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Az Állatkert Barlang-vetítõjében érdekes filmbemutató tette
még csábítóbbá a rendezvényt. A BBC egyik új produkcióját,
az „A Föld” címû természetfilm készítésének körülményeirõl
forgatott dokumentumfilmet vetítették.

A reggel óta folyamatosan érkezõ gyermekeket, iskolai
csoportokat és családokat több-állomásos vetélkedõvel vár-
ták a kitelepült szervezetek, köztük az Országos Erdészeti
Egyesület Erdészeti Erdei Iskolai Szakosztálya.

A  teszt-feladatlapot hibátlanul kitöltõ csoport minden tag-
ja kapott egy ifjúsági természetvédelmi magazint.

Az egyesület sátrát is egymás után állták körül a fõvárosi és
vidéki iskolai csoportok tanulói, óvodások, sõt még pozsonyi
kisiskolások is. A Szabó Lajos szakosztály-titkár által fölvonulta-
tott agancsok, koponyák és egyéb kincsek nagy sikert arattak a
gyermekek körében. 

A pedagógusok körében elsõsorban az erdei iskolákat föl-
soroló katalógus volt nagyon népszerû.

Aznap mintegy háromezren látogattak el a Fõvárosi Állat-
kertbe.

* * *
A Madarak és Fák Napja történetének kiindulópontja egy

1902. március 19-én Párizsban aláírt egyezmény, amely a
mezõgazdaságban hasznos madarak védelmét szolgálta.
Ehhez az egyezményhez az Osztrák-Magyar Monarchia is
csatlakozott: a dokumentumot Bécs és Budapest nevében A.
Wolkenstein nagykövet látta el kézjegyével. Ugyanebben az

évben Chernel István ornitológus már meg is szervezte az el-
sõ magyarországi Madarak és Fák Napját. Négy évvel késõbb,
1906-ban – Herman Ottó javaslatára – Apponyi Albert gróf,
a korabeli idõk vallás- és közoktatásügyi minisztere már ar-
ról rendelkezett, hogy az ország iskoláiban évente egy napot
a madaraknak és a fáknak kell szentelni. Ezt a napot hagyo-
mányosan május elején szokás tartani, 1994 óta pedig külön
rendelet jelöli ki május 10-ét a Madarak és Fák Napjaként. 

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

Immár hagyomány, hogy minden év-
ben meghívásos alapon festõtábort
szervez a Pilisi Parkerdõ a gyarmat-
pusztai vadászházban. A meghívott –
többnyire vadásztémát festõ – autodi-
dakta résztvevõk egy hétig élvezik a
részvénytársaság vendéglátását. Nincs
más dolguk, mint festeni, kinek, kinek
tehetsége szerint. Az utolsó napon az
alkotókat felkeresi Zambó Péter vezér-
igazgató, és megszemléli az alkotáso-
kat, majd mindenkitõl kiválaszt egy ké-
pet, amelyik a vadászház falát díszíti
majd. (A vadászház udvarán gr. Sándor

Móricz, az „ördöglovas” gyönyörûen
felújitott emlékmûvét csodálhatjuk.)

A fõ szervezõtõl, Ignác Magdolnától
kaptam meghívást, az ezévi „termés”
bemutatójára. Mint mondta, ilyenkor
nemcsak egymás technikáját ismerik
meg jobban, hanem a barátságok is el-
mélyültebbek lesznek. Egyben felhívta
a figyelmet egy nemrégen megjelent
DVD-re, melyet a gemenci szarvasbõ-
gésrõl és vaddisznóhajtásról készített a
Natura Bt. (Érdeklõdni lehet a 20 462
3867-es mobil telefonszámon.)               

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Madarak és Fák Napja Budapesten

Alkotótábor Gyarmatpusztán
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A harmadik oldal

Az Erdészeti Tudományos Intézet megalapítása óta
eltelt 110 év alatt bebizonyosodott, hogy a kutatás
jelentõsége kiemelkedõ a társadalmi és gazdasági

fejlõdés, valamint a természeti környezet kihívásaira adott
válaszok megtalálásában.

Éppen ezért, az erdõgazdálkodóknak fokozottabban kell
a jövõben támaszkodniuk az erdészeti ágazat egyetlen, fõ-
hivatású kutató-fejlesztõ intézményének munkájára és tö-
rekedni a vele való mind szorosabb együttmûködésre. Az
erdészeti ágazatban csak akkor lehet sikeres az innováció,
ha a kutatás új, a gyakorlatban is hasznosítható ismerete-
ket hoz létre, ha azok érthetõ formában közvetlenül, vagy
az oktatáson és a szaktanácsadó hálózaton keresztül eljut-
nak a gyakorlathoz, illetve ha ott kellõ fogadó-készség van
az új ismeretek bevezetésére, alkalmazására.

Az Erdészeti Tudományos Intézetben a még fellelhetõ
szakszemélyzet igen nagy erõfeszítéssel küzd, hogy a rábí-
zott és elvárt feladatokat teljesítse. Eközben az intézet léte,
túlélése veszélyben van. Bízunk abban, hogy az eddig lét-
re hozott értékeknek, a megmentett szellemi és anyagi erõ-
forrásoknak lesz még kibontakozási lehetõsége, lesz még
létjogosultsága a racionális fejlesztésnek.

A fejlõdés legnagyobb gátja a tartamos erdõgazdálko-
dás, ezen belül az erdészeti kutatás kellõ ismertségének hi-
ánya és alacsony társadalmi elismertsége. A meglévõ és az
optimális tudásbázis között a kényszerû létszámleépítések
miatt jelentõs a különbség. Igen csekély az intézet alapfi-
nanszírozása is, ez a szükséges mûködési költségnek
mindössze 30%-a.

Ilyen körülmények között az erdészeti kutatás csak ab-
ban az esetben fog tudni megfelelni az új szakmai kihívá-
soknak, ha az „intézményi egzisztencia” nem évenkénti
ciklusokhoz igazodik, hanem, az erdõgazdálkodás sajá-
tosságainak megfelelõen, lényegesen hosszabb idõre kiszá-
míthatóan tervezhetõ.

Az erdészeti ágazat még elegendõ és megfelelõ szellemi
erõvel rendelkezik, ezért képes megújulni, gazdaságilag
erõsebbé válni, és a hazai és nemzetközi elvárásoknak
egyaránt megfelelni. Ez azonban csak abban az esetben
teljesülhet, ha a politikai és gazdasági döntéshozók, vala-
mint az erdészeti gyakorlat is elismeri, kellõ mértékben ho-
norálja azt a szellemi tõkét, azt a fejlesztési potenciált,
amit a kutatási tevékenység az eredményes mûködéshez
igényel.

Dr. Führer Ernõ, 
az ERTI fõigazgatója
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Az erdészeti kutatás kezdetei
Az erdészeti kutatás, kísérletezés érzékel-
hetõen a 18. században kezdõdött, ami-
kor az erdõk igénybevétele, az erdei ter-
mékek, elsõsorban a fa iránti igény rend-
kívüli mértékben megnövekedett. Elsõ-
sorban nemzetközi, fõleg európai vi-
szonylatban kezdték el sürgetni az erdõ-
vel kapcsolatos ismeretek bõvítését, a
megoldandó feladatok teljesítését szolgá-
ló kutatásokat. Már a 18. században Né-
metországé volt a vezetõ szerep. A 19.
században az erdészet-
tudomány fejlõdését a
természettudományi új
ismeretek alapozták
meg. Az egyes német
államok erdészeti kísér-
leti intézményeket léte-
sítettek, amelyek 1872-
ben létrehozták a Né-
met Erdészeti Kísérleti
Állomások Szövetségét.
Ennek is köszönhetõ,
hogy 1892-ben Ebers-
waldeban megalakult
az Erdészeti Kutatóinté-
zetek Nemzetközi Szö-
vetsége: a IUFRO (Inter-
national Union of Fo-
restry Research Organi-
sation), amelynek elsõ
tagjai a Német Erdészeti Kísérleti Állomá-
sok Szövetsége, valamint Svájc és Auszt-
ria voltak.

Az erdészeti kutatás kezdetei Magyar-
országon is a 18. század közepére tehe-
tõk. Jelentõs hatással volt erre az, hogy eb-
ben az idõben a hazai igények mellett az
erdészeti kutatás nemzetközileg is fellen-
dült. 1875-ben már a bécsi (Mariabrunn)
erdészeti kutatóintézet is megkezdte mû-
ködését. Ennél jóval elõbb, 1758-ban az
egykori selmecbányai Bányatisztképzõ Is-
kolán elrendelték az erdészet oktatását,
amelyhez szerény mértékû kutatás is kap-
csolódott. Az 1808-ig terjedõ idõszak után
pedig létrehozták a Bányászati Akadémi-
án az erdészeti tanintézetet. Ez egyúttal az
erdészeti kutatás kiszélesítését is jelentet-
te, bár akkor még nem igényelték a termé-
szettudományilag megalapozott erdõmû-
velési kutatásokat. A fakitermeléseké, a fa-
kereskedelemé volt az elsõbbség. A szak-
emberek egyre világosabban látták az er-
dészeti kutatás megszervezésének ha-
laszthatatlan voltát. Errõl Fekete Lajos fõis-
kolai tanár tartott elsõként elõadást az Or-

szágos Erdészeti Egyesület (OEE) 1874.
évi kalocsai közgyûlésén. Az OEE 1874-
ben és 1896-ban tartott közgyûlésén állást
foglalt az erdészeti kísérletügy megszerve-
zése mellett.

Az 1893-ban Mariabrunnban tartott
IUFRO kongresszus – amelyen magyar
küldöttség is jelen volt – számottevõ
szervezeti és kutatás-tematikai változást
is hozott Európában. Ekkor javasolták
az erdei „fanemek” elterjedésének a
vizsgálatát. 1896-ban Magyarország is

bekapcsolódott ezen téma kutatásába,
bár még nem volt a IUFRO tagja. Ezt te-
kinthetjük erdészetileg az õshonos fafa-
jok kutatása kezdeteinek. A 19. század
második felében nem a biológiai jelle-
gû, hanem az erdészeti mûszaki létesít-
ményekkel (utak, hidak, vasutak, vízi
létesítmények, gátak, gerebek stb.)
kapcsolatos kutatási feladatok kerültek
inkább a figyelem elõterébe.

1893-ban Vadas Jenõ selmecbányai
erdészeti akadémiai tanár – az erdésze-
ti kísérletügy alapjainak megteremtõje
és kibontakoztatója – azt javasolta a ha-
zai erdészeti kísérletekkel kapcsolato-
san, hogy amíg külön intézet nem léte-
sül, a selmecbányai akadémia legyen az
erdészeti kísérletek központja. Javasla-
tai között az erdõmûvelési kutatás ki-
emelt helyen szerepelt.

Ez a témakör gyakorlatilag a máso-
dik világháborúig a magyar erdészeti
kutatás vezérfonala maradt és napjaink-
ban is idõszerû. Az Országos Erdészeti
Egyesület 1896-ban tartott közgyûlésén
Vadas az Erdészeti Kísérleti Állomások
feladatát ismertette, amely híven tükrö-
zi az akkori idõk szemléletét: „Önálló

kísérletekkel, az okszerû erdõgazda-
ságnak biztos alapot teremteni, vagyis
útmutatást adni arra nézve, hogy mi-
képp kell különbözõ talaj- és éghajlati
viszonyok között a legértékesebb erdõ-
ket nevelni.”

Az erdészeti kutatás beindítása
A szervezett hazai erdészeti kutatás be-
indítására vonatkozó törekvéseket végül
is siker koronázta. 1897. december 31-
én megjelent a földmûvelésügyi minisz-

ter rendelete az erdé-
szeti kísérleti állomá-
sok létesítésével kap-
csolatban. Az alapító
rendelet szerint a kísér-
leti állomásokon folyó
kutatásoknak elsõsor-
ban a gyakorlati erdé-
szetre közvetlenül ha-
tással levõk kísérletek-
re kell kiterjednie.
1898-tól 1919-ig Vadas
Jenõ volt az igazgató.
Neki köszönhetõ a
szervezet létrehozása
és a kutatások szerve-
zett beindítása. 1899-
ben Õ alapította az elsõ
hivatalos erdészettudo-
mányi kiadványt „Erdé-

szeti Kísérletek” elnevezéssel, amely
1949-tõl az Erdészeti Tudományos Inté-
zet (ERTI) és a Mûegyetem Erdõmérnöki
Osztályának közös kiadványaként szere-
pelt. A tudományos folyóirat folyamato-
san jelent meg az elsõ világháború végé-
ig. 20 esztendõ erdészeti kutatásainak
kiváló krónikása volt. Jelenleg „Erdésze-
ti Kutatások” címmel – mint utód – az
ERTI kiadványaként évente jelenik meg.

Az erdészeti kísérleti állomások az el-
sõ világháborúig fõleg a természetes er-
dõfelújítások és a gyérítések, valamint a
szaporítóanyag-termelés és a külföldi fa-
fajok termesztése, továbbá a meteoroló-
giai, a fenológiai és a talajvíz témák ku-
tatásával foglalkoztak. A felsorolt témák
ma is idõszerûek. A selmeci Akadémia
tanárai részt vettek ezekben a kutatások-
ban. Õk alkották a kutatói bázist. A jelen
korban sokszor szóba kerülõ „kutató
egyetem” csírái voltak ezek az erdészet-
ben. Gyakorlatilag a kísérleti állomások
mûködése az akadémiai tanárok aktív
közremûködésével bontakozott ki. A
„haszonelvûség” a kutatásban és az ok-
tatásban egyaránt jelen volt. A kutatás
elõsegítette az erdõkbõl származó jöve-

SOLYMOS REZSÕ*

Az erdészeti kutatás ünnepnapjára

* Erdõmérnök, akadémikus, ERTI
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delem növelését és ugyanakkor hozzájá-
rult az erdei túlhasználatok megfékezé-
séhez. A több és értékesebb fa megter-
melése érdekében egyre nagyobb terü-
leten váltották fel az õshonos elegyes fa-
állományokat a gyorsabban növõ fe-
nyõk, fõleg a lucfenyõ. Ezek termeszté-
sének a kutatása viszonylag gyorsan ha-
ladt elõre. A gazdasági érdekek megha-
tározták a kutatási témaválasztást is. A
magyar erdészeti kutatás hamarosan
nemzetközileg is elismertté vált. Ennek
egyik bizonyítéka, hogy 1914-re már Ma-
gyarországon tervezték megtartani az Er-
dészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi
Szövetsége (IUFRO) kongresszusát. A
háború kitörése akadályozta meg a jól
elõkészített nemzetközi rendezvény le-
bonyolítását.

Erdészeti kutatás a két világháború
között

Trianon az erdészeti kutatásban is jelen-
tõs változásokat okozott. 1919-ben a
központi erdészeti kísérleti állomást a
Bánya- és Erdõmérnöki Fõiskolával
együtt Sopronba költöztették. 1922-ben
meghalt Vadas Jenõ, az addigi igazgató,
akinek Roth Gyula, a Fõiskola Erdõmû-
velési Tanszékének a vezetõje lett az
utóda. A 7,3 millió ha-ról alig 1,2 millió
ha-ra csökkentett erdõterület, az ínség és
a szegénység egyaránt új erdészeti poli-
tika megfogalmazását tette szükségessé,
amelynek a következményei részben a
kutatás tartalmában és fõleg anyagi tá-
mogatásában is megmutatkoztak. A ku-
tatás legfontosabb témája a természetes
erdõfelújítás, a gyérítés és fõleg az Alföld
fásítása volt. Az ország erdõterületének
növelése, a fátlan Alföld erdõsítése, fásí-
tása központi törekvéssé vált. Az alföld-
fásítást kívánták elõsegíteni azzal, hogy
1926-ban létrehozták a püspökladányi
szik kísérleti és 1931-ben a kecskeméti
homokfásító kísérleti telepet. Ezen tö-
rekvések eredményességének azonban
gátat vetett a szegénység, a kedvezõtlen
gazdasági helyzet. Annak bizonyságául,
hogy a tudományos munka nem kapott
kellõ támogatást, és ez ellen a legkivá-
lóbb erdészek is felszólaltak, érdemes
idézni Fehér Dániel erdészprofesszor-
nak az 1926. évi országos természettu-
dományi kongresszuson elhangzott
gondolatait, amelyeket napjainkban is
érdemes megszívlelni: „…pirul az arcom,
ha látnom kell elmaradottságunkat a kül-
föld tudományos munkásságával szem-
ben. Ott is vannak legyõzött államok…
akik nagyon jól tudják, hogy az elveszett
anyagi javak pótlása mindig lehetséges
lesz, de az elveszett kultúrfölény egy

nemzet süllyedését, szellemi életének a
dekadenciáját és tekintélyének a hanyat-
lását jelenti.” Egy 1936-ból származó er-
dészeti híradás szerint: „az erdészeti kí-
sérleti állomás költségkerete az utolsó
három év alatt a felére csökkent, úgy
hogy mûködését nem hogy fokozni, de
az addigi nívón sem tudja tartani.”

A súlyos nehézségek ellenére produ-
kált a hazai erdészeti kutatás nemzetkö-
zileg jelentõs eredményeket. Ennek az
elismerését is jelentette, hogy az 1914-
re tervezett IX. IUFRO Kongresszust és
a II. Erdészeti Világkongresszust 1936-
ban Magyarországon tartották. Ennek
sikere érdekében az erdészeti kutatás
támogatása javult. Több erdõmérnököt
helyeztek át a kísérleti állomásra. Ez le-
hetõvé tette a kutatómunka bõvítését.
Vitathatatlan, hogy ezek a kongresszu-
sok az erdõk felé fordították a társadal-
mi figyelmet is. A szakszerû erdõgaz-
dálkodásnak, a tudományosan felvérte-
zett erdészeknek átmenetileg megnõtt a
becsülete. A kedvezõtlen helyzet azon-
ban a kongresszust követõen megis-
métlõdött, a kutatásba átirányított erdõ-
mérnököket ismét máshova helyezték.
Ilyen viszonyok között vette át Magyar
Pál 1941-ben a soproni kísérleti állomás
vezetését. Ezen idõszakban az anyagi
támogatás és kutatók hiányában az itt
folyó erdészeti kutatás minimálisra
csökkent. A kísérleti területek felvételé-
re nem állt rendelkezésre még a kikül-
detési költség sem. Sajnos az erdészeti
kutatás helyzete, támogatottsága ehhez
a 21. század kezdetén is sok hasonla-
tosságot mutat.

A nemzetközi szintû együttmûködés
nemcsak a századfordulón, hanem a
két világháború között is jelentõsen
elõsegítette a magyar erdészeti kutatást.
Az egykori vezetõk, élükön Roth Gyula
professzorral – aki az 1936. évi IUFRO
és az Erdészeti Világkongresszus fõ
szervezõje volt, akit a IUFRO elnöké-
nek választottak – számottevõ támoga-
tást reméltek a nemzetközi kapcsola-
toktól. Reményeik egy része realizáló-
dott. 1936 augusztusában a IUFRO,
szeptemberében a II. Nemzetközi Erdé-
szeti Kongresszust eredményesen lebo-
nyolították. Ezzel kapcsolatosan indo-
kolt arra is utalni, hogy ebben az idõ-
szakban kiváló erdészprofesszoraink
minden lehetõséget megragadtak a ku-
tatás helyzetének a javítása érdekében.
A kongresszusok elõtt Fehér Dániel
emlékiratban fejtette ki, hogy „lehetet-
len lesz 1936-ban a mostani kísérleti ál-
lomásunkkal a nem kielégítõ primitív és
az erdészeti kutatás mai színvonalának

már meg nem felelõ szervezetével és
teljesítõképességével a világ közvéle-
ménye elõtt kiállnunk.” Érdemes itt egy
pillanatra megállni azért is, mert a II. vi-
lágháborút követõen az ezredfordulóig
a magyar erdészeti kutatás a korábbiak-
hoz hasonlóan sokat profitált a IUFRO-
val való együttmûködés eredménye-
ként. A IUFRO-t kormányzati szinten is
elfogadták a nemzetközi együttmûkö-
dés legfontosabb szervezetének, amely
a magyar erdészkutatók számára a kül-
földi kapcsolatok terén a legtöbbet
nyújtotta. Ezenkívül fõleg az erdészeti
világkongresszusok jelentették a ma-
gyar erdészeti kutatás vezetõi számára a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének
a legnagyobb lehetõségeit.

Az említett magyarországi erdészeti
kongresszusok jótékony hatása hasz-
nos volt, de a fellendülés sem az erdé-
szeti kutatásban, sem a gyakorlatban
nem maradt „tartamos”. A tudományos
kutatás szerény mértékû támogatása
nem tette lehetõvé az erdõ életének
kellõ mértékû tanulmányozását, a fater-
més mennyiségi és minõségi növelését,
az erdei termékek kémiai és mechani-
kai feldolgozását szolgáló kutatásokat –
amint erre annak idején Roth Gyula
több esetben rámutatott, akinek a sze-
repe évtizedeken át meghatározta a ha-
zai erdészeti kutatást. Ezért is foglalko-
zunk bõvebben Roth állásfoglalásaival
és az általa vezetett kutatásokkal. A gaz-
dasági követelményeknek megfelelõen
kellett a kutatási témákat megválaszta-
ni, amelyre egyébként is szûk lehetõség
volt. Itt célszerû ismételten utalni arra,
hogy a II. világháború után is az aktuá-
lis gyakorlati problémák kutatása ka-
pott elsõsorban nagyobb támogatást az
ágazat területén. Általában mindenkor
jellemzõ volt, hogy maguk az erdészeti
kutatás illetékesei vizsgálták az erdé-
szeti kísérletügy helyzetét és szervezeti
felépítését.

Az anyagi és erkölcsi támogatáson
túlmenõen a mértékadó, döntésre jogo-
sult személyiségek szerepe az erdészeti
kutatásban és gyakorlatban mindenkor
érezhetõ volt. Ennek is köszönhetõ,
hogy a 20. század elsõ felében a termé-
szetes felújítási és a gyérítési kísérletek
kapták a legnagyobb figyelmet. Roth ál-
láspontja szerint a nevelõvágásokkal az
erdõ minõségének javításán túl számot-
tevõ többletfához jut az ország, miként
ez áll a természetes felújításokra is, ame-
lyektõl költségmegtakarítást is remélt.
1920-ban a magyar erdészeti kísérletügy
legfontosabb feladatait Roth foglalta
össze. Ez lett a továbbiakban irányadó.
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Érdemes a Roth által javasolt kutatási
feladatokon elgondolkodni, és rámutat-
ni arra, hogy a magyar erdészeti kutatás
legjobbjai már egy jó évszázada megfo-
galmazták a legfontosabb kutatási témá-
kat. Ezek számottevõ része szerény vagy
semmilyen támogatást nem kapott.

A II. világháborúig végzett kutatások
az ismertetett problémák, a kellõ támo-
gatottság hiányának ellenére számos té-
makörben jártak nemzetközileg is fi-
gyelemre méltó eredményekkel.

Külön érdemes értékelni a természe-
tes felújítási kísérleteket. A természetes
felújítás gyakorlati alkalmazása a ma-
gyarországi erdõgazdálkodás állandó
törekvése volt, és az napjainkban is. Bi-
zonyosra vehetõ, hogy a jövõben a je-
lentõsége tovább növekszik. A témával
kapcsolatos módszeres kísérleteket
Roth Gyula 1905-ben fenyõállomá-
nyokban kezdte el, majd Trianon után
lombos faállományokban folytatta. En-
nek a jelentõségét fokozta az 1920-ban
kiadott erdõrendezési utasítás, amely
szakítani kívánt a régi tarvágásos üzem-
móddal. A szálaló vágásos eljárásra
Kaán Károly hívta fel a figyelmet 1903-
ban. A diósgyõri kincstári erdõbirtokon
történt természetes felújítások elsõ
eredményeit már 1930-ban közölték.
Kisebb-nagyobb különbségekkel kiala-

kultak az országban a helyi fokozatos
felújító vágások (Sárvár Farkaserdõ, Ba-
kony, Sátorhegység). Ezek biológiai és
technikai vonatkozásait a kísérletekkel
kívánták tisztázni. Annak ellenére,
hogy a természetes, magról való erdõ-
felújítást hivatalos és magánszervek
hosszú évtizedek (legalább két évszá-
zad) óta szorgalmazták, és napjainkban
is egyaránt vezértémája a kutatásnak és
a gyakorlatnak, mégsem sikerült mind-
eddig a kívánt mértékben és minõség-
ben elterjeszteni.

A II. világháborúig végzett kutatások
között az alföldfásítási kísérleteket kü-
lön érdemes kiemelni. Az erdõterület
növelése és a faínség csökkentése és
nem kevésbé a homok- és a szikes tala-
jok hasznosítása, valamint a környezeti
tényezõk javítása miatt a fátlan alföld
erdõsítése az erdõben szegény ország-
ban elsõrendû feladat volt. Ezt szolgálta
az 1920-ban alapított kecskeméti ho-
mokfásítási kísérleti, és az 1924-ben ala-
pított püspökladányi kísérleti telep.

A fafajmegválasztás témája már a 19.
században is foglalkoztatta a magyaror-
szági szakembereket. Az „akáckérdés”
több, mint egy évszázada szolgál szak-
mai viták témájául. Bár nem õshonos
fafaj, megtelepítése után hamarosan
már nemzetközileg is „magyar fa”-ként
emlegették. A fafajpolitikai kérdések
között éppúgy, miként a kutatási témák
sorában, az ezredfordulón is központi
helyet foglal ez a jelentõs „hazai” fafaj.

Az erdõk fatermésének, az élõfakész-
let, a fanövedék alakulásának a megha-
tározása, ezek minõségének javítása,
mennyiségének gyérítések útján való
növelése már a 18-19. században is a ki-
emelt kérdések között szerepelt. A „Ko-
rán, gyakran, mérsékelten” elv fokoza-
tosan felváltotta a régebbi irányelveket,
amelyek értelmében csak az elszáradt,
beteg fákat termelték ki a gyérítések so-
rán, hogy a koronák záródása fennma-
radjon. A gyérítési kísérleteket fõleg né-
met mintára (Hartig, Heck, Kraft stb.)
Roth professzor vezetésével Magyaror-
szágon is elkezdték.

