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Mindenekelőtt köszönöm a lehe
tőséget, hogy megnövekedett fel
adatai mellett szakított időt az 
Erdészeti Lapok olvasói számára. 
Az 1993-as év szokatlan méretű 
erdőtűz esetei felvetik a kérdést, 
hogy nem volna-e szükség megfe
lelő felszereléssel egy speciális er-
dötűzoltó egységre? 

Speciális erdőtűzolló egység meg
szervezését nem tervezzük. Ennek két 
fő oka van: 
O a szokásos módon - azaz a földről 
- történő beavatkozás esetén a tűzoltás 
hatékonyságát meghatározó módon az 
igénybe vehető létszám, a terepviszo
nyok és a vízellátás lehetősége befo
lyásolja. Ezeket a körülményeket spe
ciális egységgel csak igen szűk határok 
között lehet módosítani; 
O légi tűzoltásra szervezett egység fo
lyamatos fenntartása a szükséges tech
nikai, kiszolgálási háttér miatt rendkí
vül költséges, ugyanakkor alacsony 
lenne a kihasználtsága. Következés
képpen a meglévő, de rendeltetéssze
rűen más feladatokat ellátó eszközöket 
(pl. a felderítéshez a rendőrség vagy 
az Aerocarilas helikoptereit, a beavat
kozáshoz a volt Növényvédő Szolgálat 
gépeit) - célszerű alkalomszerűen 
igénybe venni. Az együttműködés for
máinak, kereteinek feltérképezése -
beleértve a más országoktól igényelhe
tő erőket is - folyamatban van. 

„Belterületi beépítetlen föld" mi
nőségben egyre több erdős, fás te
rület jut az önkormányzatok tu
lajdonába. Van-e elegendő ga
rancia arra, hogy ezek az erdők 
ne essenek az építkezések áldoza
tául? 

Az 1991. évi XXXIII. törvény 10. 
§-ának (1) bekezdése rendelkezik ar
ról, hogy - az 1990. évi LXV. törvény 
107. §-ának (5) bekezdése alapján -
mely belterületi földek adhatók önkor
mányzati tulajdonba. A (2) bekezdés 
pedig felsorolja a kizáró okokat. Mint
hogy a (2) bekezdésben nincs tételes 
tilalom a belterületi erdők átadására, 
ez év közepéig több önkormányzat is 
hozzájutott a területén lévő erdőkhöz. 

Jelzések alapján már 1992. év ele
jén felhívtuk a Földművelésügyi Mi

nisztérium figyelmét e problémára, s 
azt javasoltuk, hogy a földtörvény mó
dosítása kapcsán módosuljon a fent 
idézeti jogszabály, azaz legyen meg
tiltva az erdők átadása. Erre azonban 
az új földtörvény megalkotása miatt 
nem került sor. 

Feltehetőleg az erdészeti szervek 
jelzése alapján 1993 tavaszán ismét 
napirendre került az átadási tilalom, 
ezért kb. május óta nem adunk át er
dőket. A határozatot azzal indokoljuk, 
hogy sem az 1990. évi LXV. törvény 
107. §-ának (5) bekezdése, sem az 
1991. évi XXXIII. törvény 10. §-ának 
(1) bekezdése nem nevesíti az erdőt, 
míg másutt (pl. Ötv. 7. és 9. §-ai) a 
jogalkotó külön kiemelte e vagyontár
gyat. Megjegyzem, hogy azokban az 
esetekben, amikor átadtunk erdőt, s ez 
ellen az erdészeti vállalat pert indított, 
nem volt eredményes a perlése. 

Átadás esetén a határozatba is bele
foglaltuk, hogy 
O a tulajdonossá váló önkormányzat 
is köteles betartani az erdőkre vonat
kozó előírásokat, az erdészeti hatóság 
szankciójának a terhe mellett; 
O a településrendezési tervét, annak 
változását a köztársasági megbízott és 
a földhivatal észrevételezheti (az nem 
ütközhet jogszabályba); 
O a privatizációs folyamat előrehalad
tával megszűnik a lehetőség is erdők 
igénylésére, mert azt az Ötv. 10. §. (2) 
bekezdésének b/ pontja kizárja. Példá
ul az egyik legnagyobb erdőgazdaság, 
az összes budapesti kerületei érintő Pi
lisi Állami Parkerdőgazdaság 1993. 
márciusában kezdeményezte gazdasági 
társasággá alakulását, ezért már nem 
lehet belterületi beépítetlen ingatlanait 
megigényelni. 

A már-már szakmailag is káros és 
kóros mértéket öltő erdei falopá-
sok felvetik az erdészeknél a kér
dést, hogy mindezt hogyan lehet
ne csökkenteni. Vissza lehetne-e 
adni az erdészek „esküt tett fegy
veres hatósági személy" jogkörét 
igazoltatás, elkobzás, bekísérés 
joggal? Az erdész sok gondot ve
hetne le a hivatásos rendőrállo
mányról, például terepismereté
vel. 

Felfogásom szerint az erdők rendje 
és biztonsága része a közbiztonságnak. 
A közbiztonság helyzetét, védelmét vi
szont nem lehet leszűkíteni a rendőr
ség feladatkörére. Köztudott, hogy a 
rendőrség egyetlen országban sem ké
pes egyedül a közrend, közbiztonság 
megoldására. 

A közbiztonság javítása érdekében 
a belügyminisztériumban egy program 
készül. A kérdést komplexen kezeljük. 
A közbiztonság javításának feladatai 
közé soroljuk a tulajdonosi védekezés 
lehetőségének bővítését, a gazdálkodó 
szervezetek biztonsági rendszereinek 
fejlesztését is. Ide soroljuk az erdő
őrök, mezőőrök, halőrök, vadőrök, ter
mészetvédelmi őrt* jogi státusának, 
jogosítványainak rendezését, a rendőr
séggel való kapcsolatrendszerének 
korszerűsítését is. Á közrend megóvása 
érdekében jogosítványainkat - a kér
désben megfogalmazott irányban - bő
víteni kívánjuk. 

Miniszter úr! Az egész erdésztár
sadalmat fájdalommal érte a hír, 
hogy szakmánk nagy öregje, Bo
ross György vasdiplomás erdő
mérnök elhunyt. Felhasználom az 
alkalmat, és kérem beszéljen az 
édesapjáról. 

Távirat a Németországban gyógyktzeUsen lévő Antall József miniszterelnökhöz. 

Mélyen tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Engedje meg, hogy az Országos Erdészeti Egyesület valamennyi tagja ne
vében mielőbbi gyógyulást és felelősségteljes munkájának folytatásához erőt 
és egészséget kívánjak. 
Budapest, 1993. október 12. 

Schmotzer András 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 

Beszélgetés 
dr. Boross Péter belügyminiszterrel 



Azzal kezdeném, hogy a dédszüle-
im is erdészek voltak. Ilyenformán 
szinte örökletes volt a termé
szetszeretet, amivel édesapámnál 
együtt járt a katonás szigorú nevelés. 
Ahogy hazáját és az erdőt egyforma 
rajongással szerette, bizonyította, hogy 
engem katonai pályára, az öcsémet er
dőmérnöknek szánta. A családi erdész
generációs sort - legnagyobb sajnála
tára, a szocialista rendszer félelme az 
értelmiségi dinasztiáktól - megszakí
totta. Öcsém nem mehetett Sopronba. 

Apám kemény ember volt. De ke
ménysége mögött mindig érződött az 
élet tisztelete és szeretete, légyen az 
virág, vad vagy vadóc gyermek. Ehhez 
valószínűleg hozzájárult, hogy négy 
testvére közül az. 1904-cs óriási difté-
riajárványban hat hét alatt hármai ve
szített el. Egy nyolcéves gyermeknek 
iszonyú élmény lehetett. Lehet, hogy 
testvérei gyermekhalálát kárpótolta a 
természet matuzsálemi életével? So
kat jártuk az erdőt. Hajnali négykor in
dultunk, hol lesre, hol rókavadászatra. 
Ilyenkor tudós komolysággal nyálaz-
tuk az ujjúnkat, hogy szelet „kóstol
junk", és hallgattuk apánk rőkaszoká-
sokról szóló tanításait. Meg kell valla
nom, nem túl lelkesen jártam vadászni, 
de fel sem merült bennem, hogy ellent
mondjak, vagy arcizmom ránduljon, 
melyből nemtetszést olvashatott volna 
ki. Jártuk a halastavakat. Egyszer egy 
hatalmas harcsát úgy mértek le, hogy 
a tizenhatkilós öcsémet tették a mérleg 
egyik serpenyőjébe, és e körül volt a 
harcsa súlya is. 

Az erdő templom volt. Ott nem volt 
szabad hangoskodni, csak az. erdő 
hangját fülelni! Ez a hangtalan erdőjá
rás annyira belémivódott, hogy hosszú 

idő után is összerezzentem, ha kirán
dulás közben üvöltést, vagy rádióböm-
böltetést hallottam. (Sokszor álmod
tam nagyapámról, aki a vadorzókkal 
folytatott tűzharcáról beszélt, bele
csempészte meséibe az erdők szelle
mével való találkozásait, és mindeze
ket a történeteket, kellemes borzongás
sal hallgattuk a pislákoló petróleum
lámpa fényénél. De lehet, hogy ezzel 
csak bátorságunkat akarta próbálni, 
hogy az istállótól a lakóházig tartó jó 
száz métert a koromsötétben félel
münk legyőzésével tegyük meg.) 

Nem lettünk erdészek, de nagyon 
sokat hallgattuk apám élményeit Sop
ronról. 

Neki a szabad városi élet élményét 
Sopron jelentette. Ahogy elmondta 
nem volt egyszerű a zárkózott soproni 
polgárokkal elfogadtatni a sokszor bo
hém főiskolás diákságot. Turner Mi
hály, a város akkori polgármestere vi
szont mindenben a segítségükre volt. 
A látogatást követő hét végén már öt
ven főiskolai hallgató volt meghíva te
ára. 

Itt élte meg Trianon lelki traumáját. 
A diákság között is szép számmal 
akadt katonaviselt ember, akik közül a 
békeszerződés hírére többen öngyilko
sok lettek. Egy Seh Károly nevű pécsi 
fiú temetésén az ősi selmeci szokás 
szerint esti szalamanderes temetés volt 
a soproniak nagy ámulatára. Apám 
szerelmese volt Sopronnak, a hagyo
mányoknak. Érthető, hogy az elkese
redettség a vesztes háború után csak 
fokozta az elszántságot a soproni nép
szavazáskor. Apám az eseményekből 
nagy szerepet vállalt, amit ha jól em
lékszem, az Erdészeti Lapokban ő meg 
is írt. (1992. január. A szerk.) 

Nagyon jó sportoló volt. AUetizált 
és igen jól futballozott. A sportnak kö
szönhette, hogy a Tanácsköztársaság 
ideje alatt nem lett nagyobb bántódása. 
Az történt, hogy amolyan menzafélén 
nem ízlett neki az étel, és azt mondta, 
hogy ezt egyék meg a kommunisták. 
Ezt valaki meghallotta és beárulta az 
illetékeseknek. Az ügy a direktórium 
elé került. Szerencséjére az egyik el
nökségi tag a sportkör elnöke volt. 
Emlékezetem szerint három hónapra 
ítélték, de valami focimeccs miatt a 
büntetést csak a meccs után kellett vol
na kezdenie. 

Közben pedig megbukott a Tanács
köztársaság. Hazaszeretetéről tett tanú
bizonyságot a II. világháború vége 
felé, mikor az ország elhagására kérték 
külföldi nagybirtokosok, biztos állás
sal, de ő mégsem ment. 

Hogy ebben a döntésében milyen 
szerepet játszott erős németel-
lenessége, azt nem tudom, mert élén
ken emlékszem, hogy családi összejö
veteleken mindig fennhangon győz
ködte vitapartnereit: „Az Istennel, a 
pápával és az angollal kikezdeni nem 
szabad." 

Valószínűleg ennek köszönhető, 
hogy a nyilasuralom alatt csendőri fel
ügyelet alá helyezték. Ez abból állt, 
hogy a csendőrök járőrözéskor betér
tek hozzá enni, inni, és ezzel a dolog 
el volt intézve. 

A Tanácsköztársaság idején meg
úszta a börtönt, de az ötvenes évek ele
jén „bepótoltatták" vele, mert valami 
ármánykodás folytán a szegedi Csillag 
börtönbe került egy hétig. Ha jól em
lékszem, egy nagyobb területű fenyő
erdősítés eredményessége körül volt az 
akkori divatos szabotázzsal való vá
daskodás. 

Megtartotta alakuló ülését a Szulyovszky-féle 
„SZABADSÁGHARC 1848-49" 

Alapítvány Kuratóriuma. 

Az alakuló ülésen ott volt Dauner Márton elnök, FM; 
Gőbölös Antal igazgató, Erdőfelügyelőség Kecskemét; 

Pápai Gábor főszerkesztő, Erdészeti Lapok is. 
Felhívjuk az Olvasók figyelmét, hogy az Alapítványt támogathatják 

Bankszámla: 259-98937-10005. Adószám: 18340765-1-03. 
Hetényegyházi Takarékszövetkezet 



A felkért szakértő tisztességen mú
lott, hogy csak egy hétig tartották bent, 
mert le merte írni, hogy a kipusztulás 
mértéke egyáltalán nem ritkaság, az al
földi homokos területeken, sőt a szó
banforgó telepítés esetében még elég 
jó az eredmény. Nyilván az is közre
játszhatott, hogy akkoriban a mérnökö
ket kedvezőbben bírálták és kezelték 
ilyen esetekben, mint a humán foglal
kozásúakat. 

Az eseményt megelőzően, valahol a 
Fehér tó környéken egyszer Rákosi 
Mátyást vadásztatta. Arra emlékszem, 
hogy az ÁVH-s legények lepecsételt 
tokban adták át a sörétes fegyvert, me
lyet csak a megérkezéskor bonthatolt 
ki. Apám kérte, hogy távolítsák el a 
sok testőrt, mert így nem lesz eredmé
nyes a vadkacsa vadászat, de nem mer
ték, és így nem is lett teríték. Rákosi 
ott mesélte, egy fűzfa tövében, hogy ő 
mennyi kosarat font a Csillag börtön
ben. Apám nyilván nem is gondolta, 
hogy nemsokára ő is megismerkedhet 
a kosárfonás rejtelmeivel. 

Hallatlan aktivitására mi sem jel
lemzőbb, minthogy 97 évesen is az er
dők védelméért kardoskodott. 

Miniszter úr! Megköszönve türel
mét, kérem, hogy beszélgetésünk 
utolsó kérdését Gyurka bácsinak 
tehessem fel, melyet az erdész 
portré videósorozat felvételekor 
hat évvel ezelőtt válaszolt meg. 

...születési évedben, a millennium
kor Bedő Albert egy egyesületi ülé
sen előadási tartott „A magyar erdész 
nemzeti hivatása" címmel. Mit üzensz 
azoknak, akik ma, vagy a jövőben vá
lasztják az erdészhivatási? 

Szívvel-lélekkel kell ezt a pályát 
szeretni. Nem lehet csak könyvből 
megtanulni. Azt érezni is kell, hogy az 
ember mit csinál. Azt gyakorlatból 
mondom, hogy az igazi erdész, aki hi
vatásszeretetből választotta ezt a pá
lyát, ha valamit nem csinált meg kellő 
időben úgy, ahogy kellett volna, rá
ment az éjszakája bármikor, mert a szí
ve, az erdész szíve nagyobb zsandár 
volt, mint akármi más. 

Tehát az igazi erdész nem tudja a 
mesterségét csak könyvből megtanul
ni, csak ha együtt él vele. Mint öreg
ember szomorúan látom - ezt szóvá is 
tettem már egypárszor az egyesületben 
is - , hogy a mai fiatalság, aki ott ül 
mondjuk az íróasztal mellett elkényel
mesedett. Rendben van, hogy jönnek 

akták és azokat elintézi, de ha értekez
letet tart az egyesület budapesti vagy 
országos csoportja, vagy akármelyik 
más, oda már kevesen megyünk el. 

Az egyesület ezeket a rendezvénye
ket azért rendezi, hogy itt a pestiek is 
tudomást vegyenek arról, hogy mi fo
lyik tulajdonképpen a gyakorlatban. 
Azt ti nem látjátok az íróasztal mellől. 
„Á, Gyurka bátyám" - azt mondja egy 
kolléga - más világot élünk máma. 
Nekem el kell menni az óvodába, ne
kem be kell vásárolni stb. Mondom, 
ezt is ismerem, de aki a pályáját szív
ből választja és szereti, hogy havonta 
2 órát vagy 4 órát ne tudjon szentelni 
arra, hogy a szakmájával foglalkozzék 
külön is, azt nem tudom elképzelni. 

Tapasztalom azt is, hogy nincs az 
az összetartás, mint régen. Mikor én 

idekerültem Pestre, a Gellértben volt a 
régi bányász, kohász, erdész összejö
vetel. 150 öreg nyugdíjas ember volt 
ott. Kétfelé kellett válni, mert a Gel
lértnek a vezetője azt mondta, uraim, 
egyszerre 150 embert nem tudok fo
gadni. 

