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Az Egyesületi kitüntetések sorából egyre
többször szorulnak ki a tõ mellett igazi
gazdaként tevékenykedõ, ott értékes, lát-
ványos munkát, hatalmas erdõfelújítá-
sokat létrehozó, eredményes mesterséges
erdõsítéseket, telepítéseket közvetlenül
irányító erdészek. Olyan kollégák, akik az
Egyesület helyi csoportjainak munkájá-
ban szorgosan részt vesznek, de csak szûk
körben, egy-egy bemutatón büszkélke-
dünk szép és jól gondozott, általuk kezelt
erdõkkel. Munkatársaik körében, ember-
séges magatartásukkal, példamutatásuk-
kal közmegbecsülésnek örvendenek. 

Nos, újra és újra felmerült a kérdés: mit
tehetnénk, hogy a rangos egyesületi
Bedõ Albert, Kaán Károly Emlékérem dí-
jazásokból ne szoruljanak ki országos is-
meretség hiányában.

Ezért született meg a gondolat, hogy
alapítsunk egy olyan díjat, amivel ezt az
alkotó, értékteremtõ, tõ melletti tevé-
kenységet – egyesületi szinten – országo-
san is elismerjük. A két nagy magyar er-
dész géniusz mellé kerestünk egy térségi
gyakorlati munkát felmutató erdész sze-
mélyiséget. Így gondoltunk többek kö-
zött Decrett Józsefre.

Gondolatok Decrett Józsefrõl 
(Ejtsd: Dekret)

Az Erdészeti Lapok 1912. március 15-i
számában hosszú méltatást ad közzé
Kaán Károly.

Izgalmas erdészettörténeti olvasmány
Decrett József életrajza, tevékenysége.
Olvasva, egyre inkább kibontakozott,
hogy életmûve olyan példa, ami erdész
nagyjaink közé emeli. 

Besztercebánya környékének erdei
több ezer hektáron az õ irányítása, vala-
mint kezelési és mûködési szabályzatai-
nak eredménye következtében díszlenek
– ahogy ezt száz esztendõvel késõbb,
1912-ben – Kaán Károly ottani erdõfelü-
gyelõi ténykedésekor megfogalmazta. Az
erdõvel kapcsolatos, értelmes alkotó em-
beri tevékenységét bizonyítva.

Az 1950-es, ‘60-as évek erdésztechni-
kusai kezdõ gyakornoki éveinek életre
szóló indíttatását igazolja vissza, hogy
Decrett József is 13 éves korában, a piaris-
ták gimnáziumából kikerülve, 1787 szep-
temberében kerül a királyi erdõkincs-tár

besztercebányai hivatalának díjtalan al-
kalmazásába. Ezután a jó eszû, kitûnõ ké-
pességû erdõtelepes (erdei munkáscsa-
ládból) származó fiú az akkori erdészeti
ranglétrát járta végig. Volt felvigyázó se-
géd, majd kinevezett erdõõr, famester.
1800-tól alerdész, majd hamarosan
segéd-fõerdész, majd fõerdész. 1808-ban
I. Ferenc király (!!!)nevezi ki Breznóbá-
nyára magyar királyi erdõbírónak. (Ez a
beosztás a mai erdészetvezetõnek felel
meg.) 1814-tõl a besztercebányai kamarai
erdõhivatal fõnöke lesz, mint erdõmester.
Ebben a tisztségében ténykedik, az erdõk
és a benne dolgozók javára 1837-ig,
nyugdíjba vonulásáig.

Amit Decrett József vasakaratú szak-
mai tevékenységébõl Kaán Károly mélta-
tásában kiemel, hogy a kamarai „rend-
szertelen használatok és egyéb kezdetle-
ges eljárások helyett az erdõbirtokon ren-
det teremtsen és olyan szabályokat érvé-
nyesítsen, amelyek a gazdaságot okszerû
irányba terelik, annak belterjességét fo-
kozzák s a jövõnek szép és egészséges fa-
állományokat biztosítani képesek.”

Decrett tevékenységének tulajdonítja:
„…hogy a magyar erdõgazdaság a nemze-
ti ébredés idején bizonyos helyeken nem
is hitt fejlõdési fokon volt…”

Õ volt az, aki bevezette a tudatos
elõhasználatokat. Gyérítésekhez kapcsol-
ta a „kasszenítést” A gyérítési faanyag
hasznosítását, erdõrészletben történõ fa-
szenítését. „soha el nem hervadó érdeme-
ket szerzett az erdõfelújítás, valamint a
kopárfásítás körül kifejtett tevékenységé-
vel.” Magyarországon elsõként, 1813-ban
kezdi el a letarolt erdõterületek, kopárok
mesterséges fásítását. Õ létesíti e mun-
kákhoz nélkülözhetetlen elsõ csemete-
kerteket. Bevezet-
teti mesterséges fel-
újításoknál az õszi
gödrös talaj-elõké-
szítést. „… Elrendeli
például, hogy a vá-
gásokat maga az
erdõtiszt jelölje…”
„hogy a jegenye-
fenyves és lomble-
velû erdõk fokoza-
tos felújító vágásai-
ban állva hagyandó

fapéldányok sértetlenül maradjanak vis-
sza.”

„…hogy a fahasználatok a lehetõségig
télen foganatosíttassanak; … fõleg az aláte-
lepedett fiatalos érdekébõl; … mindazt, aki
nedvkeringés idejében vág vagy ereget
fát, erdõkártevõkként bírálják el.”

Zsinórmértékül állítva azt az alapvetõ
szabályt, hogy: „mesterségesen csak ott
újítsuk föl az erdõt, ahol a természet meg-
tagadja a szolgálatot, mert eljárásunk
egyébként indokolatlan költségfecsérlés!”

Esõként vezeti be az erdõmûvelési
nyilvántartást. Erdészre, anyag- és bér-
költségre is vonatkoztatva. Ezek a duku-
mentumok gazdasági tevékenységünk-
ben úttörõ munkák. Ma is példaértékûek.

Hatékony munkavégzéshez 1825-ben
elsõként alkalmazza és vezeti be hazánk-
ban, a keresztvágó fûrész használatát.
(Addig csak fejszét használtak a fakiter-
meléseknél.)

„Megszerkesztette végül a telepes
erdõmunkások szolgálati és szervezeti
szabályzatát.” Tudta jól, hogy az eredmé-
nyes erdei munkát tisztességesen meg
kell fizetni, „…mert a rendes napszámos
természetszerüleg megbízhatóbb munkát
végez, mint az annakidején igen szeré-
nyen díjazott robotmunkás…”

Minden  olyan tagtársam véleménye
érdekel, akit ez az ügy foglalkoztat. Az új,
beterjesztésre készített Kitüntetési Sza-
bályzat, csak akkor lesz mûködõképes,
ha sértõdésmentes vélemények ütközte-
tése után, többségi akaratot érvényesítve
kerül elfogadásra.

Várva a válaszokat, véleményeket, szí-
ves köszöntéssel kíván Jó szerencsét! Jó
erdõt!

Kertész József
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