Fatermési kutatások keretében ha-
zai fatermési táblákat az elsõ világhá-
ború elõtt nem szerkesztettek. Hazánk-
ban a második világháborúig fõleg né-
met fatermési táblákat használtak. 1933-
ban Fekete Z. az Alföldön akác fatermé-
si próbaterületeket létesített, akácra és
tölgyre fatermési táblákat szerkesztett.
Ebben az idõszakban dolgozták ki a
mintaterületek felvételének és a fater-
mési, valamint a fatömeg-táblák szer-
kesztésének a metodikáját.

Az erdõvédelem kutatására az Erdé-
szeti Kutató Intézetnek nem volt szá-
mottevõ lehetõsége. Az Erdõmérnöki
Fõiskola illetékes tanszékei természete-
sen foglalkoztak az erdõvédelem átfo-
gó és részletkérdéseivel, amennyire ezt
idejük és az anyagi támogatás lehetõvé
tette.

A második világháborúig folytatott
magyarországi erdészeti kutatások
eredményei arányosak voltak ezen ku-
tatások támogatásának igen szerény
mértékével. A kutatásban alkalmazott
szakemberek buzgalma és hozzáértése
azonban sok esetben lehetõvé tette a
támogatásokat jóval meghaladó ered-
mények elérését.

A II. világháborús évek idején az er-
dészeti kutatás gyakorlatilag szünetelt.
Magyar Pál professzor törekedett a mi-
nimálisra zsugorodott elõfeltételeket
hasznosítani. A gyakorlat gondja abban
az idõben nem az erdõfejlesztés, a kuta-
tás támogatása és eredményeinek hasz-
nosítása volt. A háború súlyos károkat
okozott az erdõkben is. Ekkor csak az
lehetett a kutatás feladata, hogy a kísér-
letek dokumentumait mentse és a ko-
rábbiakat megõrizze.

Az ismertetett kutatási eredmények
és a gyakorlati tapasztalatok hasznosítá-
sára szélesebb körben akkor került sor,
ha az erdõtulajdonos érdekeinek a
megvalósulása, elsõsorban jövedelme
ezáltal kedvezõen alakult. Az érdekek,
a szakértelem, az erdészettel kapcsola-
tos jogszabályok betartása és még több
kisebb-nagyobb tényezõnek összhatá-
saként alakult a magyarországi erdõk
állapota, stabilitása, minõsége és pro-
duktivitása olyanná, amilyet a második
világháború után, mint örökséget vett át
a magyar erdésztársadalom, majd az er-
dészeti kutatás, hogy egy újabb idõsza-
kot indítson el gyökeresen megválto-
zott helyzetben a magyarországi erdõ-
gazdálkodás, a magyar erdészeti kuta-
tás és oktatás történetében. „A múlt
öröksége” sem az erdõk állapotát, sem
az erdészeti kutatás helyzetét tekintve
nem volt a jövõre nézve biztató. Az er-
dészeti kutatás szünetelt.

A második világháború utáni 
erdészeti kutatás

Az erdõk 90%-ának államosítása és le-
hetõség szerint egy tömbben való meg-
hagyása, feldarabolásuk meggátlása
nemcsak erdõgazdálkodási, hanem er-
dészeti kutatási szempontból is számos
elõnyt ígért. Erre a korábbi évtizedek-
ben Kaán Károly és Fekete Zoltán is
utalt, amikor az erdészeti kísérleteket

Kozma László
Magyar erdõk

Fenyõlombok és tölgyek, hársak
Zúgnak, zúgnak a magyar erdõk
És üzennek az elmúlásnak.

Hófelhõben viharzó sorsnak
Ezt üzenik a magyar erdõk:
Rügyeznek, élnek és dalolnak.

Törhetik barbár, vad csapások,
Mert megújul a magyar erdõ.
Eddig minden csapást kiállott.

És ezt zúgta a lombok zöldje:
A hegyeken át ezer karral,
Meghajló ággal fogjunk össze.

És nem ver le a vész, ha támad.
Ezt üzenik a magyar erdõk
Zöld levéllel a pusztításnak.

Kálváriás ösvényen járok
És hallgatom az erdõ hangját,
A megújuló imádságot.

S látom: míg bíbor sugarat szór
A bukó nap, a téli alkony, -
Hajtás fakad a holt avarból,
És madár kiált messze hangzón.
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szorgalmazva állást foglalt amellett,
hogy a hosszú idõtávot igénylõ erdé-
szeti kísérletek állami tulajdonú erdõk-
ben hozhatják meg a tõlük várt eredmé-
nyeket. A félreértések elkerülése végett
természetesen hangsúlyozzuk azt, hogy
az ígéretes helyzet sem a politikai, sem
társadalmi és más gazdasági tényezõkre
nem vonatkozott. Ennek értékelése
azonban nem a jelen írás feladata.

A második világháború súlyos káro-
kat okozó idõszakát követõen a Magyar
Állami Erdészeti Kutató Intézet két sop-
roni albérleti szobában kezdte el mûkö-
dését. A kezdeti fõ feladat az Intézet
megmentése volt. 1947 szeptemberé-
ben az Intézetet a Magyar Állami Erdõ-
gazdasági Üzemek Központjához he-
lyezték. Magyar Pál a Mûegyetem Er-
dõmérnöki Karán lett az erdõmûvelés-
tan professzora, helyét Bokor Rezsõ
foglalta el. A további feladat olyan ja-
vaslatok kidolgozása volt, amelyek a
háborús károk után segítenek a magyar
erdõgazdálkodást felvirágoztatni, az or-
szág faellátásának megoldását, a továb-
bi erdõpusztítás megakadályozását, új
csemetekertek létesítését és az erdei
munkásképzést. Kiemelt hangsúlyt fek-
tettek a gyakorlati munkára!

Az 1899-ben alapított „Erdészeti Kí-
sérletek” c. tudományos folyóiratot
1947-48-ban ismét megindították. Mint-
egy 60 külföldi folyóirattal léptek csere-
kapcsolatba. A mostoha kezdeti körül-
mények ellenére viszonylag gyors egy-
másutánban születtek meg az intézeti
munka eredményei.

Az erdészeti kutatás, a fõhivatású hazai
Erdészeti Kutató Intézet, valamint az erdé-
szeti felsõoktatás (Akadémia, Fõiskola,
Egyetem) között mindenkor gyümölcsö-
zõ volt a kapcsolat. Már az alapító okirat
kimondta, hogy: „A központi kísérleti állo-
más az erdõakadémia tanáraival és tanár-
segédeivel közvetlen érintkezésben áll…”
Az együttmûködésnek kedvezett az is,
hogy székhelyük a II. világháború végéig
azonos volt (Selmec, Sopron). 1892-ben a
selmeci erdészeti akadémia új épületében
kapott helyet a központi kísérleti állomás
is. Sopronban már önálló épülettel rendel-
kezett. Talán az erdészeti kutatás egészére
– még a harmadik évezred fordulójára is –
jellemzõ volt Vadas Jenõnek, az akadémia
tanárának és a kísérleti állomás egy sze-
mélyben volt vezetõjének a tragikuma:
Meg kellett érnie a tudományos kutatás la-
boratóriumainak, a hazai erdõségekben
létesített kísérleti területeinek az elveszté-
sét, az „Erdészeti Kísérletek” megszûné-
sét, amelynek az utolsó XX. évfolyama
1918-ban jelent meg, amelynek az ismé-

telt kiadására Fekete Zoltán javaslatára
1926-ban a fõiskola és a kutatóintézet kö-
zös tudományos folyóirataként kerülhe-
tett sor. Ezek a szomorú gondolatok rész-
ben ráillenek a harmadik évezred forduló-
jára – amikor az erdészeti kutatás történe-
tének egyik legsanyarúbb idõszakát érte
meg. A késõbbiekben erre részletesebben
még visszatérek.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
(ERTI) létesítése

1949. június 1-jén új korszak kezdõdött
az erdészeti kutatásban. 12 fõvel Buda-
pesten létesítették az Erdészeti Tudo-
mányos Intézetet, amelynek a soproni
Erdészeti Kutató Intézet képezte az
alapjait, amelynek a létszámát hamaro-
san 25 fõre emelték. Az új székhely
kedvezett a Fõhatósággal és a különbö-
zõ szervekkel való kapcsolatoknak. Né-
mileg megnehezítette a soproni székhe-
lyû Egyetemi Erdõmérnöki Karral való
együttmûködést.

Budapesten az ERTI gyors fejlõdés-
nek indult, munkatársai elismerést sze-
reztek a hazai erdészeti kutatásnak. A
háború utáni idõszak súlyos erdészeti
gondjait a gyakorlat centrikus kutatás
számottevõen segített megoldani. Ab-
ban az idõben az ország faellátása je-
lentette a háborús sebek begyógyítása
után a legjelentõsebb feladatot. Az elsõ
világháború elõtt még 60-70 millió
aranykorona volt az ország fakivitelének

az értéke, Trianon után viszont a fabe-
hozatal sajnálatosan 30-150 aranyko-
ronára emelkedett. A II. világháborút
követõen érthetõ, ha az ERTI-nek is ki-
emelt kötelezettsége volt a hazai erdõk
fatermésének a növelése. Az Intézet
dolgozói közremûködtek a nagy jelen-
tõségû 1040/1954. évi MT határozat ki-
dolgozásában, amelynek döntõ erdõ-
gazdaság fejlesztési hatása napjainkban
sem vitatható.

Az erdészet fejlesztésének nélkülöz-
hetetlen alapját, a jól képzett szakem-
berek mûködtetését az 1950-es évek-
ben meghatározó eredménnyel segítet-
ték elõ azok a szakmai utasítások (út-
mutatók), amelyek nagyobb részét az
ERTI kutatói állították össze. Ezeket az
1954-ben létrehozott Országos Erdésze-
ti Fõigazgatóság (OEF) adta ki és köte-
lezõen elõírta oktatásukat. A szakembe-
rek kötelesek voltak az utasításokból
elméleti és gyakorlati vizsgát tenni.

Az 1950-es évek folyamán az erdõ-
mûvelés a kutatás és a gyakorlat közép-
pontjába került. Korszakalkotó volt az
ország erdõgazdasági tájainak és tájcso-
portjainak a meghatározása (Babos I. és
tsai.). Erre épült a magyarországi táji er-
dõmûvelés, amely európai viszonylatban
is korszerû volt. Bevezetését szakköny-
vek sorozata (zöld könyvek) szolgálta,
amelyeket az ERTI kutatók irányításával
maguk a gyakorlati erdészek állítottak
össze, és amelyek tartalmának legna-

A világ legöregebb fája
Svédországban felfedezték a világ legöregebb élõ fáját, amely az utolsó jégkor-
szak végén vert gyökeret a tájon.

Az eredetileg 2004-ben felfedezett, de alaposabban csak most megvizsgált, a
felszín felett 4 méterre magasodó norvég lucfenyõ törzse és lombkoronája nem
túl öreg, szanaszét ágazó, terjedelmes gyökérrendszerének legöregebb részei
azonban már 9550 évesek, mondta el a kutatócsoportot vezetõ Leif Kullman, az
Umeå Egyetem botanikaprofesszora.

A fa Svédország középsõ részén, Dalarna megyében, magányosan áll egy vi-
szonylag kopár, sziklás területen, 910 méteres tengerszint feletti magasságban.

Hihetetlenül hosszú életének titka, hogy a fa felszín feletti része idõrõl idõre
megújul, mintegy újraklónozza magát, mondta el Kullman. A törzs 5-600 év után
elhal, ám ilyenkor a gyökérzetbõl mindig újabb törzs sarjad ki, amely tökéletes
klónja az eredetinek.

Korábban egy közel 5000 éves simatûjû szálkásfenyõ volt a csúcstartó az év-
gyûrûi alapján, a kelet-kaliforniai Fehér Hegységben (White Mountains).

Ennek a norvég lucfenyõnek az esetében azonban az évgyûrûk leszámolása nem
használható a kor meghatározására, hiszen egy-egy törzs csak 5-600 évig él. Ezért
nála most a gyökérzetbõl vett mintákat vizsgálták meg radiokarbonos (szénizotó-
pos) kormeghatározással, s így derült ki, hogy a legöregebb részek 9550 évesek.

Ennél jócskán idõsebb fák Svédország területén nem is létezhetnek, hiszen a
területet mintegy 11 ezer évvel ezelõttig – az utolsó jégkorszak végéig – vastag
jégpáncél borította, jegyezte meg Kullman. „A mostani felfedezést megelõzõen
egyébként úgy gondolták, hogy a fenyõk mintegy kétezer éve honosodtak meg
ezen a területen – tette hozzá. – Ezt a feltételezést most teljesen átírta a valóság.”

(National Geographic News nyomán az Élet és Tudomány)
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gyobb része napjainkban is helytálló.
Ezek a könyvek a harmadik évezred for-
dulóján már erdõtörténeti jelentõségûek
és nélkülözhetetlen szakirodalmi forrás-
munkák. Kiadásukat valóságos „szakmai
mozgalom” elõzte meg. Az erdõgazdasá-
gi központokban sorra kerülõ vitanapok
az erdõmûvelésre alapozott erdõgazdál-
kodás megújulását segítették elõ.

Az új erdõk telepítése, a meglévõk
belterjes és gazdaságos mûvelése indo-
kolta azt, hogy a kutatás és a gyakorlat
figyelme egyre nagyobb mértékben for-
dult a fatermesztési (termelési) techno-
lógiák fejlesztésének biológiai vonatko-
zásai, valamint az erdei munkák gépesí-
tése, az erdõk feltárása, a termelés gaz-
daságosságának vizsgálata és nem utol-
só sorban a vadgazdálkodás felé. A ku-
tatási eredményeknek is köszönhetõ,
hogy az erdészetben elõször a mûvelet,
majd a folyamat gépesítése gyorsan ter-
jedt. A fatermesztés racionalizálása ér-
dekében széles körû kutatások folytak,
a fakitermelés gyors ütemû gépesítésé-
vel az egyre nagyobb munkaerõhiányt
sikerült úgy pótolni, hogy a kitermelt
famennyiség folyamatosan emelkedett.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
(ERTI) és elõdei (Erdészeti Kutató Állo-
más stb.) alapítási céljainak megfelelõen
(1897/98) mindenkor kiemelt figyelmet
szenteltek az elért kutatási eredmények
közzétételének és gyakorlati hasznosítá-
sának. A II. világháború után az „Erdé-
szeti Kísérletek” utódaként jelent meg az
„Erdészeti Kutatások” címû ERTI kiad-
vány és az Országos Erdészeti Egyesület
szakfolyóirata, „Az Erdõ”, amely az Erdé-
szeti Lapok folytatása volt. Erdészeti
szakkönyvek sora foglalta össze az erdé-
szettudomány újabb eredményeit.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc leverése az erdészeti kutatás terüle-
tén is jelentõs veszteségeket okozott.
Számos kiváló kutató, oktató, szakem-
ber, egyetemi hallgató távozott külföldre.
Õk a kezdeti nehézségek után elismerés-
re méltóan helytálltak a választott új ha-
zában. Egyetemi oktatóinkat és erdõmér-
nökeinket külföldön is nagyra becsülték.
Új kutatási eredményeket értek el és hoz-
zájárultak nemzetközi szinten is az erdé-
szet fejlesztéséhez.

Az itthon maradt erdész szakemberek,
kutatók és oktatók szakmaszeretete és el-
hivatottsága döntõen járult hozzá ahhoz,
hogy az 1956-ot követõ évtizedekben az
erdészeti kutatás fejlesztése olyan mérté-
kû volt, amilyenre sem azelõtt, sem a har-
madik évezred fordulóján nem volt pél-
da. A kutatók nem az akkori politikai
rendszert támogatták, hanem meggyõzõ-

désük szerint a hazai erdészet (erdõk)
fejlesztését kívánták felgyorsítani abban
a reményben, hogy „jõni fog, mert jõni
kell egy jobb kor” – amelynek a meg-
alapozását az erdõk is elõsegítik.

Az 1960-1990 közötti három évtize-
det a hazai erdészeti kutatás „aranyko-
rának” is szokták nevezni, amikor a ku-
tatás szakmai és anyagi támogatása
rendkívül kedvezõ volt. Az 1990-es
évek folyamán és ezeket követõen nap-
jainkig a „leépítés”, a pénzügyi támoga-
tások és ezzel együtt a létszám csök-
kentése a 21. század elsõ évtizedében is
folytatódott. Az ERTI-nek az 1960-1980-
as években volt mintegy 400 fõs létszá-
mát 100 fõ körülire csökkentették. A tu-
dományos minõsítéssel rendelkezõ ku-
tatók aránya is a korábbinak az 1/3-ára
csökkent. Mindezek ellenére az ERTI és
az erdészeti felsõoktatás közötti együtt-
mûködés kedvezõen alakult. Az egye-
temi oktatók jelentõs része az ERTI
1949. évi budapesti székhelyû alapítása
után is az Intézetbõl került az egyetemi
katedrára. Közülük csak néhányat eme-
lünk ki, úgymint: Roller Kálmán, Tuskó
Ferenc, Sziklai Oszkár, Magyar János,
Magyar Pál, Májer Antal, Gál János.

Az említett politikai, gazdasági, tár-
sadalmi viszonyok között, az idõnkénti
súlyos gondok ellenére számos hazai és
nemzetközi vonatkozásban elismert ku-
tatási eredmény született. Ezek részle-
tes ismertetése a különbözõ publikáci-
ókban megtalálható: Erdészeti Kutatá-
sok, Az Erdõ, Erdészettudományi Köz-
lemények, Erdészeti Lapok stb. Átfogó
kutatási eredményeket fõleg a hatéko-
nyan együttmûködõ kutatócsoportok
(tudományos iskolák) értek el. Közülük
a témakörükkel jelölve a következõket
emeljük ki: Erdészeti növénynemesítés
(genetika), szaporítóanyagtermelés, Az
ökológiai tényezõk vizsgálata, Termõ-
hely-feltárás és értékelés (osztályozás),
Az állományalkotó fafajok termõhely-
igénye, erdõfelújítás és telepítés, erdõ-
nevelés, faállományszerkezet- és fater-
méstan, Erdõvédelem, Erdei munkák,
Erdészeti üzemek szervezése, gépesíté-
se, Erdészeti ökonómia, Jóléti erdõgaz-
dálkodás.

Közel két évtizede, az ERTI-ben tör-
tént leépítések következtében, az erdei
munkák gépesítésének, a munka és az
üzemszervezés, valamint a jóléti erdõ-
gazdálkodás (erdõesztétika, üdülés, tu-
rizmus stb.) kutatása megszûnt.

A legnagyobb veszteség többek kö-
zött az erdõfelújítási, nevelési, faál-
lomány-szerkezeti és fatermési kutatáso-
kat érte. A 20. század második felében,

fõleg 1961 után kezdett és kiépített orszá-
gos hosszú lejáratú kísérleti hálózatnak
mintegy 3000 db, minimálisan 1000
m2/db kísérleti parcellájának további
fenntartása vált kérdésessé, kilátástalan-
ná. Azok a kutatások, amelyek ezeken a
területeken mintegy 30, éven át folytak,
szolgáltatták az alapadatokat az új hazai
fatömeg- és fatermési táblákhoz és a
nemzetközileg is kidolgozott és szer-
kesztett erdõnevelési modellekhez.

Az 1989-90. évi politikai rendszervál-
tás után a kutatási pályázatok (OTKA
stb.), valamint a különbözõ kutatási meg-
rendelések, minisztériumi megbízások
teljesítése útján sikerült az Intézet mûkö-
dését fenntartani. Az elõbbiekben emlí-
tett leépítések még az ezredfordulón is
jellemezték a korábban kialakult nehéz
helyzetet. A különbözõ témák súlya és
mûvelésének mértéke is módosult. A
gyakorlatot közvetlenül érintõ alkalma-
zott kutatásokkal szemben jelentõs volt
az alapkutatási témák száma és súlya. Az
ökológiai, a környezet- és természetvé-
delmi és fõleg az erdõvédelmi vonatko-
zású kutatásokkal szemben növekedett
jelentõsen az igény. A klímaváltozás, az
erdõk szénelnyelõ szerepe és szerves-
anyag-produkciója, az elegyes faállo-
mányok szerkezetének elemzése, a ré-
gebben ismert és újonnan jelentkezõ
károk és károsítások megelõzésének, va-
lamint leküzdésének kutatása a szeré-
nyebb elõfeltételek ellenére is számotte-
võ eredménnyel járt.

A jövõt illetõen is arra törekszik az
Erdészeti Tudományos Intézet, hogy a
NYME Erdõmérnöki Karával, az erdé-
szeti gyakorlattal való együttmûködés
elõnyeit is hasznosítva eredményesek
legyenek az erdészeti nemesítési, az
ökológiai, az erdõmûvelési és fatermés-
tani, az ültetvényszerû fatermesztési, az
erdõvédelmi, valamint az erdészeti gaz-
daságtani kutatások.

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az
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A Veres-erdõ (Vereš) Szlovákiában, a
Gömöri-medence északi peremén a Rima
folyó egyik mellék-vízfolyása, a Balog-
folyócska teraszán található, Nagybalog
zömében ma is magyarok, lakta község
közelében. A terület a Kárpát-medencét
alkotó két nagy flóratartomány, a Pan-
nonicum északi részén, a Carpaticum
közelében fekszik. Az erdõ neve tagad-
hatatlanul magyar eredetre utal. Való-
színû, hogy egy Veres nevezetû ember
tulajdona lehetett. A maradványerdõ egy
lapos széles völgyközi háton 220 m–240
m tengerszint feletti magasságban tenyé-
szik. A Veres-erdõben jól tanulmány-
ozható a Gömöri-medence barna erdõta-
lajain kialakult gyertyános-kocsányos töl-
gyes (Querco robiri-Carpinetum) erdõtár-
sulás. Bár nem õserdõ, de õsi fákból álló
erdõ, az tagadhatatlan. A legnagyobb töl-
gyfák méretük alapján akár 500-600
évesek is lehetnek. A 11 ha kiterjedésû
Veres-erdõ 1974-tõl védett. A tölgyek
átlagmagassága eléri a 20 métert. Régen a
fák odvaiban szalakóták fészkeltek, ma
légykapók és harkályok tanyáznak
üregeiben. A Törött odvas vagy a Nagy
odvas barlangszerû odvaiban pedig akár
egy ember is elférne. A környéken
gyakran látható a fokozottan védett, Euró-
pa-szerte ritka fekete gólya, békászó sas,
parlagi sas és szirti sas is. A Veres-erdõ itt
bemutatott egyedi fáinak bármelyikén a
fatermelésre berendezkedett erdõk min-
den fahibái tanulmányozhatók. Az élõ fán
keletkezhetõ összes alaki, szöveti,
szerkezeti, valamint biotikus és abiotikus
károsítók egész arzenálja megtalálható
akár egyetlen példányon. Igaz, hogy a
Veres-erdõ fái nem fatermelés, hanem a
védelem és a közjólét érdekében állnak,
ezért ezeket a fahibákat tulajdonképpen
nem is biztos, hogy hibáknak kéne tekin-
tenünk. 

A Veres-erdõ matuzsálemeit a Pro
Silva szemlélet értelmében mint egye-
deket kezeltem, és névvel ellátva mu-
tatom be. A két 600 cm-t, és öt 500 cm-t
meghaladó mellmagassági kerülettel ren-
delkezõ kocsányos tölgyet és egy egyedi
gyertyánt. Az itt bemutatott böhönc fák
alakja, habitusa, kinézete arról árulkodik,
hogy valaha egy makkoló, delelõ, jól fel-
lazított õsi erdõ fáiként szabadon álltak.
Ma egy spontán újraerdõsülési folyamat
részeként ismét zárt állásba kerültek. 

Veres óriás (Quercus robur)
Hatalmas törzskerülettel rendelkezõ,

még mindig élõ óriási kocsányos tölgy. A

törzs kérge csigavonalban meg van
csavarodva. A szabálytalan rostlefutásból
származó összes fahiba élõben tanul-
mányozható rajta. A gyökfõ felett, egy
peremszerû részén 1 m szélességben
megvastagodott, 860 cm-es kerületet
lehet mérni, felette mellmagasságban 710
cm. Dudorokkal, golyvákkal, taplókkal,
mohákkal fedett teste 3-3,5 m magasság-
ban ujjszerûen 3 nagy oldalágra bomlik.
Majd ezekbõl további, a deréknál is
vastagabb oldalágak sarjadnak. A fa dár-
daszerûen felmeredezõ oldalsó ágai már
elhaltak, de a középsõ nagy, mondhatni
törzság még él. A vaddisznók mély
árokrendszert túrtak köré. A fa most
erdõsült környezetben van, és méreteibõl
valószínûsíthetjük, hogy a Veres-erdõ
legõsibb egyede. A fa méretébõl korát
akár 500-600 évre is becsülhetjük.
Közvetlen mellette egy 420 cm-es tölgy.
Nem messze egy kiszáradt hatalmas, teljes
kéregvesztés után is még 605 cm kerület-
tel rendelkezõ tölgyfa, az ún. Meztelen
óriás. A Nagy odvas, a Bástya tölgy, a Les
tölgy, Hárs tölgy, a Molett és a Törött
odvas 500 cm feletti törzskerületû, hatal-
mas kocsányos tölgyek.

Meztelen óriás (Quercus robur)
A fa már nem él, de mint hatalmas

szobor még áll erõs „talapzatán”, pedig
a környék vaddisznói a nyomokból ítél-
ve alatta szoktak egymásnak randevút
adni. A hatalmas törzs teljes kéreghiá-
nya valósággal, lemeztelenítette, de
még így is 605 cm mellmagassági kerü-

lettettel rendelkezik, gyökfõben pedig
650 cm. Valószínû a kéreg, legalább 1
m-rel biztos, hogy gyarapította volna a
körméretét, ezért szerintem a mérete az
50 m-re lévõ Veres óriáshoz volt hason-
latos. Az itt lévõ õserdõmaradvány
egyik legnagyobb, ha nem a legna-
gyobb fája lehetett. A böhöncös törzs 3
m magasan 4 nagy ágra bomlott, mely-
bõl kettõ még hatalmas nyársként me-
red az ég felé. A vaddisznók, mint emlí-
tettem, hatalmas vizes árkot ástak köré,
õk is gyöngítve az amúgy is elhalt, de
masszív testét. A fa a lapos hegyhát te-
tején található. (A képen jól látszik,
hogy a közel 2 m-es kerékpárom hogy
aránylik a fa átmérõjéhez. A Veres óriás
még ennél is nagyobb)

Nagy odvas (Quercus robur)
Hatalmas kocsányos tölgy 515 cm

mellmagassági törzskerülettel, a Mez-
telen óriástól 20 m-re. Valamikor 4
nagy fõága volt, mely a földtõl mérve 3
m magasan bontotta szét a törzset. Eb-

bõl két nagy ág még él, kettõ viszont
kitörve a földön hever, így ad betekin-
tést a fa törzsének hatalmas odvas ré-
szébe. A kikorhadt belsejébe egy em-
ber vígan elférne. Most csak méhek,
darazsak és hangyák vették birtokuk-
ba. Az ágak kitört odvában örvös légy-
kapó fészkel, az oldalát mohaszõnyeg
borítja. A fa mellett vadrózsa, gyertyán
és a közelében egy erdei fenyõtelepí-
tés található. 