Ezek mind elmentek az örök va
dászmezőkre, mondhatnám. De ma 
már nem lehet ilyen összetartást lát
ni..., nincs. Én azt üzenem tehát a mai 
vezetőségeknek az erdészeti vonalon, 
hogy ezt a régi, csodálatos összetarto
zást, amivel a magyar erdészet mindig 
tekintélyt szerzett ennek az üzemág
nak, minden téren, próbálják meg 
megkísérelni ismét helyreálh'tani, mert 
igaz erdész csak olyan lehet, aki a szí
vét is beleviszi a munkájába. 

Pápai Gábor 

KLAGENFURT 1993 
A hagyományos szakvásáron az idén szép számmal magyar kiállító. 
Aki vásárfia nézőben vagy szakmai kíváncsiságból sétált a pavilo
nokban, előbb vagy utóbb magyar szót hallott A borsodi, zalai és 
a pilisi erdőgazdaságok egészen imponáló kiállítással jelentkeztek 
A vadászati lehetőségeket felvillantó bemutatójuknak köszönhetően 
egymásnak adták a tárgyalót az érdeklődők A másik izgalmas ki
állítás az ÁVRT és a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Miniszté
riuma által támogatott, és az E.K.F.M., valamint az ERFATERV Kft. 
által ragyogóan megszervezett majd száz négyzetméteren lévő in
formációs stand volt 
Látható volt itt az ország térképén jelzett privatizálásra (eladásra) 
szánt fűrész-, és feldolgozó létesítmények helye, a szokatlanul szép 
kiállítású színes rekUmfüzetben pedig 14 erdőgazdaság rövid is
mertetője. A kiadvány német nyelven „Erdőgazdaság Magyarorszá
gon. Információ és privatizáció" címmel jelent meg. 
A standot felkereste dr. Franz Fischler osztrák mező- és erdőgazda
sági miniszter, Walter Dermuth tanácsos, a vásár elnöke, Franz Bauer 
udvari tanácos, Vfdd Judit asszony, Magyarország ausztriai kereske
delmi képviselete nevében, Christovh Fiabsburg-Lotharingen, a karin-
üai erdészeti egyesület elnöke, dr. Ervin Niesslein professzor, a 
frelnburgi erdészeti intézet professzora, valamint igen sok osztrák, 
olasz és német vezető szakember. 
A jól megszervezett tájékoztató előadáson felkért felszólalók voltak 
Dauner Márton elnök (FM Erdészeti Hivatal), dr. Nyárs József taná
csos (FM), Szabados János igazgató (ÁVRT), és dr. Alpár Tibor szakértő. 
A hazai olvasók számára dr. Alpár Tibor előadását közöljük. 
A vásár zárását megelőzően osztrák-magyar baráti találkozóra ke
rült sor a csodálatos wörthi-tó partján fekvő Pörtschach-ban. A 
Parkvilla Worth-ben, a jelenlévő magyar erdészek tiszteletére a helyi 
kórus tartott bemutatót, melyet a vacsora után a mieink selmeá-
soproni dalokkal viszonoztak 



Az FM Erdészeti Hivatala az állami tulajdonban lévő erdők jövőbeni 
kezelésére három változatot terjeszteti véleményezésre az egyesület elé. 

„A" változat: A szakkezelést (gazdálkodást) egy költségvetési formában 
működő államerdészeti szervezet végzi. Ez esetben a vagyonkezelést ellátó 
erdőgondnokság csak a vagyon nyilvántartását, mozgásának regisztrálását 
és a működtetés pénzügyi elszámolásait végzi, a vagyon védelmét a költ
ségvetési formában folytatott gazdálkodással lehet biztosítani. 

„B" változat: Annyiban különbözik az „A" változattól, hogy a szakke
zelést végző államerdészet nem költségvetési formában működik, hanem 
egy 100%-ban állami tulajdonban lévő részvénytársaságként teszi azt. 

„C" változat: A szakkezelést a jelenlegi, de ÁV Rt. tulajdonú társasá
gokká átalakult gazdaságok végzik, amelyekben a tartós állami tulajdoni 
hányad mértéke jelenleg különböző, de távlatban teljesen megszüntethető. 
Ez esetben a vágyonkezelői feladatot ellátó erdőgondnokságnak a vagyon 
védelmét is biztosítania kell, amihez a területi egységek is szükségesek 

A beérkezett elemzések alapján született meg az elnöki levél. 

Földművelésügyi Minisztérium 
Erdészeti Hivatal 
Dauner Márton elnöknek 

Tisztelt Elnök Úr! 
Mindenekelőtt szíves elnézését kell 

kémem, hogy némi késéssel küldjük 
az állami tulajdonú erdők kezeléséről 
szóló tervezetre vonatkozó véleményt, 
de az érintett téma nagy horderejére 
való tekintettel nem vállalhattuk, hogy 
legalább a legilletékesebb egyesületi 
szervek körében végzett tájékozódás 
nélkül tegyünk eleget megtisztelő ké
résének. 

Elöljáróban hangsúlyoznunk kell, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
- döntő többségi vélemény alapján -
a kezdettől fogva nagyon határozottan 
és következetesen kiállt az erdők le
hetséges maximális mértékű, kincstári 
törvényben védett állami tulajdonlása 
és az államerdészet egységes, különle
ges státusú, közüzemi jellegű, vagyon
érdekelt, a rövid távú nyereségérde
keltség nyomasztó terhe alól meg
nyugtató mértékben mentesített meg
felelő mértékben autonóm szervezete 
mellett. (Természetesen elismerve az 
indokolt mértékű egyéb tulajdonlás 
létjogosultságát és jelentőségét.) 

Ezt tükrözi valamennyi testületi ál
lásfoglalásunk és a választott tisztség
viselők minden megnyilvánulása és 
cselekvése is. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a ter
vezet készítői ezt a szinte mindent 
meghatározó kérdést egyes részletek
ben hasonlóképpen kezelik. 

Világosan és meggyőzően határoz
zák meg az államerdészet tevékenysé
gével elérendő célokat (5. oldal). 
Hangsúlyozzák, hogy milyen veszé
lyekkel járna, ha az állami erdő mű
ködtetéséhez szükséges vagyon az át
alakulás során gazdasági társaság sa
játjává válna (4. oldal). Felhívják a fi
gelmét arra a veszélyre is, hogy az ál
lami erdők további beszűkülés esetén 
- a magántőke természetéből fakadóan 
- működésképtelenek maradnának (3. 
old.) stb. 

A fentiek ellenére a tervezetet 
nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy 
azzal szakmánk ágazati vezetője a 
tárca, illetve a kormány elé lépjen. 
A tervezet mind formailag, mind tar
talmilag a részletek kidolgozatlanságá
nak és a következmények átgondolat
lanságának a nyomait viseli magán. 

Az egyes változatok előnyeit és hát
rányait nem tárják fel a tervezet készí

tői és semmi más jelét sem adják an
nak, hogy hol állnak, s hogy az erdő 
és rajta keresztül a nemzet valós érde
keit melyik megoldás szolgálja a leg
jobban. Ügy tűnik, hogy a szakma ez
úttal is feltartott kézzel áll a döntésho
zók elé. Pedig jól ismerjük már a dön
tések mozgatórugóit és mechanizmu
sát, valamint a szakmai érvek mellő
zésével hozott döntések súlyos követ
kezményeit. 

Bizonyára éppen ezért egybehangzó 
szakköreinkben az a vélemény, hogy 
az államerdészet létrehozása igen 
fontos feladat, de semmi esetre sem 
így és most. 

Nem így, mert a két egymástól tá
vol álló megoldás közül a szakmának 
le kell tennie a voksot a hite szerinti 
jobbik mellett, és érvelni a rosszab-
bik ellen, még akkor is, ha az maga
sabb körök kívánságára vagy sugalla
tára került volna az alternatívák közé. 
Ha nem így történik, a döntéshozót ter
helő felelősség az előkészítőre és az 
egész szakmára ruházódik át. 

És nem most, mert - nem éppen 
kedvező tapasztalataink szerint - az 
állami erdők feletti rendelkezési jo
gok koncentrálása - az adott hely
zetben - nem tűnik kívánatosnak. 

Jó lett volna, ha van elég erő a fő
osztály által korábban, sokkal alapo
sabban előkészített, kidolgozott szer
vezet kialakítására. Nagyon aggód
tunk, amikor realizálása helyett több
szöri gazdacsere révén az ÁV Rt.-hez 
került „parkolópályára" az állami erdő. 
Elhittük, és tiszteletben tartottuk azt a 
kormányzati szándékot, hogy ez az ál
lapot a kincstári törvény megalkotásá

ig marad csak fenn. A legfontosabb 
szakmapolitikai feladatnak tartottuk 
arra ügyelni, hogy ebben az átmeneti 
időben irreverzibilis folyamat ne in
duljon el, ne történjen olyan intézke
dés, amely eltorlaszolja az eredeti 
szándékhoz visszavezető utat. 

A több éves hiábavaló munka, a sok 
irányváltás, lebegtetés és bizonytalan
ság felőrölte a szakgárda hitét abban, 
hogy az adott közegben érdemes vál
lalni egy bizonytalan, tapasztalataink 
szerint kétes kimenetelű, újabb meg
rázkódtatást jelentő, a labilis törvényi 
keretek között megalapozhatatlan át
szervezést. 

Az FM és az ÁV Rt. törekvései, in
tézkedései és az alapvető szakmai kér
désekhez való hozzáállása arra az ál
láspontra vezérelt bennünket, hogy 

- vagy meg kell várni az államer
dészeti szervezet kialakításával a vo
natkozó alaptörvények (kincstári, föld, 
erdő, vadászat) megalkotását, 

- vagy olyan (ma nehezen elképzel
hető) minden részletében kidolgozott, 
tárca fölötti garanciákkal rendelkező 
szervezetet kell létrehozni, amely kellő 
biztonsággal védelmezi a magyar er
dőket és erdőgazdálkodást azoktól a 
veszélyektől, amelyek nem ritkán ép
pen a tárca részéről fenyegetik - oly
kor aktívan, hibás kezdeményezéssel 
és rossz irányba terelő intézkedéssel, 
olykor pedig passzivitással, sürgős, lé
nyeges döntések halogatásával. 

Tisztelettel: 

Schmotzer András, 
az Országos Erdészeti Egyesület 

elnöke 



DR. ALPAR TIBOR 

A magyar faipar fejlődési irányai és lehetőségei 
Az előadás a klagenfurti faipari ki
állításon szervezett rendezvényen 
hangzott el abból a célból, hogy a 
külföldi szakemberek elölt feltárja a 
magyar favagyon összetételét és 
azokat a lehetőségeket, amelyek irá
nyában célszerű fejleszteni. 
Magyarország erdősültsége a máso

dik világháború után alig haladta meg 
a 12%-ot, 1990-ben pedig már az or
szág területének 18,2%-át borította er
dő. A növekedés a tudatos erdőtelepí
tési politikának köszönhető. 1946 és 
1990 közölt 570 (XX) hekiár mezőgaz
dasági földterületei crdősítettek be a 
szakemberek. A klimatikus viszonyok 
és a talajadottságok következtében a 
tűlevelű erdők aránya viszonylag ala
csony, az erdőterület alig 16%-a. Ma
gas a keménylombos fajok aránya, 
mint a tölgyé, a csere, az akácé. 

A szomszédos országokban egészen 
más a helyzet, hiszen ott az erdősült
ség 26-36% közt van, ezen belül is a 
fenyők aránya 24-85% közt alakul. A 
magyar erdők területeinek fafajössze-
tételét mutatja az 1. táblázat (1990). 

1. táblázat 
Faállománnyal borított 
terület 1 551 400 ha 
ebből fenyő 15,7% 
tölgy 23,0% 
cser 11,4% 
bükk 6,6% 
gyertyán 6,1% 
akác 18,8% 
egyéb keménylombos 3,5% 
nyár 9,6% 
egyéb lágylombos 5,3% 

Az erdeinkből kitermelt faanyag vá
laszték-összetételét mutatja a 2. táblá
zat (1990). 

2. táblázat 
Rönk és egyéb 
fűrészipari alapanyag 34,2% 
ebből lemezipari 1,5% 
Papírfa, rostfa, tűzifa 65,8% 
ebből papírfa, rostfa 19,3% 
tűzifa 41,1% 
egyéb 5,4% 

A számok mutatják, hogy hazánk 
még napjainkban is erdőben, fában 
szegény ország, és hogy a fafajössze
tétel, választék-összetétel az erdőgaz

dálkodást, a fafeldolgozó ipart különös 
feladatok elé állítja. Ilyenek: 

- a kereskedelemnek különösen 
nagy mennyiségű fenyőalapanyagot 
kell importálnia; 

- a faiparnak fel kellett készülnie a 
lombos faanyag - különösen a ke
ménylombos faanyag - feldolgozására. 
E fafajokból viszonylag nagyarányú az 
export; 

- magas a vékony választékok rész
aránya, mennyisége. 

Ezzel egyidőben arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy az crdeinkben 
megtermelt faanyag jelentős részét elé-

gozás és nagyarányú a sok kézi erőt 
igénylő lombosfa feldolgozása; 

- alacsony a feldolgozottsági fok és 
még az exportált terméken belül is jel
lemző az alapanyag és fűrészelt termé
kek exportja. Az összes faexporton be
lül mintegy 20%-ot tesz ki a készter
mékexport. 

A 4. táblázat az Erdőrendezési Szol
gálat 1983-ban és a FAGOSZ által 
1993-ban készített felmérései és elem
zései alapján szemlélteti, milyen mó
don alakult a bruttó fakitermelés 
összetétele az elmúlt évüzedekben és 
mi várható 2000-ben. 

4.táblázat 
Éves bruttó fakitermelés adatai ezer m-ben 

1970 1975 1980 1985 1991 

Tölgy 1070 1054 1143 1171 960 
Bükk 600 611 564 588 530 
Akác 1272 1691 1971 2028 1603 
Csertölgy 1138 1094 1266 1338 1023 
Egyéb keménylombos 564 576 540 612 410 
Nyár 640 885 1197 1249 1705 
Egyéb lágylombos 316 361 329 595 410 
Fenyő 353 434 534 764 610 

5953 6706 7544 8345 7255 

getjük, ami az ipari feldolgozáshoz ké
pest nagyon alacsony fokú fahasznosí
tást jelent. 

A magyar fafeldolgozó ipar haté
konysága önmagában mérve, de nem
zetközi összehasonlításban is alacsony. 
Nemzetközi statisztikai adatok alapján 
az elsődleges fafeldolgozó iparban 
egyes országokban a 3. táblázat szerin
ti termelési értéket állítja elő egy mun
kavállaló (1990). 

3. táblázat 
Németország 
Ausztria 
Olaszország 
Franciaország 
Magyarország 

2 660 000 Ft 
2 410 000 Ft 
1 740 000 Ft 
1 430 000 Ft 

720 000 Ft 

Az alacsony termelékenységnek 
több oka van, ezek közül néhány jel
lemző: 

- kevés a cellulóz-, farost- és fafor
gácslapgyártó üzem a rendelkezésre 
álló alapanyaghoz képest. Az ilyen 
üzemek tudvalevőleg igen nagy terme
lékenységet produkálnak; 

- erősen csökkent a jól gépesíthető, 
magas termelékenységű fenyőfeldol-

lehetséges 
1537 
747 

1730 
1145 
774 

1312 
640 
983 

8870 

Látható, hogy a rendelkezésre álló 
fatömeg alapján lehetőség lesz arra, 
hogy növekedjék az értékesebb tölgy-, 
bükk-, fenyőidtermelések aránya a 
gyengébb hasznosítású egyéb fafajok
hoz képest. 

Mi jellemzi a hazai faipart? 
A hazai fafeldolgozó ipar 1990-et 

megelőzően mintegy 140 vállalkozás 
400 telephelyén 50 000 dolgozót fog
lalkoztatott. Nincsenek statisztikai 
adatok arra, hogy napjainkban miként 
alakult a vállalkozások és foglalkozta
tottak száma. A privatizáció nyilvánva
lóan a fafeldolgozó iparban is megin
dult és jelentős szerkezeti változásnak 
vagyunk tanúi. Az 5. táblázat szemlél
teti azokat az arányokat, hogy mely 
ipari területek milyen arányban dol
gozzák fel a hazai faanyagot 

5. táblázat 
Építőipar 1,2% 
Bútoripar 4,7% 
Cellulóz- és papíripar 3,7% 
Csomagolóipar 7,7% 
Egyéb ipari felhasználás 9,8% 
Energiatermelés 43,8% 
Export 29,1% 



A hazai fűrésziparban a fenyőfel
dolgozás korábban mintegy 13 vállalat 
kezében összpontosult. Ez a tevékeny
ség esett át a legnagyobb változáson a 
korábbi Szovjetunióból importált fe
nyőrönk mennyiségének csökkenésé
vel. Több nagyüzem leállt, illetve ab
bahagyta a fenyőfeldolgozást, vagy 
erősen redukálta a mennyiséget. Sok 
kis fűrészüzem állt rá a gyengébb és 
vegyes minőségű fenyőrönk feldolgo
zására. A fenyőfűrészáru piacát így az 
jellemzi, hogy nagyon sok építőipari 
minőségű áru található, jó minőségű 
asztalosáru pedig az osztályozás, vá-
lasztékolás és sok egyéb hiba miatt 
alig termelődik. 

