe-
rek más területen keresték boldogulásu-
kat, az erdõfeltárás szellemi háttere le-
épült. A hiányos szabályozás miatt a meg-
valósuló létesítmények mûszaki színvo-
nala esetenként komoly kifogások tárgyát
képezhetik. Nehézséget okoz, hogy a
jogszabályok értelmezése és érvényesíté-
se az illetékes hatóságoknál jelentõsen el-
tér. Külön elemezte az erdõmérnök múlt-
beli és jövõbeni szerepét az erdõmérnöki
diploma által nyújtott képesítések válto-
zásán keresztül. Az erdõmérnöki diploma
jelenleg EUROMÉRNÖKI diploma, vagyis
az európai mérnökök szövetsége ezt a
diplomát elfogadta olyan mûszaki diplo-
mának, amelyben jelentõs a biológiai és
közgazdasági ismeret. A diplomát a Ma-
gyar Mérnöki Kamara tagjai igényelhetik
a kamarán keresztül. Ez a szervezet jogo-
sult egyben a különféle jogosultságok ki-
adására, amennyiben a szakmai miniszté-
rium a kamarai törvénynek megfelelõen
rendelkezik a jogosultságokhoz kötött te-
vékenységek összeállításáról. Ennek a
miniszteri rendeletnek a megszületése
mintegy 10 éve várat magára. Hiánya
nagyban befolyásolhatja az erdõmérnöki
diploma további értékét. A felsõoktatás
erõltetett (2004 augusztusában megkez-

dett és 2006. szeptemberé-
ben megindításra tervezett
kétszintes képzés), köz-
pontosított jellegû átalakí-
tásának eredményeként a
kultúrmérnök jellegû erdõ-
mérnökképzés megszûn-
het. A folyamatot támoga-
tók érvelése szerint Nyu-
gat-Európában is megszûnt
az erdõmérnökképzés mû-
szaki jellege. Az érveket tá-
mogathatja az, ha a kultúr-
mérnöki tevékenységre vo-
natkozó jogosultságok be-
szûkülnek. Sokkal fonto-

sabb lenne erdõmérnöki diplománk jelle-
gét megvédeni és a Nyugat-Európában
felszabaduló piacokra EUROMÉRNÖKI
diplománkra alapozva, diplomásainknak
munkalehetõséget teremteni. A 2006-ban
induló erdõmérnökképzésbõl legkoráb-
ban 2010-ben kikerülõ BsC, illetve 2012-
ben kikerülõ MsC fokozattal bíró erdõ-
mérnökök fogadására a hazai szakmai
köröknek is fel kell készülni A szakosz-
tályülésen a résztvevõk megismerhették
az Erdõfeltárási és Vízgazdálkodási Tan-
széken folyó fejlesztéseket. Dr. Péterfalvi
József egyetemi docens bemutatta a térin-
formatikára alapozott dinamikus hálózat-
tervezési módszert, amely az erdõfeltárást
befolyásoló igények kezelését teszi lehe-
tõvé. A semleges vonal felkeresõ modul a
hálózati variációk gyors kimunkálását se-
gíti. Markó Gergely egyetemi adjunktus
látványos elõadásban mutatta be az általa
kifejlesztett számítógépes úttervezési
rendszert, amely az úttervezés monoton
munkáitól szabadítja fel a tervezõ idejét,
lehetõséget adva az elmélyültebb mérnö-
ki munkára. A résztvevõk megismerhet-
ték a digitális útadatbank kialakítását,
amely egy útfenntartási rendszerrel ki-
egészítve az égetõen szükséges, tudatos
útfenntartás tervezésének alapja lehet. 

Az ülés befejezéseként az ünnepeltek
kaptak szó, akik beszámoltak életük egy-
egy eseményérõl, illetve megfogalmaz-
ták életük fõbb tapasztalatait. A szakosz-
tály vezetõje eközben átadta az ünnepre
emlékezetõ emléktárgyakat. Köszöntõt
mondott: dr. Rácz József nyugalmazott
egyetemi docens, Tarjáni Antal, Gerely
Ferenc erdõmérnökök. Fábián Gábor er-
dõmérnök Székely Éva (Anglia) Élet vagy
halál (Alkudozások) címû versével kö-
szöntötte 80 éves kollégáit. 

Dr. Kosztka Miklós

Az Erdôfeltárási Szakosztály



Winkler András: Záróvizsga (Sopron, 2004.)

Winkler András legújabb költõi kötete igazi csemege: szünidei
szórakozás, jókedvre derítõ könnyû olvasmány, a megfáradt
szellem pihentetõje, fásult kedv élénkítõje. Versek sorjáznak
benne, de csak ritkán a hagyományos értelemben vett versek.
Inkább a szerzõre jellemzõ szójátékok, a homo ludens szelle-
mes elmevillogásai és humorba csomagolt mély életbölcses-
ség.