Bástya tölgy (Quercus robur)
Hatalmas gúlaszerû tõvastagodott,

erõsen sudarlós törzsû példány a Veres
óriástól 30 m távolságra. A törzse lefelé
egyenletesen vastagodik, úgyhogy 130
cm-es magaságban 560 cm, de gyökfõ-
ben már eléri a 720 cm-es kerületet. A
törzs egészséges kéreghiányosság
nincs, csupán a gyökfõben van egy
odúszerû bejárat. Gúlaszerû teste hét
méter magasságban két nagy villaszerû

A Veres-erdõ százados fái 
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ágra bomlik a. Az alsó ágak szárazak, a
fa felsõ részei még szép lombot hajtot-
tak. Az erdõ egyik legmagasabb, 26 m-
es példánya.

Hárs tölgy (Quercus robur)
Kiszáradt nagy kéreghiányaival is el-

éri az 500 cm-es kerületet, kéreggel bi-
zonyosan közel lehetett a 600 cm törzs-
kerülethez. A fa négy oldalágából há-
rom még kopjafaként meredezik a ki-
száradt hordószerû törzsbõl az ég felé.
A kiszakadt oldalágon keresztül feltárul
a hatalmas odvas belsõ. A fa már nem
él, fiatal nagylevelû hárs (Tilia platy-
phyllos) gyûrûben áll, ezért kapta tõlem
a Hárs tölgy nevet.

Les tölgy (Quercus robur)
Az 560 cm mellmagassági törzskerü-

letû törzs 4 m magasságban 4 nagy ol-
dalágat növesztett, melybõl az egyik
vízszintesen áll és vadászoknak is adha-
tott volna egy kényelmes leshelyet. Ez a
példány is a sudarlósság iskolapéldája,
a tõvastagodott törzse gyökfõben már
710 cm törzskerülettel rendelkezik. A
tölgyóriás már haldoklik, de 2007-ben
még több ága is kihajtott. Ez is a Veres
óriás és a Bástya tölgy, Hárs tölgy kör-
nyezetében található.

Molett (Quercus robur)
A fa egy jól tartott faros menyecské-

hez hasonlítható, 510 cm-re keskenye-
dõ csípõvel, szépen fejlett tomporral.
A törzs földtõl mérve 2,5 m magasság-
ban karcsúsodik és valamikor négy
nagy oldalágnak is adott helyet, mely-
bõl ma már csak egy, a középsõ mere-
dezik az ég felé. A kitört ágak helyén
betekinthetünk a fa odvasodó testébe.
A közelében van egy 450 cm-es és egy
440 cm-es szép deli viruló 200-250
éves társuk is. Az õserdei környezet-
ben a valamikori maradvány õsi erdõ
fái láthatók.

Törött odvas (Quercus robur)
Valaha 3 nagy oldalága volt, az elága-

zások alatt még így, félig kéregvesztetten
is 510 cm-t lehet mérni. A fa már nem él.
A kitört egyik ág helyén hatalmas odú,
egy ember ebben is elférne. Görcsös du-
doros golyvás, elszáradt, elhalt testében
fakopáncsok és légykapók költenek. A
törzs alsó részérõl már szinte az összes
kéreg levált. A két megmaradt ágtörzs át-
mérõi 410 cm és 230 cm. Közvetlen mel-
lette, egy 3 ágú 440 cm-es szép egészsé-
ges óriás, melynek repedezett kérge
cserfa külsõt kölcsönöz a robusztus ko-
csányos tölgynek.

Váza (Carpinus betulus) 
A Veres-erdõ gyertyános tölgyesé-

nek legnagyobb és legidõsebb gyer-
tyánja. Korban nem versenyezhet a Ve-
res óriással és társaival, de tekintélyes

méretei, és nem utolsósorban formája
mindenképpen néven nevezhetõ, az
erdõ gyertyán polipja. A gyertyán alsó
része korsószerûen hasas, majd 1 m
magasságban derékszerûen összeszû-
kül, hogy egy polip karjaihoz hasonla-
tosan szertetágazzon. A mellmagassági
körmérete a szûkületben mérve 340
cm, míg a tõben 450 cm. A fa középsõ
része vázaszerûen  teljesen kikorhadt,
és a törzsbõl mint a vázából a virágok,
úgy állnak ki. A gyertyánnak 8 egészsé-
ges virágszálhoz hasonlatos törzsága
van. A törzs alsó részén a gyökfõ felett
van egy nagy mohával fedett dudor. A
közelében sisegõ füzikék fészkelnek,
Nagyon érdekes és látványos fa. A
mondák százágú fájának valami ehhez

hasonlatos fa kellett, hogy legyen az ih-
letõje. A közelében van még egy 200
cm és egy 220 cm kerületû szép nagy
gyertyán is. A közvetlen közelében
nincsenek nagy kocsányos tölgyek, a
legközelebbi 200 m-re, egy 410 cm-es
kerületû.

A Veres-erdõ szabadon látogatható,
Nagybalog községtõl nyugatra 1 km tá-
volságra fekszik. A faluban van egy VII.
századi Wesselényi kastély is, melyet
egy angolpark vesz körül sok idõs
egyedi fával, ma szociális otthonként
mûködik. A falu felett található az 1323-
as oklevelekben már említett Balogi-vár
romja, de ez most egy bekerített vadas-
kert területére esik ezért csak enge-
déllyel látogatható. A községtõl északra
1 km-re található a Balog-folyó felduz-
zasztásával keletkezett Meleghegyi-víz-
tároló, mellette a Kis-vadaskert (Malá
Obora) nevezetû 52 hektáros védett ko-
csányos tölgyes erdõfoltja, négy hiko-
ridió (Carya) fajjal fûszerezve.

A Veres-erdõ a Bánréve melletti régi
határátkelõtõl északra 28 km-re, Rima-
szombattól pedig keletre 10 km-re talál-
ható. Könnyû kényelmes, járható terep,
de egy turistatérkép (Bodvianska
pahorkatina, Rimavská kotlina 1: 50 000)
nagyban megkönnyítheti tájékozódá-
sunkat.

Kép és szöveg: Katona Csaba

Fekete Gábor-Varga Zoltán
(szerk.): Magyarország tájainak

növényzete és állatvilága

Pompás könyvet vehet kezébe az, aki
belelapoz az olvasmányos, de mindig
szakszerû szöveggel, gyönyörû termé-
szetfelvételekkel telített, az MTA Társa-
dalomkutató Központ által kiadott
könyvbe. Számos szerzõ, köztük több
erdész készítette mû Zólyomi Bálint-
nak, a kiváló növényökológusnak 90.
születésnapját kívánta ezzel megtisztel-
ni. Fájdalom, hogy a jubiláns ezt a for-
dulónapot már nem érte meg.

Zólyomi az a növénycönológus volt,
aki a hazai növénytársulásoknak nem-
csak növényi összetételét vizsgálta, ha-
nem megjelenésük okát, ökológiai hát-
terét is kereste. Ezzel a szemléletével
túltett egykori mesterén, Soó Rezsõn is.

Ez a szemlélet megegyezik a korszerû
erdész-szemlélettel, ezért a most megje-
lent kötetbõl mi is sokat tanulhatunk. Az

ismertetett mû több, eddig hasonló tárgy-
körben megjelent könyvön is túltesz, mi-
vel a hazai növényvilágon kívül állattani
érdekességeit, ritkaságait is bemutatja.

Az elõszót az MTA korábbi elnöke,
Glatz Ferenc írta, ebben az ember, nö-
vény, állat kapcsolata kapja a hang-
súlyt. Ezután növényföldrajzi áttekintést
olvashatunk, majd a Kárpát-medence
faunatörténetével, állatföldrajzával is-
merkedhetünk. Ezt követik hazánk
nagytájainak növényvilágát bemutató
fejezetek. Külön fejezet foglalkozik az
elõrejelzett klímaváltozás és a magyar
erdõtakaró sorsa közötti kapcsolattal.

Nehéz lenne a munka minden érde-
kességét felsorolnunk, ezért röviden csak
annyit, hogy ez a mû a hazai természetku-
tatás kiváló összegzése, szintézise a Soó
Rezsõ és Zólyomi Bálint alapvetésével in-
dított táji természetfeltáró munkáknak.
Ajánljuk az erdõgazdálkodás biológiai ol-
dalával foglalkozó pályatársaink kezébe.

(Ref.: Dr. Szodfridt István)

Könyvismertetés
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Mármint az erdõ… A két fo-
galom körül az utóbbi
idõkben számottevõ esz-
mecserék, viták folynak
szakmai berkekben. Ez a
disputa jelentõs állomásá-
hoz érkezett ez év októbe-
rében, amikor is Bartha
Dénes, az erdõ-természe-
tesség hazai ügyének egyik
kiemelkedõ szakértõje és
szószólója sikerrel védte
meg e témakörben írott
akadémiai doktori értekezését. A nyil-
vános vitaülést élénk érdeklõdés és
élénk szakmai vita jellemezte. Vita ide,
vita oda, az azért egyértelmûen kivilág-
lott, hogy a természetesség jóval több,
mint az õshonos fafajok jelenléte, és a
fenntarthatóság sem fedhetõ le azzal,
hogy az ország erdõterülete növekszik,
és az évenkénti fakitermelés kevesebb,
mint az éves növedék. Én magam két

pohár jó vörösbor közis-
merten önbizalmat növelõ
hatása után sem vállalnám,
hogy ezt a kérdést megvá-
laszoljam. A magabiztos
válasz helyett inkább egy
képzeletbeli közvélemény
kutatást folytatok le né-
hány erdõlakó körében. 

Ha a havasi cincért kér-
deznénk, hogy mi a termé-
szetes és fenntartható, nyil-
ván azt mondaná, hogy az

idõs, pusztuló bükkfák a természetesek,
hiszen az õ lárvái leginkább abban fej-
lõdnek. A szarvasbogár, a nagy hõscin-
cér az öreg tölgyekre esküsznek, a har-
kály, a denevér a baglyok, a pele, a nyest
is hasonlóan nyilatkoznak, hiszen fák
odvaiban bújnak meg, illetve ezekben
nevelik utódaikat. A kétéltûek és a hüllõk
a földön fekvõ törzseket is fontosnak
tartják, mert az alatt tudnak megbújni. A

kis apolló lepkének azok az erdõk a ter-
mészetesek, ahol a keltike tenyészik. Az
éjjeli nagy pávaszem a vadgyümölcsök
jelenlétére szavaz, a nagy színjátszó lep-
ke a kecskefûzre, a nagy rókalepke a rez-
gõnyárra. A boroszlánmoly számára a
farkasboroszlán hiánya a természetelle-
nes és fenntarthatatlan. Szóval az már
biztos, hogy nagyon sokféle természetes-
ség és fenntarthatóság létezik. Hát hol itt
az igazság, kinek higgyünk?

Ha komolyan akarjuk és tudjuk is ven-
ni a „közvélemény kutatás”” eredményét,
akkor gyorsan ráébredünk, hogy csak az
a természetes és az a fenntartható, ami a
harkálynak, a denevérnek, a cincérnek
és a nagy színjátszó lepkének (a sort
hosszan lehetne folytatni) természetes és
fenntartható. Ne higgyük azonban, hogy
az erdõlakók által megfogalmazott elvá-
rások nem egyeztethetõk össze az erdõ-
gazdálkodással. Sok, elterjedt hiedelem-
mel ellentétben a természetesség nem
zárja ki a fatermesztést sem. Sõt (és ezen
a ponton kibújik belõlem az erdõvédel-
memmel foglalkozó kutató), a természe-
tesség erõsíti az erdõ immunrendszerét,
ezzel pedig csökkenti a különbözõ
biotikus és abiotikus kalamitások kocká-
zatát is. Azaz magának a fatermesztésnek
a biztonságát is növeli. Az igazi kihívás
tehát az erdei „õslakók”, a természetvé-
delem és erdõgazdálkodó által is elfo-
gadható közös út keresése. Meggyõzõ-
désem, hogy van ilyen! 

Csóka György
* * *

A „Cincér” a Duna-Ipoly Nemzeti
Park hírlevele. A 3. évfolyam 4. számá-
ban nagy örömmel fedezhetjük fel dr.
Csóka György, friss Bedõ-díjas erdõ-
mérnök írását. A szerzõnek, a Nemzeti
Park Tanács tagjának gondolatait
megosztjuk lapunk olvasóival.

Természetes és fenntartható

Nagy hôscincér (Cerambyx cerdo) – aki a tölgy matuzsálemekre szavaz

Kiskunsági
Erdész
Igényes kivitelben jelent meg az OEE
Helyi Csoportjának nyolcoldalas kiad-
ványa, a KEFAG Zrt. támogatásával. Az
éves periodika színes képanyaggal il-
lusztráltan mutatja be a térség szakem-
bereit, nyugdíjasokat, és aktívakat egy-
aránt. Kiss Béla vezérigazgató, a Helyi
Csoport elnöke és Koczka Zoltán a He-
lyi Csoport titkára az elmúlt év jelentõ-

sebb eseményeirõl számoltak be. A fe-
lejthetetlen Vándorgyûlést filmszerûen
idézik az újságot gazdagon illusztráló
képkockák. 

Madarak és
Fák Napja
2000 példányban látott napvilágot a
NyME Apáczai Csere János kar Neve-
léstudományi Intézetének a „Termé-

szetbarát” címû újságja, melynek meg-
jelenését a Kisalföldi Erdõgazdaság
Zrt. támogatja. A Kovátsné dr. habil
Németh Mária felelõs szerkesztõ veze-
tésével a kiadványban olvashatunk fo-
tópályázatról, a Ravazdi Erdei Iskola
oktatóközpontban zajlott rendezvé-
nyekrõl, gyógynövényekrõl és a Né-
meth Mária által az elmúlt évben kez-
deményezett Madarak és Fák napja
megújításáról, valamint felhívást a kul-
lancsról és a vele kapcsolatos tenniva-
lókról.

Pápai Gábor
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Az Európai Uniós csatlakozással új
pénzügyi források nyíltak meg a termé-
szetvédelem és azon belül kerecsensó-
lyom-védelem számára is. Az EU LIFE
Nature prog-
ramja 2006 ok-
tóberétõl 4
éven keresztül
több mint 400
millió forinttal tá-
mogatja a szlovák
partnerekkel közös; „A
kerecsensólyom védelme
a Kárpát-medencében” címû
projektet. A programban résztve-
võ 16 partner munkáját a kedvezmé-
nyezett Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság (BNPI) fogja össze.

A kerecsensólyom – amely a közhie-
delem szerint azonos a mondabeli tu-
rullal – az eurázsiai sztyeppzóna kiter-
jedt füves síkságainak jellemzõ ragado-
zómadár-faja. Az egyetlen olyan raga-
dozó madarunk, amely fontos szerepet
játszott a magyarság hitvilágában.
Ausztria keleti vidékétõl Kínáig fordul
elõ. A kerecsensólyom világállományát
a 2003-ban történt felmérések alapján
3600 – 4260 párra becsülték, ebbõl az
európai állományt, kb. 580-680 pár. Az
ázsiai állományok azonban az élõhe-
lyek megváltozása, az áramütés okozta
pusztítás és a kereskedelmi célú befo-
gás miatt folyamatosan és drasztikusan
csökkenek. Az európai állomány jelen-
tõs része Magyarországon él, ezért
nagyrészt a mi felelõsségünk a faj meg-
õrzése a kontinensen.

Monogám madár, egy életre választ

párt magának. A párok költési idõsza-
kon kívül is összetartanak. Fészket nem
építenek, elsõsorban más ragadozó ma-
darak elhagyott fészkét foglalják el.
Leggyakoribb zsákmányállata az ürge,
seregély és a galambfélék.

Hazánk területén egykor valószínû-
leg több száz pár költhetett, de pontos

adatokkal nem rendelkezünk. A ke-
recsensólyom-állomány a raga-

dozó madarak korábbi álta-
l á n o s
i r tása ,
t o j á s -

gyûj-

tés, a
fiókák ki-
szedése, illetve
a különbözõ növény-
és rovarirtó szerek túlzott haszná-
lata következtében, drasztikusan csök-
kent. Mélypontját a 1970-es évek elején
érte el, ekkor a hazai állományt 13-30
párra becsülték. Akkoriban még az is-
mert párok költése a különbözõ embe-
ri kártevések hatására gyakran meghiú-
sult, ami súlyosan veszélyeztette a ma-
radék kis állományt.

A kerecsensólyom-védelem a Ma-
gyar Madártani Egyesület (MME) 1974-
es megalakulásával vette kezdetét, és az
eltelt 30 év védelmi erõfeszítéseinek ha-
tására az állomány fokozatosan növe-
kedett. 

Az Európai Únió LIFE-Nature prog-
ramjának támogatása lehetõvé tette – az
összes hazai nemzeti park bekapcsoló-
dásával – egyrészt a már eddig is alkal-
mazott védelmi gyakorlat jelentõs mér-
tékû kibõvítését, másrészt olyan új eljá-
rások alkalmazását, mint például a mû-
holdas nyomkövetés, amelyre eddig so-
hasem volt elegendõ pénz. 

A program keretében az elmúlt év-
ben 10 fiatal kerecsensólyomra került
mûholdkövetõ jeladó. Ennek révén
máris nagyon sok hasznos információ-
hoz jutottunk, amelyek egyrészt meg-
erõsítették korábbi feltevéseinket, illet-
ve sok új információhoz juttattak ben-
nünket, melyek segítségével javíthatjuk
a védelmi munka hatékonyságát.

Bebizonyosodott például, hogy a fia-
tal madarak bebarangolják az egész
Kárpát-medencét, sõt annak határaitól

messze esõ területeket is. Két-három
óra alatt képesek 130 km-re is elrepül-
ni. Kiderült, hogy mindig azokon a he-
lyeken tartózkodtak hosszabban, ahol
pocok- vagy hörcsöggradáció volt,
vagy ahol még az ürge elõfordult. Volt
olyan pocoktól hemzsegõ lucernatábla
Magyarországon, ahol az egyik jeladós
madarunkat követve az MME munka-
társai 11 pocokra vadászó kerecsen-
sólymot számláltak össze.

Lehel nevû madarunk Szerbiában a
belgrádi repülõtér közelében a renge-
teg pocokra vadászó szürke gémektõl
és vörös vércséktõl elvett pockokon vé-
szelte át a telet. A kisalföldi Barnabás és

a Hevesi síkról származó Zsu-
zsi Szicíliában te-

lelt át. Barna-
bás Szicíliá-

ból hazatérve
gyakor l a t i l ag

csak átrepült Ma-
gyarországon, majd Lengyelországban
egy nagy kört leírva Fehéroroszország
felé távozott.

Az Afrikába átrepült Viki és Emese ne-
vû madaraink azonban megérkezésük
után röviddel eltûntek Líbia partjainál.

A program keretében az idén Ma-
gyarországon újabb 17, Szlovákiában
pedig 3 fiatal madárra kerül jeladó.
2009-ben további 10+3 jeladó felszere-
lése várható.

A program további fontos elemei:
– A gazdálkodási módszerek és az

agrártámogatások összehangolása a ke-
recsensólyom élõhely-igényével:

Ennek keretében Magyarországon

Kerecsensólyom-védelem az Európai
Unió támogatásával

János, egy öreg hím, adóval felszerelve Villanyoszlop-szigetelés
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három 40 km2 mintaterületen évente
légifényképezésen alapuló vegetáció-
térképezés történik. A mintaterület
mindegyikén egy-egy költõpár hím
egyedére jeladó került. A mintaterüle-
ten a vegetáció, az agrártámogatások,
a madarak élõhely-választása és zsák-
mányállat-vizsgálat összefüggései
alapján kívánunk javaslatot tenni az
agrártámogatások esetleges finomítá-
sára.

– Ürgetelepítés és az ürgés élõhelyek
optimális kezelésének megválasztása:

A repülõtereken veszélyforrásnak te-
kintett több ezer ürge áttelepítése a
nemzeti parkok kezelésében lévõ po-
tenciális élõhelyekre.

– Költõládák kihelyezése:
A projekt keretében folytatódik a mes-

terséges költõládák kihelyezése, mivel a
kerecsensólyom nem rak fészket, és az ál-
tala elfoglalt, más madarak által felhagyott
fészkek gyakran leszakadnak a költés
alatt. Egy új típusú zárt alumínium láda ke-
rült megtervezésre a magasfeszültségû
távvezeték-oszlopokra. Az elsõ évben ki-
helyezett ládákat a kerecsensólymok sok
helyen elõszeretettel máris elfoglalták.

– Veszélyes középfeszültségû oszlo-
pok szigeteltetése: 

A projekt keretében nagyságrenddel
nagyobb mértékben folytatódik a ve-
szélyes középfeszültségû oszlopok szi-
getelése is.

– A monitoring tevékenység révén
követjük nyomon az állomány növeke-
dését és területi eloszlását. 

A program befejeztével, reményeink
szerint, emelkedik a Kárpát-medencei
kerecsensólyom-állomány, és növek-
szik az elterjedési területe is. Megismer-
jük az állományváltozás egyes ország-
részek közötti tendenciáit és sajátossá-
gait, a faj biológiáját és a veszélyeztetõ
tényezõket. 

A kerecsensólyomról és védelmérõl
a www.kerecsensolyom.mme.hu honla-
pon találhatók bõvebb információk. 

Bagyura János, Fidlóczky József
Szitta Tamás, Prommer Mátyás

A SEFAG Zrt. „Természetkímélõ és haté-
konyságnövelõ fahasználati technológi-
ák” címû nyertes pályázatának köszön-
hetõen jelentõs anyagi források álltak
rendelkezésre az elmúlt években a gép-
park és a technológiák korszerûsítésére a
fahasználati ágazatban. 

A pályázat záró tenderében az egyik,
a szántódi erdészetnél foglalkoztatott vál-
lalkozó is sikerrel járt, és tartós bérleti
konstrukcióban üzemeltetésre megkapta
a „Vasló 2090” típusú elõhasználati köze-
lítõ gépet. 

Az eddigi gyakorlat szerint a tisztítá-
sokban és törzskiválasztó gyérítések-
ben a lakosság végezte az elõzõleg vál-
lalkozók által szakszerûen tõtõl elvá-
lasztott, földön fekvõ faanyag felkészí-
tését, és az így keletkezõ gyûjtött tûzifát
õk hasznosították. Ez a módszer azon-
ban az elmúlt években részben idejét-
múltnak bizonyult, ugyanis az a fa-
anyag, amely a faállományok második
törzskiválasztó gyérítése során keletke-
zik, már rentábilisan felkészíthetõ, és

értékesíthetõ árucikk lett. Ez a
közelítõeszköz kiválóan alkalmas a má-
sodik törzskiválasztó gyérítések, vala-
mint a növedékfokozó gyérítések fa-
anyagának felkészítésére. Kialakításá-
nak köszönhetõen minimális talajnyo-
mással dolgozik, és képes egészen a le-
döntött fa mellé állni, majd onnan a kö-
zelítést elvégezni anélkül, hogy a
visszamaradó fákon a legkisebb sérü-
lést is ejtené.

A Vaslóval végzett munka során a rö-
vidfás fakitermelési munkarendszert al-
kalmazzuk. Ezt más néven választékban
való termelésnek is nevezik. A gépet há-
rom fõ szolgálja ki. Õk elsõ menetben a
domborzati viszonyok, illetve a rendel-
kezésre álló készletezési helyek figye-
lembevételével kialakítják a fõ
közelítõnyomokat. Ezután elvégzik egy
vágáspászta tõtõl való elválasztását,
majd a földön fekvõ faanyag gallyazá-
sát, választékolását és darabolását is. Ezt
követõen kerül sor a közelítésre,
melynek során a fõ közelítõnyomokról

leágazva szinte
minden egyes tör-
zset meg tudunk
közelíteni. Elsõsor-
ban egy- és kétmé-
teres sarangolt vá-
lasztékokat terme-
lünk mind export,
mind belföldi érté-
kesítésre. Mivel je-
lentõs a munka-
rendszer kézimun-
kaigénye, a válasz-
tékok hosszítására
– bár a piac lehetõ-
vé tenné – az egyes

darabok tömegének növekedése miatt
nem igazán van mód. A kezdeti tapasz-
talatok szerint az említett munkarend-
szer alkalmazásával három fõ átlagos
napi teljesítménye 9-10 m3 között mo-
zog kétszáz méteres átlagos közelítési
távolság esetén. A hatékonyság növel-
hetõ a közelítési távolság csökkentésé-
vel, de ez sajnos a feltáróhálózat miatt
nem mindig kivitelezhetõ. 

A gép elõnyei között a kis talajnyo-
más és a fõállomány kímélete mellett el-
mondható továbbá, hogy nagyon kicsi
az üzemanyag-fogyasztása. Napi nyol-
córás mûszakban átlagosan négy liter
üzemanyag felhasználását mértük. Ez 10
m3-es átlagos napi teljesítmény esetén
0,4 l/m3 fajlagos üzemanyag-felhaszná-
lást jelent, szemben például az LKT-val
végzett egységrakatos technológiával,
melynek során átlagosan napi 13-16 m3-
es teljesítményt 35 literes üzemanyag fo-
gyasztás mellett érhetünk el.

A Vasló alkalmazása óta észlelt
egyetlen hátrányként azt említhetnénk,
hogy a fékezõ berendezés lejtmenet-
ben, rakottan nem megfelelõen haté-
kony, de ezt a hiányosságot könnyen
kiküszöbölhetjük, ha a közelítõnyom-
hálózatot nem túl meredeken vezetjük.