Korábban 17 nagyobb vállalat dol
gozta fel a lágylombos, elsősorban 
nyárfa nagy részét. Termékeit a cso
magolóeszköz-gyártás hasznosította. 
Jelenleg e feldolgozás szinte kizárólag 
kis fűrészüzemekben, kezdetleges kö
rülmények közt zajlik. A keménylom
bos rönkfeldolgozás 16 jelentősebb he
lyen történik. Ezekben az üzemekben 
szélezeüen fűrészáru, nyers parketta-
és bútorléc keletkezik. 

Jellemző, hogy a jelenleg működő 
fűrészüzemekben nincs megoldva a fa
anyag optimális hasznosítása, nem 
megoldott a rönk célszerű osztályozá
sa, sok helyen az elavult gépi beren
dezések rontják a kihozatalt. 

A nagyobb állami fűrészüzemekben 
1975-83 között komolyabb beruházá
sokat hajtottak végre. így több fűrész
üzembe kerültek jó minőségű keret- és 
szalagfűrész gépek, több helyen építet
tek szárítókat. 

A megváltozott gazdasági, piaci vi
szonyok közt szükséges a fűrészüzemi 
kapacitások, gépi berendezések, szárí
tókapacitások felülvizsgálata és az 
alapanyag adottságok, illetve piaci le
hetőségek összhangjában a műszaki 
fejlesztés továbbvitele. 

A keménylombos faanyagot feldol
gozó fürészüzemekben jelentkezik leg
erőteljesebben a korszerűsítés igénye. 
Korszerűsítéssel mind több jó minősé
gű félkész- és készterméket lehetne 
gyártani. Ehhez a vállalkozásoknak 
olyan partnerekre van szükségük, akik 
tőkével, know-how-val, piaccal ren
delkeznek. A farostlemezgyártás erő
sen csökkentette kibocsátását. Az éves 
termelés mintegy 42 000 m . Annak el
lenére, hogy az MDF (a termék német 
elnevezésének rövidítése) gyártásához 
elegendő alapanyag áll rendelkezésre 
és a MOFA vezetői több mint egy év
tizede törekszenek a hazai MDF-gyár
tás beindítására, tőke hiányában ez 
mai napig sem valósulhatott meg. 

Magyarországon két helyen gyárta
nak forgácslapot, a FALCO Rt. szom
bathelyi az Intrrspan Kft. vásárosna-
ményi gyárában. A korábbi 300 000 
m 3 feletti termelés 260 000 m3/évre 
esett vissza, holott az új szombathelyi 
gyár belépésével a hazai gyártókapaci
tás 400-500 000 m 3 . 

A magyar furnérgyártás termelése 
15,3 millió m*/év. Itt a furnérgyártók 
száma növekedett, de még hiányoznak 
a választékból a speciális termékek, 
mint pl. élfurnér, kasírozott, csiszolt 
furnérok. Alacsony szinten stagnál a 
rétegeltlemez-gyártás, mintegy 5-10 
ezer m 3/év. 

Jelentős a parkettagyártó kapacitás. 
A kész mozaik-, csaphornyos és panel
parketta termelése eléri a 2,2 millió 
mh. Emellett jelentős a nyerspaletta
léc-export. A kész parketta termelésé
nek növelésével is jó esélyekkel lép
hetne be a privatizációs tőke. 

A csomagolóanyag - raklapelem, 
raklap, láda - gyártása hagyományos 
Magyarországon. Jellemző a sok kis 
üzem, a nagyszámú munkaerő. A ter
méknek azonban nincs semmiféle kü
lönleges sajátossága, ezért nemzetközi 
versenyképessége nagyon gyenge. Be
ruházást, műszaki fejlesztést ez a terü
let nem bír el. 

Milyen lehetőségei vannak a mű
szaki fejlesztésnek, a kereskedelmi és 
gyártási együttműködés szélesítésé
nek? 

Abból kell kiindulnunk, hogy mind
két ország polgárainak érdeke a keres
kedelmi kapcsolatok bővítése. Ennek 
kell meghatároznia a termék- és terme
lésfejlesztés irányait, ebből adódnak az 
együttműködés lehetőségei. 

A magyar fafeldolgozás és kereske
delem évekkel ezelőtt eljutott egy bi
zonyos szintre, de itt megrekedt és 
stagnál. 

Látni kell azt is, hogy mindig több 
és több vállalkozás akarja részét 
ugyanabból a kenyérből kihasítani. Ez 
senkinek sem hoz hosszabb távon 
előnyt. Előnyt az hozhat, ha a magyar 
fagazdaság adottságaira építve együt
tesen végzünk termék- és piacfejlesz
tést. A fejlesztési együttműködés során 
rövid távon elsősorban a minőség ja
vítására, az áruválaszték és késztermé
kek arányának bővítésére, a különle
ges tulajdonságú termékek gyártására 
kell törekedni és nem a tömegszerű 
termelés bővítésére. 

Stratégiai célkitűzésként javasolom 
tehát: 

1. a termék minőségének javítását, 
2. a magasabb értékű termékek 

gyártásának bővítését, 

3. a választék szélesítéséi, 
4. az exportpiac helyes felmérését 

és bővítését. 
Komoly lehetőségeket látok 
- a hazai keménylombos faanyagok 

késztermékké való továbbfeldolgozá-
sában, 

- a különleges laptermékek gyártá
sában 

- és a forgácslap-feldolgozás speci-
alizálásában. 

A keménylombos faanyagból fél
kész és kész bútorelemek, bútorok, kü
lönleges fumértermékek, különleges 
padlóburkolatok gyárthatók. 

Különleges laptermékek alatt a 
hossz- és szélességtoldással előállított 
falapokat, bútorlapokat, zsaluzóeleme-
ket, különleges lapszerkezeteket értek. 
Ide sorolható természetesen az MDF-
lapok, a vékony forgácslapok, az üre
ges forgácslapok gyártásának megva
lósítása, ami bizonyos fokig tömegsze
rű gyártást jelent, ugyanakkor a lapter
melés specializálódásával is jár. 

Magyarországon a forgácslapgyár
tás egysíkú, szinte kizárólag karbamid-
formaldehid műgyanta ragasztasd bú
toripari lapok készülnek. A szom
bathelyi cementkötésű forgácslapon 
kívül nem alakultak ki különleges mi
nőségű és formájú termékek, melyeket 
a fejlett ipari országokban a jármű
gyártástól a csomagolóiparon keresztül 
a belsőépítészetig elterjedten alkal
maznak. 

Nem szabad megfeledkeznünk két 
fontos területről, nevezetesen az ener
giatermelésről és környezetvédelem
ről. 

Az energiahordozók árának emelke
désével a fa is egyre nagyobb jelentő
ségű lesz. A hulladék faanyag gazda
ságos, környezetkímélő elégetése ener
gianyerés céljából valószínűleg még 
fontos kérdéssé és feladattá válik. 

A környezetvédelem területén a fa
iparban sok feladat van. Gondoljunk a 
por-, formaldehid-, zajemisszióra, a 
maradékanyagok kezelésére. Mindkét 
problémakör iparfejlesztési, beruházási 
lehetőséget ad tőkebefektetőknek. 

Az együttműködés hatására 
- növelhető a késztermékek részará

nya, 
- lényegesen lehet javítani a fa

anyag teljes körű hasznosítását, 
- csökkenthetők az anyagi és ener

giaveszteségek, és javítható a termék
minőség. 

Meggyőződésem, hogy ez a magyar 
iparpolitikának is az érdeke, és ez 
irányban fogja ösztönözni a vállalko
zásokat. 



A kárpótlási és a szövetkezeti törvény végrehajtásával, a 
félresikerült, be nem terjesztett törvényekkel kapcsolatos el
lentmondások, az erdőgazdaságok átalakulása során jelent
kező gondok és feladatok megvitatására október 16-án er
dészeti találkozóra került sor a Szabad Demokraták Szövet
ségében. A tanácskozás a következő alapelvekben állapodott 
meg, illetve az alábbi teendőket tartotta kiemelkedő fontos-
ságúaknak: 

1. Minden, erdőt érintő intézkedésnél figyelembe kell 
venni az erdők rendeltetésének az egész Földön bekövetke
zett változását, mely szerint az erdőt elsősorban a földi lét 
alapfeltételének kell tekinteni cs nem rövid távú profitot 
biztosító „fagyárnak". 

2. A magyar erdők ökológiai és genetikai adottságai mi
att, valamint azért, mert erdőben igen szegény hazánk, az 
állami tulajdonlású erdők védelmét és az erdők közös szak
mai kezelését előnyben kell részesíteni. Ezért meg kell aka
dályozni újabb állami erdők kárpótlásra való kijelölését, 
vagy egyéb módon történő csökkentését, és maradéktalanul 
érvényt kell szerezni az átalakulási törvényben az erdők kö
zös kezelését előíró passzusnak. 

3. A közösségi erdőgazdálkodást is magábafoglaló szak
ágazati irányítási kell létrehozni. Ennek első lépéseként az 
crdőbirtokosságról szóló törvényt sürgősséggel kell a tör
vényhozás elé terjeszteni. 

4. Az állami erdőket kezelő szervezetet a rövid távú nye
reség helyett az erdővagyon gyarapításában és az erdő ho
zamának folytonosságában való érdekeltség alapján kell lét
rehozni és működtetni. 

5. Az erdő bonyolult élő szervezet (ökoszisztéma), ezért 
csak egységes, átfogó, minden részletében összehangolt 
gazdálkodás folytatható benne. Az erdő egyik elemével, az 
ott élő vaddal való gazdálkodás éppúgy része az erdőgaz
dálkodásnak, mint a másik elemével, a fával való gazdál
kodás. 

6. Az erdeink fenntartását szolgáló Erdészeti Alap mű
ködési zavarainak megszüntetéséhez a csökkenő mennyisé
gű fakitermelés nem képes elegendő fedezetet nyújtani. 
Legalább 500 millió forint új forrás bevonása szükséges a 
legsürgősebb állagmegóvó munkák elvégzéséhez. Erre az 
összegre - a költségvetés terhelése nélkül! - elegendő fe
dezetet adna, ha a földművelésügyi miniszter élne az 1992. 
évi LXXXVIII. sz. törvényben ráruházott jogával és nem 
zárkózna el attól, hogy az erdőből a vadászat révén szár
mazó potenciális jövedelem az erdőre (a vad élőhelyére) 
legyen fordítható. 

7. Azonnali hatékony intézkedés szükséges az erdei lo
pások megfékezésére - beleértve a bűnüldöző szervek te
vékenységének fokozását is. A tulajdonjog védelme érdeké
ben a származási igazolást kötelezővé kell tenni. 

Mészáros Béla 

Tisztségviselők az erdőgazdasági portfolióban 
1. ZALAI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Igazgatóság 
1 . Nagy László erdőmérnök, az igazgató
ság elnöke 
2. Kiss Bódog Zoliin kertészmérnök, gazd. 
szakmérnök 
3. dr. Takács Árpád jogász 
4. Feiszt Ottó erdőmérnök, ZALAERDŐ 
Rt. vez. ig. 
5. Horváth Ferenc erdőmérnök, ZALAER
DŐ Rt. gazd. ig. 
6. Andró Béla erdőmérnök, ZALAERDÓ 
Rt. üzemigazgató 
AV Rt. mini jogi személy képviselője: 
7. dr. Vidovszky Ferenc erdőmérnök 

Felügyelő Bizottság 
1 . Sonnevend Imre erdőmérnök 
2. dr. Korzenszky László közgazdász 
3. Hajdú Tibor erdőmérnök, az FB elnöke 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
4. Horváth Elemér erdőmemök, ZALAER
DÓ Rt. 
5. Keszi László erdőmérnök, ZALAERDÓ 
Rt. 
2. BALATONFELVIDÉKI ERDŐ ÉS 
FAFELDOLGOZÓ RÉSZVÉNYTÁR
SASÁG 

Igazgatóság 
1. dr. Ágh Pál mg.-i mérnök 
3. dr. Szabó Kálmán közgazdász 
3. Rendi László erdőmérnök 
4. dr. Viharos Zsolt erdőmérnök-közgaz
dász, BEFAG vez. ig. 
5. Fábián Gábor erdőmérnök, BEFAG ov. 
6. Horváth Dezső erdőmérnök, BEFAG 
műszaki ig. 
AV Rt. mint jogi személy képviselője: 
7. dr. Illyés Benjámin erdőmérnök-közgaz
dász, az Igazgatóság elnöke 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 
1. Gacsályi Ágnes közgazdász, az FB el
nöke 
2. Bus Mária erdőmérnök 
3. dr. Csaba Endre jogász 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
4. dr. Ihász Lajos jogász, BEFAG Rt. 
5. Balogh József erdőmérnök, BEFAG Rt. 

7. „GYULAJ" ERDÉSZETI ÉS VADÁ
SZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Igazgatóság 
1. dr. Dávid Ibolya jogász 
2. Holdampf Gyula erdőmérnök 
3. Deák István erdőmérnök, az lg. elnöke 
4. Müller János erdőmérnök, „Gyulaj" Rt. 
vez. ig. 

5. Kovácsné Schulteisz Margit üzemgaz
dász, „Gyulaj" Rt. gazd. ig. 

Felügyelő Bizottság tagjai: 
1. dr. Csányi Sándor közgazdász 
2. Hardi László erdőmérnök 
Az FB dolgozók által megválasztott tagja: 
3. Kupás Deák Zoltán erdőmérnök 

8. SZOMBATHELYI ERDÉSZETI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Igazgatóság 
1. Harangozó Bertalan közgazdász 
2. J. Mátyás Csaba erdőmérnök 
3. dr. Sólymos Rezső erdőmérnök, az lg. 
elnöke 
4. dr. PethŐ József erdőmérnök, Szombat
helyi E. Rt. vez. ig. 
5. Bíró Ferenc üzemgazdász, Szombathelyi 
E. Rt. gazd.ig. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

1. Zsigovits Béláné méri. k. könyv., az FF 
elnöke 
2. Schrödl László erdómémök 
Az FB dolgozók által megválasztott tag
ja: 

3. Szép Tibor erdőmérnök, közgazdász 

Az erdészet aktuális kérdései 



Ismét a Szigetköz 
Az Országos Erdészeti Egyesület győri csoportja, a Fertő-tavi Nemzeti Park, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

hansági szakaszmérnöksége és a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság szakemberei helyszíni bejárással összekapcsolt 
tanácskozást tartottak a Rábaköz-tájegységben végrehajtott vízszabályozások erdőkre gyakorolt hatásáról, a térség csapa
dékviszonyaiban kialakult csökkenés következményeiről. A Kapuváron megtartott rendezvényen részt vetlek a Burgenlandi 
Erdészeti Egyesület képviselői is, akik hasonló gondokat tapasztalnak a Rábaközzel, Hansággal szomszédos tájaikon. 

A szakemberek egyöntetű véleménye, hogy az erdőket érő károsítások kivédése csak összefogással, nemzetközi együtt
működéssel, megfigyelőrendszerek felállításával, az erdőket kezelő szakemberek napi, éber szolgálatával lehetséges. A 
tanácskozás résztvevői a program befejezéseként az erdőtömbök vízgazdálkodását javító részletes intézkedési tervet fo
gadtak el. 

BALSAY ENDRE 

A KEFAG természetszerű erdőállományok 
létesítésével kapcsolatos 

és tájalakító tervei a Hanságban 
A II. világháborút követően gyors pusztulásnak indult 

égererdők és a feladatul kapott feldúlt észak-hansági rétsé-
gek erdősítése, továbbá a gazdasági kényszer a nyárasítás 
felé orientálta a hansági fafajpolitikát. 

Az éger pusztulása, száz-hektárszám ültetett fiatal ége
resek összeomlása még az akkori bőséges vízviszonyok kö
zepette is válsághelyzetet teremtea. Az erdőművelők min
den szakértelmére, kísérletező-gyakorlati munkásságára 
szükség volt, hogy a nyárfatermesztés technológiája gyors 
kidolgozást nyerjen. 

Véleményünk az, hogy ennek a programnak az erdészet 
szakmai színvonala, gazdasági eredménye, az ország nyár
fatermesztésére gyakorolt hatása eredményes volt. 

A megváltozott táj, annak megváltozott termőhelyi vi
szonyai az elmúlt három évtizedben bemutatkoztak. A gya
korló erdészek megismerték a terepalakulatok, talajszinte-
zettség, a fizikai-kémiai talajjellemzők részleteit, és csakis 
ezek a felismerések lehetnek egy módosított fafajpolitika 
előfeltételei. 

A KEFAG tehát a Hanságban rugalmas fafajpolitikát 
folytatott és azt kíván folytatni a jövőben is, aminek tanújele 
az 5-10 éven belül ültetett fiatalosok változó összetétele. 