A „Záróvizsga” címmel készített elsõ fejezet az egyetemi okta-
tó élményvilágából táplálkozik. Formailag rövid sorok, inkább
karcolatok, de már bennük rejlik az a szomorúság is, ami a kötet
befejezõ részében markánsabban is feltûnik. Itt inkább annak az
oktatónak a hangját halljuk, aki elérte a 60-at és kénytelen az ak-
tív élet végéhez közelíteni.

A szójátékok újszerû sajátossága a „Keversek” fejezet több-
nyelvûsége, idegen nyelvekbõl vett szavakat kever magyarral és
ezzel csihol elõ érdekes, humoros összhatást. Mutatóba egy rö-
vid idézet:

Mûfordítás
Farád: Holzkerék

Tarvisio: Kopasz látomás.

Az „Elefántok a minisztériumban” fejezetben a hosszúra nyúlt

értekezlet unalmát érzékeljük, amikor a résztvevõ kínjában lap-
széli firkákkal szórakoztatja magát. Íme egy példa :

Elefántok a minisztériumban.
Ormánytisztviselõk

Tetszett az „Ez volt negyvenöt után” megfogalmazása
(Tragikommunizmus) és sorolhatnám a hasonló szellemességeket.

A magát és az aktív élet búcsúzójához szoktató ember bús
mélybõl feltörõ hangja szólal meg a „Névhasználat” címû vers-
ben.

„Számolom az éveket,
hogy hányszor használtam

a nevemet
s el mégsem kopott,

csak az ember mögötte
aki voltam, s talán még vagyok”.

A „Hívatlan vendég” fejezetben a halálközelség, a búcsúzás
hangját halljuk, itt olvashatjuk „Sírfelirat”-át is.

Az egész kötetbõl a huncut derû, a hamiskás mosoly, az élet
fonákságait felülrõl, humorral szemlélõ poéta képe rajzolódik
elénk. Költészetet kedvelõ barátaink kezébe ajánljuk. (Megvá-
sárlási lehetõségrõl a szerzõ egyetemi címén érdeklõdhetünk).

(Bemutatta: Dr. hc. dr. Szodfridt István)

2005 Ország Város Kiállítás

Január 13-17. Franciaország Párizs Salon du Meuble Nemzetközi Bútorkiállítás 
01.15-18. Nagy- Britannia Birmingham Nemzetközi Bútorkiállítás 
01.17-23. Németország Köln imm Nemzetközi Bútorkiállítás 
02.24-27. Németország Nürnberg BIOFACH 
03.10-16. Németország München IHM Nemzetközi Kézmûves Kiállítás 
03.18-21. Németország Nürnberg IWA Nemzetközi Fegyver Kiállítás 
03.16-20. Cseh Köztársaság Brno MOBITEX,Nemzetk. Bútor-,Belsõtér-, Textilia 
04.07-10. Franciaország Grenoble Európai Faipari Kiállítás 

04.29-05.03. Németország Köln interzum 
05.31-06.03. Lengyelország Poznan MEBLE Nemzetközi Bútorkiállítás 
05.31-06.03. Lengyelország Poznan DREMA Famegmunkáló gépek Nemzetközi Kiállítása 

05.02-06. Németország Hannover LIGNAplus 
07.17-20. Nagy-Britannia Manchaster Bútor és Lakberendezési Kiállítás 
09.22-25. Nagy- Britannia London DESIGN – Lakberendezési Kiállítás 
09.08-11. Cseh Köztársaság Prága INTERIER 11. Nemzetközi Bútor-, Belsõberendezés 
09.20-25. Finnország Helsinki Habitare Bútorkiállítás
10.11-13. Németország Nürnberg POWTECH 
10.18-21. Cseh Köztársaság Brno WOOD-TEC 8. Nemzetközi Faipari Gépkiállítás 
10.22-24. Németország Hannover IKK 
11.16-18. Észtország Tallin Nemzetközi Fa-és Bútoripari Kiállítás 

November – 
késõbb közlik Spanyolország Valencia FIMMA Famegmunkálógépek Nemzetközi Kiállítása 

Jelentkezéskor kérjük, figyelembe venni, hogy a kiállítások elõtt 
körülbelül 4–6 héttel már a jó szállásokat lefoglalják.

Ezért kérjük, hogy az alábbi telefon- faxszámon, illetve e-mail címen idõben forduljanak irodánkhoz:

ERFA-TOURS tel./fax:(1)-201-2453 e-mail: erfatour@qwertynet.hu

Irodánk szállást és repülõjegyet biztosít az alábbi szakmai kiállítások látogatói részére.
Az itt nem szerepelt, Önök által igényelt kiállításokra is tudunk utazást szervezni. 

Külön igény alapján autóbusszal csoportos vásárlátogatást is szervezünk.

Könyvismertetés

IRODÁNK SZABADIDÕS PROGRAMOKAT,TÉLI/NYÁRI ÜDÜLÉSEKET, KÖRUTAZÁSOKAT IS TUD AJÁNLANI.