Korábban erdészetünk néhány kerü-
letében a lágylombos faanyag össze-
gyûjtetése gondot okozott, de ezzel a
géppel várhatóan megoldhatóvá válik az
ilyen faanyag hasznosítása is. Összessé-
gében elmondható, hogy a gép segítsé-
gével rentábilisan és környezetkímélõen
tudjuk végezni a megfelelõ dimenziókat
elért elõhasználatokban a faanyag felké-
szítését. 

Kép és szöveg: Bunevácz Gyõzõ

Természetkímélõ elõhasználat
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Telepítés, mûködtetés,
rendszerszervezés

Hétköznapi életünk mindennapjaiban is
meghatározó tényezõk környezetünk
folyamatosan változó meteorológiai jel-
lemzõi. Mindemellett, lépten-nyomon
találkozunk korunk egyik sokat emlege-
tett és vitatott fogalmával, a globális ég-
hajlatváltozással, annak sokféle kime-
nettel modellezett jövõbeni hatásaival. 

A Föld vegetációs társulásai, közülük
a legösszetettebb ökológiai rendszert al-
kotó erdõk – épp az éghajlatra jellemzõ
visszacsatolási folyamatok dinamikus
jellegébõl fakadóan – már számos ki-
sebb-nagyobb, lassúbb vagy gyorsabb
klímaváltozáshoz alkalmazkodtak. A
változás nyomon követéséhez – vagy  az
adatgyûjtés szempontjából még feltárat-
lan területek klimatikus sajátosságainak,
tulajdonságainak felderítéséhez – elen-
gedhetetlen a kisebb földrajzi egysége-
ket, erdõgazdálkodási tájegységeket fel-
ölelõ mérõhálózatok rendszerbe szerve-
zése. Egy erdõgazdaság mindennapi
gazdálkodásában folyamatosan szembe-
sül az erdõklíma tényezõivel, annak ál-
landóan változó paramétereivel. 

Az Ipoly Erdõ Zrt. a Börzsöny hegy-
ségben és a Cserhátban 2006 decembe-
re óta folyamatosan állítja üzembe és
bõvíti a La Crosse-rendszerû, WS 3600
típusú idõjárás-figyelõ és -adatgyûjtõ
miniállomás-hálózatát. E rendszer mû-
ködtetésének, szervezésének kezdeti
feladatait, tesztelését a Börzsöny hegy-
ségben végeztük.

A Börzsöny klimatikus sajátosságai
A hegység makroklimatikus viszonyai
alapvetõen megegyeznek az Északi-kö-
zéphegység magasra kiemelt tagozatai-
nak (Mátra, Bükk, Zempléni-hegység)
általános éghajlati alapvonásaival. A
Kárpátok közelsége, a viszonylagosan
északi földrajzi helyzet, a tengerszint fe-
letti magasság növekedésével csökke-
nõ hõmérsékletek, a fagyzugos szûk
völgyek hazánk átlagos éghajlatánál
hûvösebb, csapadékosabb klímát ered-
ményeznek itt. 

A Börzsöny – sajátos domborzati vi-
szonyaiból és elhelyezkedésébõl ere-
dõen – csak e területre vonatkoztatha-
tó, jellegzetes mikroklimatikus paramé-
terekkel is rendelkezik. 

A hegyvidék zártságából, a nagy ki-
terjedésû erdõtakaró párologtatás adta
hõelvonó-hûtõ hatásából, a domborzati
viszonyokból, és elsõsorban a mérték-

adó tszf.-i magasságából eredõen, a te-
rület éves átlaghõmérséklete 8,5-9,5 °C.
A Magas-Börzsönyben ez csak 7-7,5 °C
körüli (Nagy-Hideg-hegy klímaállomás
sokévi átlaga: 7,2 °C, forrás: OMSZ). 

A hegység a környezõ, jelentõsen
alacsonyabb átlagmagasságú térszínek-
bõl szigetszerûen, hirtelen emelkedik
ki. Nyugati-gerince és a 12 km-es fõge-
rinc vonulat az ÉNy-i, uralkodó szél-
irányra nagyjából merõlegesen helyez-
kedik el, így a nyugati irányítású, labilis,
páratelt atlanti légtömegek útjában
emelkedik. A domborzati okokból ma-
gasba kényszerített, nagy nedvességtar-
talmú légtömegek nyomán a hegység
belsõ csapadékviszonyai a hazai átlag-
tól (kb. 600 mm/év) – pozitív irányban
– jelentõsen eltérnek. Míg a nyugati pe-
remterületek sokéves átlaga 550 mm
körül mozog (Tésa állomás sokévi átla-
ga 539 mm, forrás: OMSZ), a központi
területeken átlagosan 750-800 mm csa-
padék hullik (Nagy-Hideg-hegy klíma-
állomás sokévi átlaga: 740 mm, forrás:
OMSZ). Egyes, az ún. genovai típusú
mediterrán ciklonokban gazdagabb
években ez az érték a 900-950 mm-t is

megközelítheti a Csóványos-Nagy-Hi-
deg-hegy térségében. 

A lehulló éves csapadékmennyiség
területi megoszlása nem egyenletes. Pl.
a Magas-Börzsöny kiugró értékeivel
szemben a Nógrádi-medence felé nézõ
keleti, hegylábi tájak évi átlaga 550-600
mm körül mozog. Megfelelõ idõjárási
helyzetben, a nyári záporok-zivatarok
kialakulásában, számuk gyakoriságá-
ban fontos szerepet játszik a hegységet
borító zárt erdõtakaró folyamatos víz-
gõz-párologtatása. Ezért gyakori jelen-
ség a Börzsönyben, hogy a ragyogó
tisztán induló nyári reggelek után, a dé-
li órákra már égbetörõ gomolyfelhõk
képzõdnek a fõgerinc felett. 

A május-július közötti csapadékma-
ximum mellett, az éves csapadék-
mennyiség jellemzõ hányada a téli idõ-
szakban, szilárd formában hullik le. Az
erdõk vízháztartásában rendkívül fon-
tos szerepe van a tartós téli hótakaró-
nak. A korábbi téli idõszakok egyenle-
tesnek mondható idõjárási adatai
(hóvastagság, havas napok száma, fa-
gyos napok száma, téli napok száma
stb.) ma már jelentõsen átalakulóban
vannak. Elsõsorban a kiegyensúlyozat-
lanság a dinamikus, gyors idõjárás-vál-
tozások következtében, az egymást kö-
vetõ évek téli körülményei jelentõsen
eltérhetnek egymástól. Gyakoriak let-
tek az 550-600 m tszf.-i magasságban
gyorsan lehulló és megmaradó nagy
mennyiségû havak, a vegyes halmazál-
lapotú csapadékok (havas esõ, vizes
hó, ónos esõ, jeges esõ, graupel), a gyor-
san betörõ hóolvadások, vagy a tartó-
san enyhe idõszakok és az azokat lezá-
ró erõteljes hidegbetörések. 

Ezek mind jelentõs klimatikus terhe-
lést rónak az erdõállományra (pl. jég-
károk, koronakárok, gallytörések, talaj-
csuszamlások, széldöntések stb.).

Az adatgyûjtés célja, 
a mérõeszközök kiválasztása

A miniállomás-hálózat felállítását épp e
rendszeres mérésekkel nem vizsgált
hegység sajátos viszonyainak, a finom
dinamikák megfigyelésének igénye in-
dukálta. 

A tervezett tágabb értelmû célokat és
igényeket (folyamatos idõjárás-figyelés,
adatgyûjtés, feldolgozhatóság, gyors te-
lepíthetõség, mobilitás, PC kapcsolat,
on-line adatfelvitel, jó ár/érték arány,
stb.) együttesen kielégítõ készülék kivá-
lasztása során sokféle szempontot kel-

Erdészeti mérõállomás-hálózat
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lett mérlegelni. Természetesen a na-
gyobb megbízhatóság és a minél ponto-
sabb adatnyerés igénye miatt ideálisabb
lett volna profi vagy „félprofi” mérõmû-
szerekkel dolgozni, de ezek telepítését
a rendkívül nagy költségek nem tették
lehetõvé. Egyetlen állomás felszerelése
ezekbõl a típusokból 1,5-5 millió forin-
tos beruházást igényelne. 

Így esett a választás a meteorológus
szakmában dolgozó észlelõk által is
használt, magas szintû amatõr mûsze-
rek egyik legjobbjára a La Crosse-rend-
szerû WS 3600 idõjárás-figyelõ miniál-
lomásokra. Ezek beszerzése és telepíté-
se egyenként százezer forintos nagy-
ságrendû ráfordítást igényel.

Az állomások felépítése, struktúrája
viszonylag egyszerû. Rendelkeznek egy
beltéri bázisállomással, amely egyben a
külsõ szenzorok 433 MHz-s rádióhullá-
mon sugárzott adatainak vevõje és
megjelenítõje is – illetve három külsõ,
egymással és a beltéri egységgel folya-
matosan kommunikáló szenzorral, mint
a csapadék-, a szél- és a hõmérséklet-
nedvességmérõ szenzorok. Ez utóbbi

egyben a rádió-jeladó funkcióját is be-
tölti. A szenzorok beállítható idõinter-
vallumokban történõ mérései nyomán,
külsõ hõmérséklet, külsõ páratartalom,
szélhûtés és harmatpont hõmérséklet,
szélirány, szélerõsség, széllökés sebes-
ség, csapadékmennyiség, pillanatnyi
relatív és abszolút légnyomás, légnyo-
más statisztika, minimum és maxi-
mum értékek adataihoz juthatunk. Az
adatfeldolgozásban, kezelésben nagy
elõnyt jelent, hogy a bázisállomás folya-
matosan PC-re kapcsolható és a mellé-
kelt szoftvercsomag segítségével a mért
értékek folyamatosan lehívhatóak, tá-
rolhatóak. Emellett lehetõség van arra
is, hogy egyes telepített állomások ese-
tén élõ, a világhálón keresztül bármi-
lyen felhasználó által on-line elérhetõ
adatlekérdezést valósítsunk meg.

A mérõhálózat telepítése,
mûködtetése

Az állomások telepítése során, elsõsor-
ban a légkörfizikai paraméterek változá-
sait mérõ szenzorok hivatalos szabvány-
hoz igazodó elhelyezését kellett megol-
dani. Fõleg annak tekintetében, hogy
egyrészt hagyományos „mûszerkert” ki-
alakítására nem volt lehetõség, másrészt
– az adatmérés és gyûjtés szempontjait is
követve – egy mobilizálható, könnyen
elérhetõ, karbantartható, idõálló  struktú-
rát kellett létrehozni. Így, követve más tí-
pusú miniállomások szenzorjainak ún.
“árbocos” elhelyezését, sikerült egy saját
tervezésû, egyedi szempontjainknak leg-
jobban megfelelõ WS-állványt készíteni. 

Az állvány három méter magas, tar-
tószerkezete 6x6-os zártszelvénybõl
készül, mely fehér színû mûanyag por-
szórással van bevonva, a hõterhelés
csökkentése és az idõjárás-állóság
szempontjából. Az állványra –  a talaj-
felszíntõl két méter magasságban –
egy 30x30 cm-es kicsinyített, lamellá-
zott angol hõmérõházikó van felszerel-
ve. Ez mûgyantában áztatott OSB
anyagból készült és külsõ felületén
többrétegû, fehér festék bevonatú. Eb-
ben kerül elhelyezésre az ún. thermo-
higro szenzor. 

A szélmérõ szenzor a nyílt terepen
való elhelyezések miatt három méter,
míg a csapadék szenzor – a minden irá-
nyú 45 °-os ráláthatóságot biztosítva –
két méter magasságban helyezkedik el. 

Az egyes állomások elhelyezése során
elsõsorban a hálózatos lefedettséget igye-
keztünk követni azzal az elképzeléssel
kombinálva, hogy egy-egy tájegységen
minél több állandó internet kapcsolatú
mérõállomás legyen. A PC-re nem köthe-
tõ állomások adatcsomagjait a bázisállo-
mások folyamatosan tárolják, ahonnan
laptop segítségével hívhatóak le.

A mérõhálózat kiépítése elõször a Bör-
zsöny hegységben történt meg, ahol már
összesen hat állomás került beüzemelés-
re: a Kõember (610 m) és a Csurgó-fejezet
(617 m) völgyfõjében fekvõ Wenckheim
háznál, a jenõi Závoz nyerge alatt a Diós-
jenõi Erdészet épületének kertjében, a ki-
rályházi alsó vendégház kertjében a Ke-
mence-patak völgyében, a Kemencei Er-
dészház füvészkertjében, illetve Királyré-
ten és Kóspallagon. 

A hálózat kiépítése során, további ál-
lomások mûködnek már a Cserhátban
is – Rádon, Kisterenyén, Bercelen és
Salgótarjánban.

Mindemellett, igyekszünk a mérések
pontosságának fokozása érdekében
egy, ún. Hellmann mérõkbõl, ombro-
méterekbõl álló „alhálózatot” is rendel-
ni a miniállomások mellé, melyek mû-
ködtetését saját munkatársainkkal biz-
tosítjuk.

Aktuális adatok az interneten
A hivatásos meteorológusok által irá-
nyított, www.metnet.hu idõjárási web-
portált üzemeltetõ AMET Közhasznú
Egyesülettel való együttmûködésünk
nyomán, a közös fejlesztések jóvoltából
integrálódott az Ipoly Erdõ Zrt. honlap-
jára a hálózathoz szorosan kötõdõ on-
line idõjárási adatrendszer, melynek
alapjait a következõk jelentik:

– adatfogadás, 
– adatfeldolgozás, kezelés, 
– jelen idejû adat megjelenítés (on-

line rendszer), 
– grafikus és térképi megjelenítés,
– havi statisztikai feldolgozás, megje-

lenítés.
A nap 24 órájában mûködõ on-line

idõjárási adatközlõ rendszer az alábbi hi-
vatkozáson érhetõ el a felhasználók szá-
mára: http://www.ipolyerdo.hu/index.
php?op=category&id=004007002
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A kiépített miniállomás-hálózat leg-
fontosabb mûködési céljai az alap-
adatgyûjtés mellett a következõk: er-
dészeti adatszolgáltatás, abiotikus kár-
kockázat-figyelés, monitoring, kapcso-
lódó pályázatok adattámogatása
(aszályok, jégkárok, széldöntések, vi-
harkárok), térségi ökoturisztikai on-
line adatszolgáltatás, archívum lehív-
hatóság, visszakereshetõség, oktatási
funkciók bõvítése, erdei iskolák okta-
tási programjainak támogatása, ve-
szély-elõrejelzõ, figyelmeztetõ rend-
szer felállítása.

Összefoglalás
Erdõökológiai szempontból meghatá-
rozóak egy adott terület légkörének fi-
zikai tulajdonságai, az abiotikus  kör-
nyezeti tényezõk: fény, fényeloszlás,
hõviszonyok, víz, csapadék, páratarta-

lom, vízgazdálkodás, légkör-összetétel,
mechanikai-fizikai hatások stb.

Ezek a tényezõk voltaképpen a kü-
lönbözõ életközösségeket alapvetõen
szabályozó kényszerfeltételeket jelen-
tik. Az erdõklíma-vizsgálatok e feltéte-
lek meglétét, alakulását, változásait ál-
lítják kutatásaik homlokterébe. 

A bioszféra egyik alapvetõ rendszere
az éghajlat, a talaj- és a növénytakaró
kölcsönhatása – melynek komplex
visszacsatolásai az erdõ ökoszisztémá-
jának mûködésében is elsõdlegesek. Az
éghajlatot meteorológiai elemek – lég-
körfizikai tulajdonságok, hõmérséklet,
páratartalom, csapadék stb. – térben és
idõben folyamatosan változó rendszere
alakítja. A klímát alkotó meteorológiai
elemek nem mindegyike és nem azo-
nos mértékben gyakorol hatást a nö-
vénytakaró elemeire. Ezzel párhuzamo-

san,  egyetlen idõjárási elem megválto-
zása nem feltétlenül változtat meg egy
olyan rendkívül sok irányba alkalmaz-
kodó rendszert, mint az erdei ökoszisz-
téma. Ezért a konkrét vizsgálatok, mo-
dellezések során érdemesebb csak né-
hány, szignifikáns elemet kiválasztani.
Ezek alkotják az ún. ökoklímát, mely
egyben az erdõgazdálkodás kiemelten
fontos meghatározója. 

A bioklimatológia gyakorlati ered-
ményei fontos eszközök az egyes te-
rületek szakszerû és tartamos kezelési
módjainak kialakításában, a térség
adottságaihoz illõ, ésszerû tájhaszná-
lati tervek kidolgozásában és alkalma-
zásában.

Nagy László
tudományos munkatárs, 

projekt koordinátor
Ipoly Erdõ Zrt. 

Immár több mint egy évtizede, hogy az ENSZ
Élelmezési és Mezõgazdasági Világszervezeté-
nek (Food and Agriculture Organization of the
United Nations, továbbiakban FAO) egyik regio-
nális irodájának ad otthont hazánk. A Közép- és
Kelet-európai Iroda 1996-ban költözött Bu-
dapestre, és attól kezdve látja el a tér-
ségben az aktuális agrárproblémák
orvoslását.

Az alrégió 23 országot foglal
magába, melyek az alábbiak: Al-
bánia, Azerbajdzsán, Bosznia-
Hercegovina, Bulgária, Cseh
Köztársaság, Észtország, Fehér-
oroszország, Grúzia, Horvátor-
szág, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Macedónia, Magyarország,
Moldova, Montenegró, Oroszország,
Örményország, Románia, Szlovákia, Szlové-
nia, Szerbia és Ukrajna. A fenti felsorolásból is
látszik, hogy az érintett területek földrajzi adott-
sága, szakmai háttere és fejlettségi szintje meg-
lehetõsen széles skálán mozog.

Ennek köszönhetõen nincs két ugyanolyan
probléma; ezért a programokat az ország igé-
nyeihez kell igazítani, illetve kialakítani. A pro-
jektek kidolgozását az adott célország érintett
minisztériumának felkérése alapján a FAO szak-
referensei és szakértõi végzik. Õk a kivitelezés

levezetésében és koordinálásában is aktív sze-
repet töltenek be, természetesen az ország
szakmai gárdájával együtt. Az erdészeti projek-
tek döntõ többsége az állami, illetve a magáner-
dõ-gazdálkodás támogatását, az erdészeti szek-

tor politikai környezetének fejlesztését és
az erdõgazdálkodás információs és

kommunikációs csatornáinak fej-
lesztését támogatta.

Magyarországot eddig 17 alka-
lommal támogatta a FAO Techni-
kai Együttmûködési Programja
(Technical Cooperation Pro-
gramme), ezekbõl az erdészeti

szektort 2 érintette. Az egyik a Bu-
ják környéki erdészeti és vidékfej-

lesztési terv támogatása és elõkészíté-
se, illetve az innovatív erdõgazdálkodás

megtervezése és kialakításának támogatása.
Ez utóbbiról szóló összegzõ jelentést az Erdészeti
Lapok májusi számában mellékelte a FAO.

Reméljük, hogy az erdészeti szakma hasznos
tapasztalatokkal gazdagodott a projektek lefutá-
sa alatt, illetve a gazdálkodás gyakorlata is meg-
találja (a lehetõségek figyelembe vételével) a
természetközeli erdõgazdálkodás eddig nem al-
kalmazott eszközeit.

Inhaizer Hubert Nimród
erdészeti referens

A FAO erdészeti tevékenységei
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Az Országos Erdészeti Egyesület
Nagykanizsai Helyi Csoportjának
tagjai és a meghívott vendégek –
mintegy 80 fõ – 2008. május 14-én,
a Zalaegerszegi Erdészet területén,
a Csácsi Arborétumban találkoztak. 

Tihanyi Gyula egyesületi titkár
üdvözölte a megjelenteket, ismer-
tette az OEE legutolsó és az elkövet-
kezõ rendezvényeit, kiemelve a
vándorgyûlésen való részvételt.

Bevezetõként Horváth Ferenc, a
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgató-helyettese a
szakmai napok már hagyományos jelle-
gét emelte ki, hiszen a szakemberek
visszatérnek egy korábbi helyszínre. Há-
rom évvel ezelõtt ugyanitt a bükk kataszt-
rofális pusztulását szemlélték meg, mely
nagyon elkeserítõ és kilátástalan volt,
most pedig már látni lehet a változásokat. 

Megemlítette, hogy 200 000 bruttó m3

fa pusztult el a vállalatnál, ebbõl 140 000
m3 volt a bükk. Elsõsorban a határter-
mõhelyeken és kiemelten ebben a térség-
ben a csácsi erdõtömbben, ahol a kissé
túltartott bükkös-állományok nem tudták
elviselni a kialakult éghajlati változásokat.

Az erdészeti szakigazgatás tavalyi
mérlegbeszámolója már úgy értékelte,
hogy a bükkpusztulásnak vége. Felme-
rül továbbra is a kérdés, hogy azok a
fák, melyek túlélték, milyen állapotban
vannak, milyen értékvesztést szenved-
tek el – fejezte be Horváth Ferenc.   

Nagy László erdészetigazgató, mint
házigazda ismertette a 3-5 évvel ezelõt-
ti bükkpusztulást, annak nehéz felszá-
molását és a jelenlegi állapotokat:

– A Zalaegerszegi Erdészet 10 746
hektáron gazdálkodik. A fafajok között
a bükk területben 18 százalékos, fatö-
megben 28 százalékos arányt képvisel.
Bükköseink jelentõs része nem bükkös
klímában, karbonátos löszön, vályogon

kialakult termõhelyeken, rossz vízgaz-
dálkodású erdõtalajokon található.

A 90-es évektõl fellépõ csapadékhi-
ány 2000-2003. között tartós aszállyal
folytatódott.

Növekedett a hõségnapok száma, és
jellemzõvé vált a párahiány. A száraz-
ság következményei az erdõkben is je-
lentkeztek, legnagyobb mértékben a
bükkösök károsodtak.

Elsõként az állományszegélyeken,
gerinceken, illetve a déli kitettségû
domboldalakon álló törzsek lombvesz-
tése volt megfigyelhetõ. A kisméretû le-
velek, a sárguló lombozat mutatta elsõ-
ként a vízhiányt, amely csúcsszáradás-
sal folytatódott.

A másodlagos károsítók tömeges fellé-
pését a 2003-as évtõl tapasztaltuk. Fõ ká-
rosítóként a zöld karcsú díszbogárt
(Agrilus viridis) és a bóbitás bükkszút
(Taphrorynchus bicolor) határozták meg.

A 2004. évre óriási méretet öltött a fák
elhalása. Az akkori
legfontosabb fel-
adatunknak az ér-
tékmentést tekin-
tettük, ami az elhalt
fák gyors leterme-
lését, kiszállítását
és értékesítését je-
lentette.

A 2003-2006.
közötti idõszakban
mintegy 120 000
bruttó m3 bükk-fa-
anyagot termel-
tünk le.

Az idõben kitermelt faanyag még ér-
tékesíthetõ rönkválasztékot is adott,
míg a teljesen elszáradt törzsek már tõ-
részen is befülledtek. A koronarész vi-
szont szinte kivétel nélkül felkészíthe-
tetlenné vált. A korhadt, reves korona-
rész a döntés során letörik, így ezekben
a termelésekben 10-15 százalékkal ma-
gasabb apadékkal számolhattunk.

Számítások szerint a nettó  m3-re ki-
mutatott értékvesztés 2700 Ft volt. To-
vábbá figyelembe véve a 10 százalékkal
magasabb apadékot – amely normál vi-
szonyok esetén export tûzifát adna –, a
veszteség további 860 Ft-tal emelkedik
köbméterenként.

Így erdészeti szinten 4 év alatt a bükk-
fafaj száradása miatt bekövetkezett árbe-
vétel-kiesés 299 millió Ft volt. A 400 Ft/m3

termelési és 1000 Ft/m3 szállítási költség-
többlet, további 118 millió Ft-ot jelentett.

A bükkállományok pusztulása 2006.
decemberéig összességében 417 millió Ft
közvetlen kárt okozott az erdészetnek.

Az erdõpusztulás a 674,1 hektáros
csácsi kerületben lévõ bükkös-állomá-
nyokat érintette leginkább. Itt észleltük
elõször 2003-ban a bükkösök károsodá-
sát. Akkor három erdõrészletben 1992
nettó m3 egészségügyi termelést végez-
tünk. A károsítás mértékét mutatja, hogy
az idõs, 100 év körüli erdõkbõl csak 33
százalékos rönkkihozatalt értünk el.

A 2004. évben emelkedett a károsítás
mértéke, ennek következtében az
egészségügyi termelések üteme is. 31
erdõrészletbõl 12 055 nettó m3 károsí-
tott faanyagot termeltünk ki.

Az erdészkerület területének 28 szá-
zalékán folyt fakitermelés, melynek
nyomán 22,0 hektár erdõfelújítási köte-
lezettség keletkezett. A faanyagromlás
mértékét mutatja, hogy a rönkkihozatal
már csak 22 százalék volt.

– További 12 500 nettó m3 -t kellett
felkészítenünk a 2005-2006-os évek-
ben. Így a csácsi kerületben a 4 év so-
rán 26 500 nettó m3 letermelésére ke-
rült sor – fejezte be Nagy László.

Ismeretes, hogy a csácsi erdõtömb-
ben már 130 évvel ezelõtt is szakszerû
erdõgazdálkodás folyt. 1945 elõtt a hí-
res Zalavári Apátság volt a tulajdonosa. 

A bükkpusztulás tudományos értéke-
lését Molnár Miklós, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõ és Faanyagvédelmi
Intézetének munkatársa adta elõ táblá-
zatokkal és fotókkal illusztrálva. Az ég-
hajlatváltozást emelte ki, ezen belül is
alapvetõen a tavaszi és a nyári csapadék
folyamatos csökkenését. A három szél-

Pusztulás után felújítás

(folytatás a 189.oldalon)
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Mindenki sajnálhatja, akinek bármi
köze van  az ifjúság természet-sze-
retetre való neveléséhez, hogy
nincs ott legalább egyszer a mezõ-
túri döntõn.  A negyvennégy ötödi-
kes, hatodikos , az õket kísérõ fel-
készítõ tanárok, a meghívott vendé-
gek, és nem utolsósorban a rende-
zõk izgatott kavalkádja egészen kü-
lönleges élmény.