A jövőben sem tekinthetünk el az általában kedvezőtlen 
termőhely adta lehetőségek figyelembe vételétől, továbbá a 
rentábilis erdőfenntartást biztosító fafajpolitikától. Ezek 
szellemében kívánunk válaszolni az 1379. ny. számú OTKA 
pályázat alapján készült „A Hanság Tájvédelmi Körzet vé
dett erdei" beszámolójelentésre, továbbá a termé
szetvédelem részéről feltett kérdésekre. 

Részünkről legkönnyebben megválaszolható kérdéskör a 

Al Tölgy-kőris keményfás ligeterdő, 
mint a Hanság természetes, de kis területet elfoglaló erdő
típusa. Feltételezzük, hogy teljesen megegyezik az erdőgaz

daság és a természetvédelem véleménye abban, hogy a ko
csányos tölgy és a magas kőris, valamint természetes ele-
gyei a természetes táj részei, termesztésük gazdasági érdek, 
a rentábilis erdőgazdálkodás alapjait képezhetik. 

Ezen erdőtípus területének bővítését a következő termő
helyeken tervezzük: 

a/ A félhansági folyók parti sávjain húzódó, de nem kar
bonátos, sárga öntéssel fedett, a mélyében lápi eredetű ta
lajokon. 

b/ A kotus, üde, vízhatásos láptalajokon. 
c/ A 71 cm-nél vastagabb kotu-lápi agyagréteggel fedett 

félszáraz meszes kavicsos váztalajon. 
d7 A 70 cm-nél vékonyabb kotu-tavi agyaggal fedett szá

raz, meszes-kavicsos váztalajon. 

ad. a/ A természetes (pl. rábaközi) tölgy-kőris ligeterdő 
legkiválóbb termőhelye. Sajnos kis területet képvisel, a Dé
li-Hanságban fordul elő. 

Az erdősítés folyamán KST-MK soros elegyítést alkal
mazunk, KH, Gy, MCseresznye, MJ, vadkörte, vadalma kí
sérő fafajokkal. 

Hálózata: 2,8-3,0x0,8k-l ,0m = 3500-4500 db/ha cse
metével. 

Elegyarány: KST 45%, MK 45%, elegy 10%. 
A kiváló termőhely lehetővé teszi, hogy a tölgy gyors 

növekedést produkáljon, ezért az elegyítés egyidejűleg va
lósítható meg. A tölgy és az elegyek érdekében azonban a 
magas kőrist állandóan koronaalakító nyeséssel figyelem
mel kell kísérni. 

ad. b/ A kotus, üde láptalaj altalaja már meszes, tavi isza
pos és pangóvíz-hatás is érvényesülhet. Ezek a nagy kiter
jedésű, jó növekedésű nemes nyárasok termőhelyei. 

Az elmúlt években elegyetlen kőrissel kísérleteztünk és 
igen nagy, talán kedvezőtlenül nagy növekedést tapasz-



taltunk. Elegyes állományok létrehozása lenne a kívánatos, 
de kcménylombos fafaj, amely a termőhelynek, illetve a 
MK növekedési erélyének megfelelne, nincs. 

A jövőben szerelnénk megpróbálni a mézgás égerrel tör
ténő elegyítést, ezzel kapcsolatos kísérleti ültetést már el
indítottunk (a bajcsai csemetekert felszámolás alatt lévő ré
szében). Az égernek nincs esélye a hosszú távú fennmara
dásra, de a kőris lörzsnevelése, a kőrises monoton szerke
zetének feloldása érdekében javasoljuk ezt a megoldást. A 
javaslatok között szerepelhet a nyírrel történő elegyítés is. 

Hálózata: 2,8x1,0 m. I. II. 
Elegyarány: MK 60% 50% 

MÉ 40% 30% 
(Nyi) 20% 

Nagyméretű csemete alkalmazásával a 3,0x1,5 m-es há
lózat is elképzelhető, ami az éger életképessége végett lenne 
kívánatos. 

ad cl Az elmúlt években nagy területen történtek olyan 
helyen ültetések, ahol a szélsőség, a szárazságra való hajlam 
és a meszes altalaj volt a termőhely. 

A tölgy elegy bevitele a MK mellé kívánatos, de lassú 
növekedése miatt fenntartása csak igen gondos ápolás ré
vénlehetséges. Javasolt az olyan megoldás, hogy az első 
lépcsőben a KST elegyfafajok ültetése történik meg teljes 
tőszámmal, majd az mK pótlásként 1-2 év múlva kerül az 
ültetésbe. Elegyfafajként a vadkörte, vadalma, mezei juhar, 
madárcseresznye, nyír jön számításba. 

Hálózat: 2,8x0,8-1,0 m. 
Elegyarány: lest 80%, elegy 20%, pótlásként mK 30%. 

ad d/ A száraz, meszes, sekély termőrétegű kavicsos váz-
lalajon a korábbi években erőltettük a kocsányos tölgyet. 
Az eredmény meglehetősen gyenge lett. Kiderült, hogy ezek 
az Ős-Duna hordta kavicsplatók a cseres-tölgyes erdőtípus-
nak felelnek meg. Elképzelhető az elegyetlen nyír pionír 
erdő is. 

Elegyfafajok: vadkörte, vadalma, m.juhar, m.cseresznye. 
Hálózat: 2,8x0,8 m, nyíres esetében a 2,8x1,0-1,5 m. 
Elegyarány I. II 

Cs 60% Ny 100% 
KST 20% 

elegy 20% 
A nem természetvédelmi területeken továbbra is tervez

zük: 
- feketedió állományrészek, 
- mocsárfenyő, mocsártölgy-platános erdőfoltok létesíté

sét. 
Amerikai kőrist nem tervezünk a jövő állományaiba. 

Ugyancsak igény a hivatkozott tanulmánytervben a 

B/ Fűz természetszerű erdők 
létesítése. A hansági természetes előfordulása két termőhe
lyi típushoz kötött: 

a/ a kiégett tőzegű területekhez és a 
b/ hajdani vízfolyásokhoz, agyagos talajú tófenekekhez. 
Mindkét termőhelyi változat kis területet képvisel, ezért 

kevés ún. önvetényült füzesünk van. Ezeket mindig termé-
szeü értéknek tekintettük és érintetlenül hagytuk őket. A 
korukkal azonban ezen erdőállományok - a feketenyár-ele-

gyükkel - elérték a fenntarthatóságuk küszöbét, tehát fog
lalkozni kell a felújításukkal. 

A nemesnyár-programmal egyidős a fűzfélékkel történő 
kísérletezés. Ez a munka a helyileg talált szép növésű fűz
egyedek szaporításával és nemesített, államilag elfogadott 
fajtákkal történt. Zömmel a nemes nyár mellé elegyként ül
tettük a füzet, de létesültek elegyetlen állományai is. Sajnos 
ez a nagy erőkifejtés a fűz érdekében nem járt sikerrel, el
vétve találhatunk fatermesztés szempontjából elfogadható 
eredményt. Ennek okai: 

a/ a vad, kezdve a nyúltól a szarvasig, kiemelten ezt a 
fafajt károsította; 

b/ a nemes nyarakkal azonos hálózatba ültetve a füzek 
elágasodtak, műszakilag értéküket vesztették. A vadkár 
megelőzése miatt nem mertük a nyesést elvégezni; 

c/ betegségek mindig előfordultak, de manapság ez a fo
lyamat felerősödött, egyes helyeken már teljes pusztulását 
is tapasztalunk; 

d/ a Hanságban termesztett nem méretes fűz faanyagra 
a piac több évtizede alig mutat érdeklődést, illetve alacsony 
árszínvonal érvényesül. 

A déli Hanságban csak néhány mély fekvésű, kritikus 
termőhelyű foltra, elegyként tervezzük a füzek alkalmazá
sát. Az Északi-Hanságban nemes nyarak elegyítésére 20% 
erejéig tervezzük a füzek ültetését, illetve ez az arány va
lósult meg ez. idáig is. Itt nyír-fűz elegyes állományok lé
tesítése is a tervek között szerepel. 

Az egész Hanságra vonatkozóan azonban nagyon sürgő
sen felül kell vizsgálni a fűz-fajtakérdést, mert a felmerült 
egészségügyi problémák erre köteleznek. 

Jó termőhelyre a füzet még elegyként sem kívánjuk al
kalmazni. 

Elegyetlen füzesek létesítése esetén sűrű hálózatot, 
1600-2000 db/ha csemeteszámot kell alkalmazni az elfo
gadható törzs-ágtisztulás érdekében. 

A meglév természetes és mesterséges keletkezésű füze
sek véghasználatát követően javasoljuk a sarjaztatásos fel
újítást, nemcsak költség takarítható meg, hanem a látvány 
is gazdagodik ezáltal. Ez amódszer a hajdani Hanságban 
kiterjedten alkalmazott volt az ún. botoló üzemmódban, de 
sarj eredetű erdőállományokat is ismertünk. 

A sarjaztatás ma erdőtervi-állománygazdálkodási előírá
sokba ütközik, tehát ezt az akadályt előbb át kell lépni. 

A természetvédelem részéről a legnagyobb igény az 

Cl Égeresek 
létesítésére irányul. Az Erdőgazdaság álláspontját három té
makörben vizsgáljuk: 

a/ a meglévő 10-15 éves mag eredetű égeresek, 
b/ éger-nyár-füzeken lombelegyes, 30-40 év feletti állo

mányok, 
c/ új égerültetések tervezése. 

ad a/ A 10-15 éves csemetéről ültetett égeresek a Déli-
Hanságban kizárólag a Csíkoségerben találhatók, a Hansági 
Tájvédelmi Körzet színesítése érdekében kerültek ültetésre. 

A nemes nyarakéhoz hasonló talaj-előkészítést kaptak, 
intenzív ápolással. A komlófelfutás ellen felnyestük ezeket 
a fákat, illetve 8-10 éves korig a felfutó komlót leszedtük. 

Jelenleg ezek a fiatal erdők folyamatosan pusztuló ten
denciát mutatnak. A további fenntartásukat fokozott megfi-



gyelés alapján kell eldönteni. A pusztulás okát a felszínhez 
közel került tavi iszaprétegben, a felszínhez szintén közel 
került meszes Ős-Duna hordta lápi feküben és a nyári fel
melegedő pangóvíz káros hálásában látjuk. Legfőbb oka te
hát a pusztulásnak a lápi, savanyú kémhatású rétegek deg
radációja. 

Az Északi-Hanságban a vesszőserdei, a figurái komple
xumban történt mesterséges ültetés, illetve magról történő 
önvetényülés, területfoglalás. Ezek a fiatal erdők az éger 
hansági termőhelyi „optimum" övezetében vannak, így nö
vekedésük, állapotuk elfogadható, az Erdőgazdaság által 
gyakorolt erdőnevelés esetén, ami a megfelelő korona fenn
tartását célozza. 

Az elmúlt két évtizedben próbálkoztunk az idős égerál
lományok sarjaztatásával is. A Déli-Hanságban a mag ere
detű égeresek sarjaztatása (cca. 50 ha) teljesen csődöt mon
dott, sorra fel kellett számolni őket. A sarjerdő újra sarjaz
tatása két helyütt történt: a Csíkoségerben a Csoma 14 C 
erdőrészletben, gyenge eredménnyel, ezért a próbálkozást 
felszámoltuk, csak egy, az út mellett látható kis folt maradt 
mutatóban. Egyetlen sikeres sarjaztatás van mögöttünk a 
Kapuvár 45 C erdőrészletben. Ennek oka a királytói tőzeg
bánya folytatását képező vastag kotu- és tőzegrétegben ke
resendő. 

Az Északi-Hanságban, a Figurákban történt sarjaztatás, 
illetve a Vesszőserdő felett, a krisztinabereki égeresekben. 
Ezek fatermesztési eredménye közepes, természetvédelmi 
eredménye jó. Tehát elképzelhető ezen égereskomplexum
ban a sarjaztatás a minőségi faanyagnyerés feladásával. 

ad b/ A Déli-Hanságban idős léggyökeres állomány a csí-
koségeri és a királyégeri erdőrészleteken kívül nincs. 

Dr. Halupa Lajos irányításával készült tervek ezen ége
resek sarjaztatással történő szakaszos felújítását javasolják. 
Mi ezzel a javaslattal nem értünk egyet az alábbi indoklás
sal: 

- az érintetlen erdők hosszabb élettartamúak lesznek, 
mint a láthatóan sínylődő sarjak = Csorna 14 C erdőrészlet, 

- a léggyökér már sohasem pótolható, hiszen annak ke
letkezési feltételei nem adottak, 

- a javasolt magastuskó-kímélő fakitermelés életveszé
lyes, tehát csak horribilis áron valósítható meg. A gépi tech
nika pedig a tuskókat tönkreteszi. 

Az Északi-Hanságban az idős égeresek szintén a felújí
tásuk küszöbén vannak. Az Észak-Hansági Erdészet műsza
ki vezetése kidolgozott a magvetésről történő felújításra egy 
módszert - a vesszőserdei égerkomplexumra vonatkozóan 
- , amit egy mellékelt tanulmányban kívánnak bemutatni. 

40-50 év feletti korú nyár-éger-fűz-egyéb kem. vegyes 
állományok találhatók a Déli-Hanságban, Csíkoségerben 
(Csorna 16 AB,D, 17 B3, 19 C,D), az Északi-Hanságban, 
Hegyesdombon, Krisztinaberekben. Az éger növekedése 
már megállt, elkorcsosult, eseüeg pusztulásnak is inílult.Te-
hát legtöbb helyen már a nyár-fűz vette át a felső korona
szint szerepét. 

A természetvédelem ezen állományok sűrű, ódon külsőt 
nyújtó, élőhely teremtő voltát értékeli. Üzemi szempontból 
azonban döntésre van szükség, hogy fennmaradjanak-e ezek 
az állományok? A döntést az alábbi körülmények determi
nálják: 

- a fa ma még érték, de kora a biológiai felső határhoz 
közelítve rohamosan értékteleníti, 

- a pusztuló vagy kipusztult fa eltávolítása később a fel
újítás költségeit hatványozottan megemeli, 

- a méretes nyárfák gyorsuló kidőlésével kell szá
molni. 

A Fertőd 4 E nem karbonátos öntéstalaján példát lehet 
találni arra, hogy az 55 éves égeres ezen a talajtípuson a 
legjobban érzi magát. Tehát ezen a termőhelytípuson lehet
ne égerrel foglalozni, de itt a tölgy-kőris ligeterdőt többre 
kell becsülnünk. 

ad cl Alkalmas termőhely hiányában a Déli-Hanságban 
az éger ültetését - a kőris elegyítését kivéve - nem támo
gatjuk. Főként nem látunk elegyeüen égeres létesítésére le
hetőséget a Hansági Tájvédelmi Körzet területén. Erre in
tenek bennünket az elődeink által létesített több száz hek
táros égerültetések is, amelyek sorra csődöt mondtak és el
pusztultak. Kisebb, arra alkalmas talajalakulatokon esetleg 
elképzelhető az éger ültetése, de ez a volumen a távlati ter
vezés tekintetében jelentéktelen. 

Az Északi-Hanságban a vesszőserdei, a tt'zrendes, töllösi, 
a figuráki, krisztinabereki égeres komplexumban messze
menően támogatjuk az égerrel történő felújítást. Ezen erdő
testeknek éles termőhelyi határa van, ezen túllépve már sem 
a természetes, sem a mesterséges létesítés nem lehetséges. 
Ezt támasztják alá az 1950-1970-es évekig terjedő időszak
ban folytatott próbálkozások sikertelenségei, kudarcai. 

Az Észak-Hansági Erdészet által kidolgozott és gyako
rolt, magról történő irányított felújítás az erdőgazdaság tá
mogató magatartására utal. 

A természetvédelem másik igénye a nemesnyárasok 

Dl hazai nyárasok 
létesítésével történő leváltása. 

A hansági nyárfatermesztési program az 1940-es évek 
végén a helyben megtalálható, szelektált fekete és szürke 
nyarakkal kezdődött. A kotus és tőzeges dél-hansági talajo
kon igen kis eredményt hozott ez a próbálkozás, mert a 
károsítok tarolták ezeket a fiatalosokat, különösen a szürke 
nyár volt maradéktalanul eredménytelen. Hasonló volt a 
helyzet az észak-hansági próbálozásokkal is. 

A fekete nyáraknái a távolról hozott szaporítóanyag sem 
eredményezett fordulatot A fapiac sem tudta befogadni -
máig sem - a hazai nyarakat, különösen nem a szürke nya
rat. Tehát ezek miatt kényszerült a hansági erdőművelés a 
„nemes nyarak" felkarolására 

A jövőt illetően a Déli-Hanságban a fekete nyarat leg
feljebb 10% arányban, a mély fekvésű, agyagos talajú te
rületekre koncentráltan tervezzük. 

Az Északi-Hanságban az elmúlt években kiterjedt pró
bálkozások voltak az I 58/57 jelű fehérnyár-fajtával, első
sorban a szélsőséges láptalajokon, váztalajokon. Az ered
mények láttán, a nemes nyarakkal elegyítve 30%-os térfog
lalása is elképzelhető. 

A kommersz, magvetésből származó szürkenyár-szaporí
tóanyag továbbra is mellőzendő - eredmény híján. 

A fekete nyarakkal 10%-os elegyarányt tervezünk, szin
tén a gyenge, de inkább a mély fekvésű termőhelyeken. 
Különösen fontos lenne az, hogy a saját, hansági állomá
nyokból valósuljon meg a szelektálás. 



Tehál le kell szögeznünk, hogy a hansági 

El Nemes nyárasok 
termesztését nem kívánjuk korlátozni és a hazai nyárasokat 
nem kívánjuk lényegesen növelni. 

A hansági erdőgazdálkodás rentabilitását, a termőhely 
optimális hozamát a nemes nyarak adják. Csak ennek meg
léte, jövedelme biztosítja az előző fafajok felkarolásának 
hatványozott költségeit, a gazdálkodás feltételeinek (csator
na-karbantartás, vízdíj, útfenntartás stb.) biztosítását Ennek 
megvalósítása során az Erdőgazdaság által optimálisnak tar
tott technológiai rendnek kell érvényesülnie (tuskózás - for
gatás - gépi ápolás - intenzív nevelővágások - vízszint
szabályozás). 

A nyárasok második koronaszintjének létrehozása végett 
elődeink gyakorlati lépésekel tettek, de csak a nyárprogram 
kezdetén. Ma ezt megvalósíthatatlannak tartjuk az alábbi 
indokokkal: 

- fatermesztési szempontból szükségtelen a második ko
ronaszint, az ágfeltisztulás semmiképpen nem valósul meg, 
nyesni kell a nyárasokat; 

- a létesítési költségek többszörösükre emelkedtek, erre 
pedig nincs fedezel; 

- a vágásforduló annyira lecsökkent, hogy a második ko-
ronasz.int nem tud kifejlődni; 

- akadályozza a gépesített technológia gyakorlását; 
- a vad egyébknl is megsemmisítené az ilyen próbálko

zásokat. 
Összefoglalva, az Erdőgazdaság nem kívánja feladni a 

nemesnyár-termeszlés döntő arányát, főként a nyárnak al
kalmas termőhelyeken. A rangsorban azonban előre helyezi 
a tölgy-kőris keményfás ligeterdő érdekeit a nemes nyáras-
sal szemben. 

Fontos feladatunknak tekintjük a 

l'V hansági természeti táj alakítását. 
A felsorolt természetszerű erdőállományok révén kell el

sősorban megvalósulnia az erdei tájkép szépségének, ere
detiségének. Mi valljuk, hogy az értékes, jól kezelt nemes 
nyáras komplexum is természeli érték, egyben az emberi 
alkotás egyik kifejeződése. 

A tájkép egyedi színesítésére kizárólag az erdészházak 
környéke, az. erdészeti telephelyek alkalmasak. Az ott lévő 
zöldövezetre fejlesztési tervet kell kidolgozni és az anyagi 
erőforrásoknak megfelelően kell kivitelezni. 

G/ A tözegvédelem 
igénye is elhangzott az. Erdőgazdaság által védendő hansági 
értékek között. 

A Déli-Hanságban kizárólag Királytón fordul elő tőzeg, 
az is foszlányokban, a szántás révén megszaggatott állapot
ban. A tárcsái égerben fordul elő némi tőzegréteg, a koráb
ban említett sarjégeres alatt. Tehát ebben a térségben erdő
területen nincs már védendő tőzegvagyon. 

Az Északi-Hanságban - annak is a keleti részében - vas
tag, esetenként 2 m-t meghaladó lápi eredetű, szerves anya
gokból álló rétegek vannak. Ez azonban már szintén humi-
fikálódott tőzeg, azaz kotu. Esetenként fordul elő, az állan
dó talajvízszint védelme alatt, az eredeti tőzeg. Ezt azonban 
az erdőgazdálkodás nem veszélyezteti. 

Sajnos a kotu további degradációja folyamatos, minden
nemű fafajra nézve káros jelenség, s az egész Hanságra vo
natkozik. Ezt a folyamatot megállítani azonban nem lehet, 
így egyre közelebb kerül a felszínhez a meszes ős-dunai 
hordalék. Ezt leginkább a nemes nyarak tűrik el, és ezért 
jött létre a nemes nyáras hasznosítása a Hanságban. 

A mai Hanság egyik legvitatottabb kérdésköre a 

Hl vízgazdálkodás. 

A Déli-Hanság erdőterületein az üzemi csatornarendszer 
mindenütt a felesleges víz elvezetésére és a szükség szerinti 
vízpótlásra épült ki. Ezt a kettős funkciót az erdőgazdálko
dásunk igényei szerint igyekeztünk betölteni. Kétségtelen, 
hogy napi termelési érdekeinknek megfelelve állítottuk be 
a vízszinteket. Azt elfogadjuk kritikaként hogy egyes he
lyeken a vizet túlzottan elvontuk. Ehhez hozzájárultak a tér
ségi változások is, amit nehéz volt előre felismerni. A vízdíj 
tetemes emelkedése, a csatornák karbantartását fedező költ
ség hiánya nagyban hozzájárult az öntöző funkció akadá
lyozásához. 

Az Északi-Hanság vízrendezése az 1950-1960-as évek
ben az egyirányú lecsapolással indult és csak az elmúlt idő
szakban került sor a vízpótlás rendszerének megépítésére, 
ami fedezet hiányában még nem nyert befejezést 

A lecsapoló szerepkört - az elmúlt száraz évtizedekben 
- a rendszer betöltötte, de arról sohasem szabad elfeledkez
ni, hogy a szivattyú- és zsiliprendszereknek mindig készen 
kell állniuk a katasztrófa elhárítására (tárnokréti szivattyú, 
Fertő-csatoma zsilipjei stb.). 

Inkább a vízpótlás gondjai foglalkoztattak bennünket az 
elmúlt időszakban és a természetvédelem is ilyen, ezzel 
kapcsolatos munkát vár tőlünk. 

A vízpótlás módozata, szükségessége szerint három cso
portba kell osztanunk a tennivalókat. 

1. Egyes térségekből az állami vízfolyások, főművek túl
zottan elszállítják, leszippantják a talajvizet, ami öntözéssel 
nem pótolható, illetve a visszapótlás költségei elviselhetet
lenül nagy tehertételt jelentenének az üzem részére. A víz 
elvitele kárt okoz a táj gazdasági és természeti életében. 
Tehát itt mértékadó talajvízszintet kell mindenkorra beállí
tani. 

2. Egyes térségekben szükség van olyan vízutánpótlásra, 
ami a természetvédelmi rendeltetést hivatott szolgáim, tehát 
alapi vegetáció fenntartását, valamint az erdők távlati érde
keit. Ez időszakos, ún. ökológiai célzatú vízpótlást jelent 

3. Az üzemi éves gazdasági tevékenység, a technológia 
része a meglévő öntözőrendszer működtetése, amit az Er
dőgazdaság a hagyományoknak megfelelően kíván megvá
sárolni. 

ad ÍJ Tennivalók a térségi talajvíz-visszatartás céljából: 
a/ A Kis-Répce néhány éve történt kimélyítése, intenzív 

gyomtalanítása, iszapolása felgyorsulva elvezeti a mintegy 
350 ha, egyébként is magas fekvésű területről a talajvizet, 
amit az érintett tölgy-, akácállományok sorvadása, pusztu
lása révén érzékelünk. 

Megoldás lenne a Kis-Répce - Fertő-csatorna-küszöbnél 
egy duzzasztó fenékgát beépítése, a belvízelvezető rendel
tetés meghagyásával. 

b/ A most folyó Fertő-csatoma-felújítást növekvő aggo
dalommal figyeljük, mert szerintünk északról a talajvizet 



még fokozottabban le fogja szippantani olyannyira, hogy a 
Kis-Rába - Repce - Rábca vízkivételeiről a talajvíz nem 
tölthető fel. 

cl A Fertő-csatorna mosonszentjánosi duzzasztója az 
Észak-Hansági Erdészet vezérletével - a nemzetközi meg
állapodásokkal összhangban - központi szerepet kell betölt
sön a térségi vízszabályozásban. A megtartandó vízszintet 
újra kell pontosítani az erdőgazdasági igények szerint, to
vábbá az erdőrezervátum igényét is meg kell ismerni. 

d/ A Szegedi-csatorna vízszintje is legyen az erdőgazda
sági üzemi és a természetvédelmi érdekeknek megfelelően 
szabályozva. A mérce a madárvária közeli szegedi hídnál 
legyen elhelyezve, ahol a közös, egyeztetett vízszint meg
figyelésre kerül. 

e/ Az Osli-töllös erdőn folyik át a „Lökös"-árok vize. Az 
értékes tölgyerdő talajvízszintjének helyreállítása érdekében 
ennek a vízszintjét is meg kell emelni az erdő keleti sze
gélyén létesítendő duzzasztóval. 

Tehát az a-e pontban foglalt vízszintemelések a térség 
talajvizének megtartását célozzák. 

ad 2.1 Egyes erdőterületek öntözése természetvédelmi cé
lokat szolgál, így 

a/ a Királytói tőzegbánya feltöltése természetvédelmi ér
dek. Az Erdőgazdaság tudomásul veszi, hogy az oda irá
nyított víz kelet felé, a királytói erdőtömb felé halad. Ezért 
a „móri" töltés zsilipjének kezelését saját hatáskörben kí
vánjuk megtartani. 

b/ Az ún. „Bikafej" területrész a jövőben kiemelt termé
szetvédelmi rendeltetést kap. Ha vízutánpóüását a Fertő-
csatornai zsilipről-duzzasztóról kapja, akkor az szinte füg
getlen az üzemi területektől. Ha a királytói duzzasztóról 
kapja a vízutánpóüást, akkor igényeljük az erdészeti érde
kekkel történő egyeztetést. 

c/ A Kismetszésen tárolt víz szinten tartása a termé
szetvédelem tervei között szerepel. A tervezett vízszintet 
egyeztetni kell az erdőgazdasági érdekekkel, mert egy adott 
vízszinten felül védekező intézkedésekre van szükség. 

d/ A kistölgyfai határcsatorna rendszerének vízszintje az 
ún. Egerárokból kapja a vízutánpóüást. Csak a csemetekert 
és a toroki duzzasztó környéke érintett a vízhatásban, ezért 
egy reális, folyamatos utánpótlást el tudunk fogadni, sőt, 
szükségszerűnek tartunk. 

e/ Az ún. „bújtatói" vízkivétellel üzemel a szalmásúti, 
„Horthy"-árki, a Fertődi Állami Gazdasággal közös csator
narendszer. A Fertő-csatorna leszívó hatása miatt e térségből 
is teljesen leszaladt a víz, ezért szükséges lenne a térség 
talajvíz-feltöltése. 

f/ A vesszőserdei, töllösi, Pálffy-erdei, figuráki komple
xum kiemelt természetvédelmi érdek, jelentős vízfelhaszná
lással. Az optimális vízutánpóüást a biológiai és gazdálko
dási érdekeknek megfelelően egyeztetni kell, különös te
kintettel a szomszédjukban folyó intenzív erdőgazdálkodás
ra. 

Az a-f pontokban leírt vízszint-utánpóüások ökológiai
természetvédelmi célzatúak, ezért mi a javasolt vizeket öko
lógiai vízfelhasználásnak tekintjük. 

ad 3/ Az Erdőgazdaság területének döntő többségére ön
tözési vízjogi engedéllyel rendelkezünk és fatermesztési 
céllal - az eddigi gyakorlatot folytatva - öntözni kívá
nunk. Az igényelt víz költségét térítjük. 

Tehát üzemeltetni kívánjuk: a süttöri-éger „A" alléi, a 
barom-álléi, a toroki alléi, az osli-égeri, az öntető-árki, a 
királytói vízkivételeket. 

Az Északi-Hanságban pedig a Kis-Dunából nyert vizet 
hasznosítjuk. 

A csíkoségeri léggyökeres égeresek talajvíz-feltöltését a 
Rábca felduzzasztásával javasoljuk megvalósítani, tehát a 
víz áramoltatása révén. 

A mag eredetű égeresek öntözését az Erdőgazdaság saját 
hatáskörébenkívánja lebonyolítani. 

A Rábcából vett víz Csíkoségeren történő folyamatos át-
áramoltatásával nem értünk egyet és ettől elzárkózunk. 

A természetes erdőrezervátumok kitűnő élet- és fejlődési lehetőséget nyújtanak a növényi és állati élővi
lágnak. Ezt bizonyítja Ausztriában a salzburgi egyetem és a tartomány természetvédelmi rezervátumának 
az elmúlt évben végrehajtott állományfelvételröl készült jelentése. Erre mutat többek között a Dolomit 
Alpokban a fajdok és harkályok, valarrürtt különböző ragadozó madarak együttes megjelenése. A megfigyelt 
47 madárfajta közül tíz szerepelt az ún. „vörös listán". Megállapítást nyert ugyanakkor, hogy 1983 és 1992 
között 73 állatfaj tűnt el örökre Ausztriában és a megmaradlak 55%-a szerepel a „vörös listán". 

(IH1993.4. Ref.: Jéróme R.) 
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Gyorsan növő fafajok rövid vágásfordulójú termelésének nagyvonalú kutatásába kezdett a müncheni 
egyetem erdészeti karának a freising-weihenstephani kutatóintézethez telepítésével képezett új bajor er
dészeti tudományos központ A bajor parlament 1992. évi határozata alapján ez év tavaszán 103 kísérleti 
parcellán 23 klónt, illetve fafajt telepítenek abból a célból, hogy a gyakorlat számára megfelelő telepítési, 
kezelési, kitermelési ajánlásokat tehessenek. Az egyetem fakutató intézetében a faanyag célszerű felhasz
nálására is keresik az utakat Indokolja mindezt az Európa Közösségnek a mezőgazdasági termelés csök
kentésére irányuló törekvése, ami előtérbe helyezi a más irányú földhasznosítási módokat 

(AFZ1993.1. Ref.: Jéröme R.) 



ERDŐ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

BALSAY SÁNDOR 

A hansági égererdők felújítási lehetőségei 
A természetvédelem és a szakmánk közti vita az eddigi

ekben a hansági természetes erdők (benne a legfontosabb-
ként az égererdők) eredete, származása körül zajlott. A vitát 
máig sem sikerült megnyugtatóan eldönteni, de ma már nem 
is ez a legfontosabb dolgunk. Arról kellene sürgősen gon
dolkodnunk, hogy fenntarthatók-e, és ha igen, akkor milyen 
szakmai eljárásokkal. Lehet-e tovább sarjaztatni a sarj ere
detűeket? Miért nem sikerülnek mesterséges ültetéseink? 
Lehel-c magról történő erdőfelújítás? 

Amíg a vita tartott, a híres „kapuvári égererdők" eltűné
sének okait kutatva, addig az Észak-Hansági Erdészet terü
letén számottevő területen alakultak ki - az erdésztől segít
ve - természetes erdők, közte szép égererdők is. Ismereteink 
szerint a több községhatárban végzett tőzegbányászat után 
mesterségesen került az éger az Észak-Hanságba. Ezeknek 
a foltoknak továbbterjedése természetes úton csak a tőzeg 
kiégése után volt lehetséges. Az Észak-Hanságban kb. 1100 
ha az. éger területe, ebből 750-800 ha az elegyetlen, 300-350 
ha a többi pionír fafajjal alkotott, változatos elegyes erdő. 
Ezekből fenntartható mintegy 500 ha elegyetlen és 150 ha 
elegyes erdő. A többi terület a megváltozott termőhelyi vi
szonyok miatt csak más fafajjal újítható fel. A fenntartható 
égererdők három tömbben helyezkednek el: 

1. Figurák - 434 ha-on 400 ha az égerrel borított rész. 
Kb. 60%-án már többször sarjaztatolt erdő van, 30%-a egy
szeri sarjaztatás és mag eredetű elegye és 10% mag eredetű. 

2. Vesszőserdő - 400 ha-on 150 ha az elegyetlen rész és 
150 ha az égerrel elegyes rész. Itt 70%-ban mag eredetű 
égerállományok vannak, 20-25% az egyszer sarjaztatott és 
jelentéktelen a kétszer sarjaztatott rész. 

3. Töllöserdő - 95 ha-ból mintegy 40 ha az éger vagy 
inkább az égerrel elegyes állományrész. Többségében sarj 
és mesterséges elegyű állományok. 

Az égererdők korosztálytáblázata aggasztó képet ad az 
elkövetkező évek feladataiból: 

1-10 éves 10 ha 
11-20 éves 210 ha 
21-30 éves 420 ha 
31-40 éves 410 ha 
41 év felett 50 ha 

Hogyan újítsuk el égerállományainkat? Mert valószínű
leg a faanyagról nem lehet lemondani. De az állományok 
magárahagyása sem megoldás. Az esetlegesen összedőlő ál
lományok helyén a gaz lesz az úr, és lassan elindul egy 
újabb szukcessziós folyamat. De nem biztos, hogy ez ge
netikai átmentést is jelent. Ezt megelőzendő, új módszereket 
kellene keresni a felújításhoz. 