Az ünnepélyes megnyitó a Him-
nusszal kezdõdött. Nem gépzene volt,
hanem Berceli Endre zongorán kísérte
a jelenlévõk énekét.  Figyeltem a kis,
alig múlt tizenévesek száját, és öröm-
mel láttam hogy szinte valamennyié kö-
veti a dallamot. Van remény!!

Juhászné Szigeti Erzsébet mûsorve-
zetõ Kaán Károlyt idézte: „ Azt tekintem
feladatomul, hogy tájékoztatást nyújt-
sak a természet kultusza mindenrendû
mûvelõjének, felköltsem az érdeklõdé-
sét a természetvédelem és a természeti
emlékek gondozására, természeti kin-
cseink védelmére”

A helyi, 135 éve mûködõ  Petõfi
Dalkör adott mûsort a 60 éve a kórus
élén álló Kávási Sándor vezényletével,

melyet a meghívott vendégek köszönté-
se követett. Dr. Oláh Lajos KVVM állam-
titkár, Rózsa Endre országgyûlési képvi-
selõ, dr. Vajna Tamásné a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója, a zsûri elnöke,
Bazsáné dr. Szabó Marianne, a KVVM
Oktatási Fõosztályának vezetõje,
Simonyi István, az Oktatási Minisztéri-
um szaktanácsadója, Lévai Sándor, Me-

zõtúr alpolgármestere, dr. Székely Péter
a szolnoki Fõiskola Mg. Fakultás rekto-
ra, dr. Bíró István, fakultás-igazgató, dr.
Krizsán Józsefné, fõtanácsos, a verseny-
bizottság titkára, valamint Garancsy Mi-
hály, a TermészetBÚVÁR fõszerkesztõ-
helyettese, hozzászólásukkal, jelenlé-
tükkel bizonyították hogy fontos ese-
ménynek vagyunk tanúi.   

Kaán Károly vetélkedõ, Mezõtúr 2008.
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A 2008. évi vetélkedô ötödikes és hatodikos résztvevôi



Kaán Károly
mellszobrának ko-
szorúzása elõtt
Bodrik Janka
egyetemi hallgató
Ghánában készí-
tett felvételeibõl
rendezett kiállítást
nyitotta meg dr.
Sebestyén Katalin. 

A versenyzõk-
nek délután labor-
munkával kellett
összemérniük tu-
dásukat.

Másnap  dr.
Szabó Albert tar-
tott elõadást Mezõ-
túr környékén a
különbözõ megál-
lóknál, ahol igen-
csak figyelmesen kellett jegyzetelni a
nebulóknak, mert a „vizsgakérdéseket”
az elhangzottakból  tették fel.  Molnár
Sándor helyi erdész az év fájának ülte-
tése elõtt tartott igen színvonalas ismer-
tetõt a törékeny fûzrõl. 

A döntõ harmadik napján  ötperces
kiselõadással tettek felkészültségükrõl
tanuságot a versenyzõk. Egyik-másik
mondhatni profi módon

A tudósító ki tudja hányadszor írja

le, mondja el, hogy országosan a selej-
tezõk folyamán  tízezernél több diák,
és felkészítõ tanár ismerkedik meg
Kaán Károly nevével, s tudja meg, hogy
a vetélkedõ névadója erdõmérnök volt
– hiszen az életrajzi ismeret is a felada-
tok közé tartozik – ennek ellenére részt
vállalásunk pusztán  formálisnak te-
kinthetõ. Pedig a megyei döntõket a
helyi erdészek kihasználhatnák ágaza-
tunk népszerûsítésére. Nem beszélve

arról, hogy a ren-
dezõk szervezési
gondjai is enyhül-
hetnének.  Mun-
kánkat a  társada-
lom minden bi-
zonnyal másképp
ítélné meg, ha e
verseny népszerû-
sítésével, támoga-
tásával  helyi szin-
teken is bekapcso-
lódnánk. Gondol-
junk arra hogy a
mai fiatalokból
lesznek a jövõ ta-
nárai, mérnökei,
vezetõi, akik vél-
hetõen nem felej-
tenek. Egyesüle-
tünk nehéz anyagi

helyzete ellenére  százezer forinttal , je-
lentõs  könyvadománnyal és korosztá-
lyonként az elsõ öt helyezett iskolájá-
nak egyéves Erdészeti Lapok  elõfize-
téssel támogatta a versenyt. Végsõ
mentõövként érkezett az Utilis Kft. 200
000 Ft-os támogatása. (A verseny fõ
szervezõinek  tiszta lelkiismerettel ad-
hatna szakmánk  elismerést a  tizenhat
év alatt kifejtett munkájukért.) 

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A mezõtúri vetélkedõ 16 éves évfor-
dulóján idézzük dr.  Gõbölös Antal
beszédét, melyet a kecskeméti arbo-
rétumban a Kaán Károly emlékmû
avatásán az elmúlt évi vándorgyû-
lésen mondott el.

Klaus Hemmerle Achen filózófus
püspöke írja: „Nem vagyunk képesek
mindent megvalósítani életünkben,
mégis kötelességünk viszonozni az aján-
dékot, amiben részesülünk. Nekünk kell
végig szõni a szálat amit kapunk, s a mi
felelõsségünk, hogy tovább adjuk.”

A 140 éve született Kaán Károly érté-
kes örökséget – ajándékot hagyott az õt
követõ nemzedékekre, így ránk is. Köte-
lességünk azt megõrizni – tovább adni!

A szerteágazó, kiterjedt életmû érté-
kelése több konferenciára való felada-
tot adna. Mit jelentett, mit adott nekünk
itt Kecskeméten ez az életmû?

Általános értelemben példát mutatott
egy a hazáját, a hivatását szeretõ ember
hogy viselkedjen egy nehéz történelmi
korszakban.

Az erdészet szerencséje, hogy egy
karizmatikus, erõs személyiség – Kaán
Károly – a vezetõje a trianoni békeszer-
zõdés után. 

Nekünk alföldi erdészeknek progra-
mot – célt adott, az alföldi tájat beemelte
az erdõgazdálkodás vérkeringésébe.
Széchenyi álmát, az Alföldfásítás „vízió-
ját” megvalósította, megteremtve: a jogi,
a tudományos és a szervezeti alapokat.

A 1930-as években itt Kecskeméten
mûködött a homokfásító kísérleti telep,
három helyszínen: Csalános, Ballószög
és Matkófehértó.

Az 1934-es OEE Vándorgyûlés és az
1936-os II. Erdészeti Világkongresszus
tanulmányútjai érintették is az adott
helyszíneket. Mindezek azt eredmé-
nyezték napjainkig, hogy az erdõk terü-
lete háromszorosára nõtt a Duna-Tisza
közi homokháton.

Jelentõs hatást gyakorolt az alföldi
tájgazdálkodásra a Kaán prófétikus fel-
ismerése a természetvédelem szerepét
illetõen is.

Az 1931-ben megjelent: „Természet-
védelem és a Természeti emlékek” cí-
mû munkája alapmû. Az 1935. évi IV.
törvénycikk – Az erdõrõl és természet-
védelemrõl – mára már „kiterebélyese-
dett”. A természetvédelem és az erdõ-
gazdálkodás közös gyökere ad reményt
a jövõben, a harmonikus együttmûkö-
désre.

Az Alföld erdészei hálásan õrzik és
adják tovább a következõ nemzedékek-
nek Kaán Károly hagyatékát.

Püspökladány és Mezõtúr után itt
Kecskeméten is legyen erre tanú e
KÕ!

Kaán Károly örök érvényû öröksége

Fotó: Béta PRess Stúdió
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A közönségkapcsolatok szakosztályá-
nak tagjai, valamint meghívott újságírók
élvezhették a Pécsváradi Erdészet ked-
vességét, Ripszám István erdészetigaz-
gató minden részletre kitérõ terepbe-
mutatóját, a Mecsek friss, tavaszi ruhá-
ját, Nagymáté erdeinek csendjét, a va-
dászház szakácsának remek fõztjét,
Várady József erdészetigazgató alapos
felkészültségét és közvetlen elõadását.
A tudósító meg csak irigykedik, hogy –
miután „aszfalterdész” lett – csak ritkán
élvezheti az erdõ közvetlen közelségét.
No de Bánk bánt idézve „munkálkodó
légy, nem panaszkodó”, fussunk végig
néhány gondolattal a másfél napon.
Pécsváradon Szõnyi János vezérigazga-
tó-helyettes tartott rövid, a megjelentek
számára átfogó szakmai elõadást a cég
legfontosabb tevékenységérõl, az erdõ-
gazdálkodóknak újszerû vállalkozása-
ikról, mint a Mecsextrém-park, és a ká-
rászi gyümölcsfeldolgozó üzem beindí-
tása. Ripszám István a Kisújbánya felett
épült cigányhegyi kilátón még új-
ságíróknak is érdekes elõadást
tartott a magasban, amit a mikro-
fonosok kellõképpen ki is hasz-
náltak. Nagymátén este szakosz-
tályülést tartottak, amelyen ott
volt Dobó István, a Közjóléti
Szakosztály elnöke is. A haté-
kony együttmûködés lehetõsé-
geirõl egyeztettek. 

Másnap délelõtt a vadászház
körüli, mintaszerûen kezelt és
karbantartott parkkal ismerked-
tünk, Fekete Istvánra emlékezve. 

A Zrt. központjában Káldy
József vezérigazgató fogadta a

társaságot. Rövid összefoglalója után
bemutatta a Ferling PR Communica-
tions Kft. vezetõjét, és a Mecsextrém-
park vezetõjét. Ferling József vázolta

cége és az erdõgazdaság közös mun-
káját. Ma már elengedhetetlen, hogy
profi szakembereket foglalkoztasson
az a cég, amelyik hatékony kommuni-

kációt akar. 
Palka Réka, a Mecsextrém-

park vezetõje az Árpád-tetõi lé-
tesítménynél avatta be az ér-
deklõdõket a park mûködteté-
sének részleteibe. Megtudtuk,
hogy távlati elképzelés szerint
Pécs városi állatkertje a közel-
be költözne. Így egy helyen
többrétû kikapcsolódásra nyí-
lik alkalom. Nem lehetetlen,
hogy a villámgyorsan suhanó
erdei bob végállomásánál vízi-
lovak medencéjét láthatjuk
majd.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Vendéglátó a Mecseki Erdészeti Zrt.

Ripszám István és...

Várady József, ... ... Palka Réka ... ... és egy kalandozó

... Szônyi János P. Kiss Zsuzsának nyilatkozik
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„Az erdõ sóhaja
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne

emelj rám kezet!
Én vagyok tûzhelyed melege hideg,

téli éjszakákon, én vagyok tornácod
barátságos fedele, amelynek árnyékába
menekülsz a tûzõ nap elõl és gyümöl-
csöm oltja szomjúságodat.

Én vagyok a gerenda, mely házadat
tartja, én vagyok asztalod lapja, én va-
gyok az ágy, amelyben fekszel, a desz-
ka, amelybõl csónakodat építed.

Én vagyok házad ajtaja, bölcsõd fá-
ja, koporsód fedele.

Vándor, ki elmégy mellettem, hall-
gasd meg a kérésemet:

– Ne bánts!”
(Fekete István)

„Az erdõ sóhaja” – 
„Az erdõ fohásza”

Örömmel teli meglepetéssel fedeztem
fel, és olvastam Fekete István: „Az erdõ
ébredése” címû, a közelmúltban megje-
lent gyûjteményes könyvében „Az erdõ
sóhaja” címû írást. A kötetet Sánta Gábor
szerkesztette, s annak összeállításában a
Gyenesdiáson élõ Horváth József is köz-
remûködött. Õ találta meg a Magyar Rá-
dió archívumában mind „Az erdõ ébre-
dése”, mind „Az erdõ sóhaja” címû írások
gépiratát, mint Fekete István mûveit.
Mindkettõt 1948. február 24-én olvasták
fel – gondolom a Kossuth Rádióban.

Ez utóbbi mû igen közismert lett „Az
erdõ fohásza” címen, hiszen számtalan

formában, fára festve, pergamenre
nyomtatva, erdészeti irodákban, vadász-
és turistaházakban is megtalálható, akár
díszes formában is, kifüggesztve. De se-
hol sincs feltüntetve e szöveg szerzõje!
Mit tagadjam, amikor elõször olvastam
„Az erdõ fohászát” nekem tetszett. Ám
igen tisztelt professzorunk, dr. Mayer
Antal az erdõmûveléstan talán legkivá-
lóbb mûvelõje, a hetvenes évek elején,
egyik elõadásán mérgesen kifakadt,
hogy:  „az erdészeti ünnepeken állandó-
an ezt, egy falusi tanító által fabrikált
írást idézik, holott a magyar költészet te-
le van híres-neves költõink erdõrõl szó-
ló szebbnél-szebb verseivel.” Rövidesen
meg is szerkesztette „Az erdõ poézise”

címû könyvet a professzor úr, ennek bi-
zonyítására, összegyûjtve benne az er-
dõrõl szóló magyar irodalom számtalan
remekét! Az erdõ fohásza persze nem
kapott ebben a kötetben helyet.

Ám Fekete Istvánt minden bizonnyal
a II. világháborút követõ, túlzott erdõ-
pusztítások indították arra, hogy szót
emeljen az erdõk kímélete, védelme ér-
dekében. S mint megannyi írásával, ez-
zel is nevelni kívánta az ifjúságot és az
embereket az erdõ szeretetére. Ha a jö-
võben „Az erdõ fohásza” alá szerzõjé-
nek nevét is odaírjuk, akkor talán még
inkább megszívlelik az olvasók, az erdõ
sóhaját, fohászát.

Feiszt Ottó  

Sóhaj és fohász Fekete Istvántól

Az üvegházhatás következményei az
óceánok mélyén is tapasztalhatók: a
szén-dioxid-kibocsátás már 4500 mé-
ter mélyen is mérhetõ – állapították
meg a németországi Kielben lévõ
Leibniz Intézet kutatói. A fosszilis
energiahordozók elégetésével kelet-
kezõ gázok elõször az atmoszférába
jutnak, utána a tengervízben oldód-
nak: mennyiségük az elmúlt két évti-
zedben jelentõsen nõtt.

A kieli tudósok a Meteor nevû kuta-
tóhajóval a Karib-tengerrõl indulva az
Atlanti-óceán északi részén át Lisszabo-
nig hajóztak. Útjuk során különbözõ
mélységekben mérték a szén-dioxid
koncentrációját, majd összehasonlítot-
ták az adatokat azokkal az információk-
kal, amelyeket egy tanulmányút során

az 1980-as évek elején gyûjtöttek. Az
összehasonlításhoz használt speciális
statisztikai módszer segítségével meg
tudták rajzolni az óceán szén-dioxid-
térképét.

A gázok sokkal nagyobb mélység-
be jutnak le, mint azt eddig feltételez-
ték. Ez egyben azt is jelenti, hogy az
óceánok az üvegházhatás során kelet-
kezõ gázokat sokkal nagyobb
mennyiségben szívták föl, mint ahogy
a korábbi számítások mutatták. A tu-
dósok úgy vélik, hogy a világtengerek
az ipari korszak kezdete (vagyis körül-
belül 200 év) óta az emberi tevékeny-
ség által kibocsátott szén-dioxid mint-
egy felét szívták fel, ami fékezi az
üvegházhatás erejét. Ugyanakkor a
tengervízben lévõ egyre nagyobb

szén-dioxid-mennyiségnek káros ha-
tása is van: az óceánok elsavasodnak
tõle. Ez különösen a mészképzõ orga-
nizmusok – mint például a korallok
vagy a kisebb planktonfajok – számá-
ra nehezíti meg azt, hogy létrehozzák
mészvázukat. A kieli intézet kutatói is
megerõsítették, hogy a vízmélységnek
az a határa, ahol a mész feloldódik az
óceánban, az elmúlt 200 évben 400
méterrel följebb húzódott.

(www.greenfo.hu nyomán 
az Élet és Tudomány)

Klímaváltozás az óceánok mélyén

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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sõségesen száraz, aszályos év után a
bükkfák ellenálló képessége csökkent, a
növedék visszaesett, vagy meg is szûnt.
Molnár Miklós bõvebben a helyszínen
mutatta be a pusztulás okait.

A helyszíni bejárás elsõ állomásán
Nagy László számolt be arról, hogy
Alsónemesapáti 24/C 110 éves erdõrész-
ben 2004 és 2005-ben 2,7 hektár bükkös
pusztult el a domb tetején, melyet leter-
meltek. Természetes újulat 30 százalék
volt, a többi területet kocsánytalan makkal
vetették be. A szépen kivitelezett soroló
csemeték biztató növekedést értek el. 

A csácsi tömbben – ahol a dombte-
tõkrõl szép kilátás nyílik a jellegzetes
dimbes-dombos zalai tájra – Horváth
László a kerületvezetõ erdész.

A második helyszínen, amely szintén
dombtetõ, Alsónemesapáti 24/A 102
éves 82 százalék bükkösben egészség-
ügyiként letermelt 403  m3 faanyagból
csak  15 százalék volt a rönkkihozatal.
Tavaly 1,1 hektáron 370 m3-t felújító vá-
gásként termeltek le. A természetes
bükkújulatot csak 0,1 hektáron kellett
mesterségesen kiegészíteni. 

Ugyanitt kivágtak egy beteg fát, me-
lyen tanulmányozni lehetett a bükk
szinte minden károsítóját. Molnár Mik-
lós bemutatta a bóbitás bükkszú és a
zöld karcsú díszbogár életmódját, felis-
merhetõségét és károsítását. Látni lehe-
tett a kérgen 1-2 cm átmérõjû fekete fol-
tokat, folyásokat, ami a fa elsõ védeke-
zési módja az álcák ellen.

Külön foglalkozott egy fekete gom-
ba károsításával, a Biscogniauxia num-
mularia-t (magyar neve nincs), mely a
koronában jelentkezik, fõleg az ágakon
láthatjuk. A megfeketedett ágak töré-
kennyé válnak, és hamar leesnek. A le-
döntött bükkfa ágai darabokra törtek,
és a vastag tövén is látni lehetett a kár-
tevõket és a faanyag minõségi romlását. 

Molnár Miklós megmutatta a bükk
eredményes védekezését is. Az egész-
séges, erõs fa védekezik az álcajáratok
ellen, s ennek eredményeképpen látni
ellipszis alakú benõtt dudorokat.

Felhívták a figyelmét mindenkinek,
hogy a látottak alapján figyelje a gond-
jára bízott erdõket, hogy idõben lehes-
sen észlelni a károkozókat.

A harmadik helyszínen, Zalaegerszeg
14/L 92 éves erdõrészben észlelték elõ-
ször az idõs bükkfák elhalását, mely olyan
mértékû volt, hogy 2,5 hektáron tarra kel-
lett vágni. A 100 százalékban kocsányta-
lan tölgy makkvetéssel felújított területen
már ember nagyságúak a csemeték.

A bejárás végén autóval olyan nagy
területeken mentünk végig, melyek
már az elmúlt években sikeresen, ter-
mészetes úton újultak fel.

A csácsi tömbben az elpusztult bük-
kösök szépen felújultak, mindenütt lát-
ni a gondos munkát, s az eredményes-
ség igen látványos. 

Nem hagyható figyelmen kívül a felte-
hetõ nagy vadlétszám, minek következté-
ben mindenütt kerítésekkel és villany-
pásztorokkal védik a fiatalosokat. Emiatt
a vad is egyre kisebb területre szorul.  

A természet is segített az utolsó bõ
makktermésével a tragikus bükkpusz-
tulás következményeinek felszámolásá-
ban. A következetes erdõmûvelési
munkával egészséges újulat virul, a szá-
razság enyhültével, a bõvebb csapadék
hatására újraéledtek a bükkösök. 

A kutatást és a megfigyelést továbbra
is célszerû folytatni. Felvetõdhet az is,
hogy e területen évszázadokkal ezelõtt
vajon milyen lehetett a természetes nö-
vénytakaró?  

A kocsánytalan tölgy természetes fel-
újítását a nagykapornaki erdõtömbben
mutatta be Nagy László, ahol Szarka
Miklós a kerületvezetõ erdész. A kerület
nagysága 742 hektár.

Itt a legmagasabb a tölgyek terület-
aránya, 41,7 százalék, szemben az erdé-
szeti 22 százalékos átlaggal.

A kocsánytalan tölgy természetes fel-
újítását már a régebbi idõben is végez-
ték. 1945 elõtt a Nagykapornaki Apát-
ság tulajdona volt, és szakszerû erdõ-
gazdálkodást folytattak. Érdekesség-
ként említhetjük meg, hogy Zala me-
gyében elsõként fizettek elõ az Erdé-
szeti Lapokra 130 évvel ezelõtt.

A negyedik helyszín Nagykapornak
18/M,N és 19/J erdõrészek 110-115 éve-
sek, 16,8 hektár, élõfakészletük 9000
m3. A kocsánytalan tölgy elegyaránya
95 százalék.

2006 õszén jelentõs makktermés
volt, melyet villanypásztorral védtek

meg, vadkár nem volt. Tavaly 3 hektár
redukált területen, gyenge bontással
1440 m3 fatömeget és a második szintû
gyertyánt termelték le. Az eredmény
döbbenetes! Olyan sûrû tölgyújulat van,
hogy nem lehet lépni anélkül, hogy le
ne tapossuk.

Az utolsónak Nagy László a Nagyka-
pornak 25/C, 25/D erdõrészeket mutat-
ta be, melyek területe 13,2 hektár. 1986-
1996 között magtermõ állományként
szerepelt, majd fokozatos felújítással, jó
magtermés segítségével a 2000. év vé-
géig a teljesen záródott újulat fölül le-
termelték a faanyagot. A nagy területû,
1,5-2,5 m magasságú tölgyes a sikeres
felújítás szép példája.

A látott tölgyfelújítások mintaként is
szolgálnak a szakembereknek.

Útközben érintettük a Nagykapor-
nak községhatárban kijelölt Remetekert
erdõrezervátumot, mely Zala megye
egyik legkiválóbb kocsánytalan töl-
gyes-bükkös-gyertyános elegyes erdõ-
állománya, egyúttal számos ritka nö-
vényfaj termõhelye is. Az erdõrezervá-
tum érintetlen, semmilyen munka nem
folyik benne, területe 156,9 hektár. 

Közben a híres nagykapornaki Re-
metekertet mint jelentõs egyházi kultúr-
történeti helyet is útba ejtettük. Itt 1924-
ben a jezsuiták által építettek egy ká-
polnát, mely Mária-kegyhely és híres
búcsújáróhely volt. A tisztás az 1855-ös
nagy tífuszjárvány idején vált kegy-
hellyé. Ezen a környéken az 1770-es
években még remete élt.

A kápolna mellett frissen felújított pi-
henõhely van, padokkal, asztalokkal,
szalonnasütõ hellyel. Azért is említjük,
mert mindez az erdõtömb közepében
van, a Zalaegerszegi Erdészet kezelésé-
ben, és az erdészet végezte a felújítást
jelentõs anyagi ráfordítással.

Délután Horváth Ferenc értékelte és
összefoglalta a szakmai nap tanulságait. 

A baráti beszélgetés közben sétát le-
hetett tenni a gyönyörû arborétumban,
ahol most virítanak a havasszépe (azá-
lea) virágai.

Meg kell említenünk, hogy a nyugdí-
jas központi dolgozók is részt vettek a
szakmai programon. Jó volt látni, hogy
nagy létszámban voltak jelen a kerület-
vezetõ erdészek is.

A házigazda Zalaegerszegi Erdészet
dolgozói példásan, nagy körültekintés-
sel szervezték meg a programokat. 

A mintaszerû rendezéshez tartozott,
hogy a bemutatott erdõkrõl és a mun-
kálatokról fotókkal és térképpel ellátott
kis füzetbõl tájékozódhattunk.

Szakács László

(folytatás a 183.oldalról)
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Luzsi József elnök köszöntötte a megje-
lenteket és megállapította, hogy a 10
órakor megtartott és határozatképtelen-
ség miatt lezárt közgyûlés után az ismé-
telten összehívott jelen közgyûlés hatá-
rozatképes. Feltette a kérdést, hogy a
meghívóban foglalt napirendi pontokon
kívül van-e további napirendi pont ja-
vaslat. Mivel további javaslat nem hang-
zott el, szavazásra tette fel a kérdést, és a
jelenlévõk egyhangúlag elfogadták a
meghívóban kiírt napirendi pontokat. 

Luzsi József a közgyûlés levezetõ elnö-
kének Támba Miklós alelnököt, jegyzõ-
könyvvezetõnek dr. Sárvári János fõtit-
kárt, jegyzõkönyv-hitelesítõnek Virágh
János alelnököt javasolta, akiknek szemé-
lyével a jelenlévõk egyhangúlag egyetér-
tettek. 