Javasolt elképzelésem: 
A genetikailag elfogadható állományokban a pásztás fel

újítást lehetne elvégezni. A véghasználatra érett állományo
kat K-Ny-i irányú, 40-60 méter széles pasztákra kell osz
tani, és a déli sávval kezdeni a véghasználatoL Fontos azon
ban, hogy a fatermelést a körülményektől függően október
február között lehessen elvégezni, amikor már érett mag 
van a fákon. Száraz ősszel már októberben el lehet kezdeni, 
de inkább a fagyos december-január alkalmas a vonszolá-
sos fatermeléshez. Ilyenkor a felszín felkarcolódik, lekopik, 

és ez az állapot alkalmas a kihullott mag csírázásához. (Az 
1970-71. években végzett szabadföldi égercsemete-termelés 
tapasztalatai alapján várható a kellő számú csemete kelése.) 
A kezdetben kényes csemetéket az első évben kell ápolni, 
mégpedig a gaz nyakalásos sarlózásával. Az első műszaki 
átvételnél eldönthető, hogy a csemeteszám elegendő-e, vagy 
pótlásra szorul. Ha nem kell pótolni, akkor évente folytatni 
lehet egy-egy következő paszta letermelésével. Szerencsés 
esetben egy erdőrészlet 5-7 év alatt letermelhető és felújít
ható. Ha a kelés hézagos, akkor azt pótolni kell. Mégpedig 
a döntéskor szedett magból, tartalékként termelt csemetéből. 
Ilyenkor a sávok letermelését fel kell függeszteni. Mivel 
mindenhol remélhetünk mag eredetű és sarj eredetű újulatot, 
annak arányának beállítása már egy újabb erdőművelési 
kérdés. Először a felújítás módszerét kellene kikísérletezni. 

A már többször sarjaztatott állományok további sarjazta-
tása vagy a fenü, saját magjáról történő felújítása nem aján
latos. Itt genetikailag elfogadható állományokról gyűjtött 
magból nevelt csemete lehet az erdősítés alapanyaga. Ez 
már bizonytalanabb eredményt igér a királytói tapasztalatok 
alapján. Valószínű, hogy az „igazi" égergazdálkodás alapja 
az ültetett, első és második sarjak keverésével oldható meg. 

FIGYELEM! 
Állás és anyagi gondokkal küzdő erdész 
szakemberek számára videovetítéssel 
egybekötött tanácsadást tart Henter Pál 
erdőmérnök, erdészeti menedzser. 

Magán 
és üzemi erdők telepítése 

A rendezvény helye: 
1031 Budapest; HI., Ernőd u. 12. 

Telefon: 168-7576. 
Ideje: "993. decemberé. 11 óra. 



V A R G A E N D R E 

A rábaközi erdőállomány viszonyai, 
egészségi állapota az elmúlt 100 év 

vízgazdálkodásának figyelembevételével 
Miért most vált aktuálissá a Rábaköz vízgazdálkodásá

nak kiértékelése, felülvizsgálata? Egyik oka az, hogy már 
8-10 éve küszködünk a szárazsággal, hogy kevés a csapa
dék, a talajvíz süllyed, egyre több a kiszáradt fa. Az elmúlt 
2-3 évben a leszáradás hatványozottan jelentkezett, olyany-
nyira, hogy fenyveseink teljes egészében veszélybe kerül
tek, 60-100 éves tölgyeseink csúcsszáradásnak indultak, fo
kozott mértékben megjelent rajtuk a fakín. Az elmúlt évben 
- főleg a gyengébb termőhelyeken - fiatal tölgyeseinkben 
is sok volt a száradék. Hogy mentsük a pusztulásban levő 
faanyagot, 1989-ben 177 m 3 1990-ben 517 m 3 , 1991-ben 
912 m 3 , 1992-ben 1804 m 3 száradékot termeltünk ki, és ez 
a folyamat 1993-ban is folytatódik. Természetesen más oka 
is lehet egyes fák pusztulásának, de összességében az el
sődleges ok biztos, hogy a csapadékhiány, a vízhiány. Másik 
oka pedig az, hogy az elmúlt évtizedekben a környező me
zőgazdaság határozta meg a Rábaközön átfolyó patakok 
vízszintjét. Ezen vízszintet megemelni nem lehetett, mert 
akkor a mezőgazdasági területek laposabb részei víz alá ke
rülhettek volna. A mai mezőgazdasági átalakulás, tulajdo
nosváltás bizonyára több erdő létrejöttét fogja eredményez
ni. Kívánatos volna, hogy ezek a magánerdők a mélyebb 
fekvésű területekre kerüljenek. így a megemelt vízszint po
zitív hatással lenne a magánerdőkre és az állami erdőkre 
egyaránt, és nem zavarná a mezőgazdasági termelést sem. 

Milyen volt a Rábaköz vízvilága 200 évvel ezelőtt? En
nek megismeréséhez nagy segítséget nyújtanak a rendelke
zésre álló régi üzemtervek, Timaffy László „Rábaköz, Han
ság" c. könyve és az „Erdőgazdálkodás története Magyar
országon" c. könyvből a Balsay László által írt szakasz. 

„Rábaköz a földrajzi meghatározás szerint a Kisalföldön 
helyezkedik el, délen és keleten a Rába határolja, nyugaton 
a Repce, északon a Hanság peremvidéke a határ. Rábaköz 
és a Hanság is a vizek munkájának köszönhetik létüket, 
mert a felszínt a Rába és a Repce lerakódásai alakították 
ki. A Rábaköz felszíne nagyobb részben sík. A felszín délről 
észak felé lassan lejtő síkság. 130 m tengerszint feletti ma
gasságról 118 m-ig laposodik. 

A Rába mellékágai hálózzák be a térséget (Kis-Rába, Ke
szeg-ér, Szili-ér, illetve Sárdos-ér). A vizekkel összefüggés
ben alakult ki a Rábaköz talaja. Alapja folyóhordalék, rá 
foltokban lösz települt, így az öntéstalajok változatos elren
deződésben találhatók meg. Ezen terület hazánknak legin
kább az Atlanti-óceán hatása alatt álló területe. Több a csa
padék is ebből következően. Az egyes szakirodalmak 650-
700 mm-t említenek. A régi adatokból megelevenedik, sze
münk elé varázsolódik a régi vízivilág. Ennek a tájnak a fő 
folyója a Rába. Egyre csökkenő eséssel kanyargott végig a 
tájon egészen Győrig. Nicknél ágazik ki a Kis-Rába, ami 
Kapuváron keresztül vitte a Rábaköz vizét a Hányba. A 

Repce Répcelaknál ér a Rábaközbe, és azon átfolyva vitte 
a vizét szintén a Hanságba. Ezek a folyók esőzések, áradá
sok idején nagy tóvá duzzasztották a mocsárvilágot. A Rep
ce és a Nagy-Rába kiöntéseivel az egész táj időszakosan 
víz alá került, még a Fertővel is összefolyt ez a hatalmas 
víztükör. A XIX. században a szabályozás, ármentesítés új 
korszaka kezdődött. A szabályozás munkája idején 1803-
ban csatornázták a Kardos-ér medrét, 1811-ben megásták 
az Ikva-csatomát, majd a Hanságban a Szegedi- és Tőzeg-
csatomát. Végül az 1886-1900 közti Rába-szabályozás ala
kította ki a mai vízhálózatot." 

Itt, a Rábaközben van az erdészetünk, melyet Rábaközi 
Erdészetnek is nevezünk. Két erdőgazdasági tájba tartozik: 
Hanság és Kemenesalja. Területe: 5725 ha, amiből 5265 ha 
az erdő. 16 községhatárban helyezkedik el, ebből érzékel
hető szétszórtsága. A történeti áttekintésből már ismertek 
geológiai és domborzati viszonyai, valamint éghajlati kö
rülményei. Az elmúlt 10 év csapadéka 480-620 mm között 
ingadozik. Ebből látszik, hogy amíg a régi üzemtervek 650-
700 mm csapadékról beszélnek, sőt megemlítik, hogy az 
kevés, addig ma 100 mm minden évben hiányzik. Talajvíz
szint-méréseinkből pedig kitűnik az 1-3 m süllyedés az el
múlt években. Az erdészet nagyobb része többletvízhatástól 
független, míg kisebb részben időszakos vízhatású. A Ke-
menesi fennsík - ahova erdészetünk is tartozik - nagy ré
szén ma már kultúrerdők találhatók. Fás szintben a tölgy
kőris-szil ligeterdők voltak a jellemzőek (Himod, Kapuvár, 
Babot, Vitnyéd). Kisebb részben pedig a cseres-tölgyesek 
(Vitnyéd-Csapod). Őshonos fafajaink: kocsányos tölgy, ko
csánytalan tölgy, cser, molyhos tölgy, magas kőris, mézgás 
éger, fehér fűz. 

Az egyes fafajok csökkenő elegyarány sorrendjében az 
következő területeket foglalják el: KST 37%, Cser 23%, EF 
21%, MK 10%, Akác 3%, NNy. 3%, Hárs, Juhar, Gy. 3%. 

A Rábaköz legjellemzőbb területe az Iharos, Himod, Fa
luhely, a petendi erdő, ami a Kapuvár-Himod-Babót-Bo-
gyoszló községhatárban van. Ez az az erdőtömb, ahol a leg
többet tehetnénk a víz visszapótlására, mert itt folyik a Kis-
Rába és a Repce. 

Rendelkezésre állnak a Kapuvári Erdőgondnokság 1889. 
évtől kezdődő üzemtervei. A himodi erdő kivételével ez a 
terület az Eszterházy Hercegi Hitbizományhoz tartozott, a 
himodi erdő pedig a győri püspökséghez. 

Mit ír az 1889-es üzemterv a vízviszonyokról? „A lég
köri csapadékok megfelelőek. A vidék vízhiányban nem 
szenved. Az erdő némely évben a Rába folyóban beálló igen 
magas vízállás következtében részbeni áradásnak van kité
ve, ez azonban a folyamatban lévő Rába-szabályozás foly
tán rövid idő alatt megszűnik." Ekkor az alábbi fafajok do
mináltak: kőris 51%, tölgy 23%, nyár 12%, éger 12%, gyer
tyán 2%. 



Azt írja az egészségi állapotról, hogy „a fafajok növeke
dése kitűnőnek mondható". Az 1921-es üzemterv még ha
sonló állapotokról ír, de már a peremterületek szárazabbak, 
ahol a kőris meghatározó szerepét már a tölgy veszi át. A 
vágásforduló a 40 évről 60, illetve 80 évre emelkedik. Fel
újítás „fokozatos felújító vágással kapcsolatos alátelepítés-
sel" történik, a szárazabb babóti területeken pedig fokozatos 
felújító vágással, természetes úton. 

Az 1934-es üzemterv a következőt írja: „Iharos talaja 
elsőrangú áradmányos talaj. Míg a közepén folyó Kis-Rábát 
nem kotorták rendszeresen, hónapokon át volt árasztva fo
lyóvízzel, melynek finom iszaprétegei lerakódtak. Mióta a 
Kis-Rába medrét évről évre tisztítják, a talajviszonyok (ki
vált a nedvesség szempontjából) lényegesen megváltoztak, 
amit éppen a faállományok fejlődésén lehet észrevenni. A 
kőris fejlődésében hanyatlás jelei mutatkoznak, holott egy
két évtizeddel előbb a talaj még ideális kőrisállományokat 
produkált. Az elegyetlen kőrisállományokat az elmúlt évti
zedben szú lepte el oly mértékben, hogy rendkívüli fahasz-
nálatot kellett végezni. A Rába-szabályozó Társulat műkö
dése óla az idősebb állományokban gyakran fellépő csúcs-
száradás és egyéb betegségek arra engednek következtetni, 
hogy a talajnedvesség a kőris tenyészetének nem felel meg, 
hanem a tölgy igényéi elégítik ki. A vágásforduló már min
denhol 80 év." 

Milyenek a mai körülmények? Folytatódott a kőris fo
gyatkozása, a tölgy tcrületfoglalása pedig növekedett a kő
ris, a nyár és az éger kárára. Az elmúlt 10 évben ugyan 
erőlködtünk 40-50 ha-on visszahozni a kőrist, de ha a víz 
fogyatkozása, a talajvíz csökkenése tovább tart, akkor ez 

eleve sikertelenségre vezet. Az utókor nem ismeri majd a 
himodi kiváló minőségű habfehér kőrist. 

Mi, erdészek sem mindig cselekedtünk a legokosabban. 
Példa rá a himodi erdőrész. Az 1970-es évek elején készült 
el az erdőtömb lecsapolása. Néhol 1 m - 1,5 m mély árkok 
készültek. A lecsapolást, vízelvezetést tökéletesen megol
dották, utánpótlási lehetőség viszont nincs. Meg kell keresni 
a víz visszapótlásának lehetőségét. A Kis-Rábán Iharcs-Ma-
jor körül duzzasztót kell építeni, ami még a Babot, Bo-
gyoszló községhatáran levő erdő felé is biztosítaná a víz
folyást. 

Erdészetünkhöz tartozik még három apróbb erdőtömb. 
Az egyik ilyen Rábakecöl, ahol kizárólag a Rába vízszint
jétől függ az erdő alatti lalajvíz. Az elmúlt 10 évben nem 
lépett ki a medréből, az árterében lévő holtágak is szinte 
egész évben szárazak. Nyárasok száradnak le, véghasznál
juk, helyére tölgy kerül. A pali erdőbe vizet vinni nem lehet, 
árok, csatorna nincs. A talajvíz süllyed. Tölgyeseinken a 
tisztítási kortól felfelé egyre több a száradék. A harmadik 
erdőtömb a Szany, ahol az erdészet egyik legértékesebb 
szlavóntölgy-állománya található. Hasonló a helyzet, mint 
Himódon. A lecsapolás itt is tökéletesen sikerült. A vizet 
elvittük, pótolni nem tudjuk, legfeljebb azt tehetjük, hogy 
a csatornák, átereszek eltömésével, elzárásával a tavaszi 
csapadékot valamelyest visszatartjuk. 

Mi, erdészek azt szeretnénk, hogy a térségben a talajvíz
szint megemelkedjen. Az előzőekben említett folyók, pata
kok visszaduzzasztásával a vízvisszapóüás megoldható le
gyen, ahol pedig ez nem lehetséges, ott akadályozzuk meg 
az elfolyást, illetve a csapadékvizet tartsuk vissza. 

A Kisalföldi EFAG nyilvános pályázatot hirdet a Győr-Moson-Sopron 
megyei 

5-301 jelű 16146 ha 
5-302 jelű 7380 ha 
5-305 jelű 7140 ha 
5-306 jelű 5278 ha 
5-307 jelű 3918 ha 

nagyvadas jellegű vadászterületek 1994. januárjától határozatlan időre 
szóló haszonbérletére. Pályázhatnak azok a vadásztársaságok, akik a 
szakszerű vadgazdálkodást a mező és erdőgazdálkodással összhangban 
végzik, valamint annak pénzügyi fedezetét igazoltan biztosítani tudják. 
A pályázati feltételek 1993. december l-jétől átvehetők titoktartási nyi
latkozat mellett 20 000 Ft + ÁFA ellenében a KEFAG Titkárságán (Győr, 
Corvin u. 9.). 
A pályázat nyertesei kötelesek viselni a pályáztatás költségeit, illetve a 
vadgazdálkodási berendezések értékét a volt vadásztársaságnak meg
téríteni. 
A pályázat benyújtási határideje: 1993. december 31. 



KOVÁCS MIHÁLY 

A rábaközi tájban végrehajtott 
vízszabályozások története, célja, lehetőségek 

az erdőterületek vízgazdálkodásának javítására 
A Rábaköz, a Hanság és a Fertő-táj kialakulásánál fogva 

egységes vízrendszert alkotott. A hidrometeorológiai és 
domborzati viszonyok szélsőséges helyzetek kialakulását 
tették lehetővé a területen. A Duna, a Rába és a Repce ár
vizei gyakran elöntötték a táj nagy részét, ugyanakkor több 
évig tartó szárazság után többször kiszáradt a Hanság és a 
Fertő tó is. 

Az ember az akkori igényeknek megfelelően igyekezett 
beavatkozni a természet által diktált környezeti feltételek 
megváltoztatásába. A mezőgazdasági tevékenység kiterjesz
tése és fejlesztése érdekében végzett ármentesítési és lecsa-
polási munkák a rómaiak hódításától kezdve nyomon kö
vethetők a XVIII. sz. végéig. Ezek elsősorban helyi jelen
tőségű, egymástól elszigetelt munkálatok voltak. 

A szervezettnek mondható vízrendezési munkák mintegy 
200 évvel ezelőtt kezdődtek. 1838-ban készült el az első 
átfogó terv a térség vízrendezésére. 1873-ban megalakult a 
Rábaszabályozó Társulat és kezdetét vette a térségben a 
szervezett, tudatos vízgazdálkodás megteremtése. Ebben az 
időszakban fogalmazódtak meg a vízrendezéssel kapcsola
tos azon kritériumok, amik a mai napig is helytállók. Ezek: 
a Rába, Repce és mellékfolyóik szabályozásával biztosítani 
kell az árvizek kártétel nélküli levezetését a Mosoni-Duna 
irányába. Biztosítani kell a Fertő tó vízszintjének szabályoz-
hatóságát, lehetővé kell tenni a káros belvizek levezetését, 
száraz időszakban pedig - idegen vizek hozzávezetésével 
is - biztosítani kell a vizek visszatartását és a szükséges 
területek öntözővízzel való ellátását. 

Ezen kritériumok figyelembevételével a társulat a szá
zadfordulóig fokozatosan kiépítette azt a vízrendszert, 
amely a mai Kis-Rába-öntözőrendszer alapját képezi és már 
akkor 40 000 ha terület öntözővíz-ellátását célozta. A XX. 
század első harmadáig végrehajtott fejlesztésekkel a térség
ben a folyók szabályozásának és a mesterséges vízrendsze
rek kialakításának története lezárultnak tekinthető. 

Ezt az időszakot követően a kiépített rendszerek szinten 
tartása, igény szerinti kapacitásbővítés, korszerűsítés, vala
mint a védelmi biztonság növelése volt a fő cél. Ennek szel-

ERDÓTELEPÍTŐK FIGYELEM! 

MMI által vizsgált, Pannónia és OP229-es 
nemesnyár gyökeres dugvány 6-8 Ft/db. 

Feketedió 1 éves magágyi csemete 3 Ft/db eladó. 

Érdeklődni lehet: 
Bényi Sándor, Szekszárd-Keselyűs. 

Telefon: (74) 311-833. 

lemében a nagyvízi-medrek vízszállító képességének növe
lése - medersüllyesztés nélkül - , összekötő csatornák és 
vízvisszatartó műtárgyak építése volt a feladat, hogy a csa
tornarendszerek közötti vízátkormányzás biztosításával a 
védekezési és öntözővíz-biztosítási lehetőségek növekedje
nek. Az így kialakult és rendszeresen karbantartott állami 
művek alkalmasak a területen jelentkező vízigények kiszol
gálására. Ennek fő bizonyítéka a térség magas szintű vé
delmi biztonsága és az évi több mint 14 ezer hektár - víz-
jogilag engedélyezett - öntözött terület 

Az 1950-es évektől napjainkig végrehajtott intenzív üze
mi vízrendezéseket nem mindenhol követte megfelelő szin
tű üzemi vízgazdálkodás, így azok hatása elsősorban lecsa-
polásként jelentkezett. Ennek, valamint az évek óta tartó 
csapadékhiánynak a következtében a Rábaközi Erdészet te
rületein jelentős talajvízszint-süllyedés következett be, ami 
egyik fő oka az erdőállományok pusztulásának. 

Az erdőterületek vízellátásának javítására, illetve megol
dására a helyi adottságokat és az állami műveket figyelembe 
véve, kétféle megoldás lehetséges. 

A Fertőd, Vitnyéd és Csapod környéki erdőtestek idősza
kos kisvízfolyások mellett helyezkednek el. Mivel a terüle
ten megfelelő szintű tározási lehetőség nincs, elsősorban a 
lehullott csapadéknak a talajba történő elszivárogtatása lehet 
a cél. Ezt egyrészt a megfelelő erdőműveléssel, másrészt az 
üzemi csatornahálózat vízelvezető képességének csökkenté
sével - mederáttöltés, fenékgát medertisztítás elhagyása -
lehet elérni. A területre érkező időszakos külvizek átveze
tését a közcélú medrekbe építendő fenékgátakkal és a kar
bantartást nélkülöző vadpatak jelleg visszaállításával lehet 
lassítani. 

A Kis-Rába-öntözőrendszer területén elhelyezkedő erdő
testek vízellátását az állami főműveken meglévő, eseüeg lé
tesítendő vízkivételek segítségével lehet biztosítani. A má
sodlagos vízszétosztást az üzemi csatornahálózaton, kis mű
tárgyak építésével lehet megoldani. A szükséges beavatko
zások és üzemrend kialakításával a területek állandó vízel
látása biztosítható. A vízrendszer kiépítettsége lehetővé te
szi, hogy egyes területeken azonnal megkezdődhessen az 
öntözés. 

Lényeges javulást eredményezhet a Kis-Rába térségében 
az a tény, hogy 1992-től az öntözővíz-szolgáltatás az Észak-
Dunántúli Vízügyi Igazgatóság feladata. Ettől az időponttól 
kezdve az állami főműveken folyamatos üzemelést biztosí
tunk olyan szinten, hogy az a területen gazdálkodókat ne 
zavarja. 

A Rába-közi erdők vízgazdálkodásának javítása végett a 
továbbiakban folyamatos együttműködést tartok szükséges
nek az erdészeti és vízügyi szakemberek között hogy az 
igények és a szolgáltatási lehetőségek folyamatos egyezte
tésével a problémák megelőzhetők legyenek. 



ERDŐ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

KOCSIS LÁSZLÓ 

Cseritalajok erdeinek egészségi állapota 
a (vtz)gazdálkodás tükrében 

A Rábaközi Erdészet területén az ún. „cseri erdők" sa
játos helyet foglalnak el mind termőhelyi, mind gazdálko
dási szempontból. 

Ezek az erdők savanyú kémhatású, vassal cementálódott 
kavicsos váz- és pszeudogleies talajokon („cseri földeken") 
állnak. Vízgazdálkodásuk kedvezőtlen. Vizet a terület csak 
az évenként lehulló csapadékból kap, melynek csökkenése 
az utóbbi évtizedekben jelentős. Súlyosbítja a helyzetet, 
hogy a csapadékeloszlás rendkívül nagy szórást mutat, az 
elmúlt 20 évben 430 mm cs 620 mm között ingadozik. At
laga folyamatosan csökken. A csapadék maximuma nyárra, 
rendszerint július hónapra esik. Ősszel kevés a csapadék, a 
téli hónapok is rendkívül szárazak. Fentiek miatt a talaj idő
szakosan túl nedves, illetve túl száraz. Gyakori eset volt, 
hogy a szárazság idején lehullott csapadék „pangó vízként" 
a talaj felszínén maradt. Ezt megszüntetendő, az 50-es évek
ben vízelvezető árkok rendszerével vezették el az egyébként 
csak pár napig létező vizet. Napjainkban már világossá vált, 
hogy erre a vízre szüksége lenne az erdőnek. 

Annál is inkább fontos ez, mert - mint említettem - vizet 
csak a lehullott csapadék jelent a területen, itt nincs folyó
víz. Sajnos a folyamszabályozások a talajvízszint 3^1 m-es 
csökkenését okozták. 

Az első üz.emtervi feljegyzések a századfordulón készül
tek. Már akkor felhívták a figyelmet a rendkívül mostoha 
termőhelyi visznoyokra. Akkor a területen zömmel legelő
erdők álltak, sarjaztatott cseresek. A felújítások kivitelezé
sekor a feladatokat a csapadék megőrzése érdekében végez
ték. Ez még napjainkban is megszívlelendő! Kerüliék a tar
vágást, az alátclcpítetl állományokat fokozatosan és igen 
óvatosan bontották meg. Felújítást lehetőség szerint az ős
honos fafajokkal végeztek, cser- és kocsányos tölggyel. 

Változás a II. világháború után következett be, amikor a 
megnövekedett iparifa-igény biztosítását a fenyők területé
nek növelésében látták. Az 1955-ben készült üzemterv sze
rint a fafajok terüleü aránya még az őshonos fafajok ural
kodását mutatja: CS. 55%, KST 13%, de már az erdeifenyő 
is jelen van 10%-kal (1931-ben 2%). Erre az üzemtervi idő
szakra esik az első nagy kiterjedésű erdeifenyvesek létre
jötte. Nem vették (nem vehették?) figyelembe azt a gyakor
lat által már 1931-ben bizonyított tényt, miszerint „az erdei-
és feketefenyő fejlődése az itteni termőhelyen nem kielégí
tő, 25-30 éves korban biztosan elszárad". 

Az 1975-ös üzemtervi adatokból kiolvasható, hogy a fe
nyőterületek 80%-a az. első két korosztályba tartozik. Ez 
bizonyítja, hogy 1955-1975 között történt az erdeifenyő-te
rületek jelentős növekedése. Ebben az időszakban végzik a 
mezőgazdaságtól átvett rossz minőségű területek fenyvesí-
tését. A cser rovására is fenyővel újítottak fel. Az 1955-ös 
55%-hoz képest a cser 1975-ben 27%-ban van jelen. 

A jelenlegi (1985-ben készült) üzemterv kezdetekor az 
erdeifenyő a fafajok 18%-át alkotta, 700 ha-on 130 000 m 3 

élőfakészletben. Az üzemterv kimutatja, hogy növekedett 
ugyan a fenyőterületek aránya az előző üzemtervi időszak
hoz képest, de a növekedés üteme lelassult Ennek oka, 
hogy csak a legszélsőségesebb termőhelyekre ültettek fe
nyőt. A jobb termőhelyekre cser, esetleg kocsányostölgy ke
rült. 

Erre az időszakra esik az akácállományok letermelése. 
Az akác a „cseri talajokon" nagy területeket foglalt el 
(1955-ben 14%). Mivel az erdőfelügyelőség az üzemtervi 
időszak alatt nem engedélyezte az akácosok sarjaztatását, 
ezen területek 80%-ára erdeifenyő került. Ez a szemlélet 
1979-ben enyhült, amikor engedélyezték a 200 br. m3/ha 
fatömegű akácosok sarjaztatását. Ettől az időszaktól számít
ható az erdeifenyő-felújítások csökkenése. 

A 80-as évek aszályos esztendői tovább rontották az ál
lományok helyzetét. Egy-egy aszályos nyáron 1-2 m-rel to
vább csökkent a talajvíz szintje. A lesüllyedt vízszintet a 
fák gyökerei nem tudták követni, rohamosan elkezdődött a 
csúcsszáradás. 

A szárazság nemcsak az idős állományokban, de a fia
talosokban is nagy pusztítást végzett. A lombos fafajok (CS, 
KST) és az erdeifenyvesek közül az utóbbi sínylette meg 
jobban a szárazságot. Az erdeifenyvesek egészségi állapota 
egyértelműen rossznak mondható. Különösen áll ez a 20 
éves és efölötti állományokra, ahol nemcsak a rovarok, de 
a Heterobasydion annosum is tömeges pusztítást végez. Ál
lományrészek száradnak el, dőlnek össze. 

1989-ben már nagyobb mértékű egészségügyi termelés 
vált szükségessé. Azóta minden évben növekszik a kiterme
lésre kerülő fatömeg. 1991-ben a kitermelt faanyag 98%-a 
fenyő volt. 

A problémát súlyosbítja, hogy az erdeifenyő-állomá
nyokban napjainkban szükségessé vált a nevelővágások 
végrehajtása. A feladat azért jelent óriási munkát, mert nagy 
területeken és szinte egy időben kell elvégezni. Az állomá
nyok jelenlegi és várható egészségi állapota, növekedése 
megkérdőjelezi a ráfordított munka gazdaságosságát. Kér
désessé válik a fenyőkre előírt (70 éves)vágásérettségi korig 
való fenntartásuk is. 

Amit ma „a cseri erdők" egészségi állapotának védelmé
ben vízgazdálkodási szempontból az erdészeinek tenni kell: 
a csapadékvíz minél nagyobb mértékű visszatartása. Sajnos 
más vízre nem számíthatunk. 

Nagyon fontos az őshonos fafajok (CS, KST) terüle
tének visszahódítása a fenyvesek rovására. Ezt egyéb
ként a „Természet" is elkezdte minden külső beavatko
zás nélkül. Tanúi lehetünk, hogy elegyetlen fenyveseink
be visszatér a csertölgy-újulat. 

Napjainkban a „cseri talajokon" a felújítás cser- és ko
csányostölgy-makkal történik, ugyanúgy a mezőgazdaságtól 
átvett területek betelepítése is. Ezeken a területeken már 
jelentős eredmények mutatkoznak. 



A rábaközi és ún. csererdők lermészetvédelmi szempont
ból korábban sajnos kevésbé értékes állományoknak számí
tottak, ezért e vidéken országos jelentőségű termé
szetvédelmi terület nincs. Vannak helyi értékek, korábbi me
gyei értékek, amelyek közül a kocsányos tölgyesek emel
kednek ki csodálatos kora tavaszi geofiton flórájukkal. 

A tájegységet összességében tekintve a természetvédelem 
mai szemével kell megközelíteni ezt a vidéket. Először is 
fontosak azok az erdőn kívüli, szinte „ősgyepnek" számít
ható legelők, amelyek főleg a cseri talajokon alakultak ki, 
változatos növény- és állatvilággal. Bár nem védettek ezek 
a területek, mégis fontos lenne, hogy az erdősítési program 
elsősorban a felhagyott szátóterületeken, ne pedig a gyep
területeken menjen végbe, hiszen ezek a gyepek a rétek 
életközösségére jellemzők, magas fokú biodiverzitással 
rendelkeznek. 

Sajnos az elmúlt évtizedekben tájegységünkben nem 
mindenben folytak szerencsés átalakítások. A nagyobb ga
bonaprodukció elérése érdekében felszántották, lecsapolták, 
„meliorálták" a mély fekvésű legelők jó részét, s ezek ki
szárításával jóváteheteüen kárt okoztak a környezetükben 
lévő kocsányos tölgyeseknek. Ma, amikor aszályos évek so
rozata után szükségünk lenne arra, hogy a vízelvezető csa
tornák egy részében magas vízszinteket tartsunk, veszélybe 
kerülnek úgymond a mezőgazdasági területek, tehát tulaj
donképpen azok a szántók, amelyek az elmúlt évszázadok
ban mindig legelők vagy még korábban kocsányos tölgye
sek voltak. Bonyolulttá válik a víz megtartása abból a szem
pontból is, ha a termelőszövetkezetek a kárpóüásra, rész

arány tulajdonba szánt földeket e mély fekvésű helyeken 
jelölik ki, hiszen itt az erdészeti magasabb vízigényű érdek 
sok magántermelő ellenérdekével fog találkozni. 

Ahol lehet - pl. csak erdőterületen lévő csatornáknál - , 
meg kell valósítani a magasabb vízszinteket, sőt az időn
kénti elárasztásokat is, mert enélkül a térség kocsányos töl
gyesei ki fognak pusztulni, vagy legalábbis erősen károsod
nak. 

A természetvédelmi területek esetében - pl. Hansági Táj
védelmi Körzetben lévő erdők - van lehetőség a vízdíjak 
elengedésére, illetve mérséklésére. Ez évtől az ökológiai cé
lú vízért vízkészlet-használati díjat nem kell fizetni. A Dél-
Hanság és az Észak-Hanság (nyugati és keleti Hanság-me
dencék) esetében ebben az évben már igyekszünk kihasz
nálni a fenti lehetőségeket, hogy az égerállományok elegen
dő vízhez, juthassanak. 

Egyaránt érdeke az erdőgazdálkodásnak és a termé
szetvédelemnek, hogy lecsapolások, meliorációk, talajvíz 
leszívásával sújtott síkvidéki erdeink a jövőben elegendő 
vizet kapjanak, s ez természetesen nem lehet egyszerűen 
öntözési célú, hanem igenis ökológiai érdekű vízigény. 

Erdővédelmi, ökológiai és gazdálkodási gond is a térség 
elfenyvesítése, s a fenyőerdőkben fellépő kórokozók és ká
rosítok egyre fokozódó negatív hatása. Nyilvánvalóan ezek 
az erdők hosszú távon nem tarthatók fenn, átalakításuk 
szükséges. E munka folyamán figyelemmel kell lennünk a 
természetes, őshonos és korábban is itt élt hazai fafajainkra, 
a cserre, a kocsányos tölgyre, a magas kőrisre, a fehér és 
szürke nyárra stb. 

Vissza a természethez! 
Előszó Kató Pál cikkéhez 

Kató Pál idősebb erdőmémök kol
léga írásait mindig nagy tisztelettel ol
vastam, és olvasom most is vélemé
nyét a Szigetköz élővilágának meg
mentéséért írt felhívásunkról. Igen 
nagy köszönettel tartozom, mert e so
rok olvasása közben olyasvalamire 
döbbentem rá, amit különben később, 
vagy talán soha nem ismertem volna 
fel - bár mások biztos régóta tudták. 
Nevezetesen, hogy miért olyan fontos, 
sőt elengedhetetlenül fontos a termé
szet és így a Szigetköz megmentése is. 

Tessék észrevenni, hogy csupán egy 
véleményeltérés milyen durva, bántó 
megfogalmazást eredményezett, és ez 
egyre gyakrabban fordul elő, csak van 
aki vállalja az írást, van aki az alatto
mos hátbaszúrást választja, és hál'Is-
tennek vannak vitaképes gondolkozók 
is. Átvitt értelemben most, amikor a 
tömött buszon szétpattanó gyereklufi 
durranására felsikoltanak az utasok, a 

régóta kínzott, hajszolt ember a meg
nyugvást, bölcsességet, megértést, 
mondhatnám az örömet a természetben 
találja meg - és úgy néz ki, hogy ez 
egyre inkább így lesz a jövőben is. A 
természet, benne az erdővel és egész 
környezetével nélkülözhetetlen, létfon
tosságú elemként emberi elménk táp
láléka lett! Ezeknek az ostorcsapásnyi 
soroknak fájdalma ébresztett rá igazán, 
hogy persze vannak eddig is fontosnak 
tartott „szigetközi szolgáltatások", 
mint az ivóvíz, teherhajózás, energia
szolgáltatás és így tovább, de ez mind 
eltörpül emberi elménk nélkülözhetet
len tápláléka, a természel., így a nagy
betűs SZIGETKÖZ mellett. 