Támba Miklós az eredeti napirendi
pontoknak megfelelõen felkérte Luzsi
Józsefet az elmúlt évrõl szóló elnöki be-
számolójának megtartására Az elhang-
zott beszámolóval kapcsolatban Te-
mesvári Erik jelezte, hogy véleménye
szerint az elmúlt idõszakban a külön-
bözõ illetékes szervek kevésbé veszik
komolyan a MEGOSZ szakmai javasla-
tait, mint korábban, továbbá felhívta a
figyelmet arra, hogy a szaktanácsadás
és az üzemvezetés feladatainak elhatá-
rolása pontosan történjen meg, hiszen
ezek különbözõ forrásokból finanszí-
rozott tevékenységek, amelyek között
semmilyen átfedés nem lehet. Pozsgay
Attila a de minimis rendelet hatálya alá
tartozó következõ évre áthúzódó faki-
termelésekre vonatkozó szabályozásról
érdeklõdött. Dr. Repkény István köszö-
netet mondott a MEGOSZ vezetõségé-
nek eddigi munkájáért. Elmondta,
hogy a magánerdõsök legnagyobb
problémája az osztatlan tulajdon, amel-
lyel kapcsolatban javasolta, hogy a szö-

vetség forduljon alkotmánybírósághoz.
Érdeklõdött továbbá a saját tulajdonon
külsõ támogatás igénybevétele nélkül
létrehozott erdõtelepítések jogállásával
kapcsolatban. Illemszky Lajos a falopá-
sok kérdéskörét taglalta és megoldást
sürgetett, ez ügyben. Dombóvári Dénes
az egyszerûbb és kevésbé bürokratikus
erdõtörvény kialakítását szorgalmazta.
Luzsi József az alábbiakban válaszolt a
kérdésekre: Az üzemvezetés-szakta-
nácsadás tevékenységi köreinek szét-
választására kényesen ügyelünk a vo-
natkozó rendeletek kialakításakor is; a
de minimis hatálya alá tartozó fakiter-
melések után csak az erdõfenntartási
járulékról szóló rendelkezés hatályon
kívüli helyezéséig, az adott évben tény-
legesen kitermeléssel érintett terület, il-
letve faanyag után kell járulékot fizetni;
az új erdõtörvény tervezete szerint 1,5
hektár ültetvényszerû és 3 hektár ter-
mészetszerû erdõterületet már ki lehet
mérni, ugyancsak itt találhatók meg a
saját területen, saját erõbõl létrehozott
úgynevezett „szabad rendelkezésû er-
dõk” egyszerûsített kezelésére vonat-
kozó elõírások; a falopásokkal kapcso-
latban körlevéllel fordultunk a rendõr-
kapitányságokhoz, és a beérkezett vá-
laszok tapasztalatait is felhasználtuk az
erdõtörvény módosítási javaslatainál,
mely szerint a tulajdonosok erdõõrzési
kötelezettségét el kell törölni, és szigo-
rítani kell a szállított faanyag bizonyla-
tolását, továbbá a falopások büntetõ té-
teleit. Telegdy Pál a MAÉT nevében üd-
vözölte a MEGOSZ- közgyûlést. Gratu-
lált az elmúlt évi munkához és jelezte,
hogy igen sok feladatunk van még a
magán-erdõgazdálkodás fejlesztése te-
rén. Luzsi József megköszönte az észre-
vételeket és egyben bemutatta a Köz-
gyûlésnek a MEGOSZ új munkatársnõ-

jét, dr. Cseresznye-Farkas Melinda jo-
gászt. Kérte a tagságot, hogy magáner-
dõ-gazdálkodással kapcsolatos jogi
problémáikkal bizalommal forduljanak
új kolléganõnkhöz. Ezt követõen
Támba Miklós szavazásra tette föl az el-
nöki beszámolót, amelyet a jelenlévõk
1 tartózkodás mellett elfogadtak. 

Bodor Dezsõ Károly, a felügyelõbi-
zottság elnöke ismertette a bizottság
május 23-i ellenõrzésének tapasztalata-
it, valamint az errõl készült jegyzõköny-
vet. Elmondta, hogy a MEGOSZ pénz-
ügyeit rendben találták, mûködése a
törvényi elõírásoknak megfelelõ, gaz-
dálkodásával kapcsolatban a korábbi
évekhez hasonlóan kifogás nem merült
fel. Kérte beszámolójuk elfogadását. A
közgyûlés egyhangúlag elfogadta a fel-
ügyelõbizottság beszámolóját.  

A levezetõ elnök felkérte Luzsi Józse-
fet a MEGOSZ 2007. évi mérlegbeszámo-
lójának ismertetésére. A MEGOSZ elnö-
ke ennek során kitért a legfontosabb sa-
rokszámokra és elemezte azokat. A mér-
legben foglaltak alapján eredményesnek
és takarékosnak minõsítette a MEGOSZ
elmúlt évi gazdálkodását, külön kiemel-
te, hogy az elnökség társadalmi munká-
ban és költségtérítés nélkül végzi mun-
káját. Jelezte azt is, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan a MEGOSZ idei nagyren-
dezvényén is díjmentes lesz a részvétel.
Támba Miklós szavazásra tette fel a kér-
dést, és a közgyûlés egyhangúlag elfo-
gadta a MEGOSZ 2007. évi mérlegbeszá-
molóját. 

Dr. Sárvári János fõtitkár ismertette
a MEGOSZ 2008. évi részletes költség-
vetési tervét. Külön taglalta az egyes té-
teleket, indokolta azok szükségességét,
illetve megalapozottságát. Elmondta,
hogy a tavalyi tényszámok ismereté-
ben, azokra alapozva egy visszafogott
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nullszaldó körüli költségvetési tervet ál-
lítottak össze. A bevételi oldalon a pá-
lyázatoknál mutatkozik a legnagyobb
bizonytalanság. A költségvetés ismerte-
tése után a kérdések következtek. Te-
mesvári Erik jelezte, hogy véleménye
szerint az idei tagdíjbevételeknél nem
kellene figyelembe venni az integrátori
tagdíjakat, mivel azokra mindaddig
nem lehet számítani, míg az erdészeti
integrátori hálózat finanszírozása és jö-
võbeni helyzete rendkívül bizonytalan.
Pozsgay Attila a területi szaktanácsadá-
si központokkal kapcsolatos bevételek,
kiadások jelenlegi állására kérdezett rá.
Varró Magdolna véleménye szerint in-
tenzívebben kellene növelni a taglét-
számot és az ezzel együtt járó bevételt,
javasolta a médiában való gyakoribb
megjelenést, illetve az MgSzH Erdészeti
Igazgatóságainál a MEGOSZ jelenlétét
legalább információs anyagokkal. Dr.
Erdõs László a gazdasági tevékenysé-
gek megjelenítésére fizetett hirdetések,
vagy ilyen jellegû cikkek megjelenteté-
sét szorgalmazta akár a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem érintett intézeteivel
közösen. Asztalos István, visszatérve az
elnök tavalyi évet érintõ beszámolójára,
jelezte, hogy véleménye szerint a
MEGOSZ érdekérvényesítõ ereje az el-
múlt idõszakban csökkent, példaként
az erdõtelepítések Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei helyzetét ismertette
összehasonlítva a történelmi kezdete-
ket a jelenlegi állapottal. Nehezmé-
nyezte, hogy a vidékfejlesztés további
erdészeti jogcímeinek megnyitása kése-
delmeskedik, a Natura 2000 területeken
erdõtelepítéseket nem engedélyeznek
és nagy a bizonytalanság az adózási
kérdésekben is. Dr. Sárvári János Te-
mesvári Erik felvetésére elmondta,
hogy az erdészeti integráció a közel-
múltban minden évben nehéz helyzet-
ben volt, de mindig sikerült megoldani
további finanszírozását. Reméli, hogy
így lesz ez 2008-ban is. A TSzK-k közül
a MEGOSZ budapesti TSzK a kifizeté-
sek után kb 1 millió forint árbevételt re-
alizált a  szaktanácsadással kapcsolatos
adminisztráció lebonyolításának fejé-
ben. Varró Magdolna felvetésére jelez-
te, hogy a MEGOSZ tagsága az elmúlt 5
év során közel háromszorosára nõtt,
sajtóban való megjelenésünk ugyan-
ilyen dinamikus felfutást mutat és vidé-
ki irodáinkat döntõ többségükben az
MgSzH Erdészeti Igazgatóságainak
szervezeti egységeiben, vagy azokhoz
közel esõ ingatlanokban oldjuk meg
éppen annak érdekében, hogy a szak-
hatósághoz forduló magánerdõ-tulaj-

donosok minél közvetlenebb módon
juthassanak segítséghez. Temesvári
Erik hozzátette, hogy a leggyakoribb
keresõ motorokon a „magán erdõgaz-
dálkodás” szóra megjelenõ listákon a
MEGOSZ minden esetben benne van az
elsõ 10 találatban. Ez komoly ismertsé-
get jelent. Támba Miklós jelezte, hogy a
további felvetésekre – azok tárgya miatt
– az „Egyebek” napirendi pont kereté-
ben térünk vissza. Ezt követõen szava-
zásra tette föl a MEGOSZ 2008. évi költ-
ségvetés tervezetét, amit a közgyûlés
egy tartózkodással elfogadott. 

Támba Miklós a MEGOSZ alapszabá-
lyának módosítása napirendi pont kereté-
ben dr. Sárvári Jánosnak adta át a szót,
aki javasolta, hogy a módosításokat a
közgyûlés két részben tárgyalja. Az elsõ
részben a jelen közgyûlés napján hatály-
ba lépõ módosításokat vitatják meg, ame-
lyek fõként a jelenlegi alapszabály jogi
szempontból gördülékenyebb és egyön-
tetûbb szövegezését célozza meg jogász
kolléganõnk javaslatai alapján, míg a má-
sodik jelentõs módosítás-csoportot a
MEGOSZ jelenlegi és esetleges jövõbeni
tevékenységi csoportjainak a törvényi
elõírások szerinti felsorolása és szövegbe
történõ beépítése adja. A felvezetést kö-
vetõen dr. Cseresznye-Farkas Melinda is-
mertette a szövegszerû módosítási javas-
latokat, amelyeket a jelenlévõk a közgyû-
lést megelõzõen a mérlegbeszámolóval
és 2008. évi költségvetési tervvel együtt
nyomtatott formában is kézhez kaptak.
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban
kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért
a levezetõ elnök szavazásra tette föl az
alapszabály módosításának a közgyûlés
napján érvénybe lépõ részét, amelyet a
közgyûlés egyhangúlag elfogadott.

Dr. Sárvári János a szövegmódosítás
második részének ismertetése elõtt – ah-
hoz kapcsolódva – tájékoztatta a közgyû-
lést arról, hogy növekvõ leterheltsége, va-
lamit más irányú jövõbeli elképzelései és
tervei miatt távozik a MEGOSZ-tól. Ezt be-
jelentette már a legutóbbi elnökségi ülé-
sen is, és annak kérésére távozásának idõ-
pontját az eredetileg tervezett szeptembe-
ri dátumhoz képest 2008 decemberig
meghosszabbítja. Az elnökségi ülés
ezirányú kérését az indokolja, hogy le-
gyen idõ megtalálni a megfelelõ utódot és
közös munkavégzés során zavartalanul és
zökkenõmentesen végigvinni az átadás-
átvétel folyamatát. Dr. Sárvári János azt is
bejelentette a közgyûlésnek, hogy a kö-
zelmúltban az utódlás kérdésében is elõ-
rejutás, megegyezés történt és bemutatta
leendõ utódját dr. Somogyvári Vilmost,
aki a MEGOSZ munkatársaként az erdé-

szeti szaktanácsadási feladatok koordiná-
lásában már bebizonyította rátermettsé-
gét. A fõtitkár megköszönte a tagság eddi-
gi segítségét és támogatását, kérte azt az
év hátralévõ részében is és az elkövetke-
zõk során a feladatkörét átvevõ kolléga
vonatkozásában kiemelten is. Elmondta,
hogy nagy örömmel vett részt az elmúlt 5
év dinamikus, intenzív fejlõdést eredmé-
nyezõ munkájában, amit talán egy min-
den munkaterületet lefedni képes fejlõdé-
si szakasz válthat fel. Az elmondottak
együttesen indokolják a korábbi elnöksé-
gi ülés alapszabály-módosító javaslatát,
amely a 2008 decemberére tervezett tiszt-
újító közgyûlés után lépne érvénybe, és
alapvetõen egy új elnökségi struktúrát és
munkamegosztást vázol föl. Ennek lénye-
ge az, hogy az elnökség egy elnökbõl és 5
alelnökbõl áll majd, akik munkájukat to-
vábbra is társadalmi megbízatásban vég-
zik. Hozzájuk csatlakozik az ügyvezetõ el-
nök, aki a MEGOSZ fõállású, teljes mun-
kaidõben foglalkoztatott alkalmazottja,
felváltva a jelenlegi fõtitkári posztot. Az új
struktúrában, amelyben az alelnökök és
az ügyvezetõ elnök feladatai, felelõssége
jelentõsen megnõ és bõvül majd, a jelen-
legi elnöki funkció túlzottan erõs leterhelt-
ségét is csökkenteni akarják. A felvezetõ
után dr. Cseresznye-Farkas Melinda elõ-
terjesztette a szövegszerû alapszabály-
módosító javaslatot, amelyet a közgyûlés
egyhangúlag elfogadott.

Az egyebek napirendi pont keretében
elõször Luzsi József és Támba Miklós vá-
laszolt dr. Erdõs László és Asztalos István
korábbi felvetéseire. Elmondták, hogy a
komoly napilapokban történõ fizetett
hirdetés megjelentetése rendkívüli költ-
ségekkel járna, amelyet a továbbiakban
is csak más érdekképviseleti szervekkel a
terheket megosztva érdemes felvállalni.
Az erdõtelepítési jogcím kapcsán kiala-
kult problémákról a MEGOSZ folyamato-
san levelekben tájékoztatta a szaktárca
miniszterét, illetékes államtitkárát, az
MVH elnökét és az MgSzH erdészeti
igazgatóságának vezetõjét, kérve segítsé-
güket a kialakult helyzet megoldásában.
Sajnos ez kevés eredményt hozott és a
különbözõ forrásokból származó infor-
mációk azt mutatják, hogy az erdõtelepí-
tési kedv a kifizetési és határozathozatali
folyamatok rendkívüli lelassulása miatt
jelentõsen csökkent. Félõ, hogy ez a ten-
dencia mutatkozik majd meg a vidékfej-
lesztés már eddig is jelentõs késedelmet
szenvedõ erdészeti jogcímeinek megnyi-
tását követõen is. Ennek a kérdésnek a
kezelésében is kiemelt feladatok várnak
a MEGOSZ-ra. Ezt követõen Támba Mik-
lós levezetõ elnök az FVM-bõl nemrég
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kapott nemzeti támogatási rendelet ter-
vezetével kapcsolatos közös álláspont ki-
alakítására kérte a közgyûlést, amelyet az
ezirányú tárgyalásokon a MEGOSZ kije-
lölt tisztségviselõi képviselhetnek majd.
Ismertette a rendelettervezetet, illetve az
arra írásban érkezett észrevételek lénye-
gét. Az észrevételek döntõ többsége nem
tartotta alkalmasnak a tervezetet a pre-
ambulumban leírt magánerdõ gazdálko-
dás fejlesztési célok megvalósítására.
Rendkívül sok kritika fogalmazódott meg
a tervezet túlzottan bürokratikus, bonyo-
lult, túlszabályozott és ellenõrzött jogcí-
meivel kapcsolatosan. Az elhangzottak-
kal kapcsolatban kialakult vitához hozzá-
szólt Pozsgay Attila, Szabó Nándor, Asz-
talos István, Bodor Dezsõ Károly, Temes-
vári Erik, Radics Attila, Kiss András, Csil-
lag Vince és Illemszky Lajos. A hozzászó-
lások nagyobb része – összhangban a
korábban írásban kapott véleményekkel
– azt szorgalmazta, hogy alapvetõen ves-
sük el és tárgyalási alapnak se tekintsük
a megkapott rendelettervezetet, és ra-
gaszkodjunk az általunk 2008. február
27-én jogszabályszerûen, szövegesen
megfogalmazott javaslatban leírtakhoz. A
jelenlévõk egy része a megküldött rende-
lettervezet kompromisszumos módosítá-
sát, javítását szorgalmazta, fõként az ab-
ban megfogalmazott területi és támoga-
tási paraméterek vonatkozásában. A vita
végén a közgyûlés a támogatási rendelet-

tervezettel kapcsolatos egyeztetéseken
résztvevõ MEGOSZ-tagok számára az
alábbi alapvetõ kritériumokat fogalmazta
meg: 

Csak olyan, az erdészeti integrátori
hálózatot megtartó és fejlesztõ támoga-
tási formát tudunk elfogadni, ami 

– terület alapú támogatás lehet, ami 
– az elmúlt évi integrátori támogatás-

nál nem jelenthet több adminisztrációs
terhet. 

Támba Miklós ismertette az FVM
Természeti Erõforrások Fõosztálya ve-
zetõjének írt (2008. május 15.) levelünk
szövegét, és kérte az abban felvetett
problémák megoldására irányuló törek-
véseinkhez a Közgyûlés támogatását. A
Közgyûlés egyhangúlag támogatta az
erdõtörvény magánerdõ-gazdálkodást
támogató módosítása, a de minimis ren-
delet általunk megfogalmazott elvárá-
sok szerinti mielõbbi megjelentetése, a
hátralévõ vidékfejlesztési jogcímek mi-
hamarabbi megnyitása, az erdõtelepíté-
si jogcím körül kialakult problémák
megoldása, a Natura 2000-ben kijelölt
magánerdõ-területek keresztmegfelel-
tetés rendszerébe való bekerülésének
megakadályozása, a szaktanácsadás mi-
nimum évenként egy alkalommal törté-
nõ igénybevételének lehetõsége, illetve
a magánerdészeti foglalkoztatási prog-
ram megindítása érdekében kifejtendõ
törekvéseinket. 

Ezután a következõ felvetések hang-
zottak el a hozzájuk kapcsolódó dönté-
sekkel:

A különbözõ védettség alatt lévõ er-
dõterületek állam által történt visszavá-
sárlási  kísérleteivel, illetve csereterüle-
tek felajánlásával kapcsolatosan a kiala-
kult helyzetrõl kör e-mailben kell tájé-
koztatni a tagságot. Felelõs: dr. Cseresz-
nye-Farkas Melinda, határidõ: 2008. jú-
nius 9. 

Az erdõbirtokossági társulatok kap-
csán felvetõdött problémakörben, mi-
szerint a tagok elhalálozása miatt a be-
lépõ utódok nem tudnak bekerülni a
társulati névjegyzékbe a közgyûlések
határozatképtelensége miatt, jogi meg-
oldást kell keresni és errõl tájékoztatni a
tagságot. Felelõs: dr. Cseresznye-Farkas
Melinda, határidõ: 2008. június 9. 

A jelenlévõ elnökségi tagok válaszol-
tak a továbbiakban az erdõterületek
megosztásával és a falopásokkal kap-
csolatos kérdésekre. 

Luzsi József megköszönte a közgyû-
lésen az aktív részvételt, és azt befeje-
zettnek nyilvánította. 

Budapest, 2008. május 26.
Támba Miklós
levezetõ elnök

Dr. Sárvári János
jegyzõkönyv vezetõ

Virágh János  
jegyzõkönyv hitelesítõ

Egyre hangosabban hallatják hangjukat
a svéd erdõbirtokosok az ellen, hogy
természetvédelmi területeket létesítse-
nek a svéd erdõkben. Több mint ezer
aláírást tartalmazó jegyzéket nyújtottak
át  Andreas Carlgren svéd környezetvé-
delmi miniszternek. A jegyzék bizonyít-
ja az erdõtulajdonosok elégedetlenségét
a svéd kormány természetvédelemre
szánt területek kijelölésében alkalma-
zott módszereivel szemben. A környe-
zetvédelmi miniszternek petíciót be-
nyújtó delegációt közel tíz személy kép-
viselte, egyikük Lars-Erik Klockar, erdõ-
tulajdonos, aki az aláírásgyûjtõ kezde-
ményezést a honlapjára feltette. Egész
Svédországból érkeztek aláírások, de
szerepel a petíción Németországból és
az Egyesült Államokból származó alá-
írás is. A minisztériumban tett látogatása
elõtt Klockar sajtóközleményben hang-
súlyozta, hogy a természetvédelmi terü-
letek létesítése Svédországban a magán-
személyeket sújtja majd.

Meg kell oldani a kulcsfontosságú
élõhelyek megõrzése gazdasági ellen-
súlyozásának kérdését. Ha az erdõtulaj-
donosok erdejüket elveszítik, annak
mind a mezõgazdaságra, mind a vidéki
megélhetés lehetõségeire negatív hatá-
sa lesz. A több bioenergia kivonása, ki-
termelése az erdõkbõl azt is jelenti,
hogy gazdasági erdõre van szükség.

(ForestPress)

Tiltakozás Svédországban

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.allamerdo.hu

www.erdo.hu

Magyar túzok a
British Múzeumban
Az intézmény munkatársai a természet-
tudományi részleg fagyasztójában érde-
kes leletre bukkantak: egy túzok teteme
került elõ. A madár 1994-ben, 12 évesen
pusztult el, és származási helyként Por-
tugáliát tartották nyilván az állatkertben.
Fény derült arra, hogy a származási
hely: Magyarország. Felvették a kapcso-
latot a Magyar Madártani Egyesület
(MME) Madárgyûrûzési Központjával,
ahol Mária „BUDAPEST 600235” jelzésû
gyûrûje nyomán kezdték meg kilétének
kutatását. Dokumentációk szerint annak
idején - két másik tojóval együtt - a
dévaványai túzokmentõ állomásra ke-
rült, ám mesterséges nevelését követõen
a szabadban már nem tudta volna önál-
lóan folytatni életét, így küldték az ang-
liai állatkertbe. A lelet fontosságát mu-
tatja, hogy a túzok kipreparálva New
Yorkban, a Természettudományi Múze-
umban kap helyet. 

(Élet és Tudomány)
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Elõzmények
A képzett erdészeti segédszemélyzet
iránti igény elsõsorban a nagy kiterjedé-
sû fõúri birtokokon fogalmazódott meg
elõször. Így már a XIX. század elején a
kismartoni Esterházy-uradalom erdész-
képzõ iskolában oktatta a leendõ erdõ-
õröket, német nyelven. Ugyancsak a
XIX. század elején, 1806-ban alapította
gróf Festetics György a Georgikonhoz
kapcsolódó „Erdei és Vadász Oskolát”.
Ebben az alapító levél szerint „A pa-
raszt gyermekek és ifjak fognak erdõ-
csõszöknek és közönséges vadászoknak
neveltetni”. A következõ tárgyakat taní-
tották: írás és olvasás magyar és német
nyelven, számvetés, erdész- és vadász-
kalendárium, fák és bokrok fajainak
megkülönböztetése, puska kezelése,
lövészet, kutyákkal való bánás, mag-
szedés, erdõvetés-ültetés, a fák szám
szerinti felbecsülése, favágás stb. Az ok-
tatás nyelve magyar volt. 

Az alsófokú erdészeti szakoktatás
kezdetei 1796-ra nyúlnak vissza. Ekkor
került Franz Vissner von Morgenstern a
hradek-likavai kincstári erdõbirtokra,
mint prefektus. Figyelme csakhamar az
erdei munkások és alkalmazottak gye-
rekeire irányult, akik gyakran napokig
felügyelet nélkül voltak, és semmilyen
oktatásban nem részesültek. Ezért ma-
ga és néhány barátja költségén tanítót
alkalmazott, aki a népiskolai oktatás
mellett erdészeti ismereteket is tanított.
Ezek az iskolák azonban néhány év, év-
tized után megszûntek.

Vedres István, korának neves szege-
di mérnöke 1825-ben kiadott mûvében
valószínûleg elsõként veti fel egy alföl-

di iskola szükségességét. Az alábbiakat
írja: „Ily Erdõsz Oskola volna szükséges
az Alföldön is valahol, melyben gyako-
rolva arra taníttatnának az iffiak: mi-
ként kellessen Erdõket ültetni, gyarapí-
tani, s mindenféle hasznos fákat ter-
meszteni, mert az üdõ halad: …”.

Több évtizednyi vajúdás
Az 1851-ben megalakult az „Ungarischer
Forstverein”, azaz a „Magyar Erdész-
egylet”. Ennek szakemberei az erdõgaz-
dálkodás színvonalának emelésére ha-
marosan lépéseket tettek annak érde-
kében, hogy az „alsóbbrendû mûszaki
személyzet részére tanintézet létesítes-
sék”, amelyet Pozsonyban terveztek fel-
állítani. Az egyesület tagságából és a
korból adódóan a tervezett iskolában
német nyelven oktattak volna. A tanin-
tézet felállítását az érdekelt erdõbirto-
kosoktól várták, akik az ügyet nem tá-
mogatták.

A Divald Adolf és Wagner Károly ál-
tal megindított „Erdészeti Lapokban”
1863-ban jelent meg a témában az elsõ
írás „A magyar gazdasági és erdészeti
iskolák ügye” címmel, amely egy felsõ-
magyarországi tanintézet felállítására
tett javaslatot. Rimaszombat, Igló és
Eperjes tett ajánlatot az iskola elhelye-
zésére. Késõbb ezek közül érdemben
csak a rimaszombatival foglalkoztak.
Anyagiak hiányában ez az iskola sem
nyílt meg.

1866-tól az Országos Erdészeti Egye-
sület (OEE) képviselte a magyar erdõk
ügyét. Az Egyesület a kezdetektõl kö-
vetkezetesen harcolt az alsó fokú erdé-
szeti szakoktatás megteremtése, majd

fejlesztése ügyében.
Az OEE-ben megala-
kult a Szakoktatási Bizottság, melynek
tagjai Bedõ Albert, Fekete Lajos, Hof-
mann Antal és Wagner Károly voltak.
A bizottság 1877-ben két olyan erdõõri
szakiskola felállítására tett javaslatot,
ahol a tanulóknak az erdei munkákban
részt kell venniük, és a szakmai fogáso-
kat el kell sajátítaniuk. Az iskolákat Lip-
tóújváron és Szekszárdon tervezték fel-
állítani. Az OEE igazgatóválasztmánya a
javaslattal egyetértett, és azt 1878-ban a
kormány elé terjesztette, majd legalább
egy erdõõri iskola felállítását határozot-
tan követelte. Az iskola felállítása folya-
matosan késett, pedig a szakemberekre
égetõ szükség volt. Ezzel is magyaráz-
ható, hogy közben megkezdõdtek az
elsõ erdõõri szaktanfolyamok, majd
szakvizsgák az erdõfelügyelõségek
székhelyein.

1879-ben megjelent az elsõ magyar
nyelvû erdõtörvény. A XXXI. tc 37. §-a
szerint az állami és jogi személyek er-
dõbirtokain „a törvény kihirdetésétõl
(1879. június 14.) számított 10 év letel-
te után kizárólag csak olyan erdészek
lesznek alkalmazhatóak, akik… bizo-
nyítvánnyal képesek igazolni az erdõ-
õri szakvizsgát…”. A törvény részletesen
szabályozta az erdõõrök szakvizsgáit is.
1881-ben, az elsõ szabályozott szak-
vizsgák után az OEE Szakoktatási Bi-
zottsága jelentése megállapította, hogy:
„egyedül az erdõõri szakvizsga – mint-
hogy alacsony színvonalú tudást kíván
– az erdõgazdálkodás továbbfejlõdését
nem tudja biztosítani”, ezért az erdõõri
szakiskola felállítását sürgõs ügynek
nyilvánította.

1879. március 12-én éjjel a Tisza árja
romba döntötte Szeged városát. A ro-
mokban álló városba március 17-én ér-
kezett Ferenc József király. Ígérte: „Sze-
ged szebb lesz, mint volt.” Az újjáépítés-
hez bel- és külföldrõl egyaránt érkezett
anyagi segítség. A munkálatokat Tisza
Lajos, volt közmunka- és közlekedésügyi
miniszter – az OEE akkori elnöke – kirá-
lyi biztosként irányította. Tisza Lajos
Bedõ Albert országos fõerdõmesterrel, az
OEE fõtitkárával „meggyõzték” a minisz-
tert, hogy itt a legjobb alkalom az elsõ er-
dõõri szakiskola megépítésére. Így vél-
hetõen az alföldfásítás fontossága, a tör-
vény végrehajtásának szükségessége

125 éves az erdészeti
szakoktatás Ásotthalmon 11 22 55
125 éve, 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit az elsõ magyar erdõõri
szakiskola Szeged-Királyhalmon, a mai Ásotthalmon. Az Erdészeti Lapok
korábbi évfolyamaiban az iskolánk történetének fõbb vonalait már be-
mutattuk (EL, 1998. évi 12. szám, 2004. évi 2. szám). Iskolánk hajdan
Szeged-Alsótanyán, a tanyavilágban, a Várostanya közelében épült fel.
Szegedtõl 36 km-re, Szabadkától 18 km-re. Idõvel a Várostanya és a szak-
iskola épületei köré egyre több ember költözött, és így alakult ki az 1950-
ben önállóvá váló település, Ásotthalom. Ezek alapján nyugodtan nevez-
hetjük ezt az õsi erdésziskolát településalapítónak, talán az országban
egyedüliként.

A jeles évforduló kapcsán a következõ hónapokban az iskolaalapítás és
a kezdeti idõszak néhány érdekességét szeretnénk bemutatni. 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató

Az elsõ erdõõri iskola alapítása
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mellett emberi gesztus is volt abban,
hogy az akkori földmívelés- ipar- és ke-
reskedelemügyi miniszter 1881. decem-
ber 4-én leiratot intézett Szeged városá-
hoz, melyben felajánlja építését úgy,
hogy a város segít abban.

Az elsõ erdõõri szakiskola
létesítése

1881. december 28-án Szeged város
köztörvényhatósági bizottsága kinyilvá-
nította köszönetét a figyelemért, és kije-
lentette: „a tervezett intézet létrejöttét
minden kitelhetõ áldozatokkal elõmoz-
dítja.” Az építkezés teljes költségét 36 189,-
Ft 37 krajcárra tervezték, amelyet az Er-
dészeti Alap egyedül nem tudott volna
állni. A város a levélben vállalta, hogy
területet biztosít, és a 18 000,- Ft-ot
meghaladó ács és kõmûves munkához
való anyagot ad, és részt vesz az építke-

zésben. A minisztérium válaszlevelében
a várostól a felajánlás helyett 16 000,- Ft
készpénz kifizetését kérte, amit a város
úgy fogadott el, hogy két részletben fi-
zeti ki.

Az iskolát Szeged legerdõsültebb, al-
sótanyai részén, a Rívó, az Átokházi és
az Ásotthalmi erdõk közötti területen
tervezték felépíteni. A végleges terület-
kijelölés ügyében 1882. március végén
tartottak szemlét, erre Szegedre érke-
zett Bedõ Albert. „A szemle után az is-
kola helyéül az ásotthalmi erdõknek
azon magas fekvésû részét találták egy-
hangúlag legalkalmasabbnak, mely a
város tanyájától északnyugatra és a ta-
nya mögött fekszik” 

Az iskolát Székely Mihály szalontai
és Szeghalmi Bálint nagyváradi vállal-
kozók 1882. júliusában kezdték meg
felépíteni. Már a kezdeti idõben megte-

kintette az építkezést Tisza Lajos királyi
biztos is, kíséretében Pálfy Ferenc sze-
gedi polgármesterrel. 1883 elején a két
nagy épület és az istálló tetõ alatt, beva-
kolva állt, augusztus elejére pedig telje-
sen elkészült. Az épületek felszerelése,
berendezése augusztus közepére csú-
szott. Az épületek teljes berendezése
35 000,- Ft-ba került.

Szeptember végén Tisza Lajos, és a
kíséretében lévõ Pálfy Ferenc polgár-
mester és Illés Nándor fõerdõtanácsos
megtekintették az immár elkészült isko-
lát. Október elejére benépesült az isko-
la, megérkeztek a tanárok és az elsõ ta-
nulók. Kitûzték a hivatalos megnyitó
idõpontját, 1883. október 10-ére,
amelyre minden készen állott.

Összeállította: Andrési Pál
Bátyai Gitta, Kiss Ferenc és

Zsiros Attila munkáiból

A Mûszaki Egyetem elnevezése
története folyamán
1782. év INSTITUTUM GEOMETRICO - HIDROTECHNICUM = MÉRNÖKI INTÉZET (mindennapi

szóhasználatban) (latin oktatási nyelv idõszak) (1782-1850-ig, Szigorlati Szabályzat alapján
1275 mérnöki oklevél kiadása).

1846. év KIR. JÓZSEF IPARTANODA (megnyitó ünnepe 1846. nov. 1-én).

1849. év JOSEPH INDUSTRIE-SCHULE német elnevezési idõszak kezdõdött.

1850. év összevonás JOSEPH INDUSTRIE-SCHULE és 

MÉRNÖKI INTÉZET (=INSTITUTUM) német elnevezés továbbra is maradt, oklevél-kiadás megszûnt, abszolu-
tórium kiadását indította el Sztoczek József ig. a tanártestülettel.

1956. év K.k JOSEPHS-POLYTECHNIKUM fõiskolai szint, de továbbra is német elnevezés.

1862-tõl Kir. JÓZSEF MÛEGYETEM „Mûegyetem” szó 1862-tõl indult! Magyar nyelvû oktatás, bizonyítvány-kiadás, hi-
vatalos iratok kiállítása.

1871/72. Kir. JÓZSEF MÛEGYETEM rektori, dékáni kinevezés, Szigorlati Szabályzat, oklevél-kiadás! br. Eötvös József
miniszter segítségével.

1919. év JÓZSEF MÛEGYETEM (kir. jelzõ elmaradt).

1920. év MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF – MÛEGYETEM „Magyar” szó beiktatása az elnevezésbe.

1934. év MAGYAR KIRÁLYI JÓZSEF NÁDOR MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM „nádor” szó, mûszaki
kifejezés megjelenik1 Mûegyetem szó mellett Mûszaki kifejezés is a bélyegzõn (rektorin is, tanszékin is).

Hivatalos rövidítése: JÓZSEF MÛEGYETEM (külföldi levelezésnél kettõsség – a teljes név és rövidebb név –
nem egyértelmû!)

1949. év JÓZSEF NÁDOR MÛSZAKI EGYETEM – MÛEGYETEM (bélyegzõn mind a 2 szó!)

1949. év BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM – (a fõváros nevének beiktatása!)

Hivatalos betû-összevonással: BME a rövidítés.

2000. év BUDAPESTI MÛSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM.

Hivatalos betû-összevonással: BME vagy MÛEGYETEM (antik kifejezés használatát tovább õrzi az általános
szóhasználatban).

Összeállította: Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

1 1934-ben került a „nádor” szó az egyetem nevébe, ami valójában anakronisztikus, mert az 1864. évi 7 tc. a „nádori jogkört eltörölte”! (1920-
ban „kormányzó”-i kinevezés volt)
1934-tõl MÛSZAKI EGYETEM kifejezés, de az antik „Mûegyetem” szó ma is a legkedveltebb.
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Nem volt irigylésre méltó Pecz Samu a
könyvtárépület tervének benyújtása-
kor, mert mindenki, aki csak számított
az egyetemen, beleszólt, módosítást
igényelt. Hogy egy emelettel alacso-
nyabb legyen a könyvtárépület, mert
akkor a fizika-elektrotechnika épületé-
re több költség jut, meg egy kis obszer-
vatórium, nyitott-csukott kupolával iga-
zán elengedhetetlen, a mûszaki, me-
chanikai épülete meg egyenesen hogy
néz ki víztorony és szélkerék nélkül, a
hajósok a Dunán még közlekedni sem
tudnak ezek hiányában. Különben is
esõben és hóban vizes lesz a kölcsön-
zött könyv, ha a könyvtár csak úgy sza-
badon áll, és nincs fedett árkád a fõépü-
let és a könyvtárépület között; és ha
már árkád, legyen felsõ szintje is, és le-
gyen zárt, nagy szép ablakokkal. No és
milyen dolog, hogy ilyen nagy egyete-
mi területen nincs óra, az idõmérõ elen-
gedhetetlen a hallgatóknak egy kis csi-
nos tornyocskán („fiatornyon”).

Közben az eredeti terv szerint egy
szépséges térelválasztó faragási munká-
latai kezdõdött el, hogy majd a könyvtár-
épület fõbejáratához kerüljön abból az
elgondolásból, hogy így az aula csendje
jobban biztosítható a jövõ-menõ kapu-
nyitás zajától. A terv ugyancsak felborult,
minden kérés teljesült, és elkészült a
nagy faragott tölgyfa térleválasztó is és
az aulában az olvasóterem bejárata elé
került (nem a bejárati kapuhoz) „Hallga-
tók olvasóterme” felirattal, fölötte karcsú
három karéjban végzõdõ ablakkal. A
térelválasztó átjárását kétszárnyú ajtó

biztosította. Olyan szép volt, mint a ve-
lencei Szent Márk templom „Pala d’Oro”
szentélyrekesztõje. A térelválasztó mö-
götti falat és a két oldalfalat gazdag díszí-
tésû csempével Walla József cége készí-
tette. A berendezést kristálycsillár egé-
szítette ki. A könyvtár bejárati kapujához
végül forgóajtó került (a szép üvegezett
tölgyfa keretû különleges forgóajtót
1982-ben távolították el) a meggondolat-
lan modernizálás hatására, vagy valame-
lyik pénzintézet vetette rá a szemét. De
volt ennél nagyobb veszteség, mikor is
az akkori könyvtárigazgató szó nélkül
megvált br. Eötvös József könyvhagyaté-
kától, melyet fia, br. Eötvös Lóránd adott
át Conleguer rektornak, ki bélyegzõt ké-
szíttetett az Eötvös könyvek jelzésére.
De úgy látszik, minden hiába, ... megfe-
ledkezett a tiszteletrõl!

Visszatérve a szépséges faragott térel-
választóra. Szomorú sorsra a II. világhá-

borúban jutott. Ugyanis a világháború-
ban a szovjetek lovacskákat kötöttek be
a kitörött ablakú hallgatói olvasóterembe
és a térelválasztó ajtófélfához (Nem új-
donság, Milánóban megtörtént Leonardo
híres freskójánál is.) Az éhes állatok szét-
rágcsálták a fa berendezést, majd tüzelõ-
hiány végzett a valamikor pompás fara-
gott térelválasztóval. A szépséges Walla
falborítású csempe is eltûnt a drága kris-
tálycsillárokkal egyetemben. A régi pom-
pa ma már fényképeken látható.

Az aula padozatának cementlapjai
még eredetiek. Az egyik lapban acélle-
mez látható (az olvasóteremtõl úgy hét
lépésnyire), ez a térelválasztó ajtókeret-
nek rögzítõ helyét õrzi, bárki megfi-
gyelheti, ha a mûegyetemi könyvtár au-
lájába vezérli jó sora.

A teljesség kedvéért említhetõ, hogy
a kis obszervatórium – mely a park kö-
zepén a fizikai épület elõtt állt – hábo-
rús kárt szenvedett és lebontották. A
szélkerék meg úgy elrozsdásodott,
hogy pályázat után még az 1934-es
években az árverési hirdetést nyert Lo-
sonci János vaskereskedõ bontotta le.

Pecz Samu mindenki kívánságát telje-
sítette, és végül a könyvtár inkább temp-
lom formátumúvá vált, mint könyvtárrá.
A tervezettõl a raktári rész  tényleg egy
emelettel alacsonyabbra épült. A háború
után az óratornyot is erõsen renoválni
kellett, mert a háború annak sem kedve-
zett. Pecz Samu csodaszép metszetrajza a
könyvtári épülettel kapcsolatosan a fõ-
épület I. em. rektori elõszobában látható.
(Védelmet érdemelne az ott lévõ öt terv-
rajz, nem üvegezett, a fény meg már el-
halványította a vonalakat.)

Pecz Samu 1854. március 1-jén szüle-
tett Pesten, még abban az idõben, ami-
kor Pestet és Budát külön írták. Elhunyt
Budapesten, 1922. szeptember 1-én.
1919-ben aggódva nézte a mûegyetemi
épületek, értékek jövõjét!

Szépséges aláírását sok oklevél, bizo-
nyítvány és tervrajz õrzi. 1918-ban azon-
ban a tervrajz-másolatok hitelesítésére
„aláírás-bélyegzõt” készíttetett (mérete
92x30 mm). Új divat volt ez abban az idõ-
ben. Természetesen bizonyítványra, okle-
vélre kézzel írt aláírás volt hivatalos, me-
lyet a rektori rendelkezés is megkövetelt!

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Faragott térelválasztó pompázott egykor
a mûegyetemi könyvtár aulájában

Emlékezés Pecz Samu építészre
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A kezdet
Modrovich Ferenc

Modrovich professzor urat ismertem
meg elsõnek a késõbbi tanáraim közül.
Iratkozásunk idején Õ töltötte be a dé-
káni tisztet.

1941. szeptember 11-én érkeztünk
meg Sopronba hárman, a beregszászi
M. kir. Állami Reálgimnázium érettségi-
zettjei. Az érettségi után beadott jelent-
kezésünkre nem érkezett válasz, de a
tájékoztatás szerint az elutasítást július
végéig meg kellett volna kapnunk. Azt
gondoltuk, hogy bizonyára felvettek
minket, csak elfelejtettek értesíteni.

A köri címlista alapján félnapi mász-
kálás után sikerült zsebünknek megfe-
lelõ kamarához futni és elhelyezkedni
szállásunkon. Másnap reggel elballag-
tunk a fõiskolára beiratkozni. Ott az
idõsebbek útbaigazítottak, hogy a dé-
káni hirdetõtáblán minden tájékoztatást
megtalálunk. Így is volt. Ki volt füg-
gesztve mindhárom szak felvettjeinek
és elutasítottjainak névsora. De a mi ne-
vünk egyiken sem szerepelt.

Mondták, menjünk fel a dékáni hiva-
talba, ott biztosan meg tudják magya-
rázni, mi történt. Egy nagyon kedves,
barátságos hölgy fogadott bennünket.
Tudakozódásunkra közölte, hogy
ügyünkben csak a dékán úr tud felvilá-
gosítást adni. Én mint a legfiatalabb, de
legvállalkozóbb hármunk közül, jelent-
keztem, hogy bemegyek hozzá.

Hosszas várakozás után sikerült be-
jutnom. Úgy képzeltem, egy tekintélyes
joviális idõsebb úrral kerülök majd
szembe. Ehelyett egy apró termetû, vé-
kony, mozgékony, kis emberrel talál-
koztam a tágas teremben, aki egy hatal-
mas íróasztal mögött helyezkedett el.
Ijedten, de illedelmesen köszöntem: Jó
napot kívánok! Idegesen válaszolt: Jó
szerencsét. És már jött is a kérdés: „Mit
óhajt?” Felpattant és kezdett fel-alá jár-
kálni.

A hosszú várakozás alatt megfogal-
maztam magamban a mondanivalómat.

Így szinte hadarva ismertettem jöve-
telem célját.

– Hívják? – Jött a türelmetlen kérdés
- Lengyel György, Galántha Sándor,

Nigriny Árpád. Rámcsodálkozott, elmo-
solyodott és kérdezte:

– Magának három neve van?
– Nem – feleltem én –, de hárman

jöttünk ugyanazzal a kéréssel, és nem
akartunk mindhárman zavarni. Én kép-
viselem a barátaimat is.

Erre elõvett az íróasztaláról egy ira-
tot, végigfutotta, majd közölte:

– Maguk létszám fölöttiek. Kértük a
minisztériumot, hogy engedélyezzék a
létszámemelést. Ígéretet kaptunk, hogy
megadják, de még nem érkezett meg az
írásbeli válasz. Amint megjön, kifüg-
gesztik a hirdetõtáblára, akkor majd be-
iratkozhatnak.

Alig vártam, hogy kívül legyek. Meg-
köszöntem a tájékoztatást és köszön-
tem: – Viszontlátásra! – Már féllábbal az
ajtón kívül voltam, miután szólt: – Jó
szerencsét!

Kint izgatottan vártak a barátaim. Be-
számoltam nekik a történtekrõl. Azt is
megemlítettem, nem értem, miért kí-
vánt nekem a dékán úr bemenet és ki-
jövet is jó szerencsét. A körülöttünk áll-
dogálók jól kinevettek, hallván a történ-
teket, és felvilágosítottak, tanuljuk meg,
itt ez a köszöntés járja. Meg is jegyeztük
egy életre: Jó szerencsét!

Híd- és vízépítéstan vizsga
Többszöri pengeváltás után érezni a le-
vegõben a vizsga végének közeledtét.
Elhangzik a kérdés:

– Kell-e burkolni szabályozáskor a szik-
lás, köves mederfeneket a vízesés alatt.

– Nem – vágtam rá gondolkodás nél-
kül –, hiszen a lezuhanó víz nem tudja
kivájni a medret.

Jön a következõ kérdés:
– Ismeri a latin közmondást? Gutta

cavat lapidem…
– Non vi sed saepe cadendo – folyta-

tom én.
– Latinból jeles, a vizsga csak jó.
De azt máig se tudom, kell-e burkol-

ni vagy se?
1944. március 19-én a német csapa-

tok megszállták a várost. Másnap az if-
júsági kör közgyûlésre hívott össze
mindenkit az új épület nagy elõadóter-
mébe. A terem zsúfolásig megtelt. Az
elnökséggel együtt megjelent Mod-
rovich professzor úr is, mint a Kör ta-
nárelnöke. Megállt a katedrán. Apró ter-
mete idegesen izeg-mozog. Reszketõ
hangon megszólal. Meglepõdve hall-
juk, hogy tegez bennünket. Ismerteti a
történteket és szinte könyörög:

– Fiúk! Arra kérlek benneteket, ne csi-
náljatok semmi szamárságot. Ne akadá-
lyozzátok semmiben õket. Ezek nem is-
mernek tréfát. Halálosan megtorolnak
mindent. Nekem minden magyar ifjú éle-
te drága. Rátok még szüksége van a ma-
gyar hazának az ország újjáépítésében…

Azután elakad a hangja a megilletõ-
déstõl, az izgalomtól...

Néma csendben széledünk szét. Ne-
kem is borsózott a hátam. Akkor már ott
lapult a kamarában a „Bautesammel-
stelle” feliratú útjelzõ tábla, ami azt je-
lenti: Zsákmánygyûjtõ állomás. Ezek
után dehogy pályáztam én újabb zsák-
mányra.

A firmák figyelmeztettek, hogy nem
szereti Modró, ha az erdészeti szállító-
berendezések vizsgát utolsónak hagy-
ják. Azt hittem, ez csak olyan mende-
monda. Ez volt-e az oka vagy sem, két-
szer egymás után kirúgott, pedig már
minden vizsgám megvolt a záradéko-
láshoz. Azt mondta, tanuljak még egy
kicsit. Így lecsúsztam az 1945. évi szi-
gorlati lehetõségrõl. El kellett mennem
dolgozni.

Nyolc hónapig voltam távol Sopron-
tól, míg összeszedtem annyi tartalékot,
ami a végzésig elegendõnek látszott.
Távollétemben unalmas óráimban bõ-
ven akadt idõm, hogy a jegyzetet lapoz-
gassam. Jelentkeztem vizsgára. Régi is-
merõseként fogadott. Úgy másfél órai
faggatás után megkaptam a felmentõ
kérdést: – Megelégszik az elégségessel?
– Gyorsan rávágtam az igent. Erre kajá-
nul elmosolyogta magát és közölte ve-
lem: – Maga megérdemli a jót. Be is írta
mindjárt. Látta az elképedést az ábráza-
tomon, hozzáfûzte hát a magyarázatot.
– Az elégségest már legutóbb is megad-
hattam volna. De maga többre képes.
Csak azt akartam, hogy becsületesen
készüljön fel a vizsgára.

Körülbelül két hónappal késõbb volt
a szigorlat. Odatett az orrom elé egy pa-
pírlapot. A mindig használt puha, vas-
tag ceruzájával felvázolt rá egy gátat,
hozzá két nyilat, egyet oldalról, egyet
felülrõl, és megkérdezte, mi a gát állé-
konyságának feltétele. Mondom a szte-

Június

Aki nem igyekszik
Arra csúf halál vár
Mert gyorsan dolgozik
Újból arat a nyár

Ilyen a természet
Hamar jött a meleg
Aminek meg kellett
Mára már megérett.

Feket István

Visszaemlékezés a soproni diákévekre I.
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reotip választ: – A gátra ható két erõ
eredõjének az alap belsõ egyharmadá-
ba kell esnie. Helyes –, mondja õ. Vá-
rom a következõ kérdést. Rám néz és
megszólal: – Na mire vár? Maga nálam
nem régen vizsgázott, azóta biztosan
nem felejtette el a tanultakat.

Aznap délután, mivel abban a tanév-
ben újra õ volt a dékán, az eredmény-
hirdetéskor szívélyesen gratulált, mint
újdonsült kollégának.

Matézis
Az elsõ félév anyagából simán levizsgáz-
tam jóra. A második félévi vizsgám elég
döcögõsen ment. Vagy háromnegyed
óra múltán megajánlotta Walek pro-
fesszor úr az elégségest. Akkor még az
indexemben csak ennél jobb jegyeim
voltak. Balga módon megkockáztattam,
hogy szeretnék jót kapni. Mondta erre,
soroljam fel a gömbháromszögtani kép-

leteket. Valami megmagyarázhatatlan
szorongó érzés fogott el. Elkezdtem,
azonban belezavarodtam, leblokkoltam.
Simán kirúgott, hozzátette, hogy õ ezt
mentõkérdésnek szokta feladni.

Az uv-n alaposan kikérdezett az
egész anyagból. Volt, ami jól ment, volt,
ami kevésbé. Erre megjegyezte, hogy a
matematikában minden tétel egyfor-
mán fontos. És megadta a jót. Akkor ta-
nultam meg, hogy egy ici-pici egs.
ugyannyit ér, mint egy feles.

Aztán a szigorlaton kérdés nélkül is
megkaptam a jót.

Kémia 1.
Vági Pistától kimondottan féltem. Annyi
rémmesét terjesztettek róla, hogy resz-
ketve mentem el vizsgázni hozzá. A
csengetésemre személyesen nyitott aj-
tót. Feltornyosult elõttem hatalmas
alakja. Rámripakodott öblös hangján: –

Mágá mit ákár? – Vizsgázni jöttem – re-
begtem elhaló hangon, de már fordul-
tam volna vissza. Erre már szelídebb
hangon odaszólt: – Ná, gyüjjön. Ne fél-
jen, nem hárápom le az orrát!

A tanszék teljesen kihalt volt. Még Pin-
tér úr sem volt bent. Odaállított a tábla
elé, feldiktált néhány képletet és rám-
szólt: – Ná, csináljá. És otthagyott, eltûnt a
labor mélyében. Levezettem a megoldást
és vártam. Az idõ csigalassúsággal ván-
szorgott. Talán fél óra múlva elõbukkant.
Rámmeredt és kérdi: – Mágá mit csinál itt?
– mondom, vizsgázom, professzor úr. –
Újra rámcsodálkozik és mondja: – Já, Ná,
rendben. – Veszi az indexet, beírja a je-
gyem. Aztán vigyorogva hozzáfûzi: – Ná,
ugyi megmondtám, nem kell tüllem félni!

Többé nem is volt gondom vele, si-
mán vettem nála az akadályokat.

Dr. Sztracha János
bányamérnök

Akkor, amidõn az erdészet csillaga fé-
nyesen világított és Magyarország
visszaszerezte Kárpátalját, kerültem
Bustyaházára m. kir segéderdõmérnök-
ként. Ott találtam meg életem párját,
akivel már közel hatvan évet töltünk
együtt. Miután három gyermekünk a
családi fészekbõl kirepült, és szolgála-
tom utolsó évtizedét Pécsett töltöttem,
Feleségemmel együtt itt morzsolgatjuk
öreg napjainkat.

Visszatérve Bustyaházára, ahol egy
nem mindennapi erdészfiatalság mun-
kálkodott és minden szombaton az Er-
dészeti Kaszinóban jöttek össze, igazi
erdészbarátság alakult ki: Bakkay Lász-
ló, Madas András, Neuwirth János, ifj.
Radó Gábor, Riedl Gyula, Szederjei
Ákos, Tuskó Ferenc társaságában. Ettõl
a jó társaságtól kellett elválnunk, mert
alig, hogy feleségemmel összekerül-
tünk, apósomat, Partos Gyulát erdõ-
igazgatónak kinevezték, ami akkor azt
jelentette, hogy közeli rokonok egy-
mástól függõ viszonyban egy helyen
nem szolgálhattak, 1941-ben „karácso-
nyi ajándékként” megkaptam áthelye-
zésemet az ungvári m. kir. Erdõigazga-
tóság csontosi erdõhivatala vezetõje-
ként. Az erdõhivatal személyzetét há-
rom központi, öt erdészkerületvezetõ
és két erdõõr alkotta. A három közpon-
ti alkalmazott között a hivatalvezetõn és
az irodai alerdészen kívül egy ruszin,
de magyarul jól beszélõ, 4 középiskolai
osztályt végzett Hrunyánszky János ál-

lott írnokként alkalmazásban. Az õ fel-
adata volt többek között az erdõhivatal
munkásainak név szerinti nyilvántartá-
sa. Ez két okból volt szükséges, egy-
részt a betegbiztosítás miatt, másrészt
azért, mert az erdõhivatal – mint hadi-
üzem, az erdõgazdálkodás folyamatos-
ságának biztosítása végett – alkalmazot-
tai és munkásai a katonai szolgálat alól
mentesítve voltak. Ezért, amidõn a
munkások megkapták a katonai (SAS)
behívót, azt behozták az erdõhivatalba,
a munkaviszony igazolással, a hivatal-
vezetõ aláírásával és hivatali körbélyeg-
zõvel ellátva postafordultával kellett azt
visszaküldeni. Minthogy a munkák el-
lenõrzése miatt gyakran több napig kel-
lett távol maradnom, ez a behívók
visszaküldésének csúszását idézte elõ.
Az emiatt kapott figyelmeztetés végett
Hrunyánszky azt javasolta, ha megbí-
zom benne, megtanulja aláírásomat, és
lelkiismeretes becsületességgel végez-
né ezeknek a sürgõs ügyeknek az elin-
tézését. Igenlõ válaszomra néhány nap
múlva elõttem leírta „aláírásomat”, ame-
lyet az eredetitõl talán még egy írás-
szakértõ sem tudott volna egymástól
megkülönböztetni. A fiatalember ké-
pességeit és jellemét jobban megismer-
ve javasoltam neki, hogy szerezzen er-
dészképesítést és kedvcsinálónak dr.
Torday „Erdészeti alapismeretek” köny-
vét adtam neki. 1944 januárjában az
igazgató áthelyezett a szolgálat érdeké-
ben Derecsenybe, az év októberében

pedig Kárpátalja polgári kiürítésekor az
anyaországba irányítottak bennünket,
így Hrunyánszkyval a kapcsolat meg-
szakadt.

Ezután csaknem harminc év telt el,
amikor is 1970. év tavaszán a Mecseki
Erdõgazdaságot a Fõhatóság arról értesí-
tette, hogy a Szovjetunióból érdeklõdtek
utánam, és a kijelölt napon a Mohácsi
Farostlemezgyárban akarnak velem ta-
lálkozni. Szûköltem egy kicsit, mert sej-
telmem sem volt a megkeresés okáról,
arra gondoltam, hogy a kárpátaljai mû-
ködésemmel kapcsolatban ellenem tett
feljelentés miatt akarnak kihallgatni. A
megadott napon megjelentem Mohá-
cson, Fáy fõmérnök sem tudta, hogy kik
jönnek a gyár megtekintésére.

A küldöttség érkezését a portás tele-
fonon jelezve vonultunk le a fogadá-
sukra. Az autóból kiszállt középkorú
férfi egyenesen felém tartott, átölelt és
kifejezte örömét találkozásunknak. El-
ámulva ismertem fel benne a csontosi
írnokot, és csodálkozva kérdeztem: „Já-
nos, hogy kerül maga ide?” Válasza
megdöbbentett, mikor mondta: „Én va-
gyok Ukrajna erdészeti és faipari mi-
nisztere és ezt magának is köszönhe-
tem, mert maga bírt rá, hogy erdész le-
gyek.” Ezt követte a szokásos kézrázás
és a válasz: „Gratulálok miniszter elv-
társ.” Erre õ: „Én magának csak János
maradok, semmi miniszter elvtárs.”

Ezután került sor a gyár megtekinté-
sére, ami közben Hrunyánszky inkább

Hihetetlen, de igaz történetek
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velem társalgott, mesélt Csontosról, és
hogy segíteni tudja az ottaniakat. Emlí-
tettem, hogy a nyugalomba vonuló
csontosi munkások részére gyakran
adok igazolást az ott töltött munkaide-
jükrõl, amikor erre megkeresnek. A lá-
togatás tapasztalatait inkább a kísérõk
jegyezgették. A megbeszélés végén
Hrunyánszky két egyforma nagyságú
papírost kért azzal, hogy mindketten az
én aláírásomat írjuk, mert õ még nem
felejtette el. Igaza volt, a két aláírást
nem lehetett egymástól megkülönböz-
tetni. A küldöttség magyar kísérõje
Dessewffy Imre volt.

Csontoshoz még egy szakmai emlék
köt. A hivatalt mintegy 100 000 ûrméter
vetemekben tárolt tûzifával és még 10
hektárnyi fel nem dolgozott széldöntés-
sel vettem át. A gyökerestõl kifordított
bükkfák gyökereinek egy része még
kapcsolatban maradt a talajjal, így a fák
gyors minõségi romlásáról, fülledésétõl
tartani nem kellett. Annál inkább a vete-
mekben csúsztatás útján felhalmozott tû-
zifánál. Minthogy az állomási rakodóra a
szállítás szekérfuvarral csak vontatottan
haladt, Wappel kerületvezetõ erdésszel
megtárgyaltuk, hogy a 8 km-es távolság-
ról – a völgyben folyó patak vizének fel-
használásával – víziúsztató építésével
kell az anyag „elszállítását” biztosítani, és
utasítást kapott hozzáértõ munkások be-
szervezésére. A munkára engedély és
pénz is kellett. Felügyeleti tisztem ennek
megvalósításához – a költségek nagysá-

gára való tekintettel – nem járult hozzá,
ezért Radó Gábor erdõigazgató, aki
gyakran járt inspiciálni, a legközelebbi
ellenõrzése alkalmával a helyszínen gyõ-
zõdhetett meg az intézkedés sürgõsségé-
rõl. Az erre a célra általam kért 20 000
(húszezer) pengõre és a tervezett mun-
kára igent mondott azzal, hogy egy hó-
nap múlva jelentenem kell az úsztató
mûködését. Ez megtörtént, és jelenthet-
tem a napi 400 ûrméter fának rakodói
sarangolását is. Nem kellett mûszaki terv-
dokumentáció, csak az, hogy a munká-
nál gyakran végezzek ellenõrzést. Egy
folyóméter víziúsztatói faanyag elõkészí-
tése, a szükséges szigetelõ anyag (vastag
madzag) stb. beszerzése, a munkabér
összesen 2 pengõ 50 fillérre kalkulálta-
tott. A végelszámolás összege 18 500
pengõ körüli összeg volt.

Hogy az erdészetnek abban az idõ-
ben mekkora volt a tekintélye, az a sós-
laki kerület vezetõjének, Király Lajos-
nak az esetével jellemezhetõ. Elõzete-
sen meg kell jegyeznem, hogy Király a
kerületében példás rendet, munkásai-
nál fegyelmet tartott. A fatolvajok ret-
tegtek tõle, mert azokat rendszerint el-
kapta. Az utóbbi eset is ezzel kapcsola-
tos. Az egyik nap a déli órákban Király
Lajos felesége azzal a hírrel rohant be
az erdõhivatalba, hogy férjét a csend-
õrök elfogták és Ungvárra kísérték. En-
nek az volt az oka, hogy egy ruszin pa-
rasztot falopáson tetten ért, aki az ilyen-
kor szokásos felhívásnak nem tett ele-

get, sõt az erdésszel agresszíven lépett
fel, aminek következtében Király az il-
letõt helybenhagyta (felpofozta). A
„megbántott” ember Királyt a csendõr-
ségen feljelentette, és a pár hónappal
elõbb odahelyezett csendõr a feljelentõ
állítását elfogadva Királyt Ungvárra be-
kísérte. A hírre azonnal felhívtam Radó
igazgatónkat, jelentettem az esetet, és
felháborodásomban azt a kijelentést is
tettem, hogy a csendõrséget úgy látszik,
felhígították és nem a rendre vigyázó-
kat segítik. Az igazgatóm azonnal fel-
hívta a kárpátaljai csendõrség fõpa-
rancsnokát, akit jól ismert, akinek el-
mondta az esetet, és a csendõrséggel
kapcsolatos kijelentésemet. Az ered-
mény az volt, hogy Király estére már
hazaért, és a védkerület így nem maradt
gazdátlanul. Az ügynek azonban folyta-
tása is lett. Pár napra rá megjelent az er-
dõhivatalnál az általam már ismert
csendõrszázados azzal, hogy eljárást in-
dítanak ellenem a csendõrség megrá-
galmazása miatt, hacsak nem vonom
vissza az igazgatónak tett véleménye-
met. Ezt nyilván megtettem, de a száza-
dosnak tudomására hoztam, hogy az
oda helyezett csendõrrõl nem sok jót
hallottam, a magyarokkal nem nagyon
szimpatizált, és az elõfordult eset miatt
aggódom, ha továbbra is minden így
maradna. Néhány hét múlva Király je-
lentette, hogy a csendõr már nem telje-
sít Sóslakon szolgálatot.

Dr. Kollwentz Ödön

Veréb  Béla
(1923–2007)

Emõdön született. Fiatalon megözvegyült édes-
anyja három gyermeket nevelt. Gyermek - és if-
júkora is ide, a Bükk hegység lábához kötõdött.

Polgári iskolába Miskolcra járt.  Majd jött a
II. világháború, ami õt is a harctérre kényszerít-
tette. Leventeként Németországba vitték, majd
rövid idejû francia hadifogság következett.

Hazatérése után a borsodgeszti községháza
hivatalnoka volt. Sopronban, az Erdészeti
Technikumban sajátította el az erdészszakmát,
ami  életre szólóan a hivatása lett. Oklevelét
1948. májusában vette át, majd munkába állt a
Mállerd miskolci erdõgazdaságának mocso-
lyástelepi erdõgondnokságánál, ahol irodave-
zetõként dolgozott. 

E nehéz, háború utáni idõszakban az erdõ-
gazdálkodás fõ feladata a lakosság  tûzifa-ellá-
tása, a szénbányák számára a bányafa biztosítá-
sa és az újjáépítés faanyagának kitermelése és
feldolgozása volt.

1950-ben került a Sátoraljaújhelyi Erdõgaz-
dasági Nemzeti Vállalathoz, majd ennek jog-
utódjához, a Zempléni hegységi Állami Erdõ-
gazdasághoz, ahol anyagforgalmi és erdõhasz-
nálati elõadóként dolgozott, majd az erdészet
fahasználati mûszaki vezetõje volt 1955-tõl

1968-ig. 2 évig együtt dolgoztunk vele, itt ismer-
hettük meg kiváló emberi és szakmai kvalitását.
Precíz, korrekt ember volt. A munka minõsége
volt számára a döntõ, az alapján bírálta el a ke-
rületvezetõket is. Ezt a munkastílust folytatta er-
dõfelügyelõi munkakörében is, ahová 1968 áp-
rilisában került. Ez a munkakör lett azután pá-
lyafutásának leghosszabb, szakmai, tapasztala-
tokban és eredményekben leggazdagabb sza-
kasza. 24 éven át szolgálta itt szakmáját.

A  volt Hutavölgyi Erdészetnél és a környe-
zetében lévõ szakszövetkezeti erdõgazdálko-
dók között sok fiatal erdész dolgozott. Béla bá-
csi szárnyai alá vette õket, segítséget és taná-
csokat adott. Az erdõgazdálkodásban addig fel-
halmozott magas szintû szakmai ismereteit ka-
matoztatva az egyik legeredményesebben dol-
gozó erdészkollektíva szellemi irányítója lett.
Nemcsak a szakmai munkák felügyelõje volt,
hanem a kerületvezetõk lelki támasza is. Köz-
vetlen kapcsolatot tartott az erdészekkel, azok
családtagjaival, s ahol tudott, önzetlenül segí-
tett a családi gondok megoldásában is. Nyílt,
õszinte, egyenes, derék EMBER volt a szó igaz
értelmében.

Szilárd alapelve : minden megoldható, csak
akarat kérdése.

„Egy idõs, tapasztalt szakembernek a fiatalt
becsapni bûn és elitélendõ magatartás” – idézte

szavait nyugdíjba vonulásának alkalmával egy
kerületvezetõ erdész.

Felügyelõi tevékenysége idõszakában a
Hutavölgyi Erdészet területén évente 18–20
ezer bruttó m3 fakitermelést és 45–50 ha erdõ-
sítést végeztek.

Szakmai irányítói tevékenysége eredménye-
ként valósult meg a Regéc dorgói, Háromhuta
pinkúti és Barlang-oldal elegyetlen lúcfenyve-
seinek lecserélése, lombelegyes ( bükk és vörösfe-
nyõ) állományokra , közel 500 hektáros területen .

Kiemelten támogatta a helyi csemetekertek
mûködtetését ( Lf,Jf,Df,Vf ), a mesterséges fel-
újítások idõbeni végrehajtásához.

Széles látókörû, nagy tiszteletnek és megbe-
csülésnek örvendõ kollégát veszítettünk el sze-
mélyében. Vitapartnereit közérthetõ szavakkal
és érvekkel gyõzte meg szakmai kérdésekben.

A szakmai rendezvényeken büszkén viselte
több évtizedes erdész egyenruháját, ezzel is
hangsúlyozva szakmaszeretetét, hovatartozá-
sát, erdészkollégái és felettesei tiszteletét.

Egyszerû, közvetlen ember volt, aki leg-
többször „csak” adott másoknak.

Halála, távozása nagyon fájó ûrt hagyott
maga után.

Nyugodj békében Béla Bátyánk !
Fehér István és dr. Lenár György

volt munkatársai



„a szolgálatban nem lehetnek jogok,
kötelezettségek nélkül!!”

(N. Sárközi.)

Dr. S. Nagy László elnök üdvözölte a
megjelenteket, Gyulai Ivánt, a miskolci
Ökológiai Intézet igazgatóját az ülésre
választott téma elõadóját, megköszön-
ve, hogy elfogadta a felkérést. Elöljáró-
ban vázolta az aktuális éghajlatváltozás
téma idõszerûségét és azokat az elõz-
ményeket, amelyek szükségszerûvé tet-
ték a szakunkat is érintõ kérdés új
szemléletû elemzését. Az elõadónk
olyan elismert szakértõ, aki igen sokré-
tû információ és szakanyag szintetizálá-
sával adta/adja közre vizsgálati eredmé-
nyeit, állásfoglalását. 

„Az éghajlatváltozás kihívásaiban az
erdõ szerepe.” c. téma kapcsán számí-
tógépes prezentáció közvetítésével el-
hangzottakból a következõ lényege-
sebb gondolatok érdemesültek rögzí-
tésre.

Az elõadó a globálisan és már lokáli-
san is érzékelhetõ változások összefüg-
gõ hatásait, következményeit holiszti-
kus szemléletben vázolta. Ráirányította
a figyelmet, hogy a környezeti hatások
jelentéktelennek tûnõ részeivel leg-
többször kevésbé számolunk. A részha-
tások tartóssága halmozódásával egy-
szerre válnak a jelenségek kritikussá,
mint pl. az üvegházhatású gázok (CO2,
metán stb.) dúsulásának a következmé-
nyei. Ma már a globális tér is kezd betel-
ni a különbözõ helyekbõl kiváló szét-
szórt hulladékokkal stb.. 

Vitathatatlan, hogy a fejlõdéshez kel-
lenek az új erõforrások, olyanok is,
amelyeket eddig kihasználatlanul hagy-
tunk. A nemzetközi folyamatokat te-
kintve viszont kiemelt kérdéssé vált a
biológiai sokféleség megõrzése, az
üvegházhatású gázok csökkentésének
szabályozása is. A tengeri élõlények
pusztulásával mind a tengeri, mind más
nagy szénelnyelõ kapacitások telítõd-
nek. Ha csökkennek a nagy elnyelõk,
akkor halmozódnak a légkörben az
üvegházhatású gázok, hozzájárulva az
átlaghõmérséklet növekedéséhez. A
nagy rendszerek eltérõ változásai,
összefüggései megnehezítik a prog-
nosztizálást. Az elszabadított folyama-
tok pedig láncreakcióban jelentkeznek,
beindítva egy másik reakciót.

A megváltozó anyagelosztás új öko-
lógiai (szerkezet, mûködés stb.) viszo-
nyokat hoz létre. A produkció fokozá-

sához a geológiai „raktárból” hozunk
fel – a limitációk miatt – kompenzáló
anyagokat, fokozva a további reakció-
kat. Az ember most azt kívánja bebizo-
nyítani, hogy egyre nagyobb produkci-
ójú rendszereket lehet kicsikarni a ter-
mészettõl anélkül, hogy cserébe bármit
is feláldoznánk. A produkció megnöve-
lése olyan környezeti terheket hagy ma-
ga után, amely figyelmen kívül hagyta a
rendszerek eltartó- és tûrõképességét.

Az elvi összefüggések vázolása so-
rán kitért a biomasszán belül a fás szárú
növények energetikai szerepére, a fa-
apríték-tüzelés ellentmondásaira, felso-
rolva energetikai elõnyeit, vázolva a
fenntarthatóságra, termõhelyre gyako-
rolt pozitív és negatív hatásait. A fa
energetikai célú felhasználásának társa-
dalmi hatási is ellentmondásosak, mert
externális vonatkozásai árnyaltan isme-
retesek. Az erdeinkkel való tartamos
gazdálkodást az „új” fahasznosítás nem
fenyegetné, hiszen azokban tervszerû, s
felügyelt gazdálkodás folyik. Kérdéses
azonban, hogy a létszámában fogyatko-
zó közös szakigazgatásba integrált Er-
dészeti Szolgálat képes lesz-e megnö-
vekvõ szerepének eleget tenni.

Igen szemléletesen érzékeltette a
biodizel, („zöld dízel”) üzemanyagok
kockázatos hatásait. Pl. a kipufogógázok
nitrogén-oxid tartalmának a dízelolajok-
hoz viszonyított növekedését. A számos
összefüggés kapcsán utalt a kételyekre,
és arra, hogy ismereteink sok tekintet-
ben még kezdetlegesek. Sokszor inkább
a vágyakat tükrözik, mint a valóságot.
Kitért a kockázatos, kritikus kérdéseken
belül arra, hogy a biomassza-felhaszná-
lási törekvések legtámadhatóbb pontja a
terület adta lehetõségek beszûkülése,
majd szûkössége. Ugyanis a környezet-
barát üzemanyagokra való átálláshoz
négy és félszer több földre lenne szük-
ség, az élelmiszer elõállításán felül. A te-
rületi korlátok Magyarországon is fenn-
állnak, hiszen az élelmiszer-termelés elõl
vonnák el a termõföldet fokozva a koc-
kázatokat. 

A természetvédelmi és ökológiai
szempontok között érzékeltette a bio-
kémiai ciklusok hatását, a talajon belüli
energia és szén „körforgalmának” ala-
kulását, hatását az üvegházhatású gá-
zok mérlege vonatkozásában. Utalt ar-
ra, hogy a talaj csak részben képes mo-
bilizálni a tárolt szenet, hiszen a talaj-
ban a növekvõ szén-dioxid-koncentrá-
ció maga is limitáló tényezõ, mert gátol-

ja a víz, kálium, nitrogén-foszfor, kalci-
um és a magnézium felvételét. 

Összegzésül nehéz a tömör lényeget
rögzíteni. Azonban kifejezésre juttatta,
hogy az ember okoskodása mindenkép-
pen megtöri az ökológiai rendszerek ön-
szabályozó mechanizmusát. A produk-
ció fokozása az emberiség által csak
újabb, a biokémiai ciklus által nem hasz-
nosított energiák bevitelével lehetséges
akkor, amennyiben ezt a „túlpörgetést”
képes sérülésmentesen tolerálni az élõ
rendszer. Jó lenne belátni, hogy az ener-
giafelhasználás csökkentésének alterna-
tívája kétséges. A veszélyeket jelzik,
hogy nincs elegendõ terv és a természe-
tes anyagok irányába nõ a nyomás.

A bevezetõ gondolatok kapcsán ki-
alakult véleménycserében részt vettek:
dr. Szász T., dr. Erdõs L., dr. Ghimessy
L., dr. Varga B., Tokodi M. és dr. Sípos
Á. Összességében megállapításra ke-
rült, hogy a rendezvényen olyan isme-
retekrõl, összefüggésekrõl, környezeti
kockázatokról tájékozódhattunk, ame-
lyek a szakunkat  és életterünket érin-
tik, amelyekre érdemes nagyobb figyel-
met fordítani. 

Az elnök a szeniorok nevében egye-
sületi kiadványunk köteteinek átnyújtá-
sával megköszönte az értékes és sok is-
meretet nyújtó elõadást, mivel az erdõ-
vel összefüggõen is igen értékes új gon-
dolatokat vonultatott fel az elõadó. Kö-
szönet érte!. 

A következõkben a szeniorok meg-
vitatták a kitüntetésre elõterjesztett ja-
vasoltakat; Rakonczay Zoltán tiszteleti
tagságát, illetve dr. Marjai Zoltánné
Bedõ-díjra történõ elnöki ajánlást a sze-
niorok egyhanguan támogatták. Más
tárgy nem lévén az elnök az ülést be-
zárta. 

Dr. S. Nagy László.  
elnök

Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 6. szám (2008. június) 199

Vendégelõadó a szenioroknál

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.allamerdo.hu

www.erdo.hu



200 Erdészeti Lapok CXLIII. évf. 6. szám (2008. június)

„Akácos út” – nem õshonos ugyan az
akác Magyarországon, de az alföldi em-
ber viszonyát az fejezi ki leginkább a fa-
fajhoz, hogy még dalba is foglalták az er-
refelé meghatározónak számító növényt.
Rég nem látott virágzásnak lehettek tanúi
májusban az erdõjárók, hiszen a megszo-
kott 3-5 nap helyett, majdnem két hétig
pompáztak az akácfák, miközben a leve-
gõt megtöltötte a félreismerhetetlen illat.
A szakemberek szerint tízévente van pél-
da hasonlóra, egy esztendõvel például
ezelõtt ebben az idõszakban fagykár
pusztított a térségben. A mostani jelenség
elsõsorban a – növények szempontjából
– kiemelkedõen jó tavaszi idõjárásnak
köszönhetõ: a fokozatos felmelegedést
rendszeres esõzések kísérték – mondta
Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Zrt. vezérigazgatója. 

A több mint 59 ezer hektár állami te-
rületen gazdálkodó részvénytársaság
életében meghatározónak számít az
akác, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megyében a kezelt erdõsé-
gekben megközelíti a 45%-ot a fafaj ará-

nya. Az akácból je-
lenleg több mint
száz, exportra is
kerülõ termékféle-
séget gyárt az er-
dõgazdaság, a tér-
burkolattól kezdve
a vízépítészeti cé-
lokra használt cö-
löpféleségeken ke-
resztül a méretes
épületrönkökig.
Megjelenik az akác
például a közjóléti
eszközök padjai-
ban, játékszerei-
ben is. A tavaly átadott, Európában egye-
dülállónak számító nyírbátori gõzölõ al-
kalmazásának köszönhetõen pedig le-
hetõvé vált az akáccal a keménylombú
trópusi fafajok kiváltása is.

Kaknics Lajos emlékeztetett, hogy az
elhúzódó virágzás rendkívül kedvezõ a
méhészek számára is. A két megye terü-
letén majdnem 200, az állami erdõkbe
rendszeresen visszajáró méhészt tarta-

nak számon: sokan közülük évrõl évre
ugyanannak a területnek a használatára
kérnek – és minimális területfoglalási
díj megfizetése mellett kapnak – enge-
délyt az erdõgazdaságtól. Az erdészek
minden esetben kitáblázzák a kaptárak
elhelyezését, és a balestek elkerülése
miatt, még sorompókkal is elkerítik a
kasok környékét; emellett pedig az õr-
zési feladatokat is ellátják.            

Elhúzódó akácvirágzás a Nyírségben

Élénk szakmai érdeklõdés
Baktalórántházán
Soha nem tapasz-
talt érdeklõdés mu-
tatkozik a NYÍR-
ERDÕ Nyírségi Er-
dészeti Zrt. tevé-
kenysége iránt: a
tavaszi hónapok-
ban csak a Bak-
talórántházi Erdé-
szetben több mint
ezer jelenlegi és le-
endõ szakember tanulmányozta az itt folyó munkát. A napok-
ban a Nyugat-magyarországi Egyetem 40 végzõs erdõmérnök-
hallgatója vendégeskedett Baktalórántházán, ugyanekkora
volt a közép-dunántúli VADEX Mezõföldi Zrt. küldöttsége. A
már hagyományosnak számító, „Akác a Nyírség aranya” kon-
ferenciát több mint száz szakmabeli tisztelte meg jelenlétével,
de spanyol, francia és holland érdeklõdõk is bejárták a térsé-
get. Bíró Imre, a Baktalórántházi Erdészet vezetõje szerint ko-
rábban jellemzõen a hegy- és dombvidéki erdõgazdálkodás
került elõtérbe, de most a szakszerû akáctermelésen túl beérni
látszik az itt folyó piackutatási – illetve piacépítési munka is. El-
mondása szerint mindig igyekeznek a szakmai programokat az
adott csoport érdeklõdési köréhez igazítani: a leendõ erdõmér-
nökök például az akácgazdálkodáson túl bepillantást nyertek
a termékfeldolgozásba, valamint az erdészet közjóléti tevé-
kenységébe is.

Kép és szöveg: Vereb István

A magyar akácméz ízlik a
trópusi lepkéknek
A lepkék egyedfejlõdésének különbözõ szakaszaira különbö-
zõ táplálkozás jellemzõ. A lárvaállapotú lepkék, amelyeket
hernyónak nevezünk, levelekkel táplálkoznak, hiszen her-
nyókorban a testet felépítõ tápanyagok a legfontosabbak az
állat szervezete számára. A Fõvárosi Állat- és Növénykert júni-
us közepén ismét megnyitott Lepkekertjében látható fajok kö-
zött akadnak olyanok, melyeknek hernyói golgotavirág-félék,
banánnövények leveleivel, illetve csalánlevéllel táplálkoznak.

A kifejlett lepkék teste már nem fejlõdik, viszont sokat re-
pülnek, ezért energiában gazdag táplálékra van szükségük.
Ennek megfelelõen édes gyümölcsök nedvét és a számukra
kikevert nektárt szívogatják jellegzetes szájszervükkel. A nek-
tárt az állatkert szakemberei speciális kolibritápszer, meleg
víz és jóféle magyar akácméz keverékébõl állítják elõ.

Ismeretlen békafaj
Eddig ismeretlen békafajra bukkantak német kutatók Mada-
gaszkáron. A Tsingymanitis antitra tudományos nevet ka-
pott béka egy barlangokban gazdag, aszályos vidéken él, és
nem hasonlít a szigeten eddig ismert 232 békafaj egyikére
sem. Úgy vélik, hogy olyan õsrégi fajról van szó, amely egy
csaknem kizárólag Madagaszkáron található béka legrégibb
csoportját képviseli. Kérdés, meddig tud fennmaradni a most
felfedezett békafaj, mivel Madagaszkáron nemcsak az esõer-
dõket, hanem a száraz vidékeken lévõ erdõket is irtják.

(Élet és Tudomány)



Az egyetem fôépületének látképe a ’20-as években, és egy oklevél 1956-ból