Úgy gondolom, többen is állítjuk, 
sőt talán abban egyet is értünk, hogy 
meg kell menteni ezt a páratlan termé
szeti értéket, de folytathatnám a sort a 
Balaton, a Kis-Balaton, a Nagyberek, 
a Velencei-tó említésével. A különbség 

talán ott van, hogy van aki fegy
veres merénylettel felérő „Bőssel" és 
„Nagymarossal" - ellentmondást nem 
tűrve már lépett is, és van aki a ter
mészet megőrzésével próbálkozik. Át
menetileg lehet a fegyver erősebb, 
de nem hiába mondja az ezerévesnél 
idősebb „írás" bölcselete, hogy szép 
szóval még a vaskaput is ki lehet nyit
ni. 

Ezek után csupán zárójelben jegy
zem meg, hogy a kritizált felhívás tö
mör megfogalmazásánál figyelembe 
vettük az MTA állásfoglalást, a parla
ment döntését, az ERTI vizsgálati 
anyagát és igen szerény, töredék mér
tékben korlátozott vízgazdálkodási, 
környezetvédelmi, erdészeti és vad
gazdálkodási ismereteinket, valamint 
némi emberi jövőképet is - zárójel be
zárva. 

Bán István 

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ 

Hozzászólás 



Felhívás 
az Erdészeti Lapok olvasóihoz! 

Tisztelt Olvasó! 
A szerkesztőség és a Mezőgazda Kiadó szeretné az Önök véleményének figyelembe 
vételével megújítani a lapot. 
A javaslatok alapján remélhetően tartalmasabb és megjelenésében korszerűbb szakfo
lyóiratot jelentethetnénk meg. 
Kérjük ezért, hogy a felmérő lapot kitöltve lehetőleg postafordultával feladni szíves
kedjen. (Ha úgy gondolja, ne írjon feladót.) A lap értelemszerűen összehajtva, megtűzve, 
levélbélyeggel ellátva postára adható. 
Kérdések: 

igen nem 
Változtassunk-e a címlapon? • • 
Ha igen, milyennek képzeli? 

Maradjon-e az évszakonként változó szín? • • 
Rendszeresen olvasom • • 
Jó-e a rovat szerinti témaközlés? • • 
Milyen témát olvas leginkább? 

Hány százalékát olvassa el a lapnak? 
Milyen az írások szakmai színvonala? • • • 

jó közepes gyenge 
Mivel a lap előállítása közel 100 forintba kerül, 
a jelenlegi 30 forintos vételárhoz 
milyen mértékű emelést tart elfogadhatónak? • • • 

20 40 60 
forintot? 

Egyéb megjegyzések, észrevételek, javaslatok: 
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FONTOS TUDNIVALÓ! 

Az Erdészeti Lapok 

szerkesztőségének telefonszáma megváltozott. 
Az új szám: 

201-7737, mely egyben az OEE telefax száma is. 
Kérjük szerzőinket, 

hogy írásaikkal együtt küldjék meg pontos lakcímüket 
és személyi számukat is 

a honoráriumok kifizetéséhez. írassam 



Egykor volt osztályfőnököm ezt írta az érsekújvári érettségi 
dolgozatomra, kitépte füzetemből, azzal adta át apámnak, hogy 
szoktasson le az olyan tárgyú írásművekről, amelyekhez nin
csen meg a képzettségem. Ugyanis a dolgozatomban néhány 
oldali írtam arról, hogy Csehszlovákiában (1922-ben) miként 
nem érvényesült a trianoni békeszerződés tétele, a népek ön
rendelkezési joga. 

Hát igen. Éppen elegendő vélemény lenne a latin mondás 
dr. Bán Istvánnak a Wild und Hund f. évi februári számában 
megjelent cikkéről, amelyben szigetközi problémákat feszeget, 
láthatólag részletes ismeretek hiányával. 

Hogy valójában miért, mi épül a Szigetközben, és mit oko
zott a 16 milliárdén megépült, de kormányutasításra be nem 
fejezett - már üzemképes - dunakiliti duzzasztó üzemenkívü
lisége. 

Dr. Bán úr megjelent írásában azt írja, hogy: „A szlovák 
vízierőmű-lobby a Magyar Kormány tiltakozása ellenére a Du
na természetes medrét önkényesen megváltoztatta" és az így 
okozott katasztrófa elhárításához valamennyi természetbarát 
tetterős segítségét kérte. 

Helyénvalónak tartom a Dunántúl elismert napilapjában, a 
Kisalföldben ez év szeptember 10-én megjelentekből a követ
kezőket idézni: 

Már kezd köztudottá válni az, hogy nem igazán erőmű 
épül(t), hanem hajózási vízlépcső. Természetesen a vízlépcsők 
által elemelt vízzel turbinákat is lehet üzemeltemi, amellyel 
legcélszerűbb elektromos áramot termelni, aminek 20-50 évi 
értéke fedezi az építési költséget! 

A magyar és csehszlovák szakemberek felismerték azt, hogy 
a rohamosan növekvő igényű, hajón való szállítást Bécs és Bu
dapest között csak akkor lehel fenntartani, ha korszerűsítik és 
biztosítják a nemzetközi Duna-bizottság által előírt 3,5 méter 
vízmélységet. Ez csak a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer 
megépítésével lehetséges, mert csak ezzel lehet a szükséges víz
mélységet tartam mind a szigetközi kavicszátonyok, mind a 
nyergesújfalui és dömösi sziklapadok felett. Ezért elevenítették 
fel Mossonyi Emil tervét 1970-ben és kidolgozták a csehszlo
vák szakemberekkel közösen a BNV - szlovákul GNV - tervét, 
amely az általunk történt munkabeszüntetésig 80 százalékban 
el is készült. 

A kiviteli tervnek azonban egy súlyos hibája is volt. Neve
zetesen az, hogy a hajózási csatornába terelt víz hiánya káros 
lesz az elterelés hosszában, mert a terep Rajkától Gyönyüig 17 
métert lejt, aminek következtében Ásványig nemcsak a Duna 
medre, hanem az oldalágak is kiürülnek, és a hullámtéri holt
ágak kiszáradnak. (Ez a dunacsúni zárás miatt meg is történt.) 
A környezetvédők - nagyon helyesen - ezt kifogásolták (én 
magam is egy 60 oldalas tárgybeli tanulmányomban), és emiatt 
1982-ben egy 60 fős bizottság úgy döntött, hogy a győri víz
ügyi igazgatóság szakemberei szerinti vízpótlórendszerekkel 
kell kiegészíteni a tervet. A vélemény szerinti munkálatok meg 
is kezdődtek, majd leálltak. 

A BNV 1982-ben kiegészített terve szerint nem kerül a Du
na vizének minden cseppje a hajózási csatornába, hanem a Du-
nakilitin megépült duzzasztó árapasztó és hajózási zsiliprend
szerein felül a vízpótlást biztosító zsilipek is elkészültek, ame
lyeken keresztül a Duna felhagyott medrébe másodpercenként 
50 köbméter, az oldalágakba, holtágakba 200 köbméter, továb
bá a mentett oldali öntözőrendszerbe 6 köbméter és a Moso
ni-Dunába 20 köbméter vizet lehet bocsátani. A Duna hullám
terén még meglévő oldal- és holtágakat főmederként új ásott 
csatornákkal összekötik, és ezeket a Duna csaknem üres med
rétől elzárják, zárásokkal, bukókkal visszatartják a vizét úgy, 
hogy ezekben a vízmélység átlagosan 3 méter legyen, és víz-
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szintje ne változzék, hanem azonos szinten áztassa a partjait. 
A főág hossza 40 kilométer, de ellátja vízzel a még meglévő 
mellékágakat is, amelyek hossza körülbelül 60 kilométer. A fő-
és mellékágakban a víz nem áll, hanem áramlik, amelynek a 
sebességét a zsiliprendszerrel a halgazdaság érdekeinek meg
felelően szabályozni lehet, de 4 nap alatt a hullámtéri vízpót
lórendszer vize kicserélődhet - a Balaton vize 2 év alatt... 

A hullámtéri vízpótlásnak két nagyon figyelemreméltó ha
tása lesz környezetére. Biztosítani fogja a talajvíz állandó szint
jét, éspedig a jelenleginél alacsonyabban, amely lehetővé teszi 
az értékesebb keménylomberdők - tölgy, szil, kőris, juhar -
telepítését, de az alacsonyabb szinteken megmaradhatnak a 
nyárasok is. A fő- és mellékágak igen tekervényes partjainak 
a hossza meghaladja a 300 kilométert (!) is, és ezeken a par
tokon lehetséges lesz a szintén elég gyorsannövő éger galéria-
erdők telepítése. Az éger kiváló hántolt lemez- (furnér) és bú-
torfa (faragványok), de már ceruzára sincsen elég, ezért nem 
tudunk például ma ceruzát hegyezni... 

A szlovákok és egyes magyar környezetvédők szerint a fel
hagyott Duna medrét kell lépcsőzni a hullámtéri vízpótlás he
lyett. Ezt a megoldást a 60 fős bizottság már 1982-ben elve
tette, mert többszörösébe kerülne - és a harmadát sem éri - a 
már készülőnek, és a hossza, valamint az egyoldali parthossza 
csak 30 kilométer lenne, mert a balpart a szlovákoké. 

Halászok, horgászok, vadászok pedig nagyon jól tudják azt, 
hogy a víziállatok igazi élettere nem a 8-10 kilométerlóra se
bességű folyóvíz, hanem a csendes, állandó vízszintű, de áram
lással felfrissülő víz. Tehát a halak és a vízimadarak jobb ott
hont fognak ebben lelni, mint a változóban. Az európai hód is 
újból otthonra talál majd, mert az állandó vízszint miatt rejtve 
marad várának vízalatti bejárata és nem kell neki ennek biz
tosítására duzzasztókat építem. A szárazföldi szőrmés és tollas 
vadak nyugodtan szülhetik utódjaikat, mert Rajka és Ásvány
ráró között áradások nem lesznek, ami nem fog hiányozni a 
mezőgazdaságnak sem, mert növényeiket nem a talajvíz élteti, 
hanem a csapadék, az eső meg a hó - kivéve az igen alacsony 
fekvésű káposztásföldeket. Az áradások trágyázása sem fog 
hiányozni, mert ezek nem trágyáznak, hanem kvarchomokot 
és iszapot hagynak maguk után. 

A mentett oldali vízpótlás pedig nem más, mint egy öntöző
berendezés létesítése, tehát nem a Duna vizét pótolja, hanem 
a sajnálatosan csökkenő esővizeket. Ez pedig úgy történik, 
hogy a zsilipeken kis zárásokkal - úgynevezett bukókkal -
állandó szintű vizet bocsátanak a meglévő, de már szükségtelen 
árapasztó ásott csatornákba, így ezekkel 10 ezer hektár mező
gazdasági területet lehet olcsón megöntözni. Az öntözócsatoma 
a Szávai-csatornában végződik és Bácsinál vezet a Mosoni-
Dunába. 

Befejezésül csak annyit, hogy ma már mindenkinek terhére, 
ártalmára van a hatalmas országúti teherforgalom. Ezt a hajó
zás tudja csökkentem, amely nálunk 1991-ben már évi 150 mil
lió tonna és néhány éven belül 2 milliárd tonna lesz, mert a 
szállítási kötlség évekkel ezelőtti árszinten tonnakilométeren
ként közúton 13 forint, vasúton 7 forint és hajón csak 2 forint. 
Ezért már a rakott kamionokat is hajón szállítják a hosszabb 
utakon. A vízlépcsők csökkentik a hajóutak hosszát és növelik 
a hajók sebességét. A fentiekkel jelentős mértékben csökken a 
szállítás légszennyezése, amely arányos az említett költségek
kel." 

Őszintén örülnék annak, ha közleményem dr. Bán István 
állásfoglalásának helyesbítését szolgálná. 

Kató Pál 
egykori erdőtanácsos 

NE SUTOR NE ULTRA CREPIDAM 



ERDŐ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

SZEDLÁK TAMÁS 

A klímaváltozás és erdeink jövője 
(Tapasztalatok és tennivalók) 

(Első rész) 

szőr AZ ERDŐ 1990. januári számában jelent meg figye
lemfelkeltőnek szánt cikk. Közel két éves anyag- és tapasz
talatgyűjtés előzte meg az akkori, majd fél éves nyomdai 
átfutású megjelenést. „Az általános cirkulációs modellekkel 
elvégzett és publikált kísérletek szerint a jövő század köze
pére nyáron valószínűleg a csapadék és különösen a ta
lajnedvesség drasztikus csökkenése várható a Kárpát-me
dence térségében. A nyári félévben hozzávetőleg 0-15%-os 
capadékcsökkenés, míg télen 0-10%-os csapadéknövekedés 
lehetséges (inkább eső formájában). A talajnedvesség a vizs
gálatok szerint nyáron akár 30%-kal is csökkenhet." (Pál
völgyi, Szedlák: Az Erdő 1990. január.) 

Mivel a kutatók még nagy bizonytalanságokról számol
nak be a jövőképpel kapcsolatban és egyesek megkérdője
lezik magát a felmelegedést, mint hosszú távú folyamatot, 
nagyon kevés az olyan cikk, amely a naprakész tennivalók
kal foglalkozik. Részben az elmúlt három év tapasztalata 
és eredményei alapján, sok erdész szakemberrel történt be
szélgetés hatására remélhetőleg vitaindítóul írom le gondo
lataimat a változásokkal kapcsolatban. 

1. Meteorológiai, légkörfizikai kutatások 
eredményei 
A jelenlegi kutatási eredmények lényegében megerősítik 

a korábbi felvetéseket 
2020-ra kb. +0,5 C° globális évi átlaghőmérséklet emel

kedés, 2030 körül +0,9-2,6 C \ a jövő század közepére 
+1,5^1,0 C" várható. Lesznek a Földön olyan területek, 
amelyeken az eddigieknél több csapadék esik majd, s lesz
nek olyanok is, ahol az aszályos folyamatok lesznek a jel
lemzőek. Míg az atlantikus Európa várhatóan a melegedés 
mellé több csapadékot kap, a kontinentális térségek egy ré
sze, ezen belül várhatóan a Kárpát-medence is a „nagy lég
körzések száraz oldalára" kerül. Ilyen értékeket olvasva ér
demes elgondolkodni őshonos fafajaink klíma-, illetve hő
mérséklet igényén. 

A kutatások egyre nagyobb erőkkel folynak, és ennek 
eredményeképpen egyre több szervezet veszi figyelembe a 
kutatók eredményeit. (Pl. NATO Workshop tanácskozás volt 
a világélelmezés biztonsága vonatkozásában, illetve a tró
pusi erdészek az esőerdők jövőjét tárgyalták a klímaváltozás 
tükrében ez év augusztusában.) 

A közelmúltban volt a tévében egy érdekes, két részes 
tudományos-„fantasztikus" ausztrál film „A felmelegedés 
után" címmel, amely 2050-ből visszatekintve elemzi a tör
ténteket. Egy jó hírt mondott a film készítője, James Burk: 
abban az időben egyre többen mennek el erdésznek... 

2. Az elmúlt évek tapasztalatai erdészeti 
szemponttól 
Az Erdőrendezési Szolgálat folyamatosan végzi az 

egészségi állapotfelméréseket európai program keretében a 
4x4 km hálózatban telepített EVH pontokon (Erdővédelmi 

Hálózat). Az így összegyűjtött és feldolgozásra kerülő ada
tok, tapasztalatok bizonyára nem csak a szakma számára 
lesznek hasznosak. 

Sajnos egyre többször figyeltük meg az aszály hatásait, 
a levélelszíneződés, levélvesztés, száradás különböző foko
zatait. 

Kicsit gyors változásnak tűnik és nem is dokumentum 
értékű, de ebben az évben az EVH felvételek során egyes 
korábban pl. Nudlimnak elkönyvelt terület inkább már Me-
lica uniflorá-vai volt jellemezhető. 

Mohács körzetében már 1990-ben 1 m-es talajvízszint
csökkenésről számoltak be a kollégák és arról, hogy 3-A 
éve észlelik az öreg szlavóntölgyesekben a száradást. Emel
lett láthatóan leromlottak a fűz és nyár ültetvények is. 

A magasabb átlaghőmérséklet kedvez a károsító rovarok 
elszaporodásának. 1990-ben Veszprém közelében egyes te
rületeken 80-100%-os cserebogár levélrágást jegyeztek fel 
állományszegélyen, illetve ligetesebb foltokban cseren, 
molyhos tölgyön is. Három év elteltével szintén figyelemre 
méltó mennyiségben lehetett látni cserebogarat és rágásu
kat. A cserebogár mellett igen erős araszoló és búcsújáró 
lepkehernyó rágást is észleltünk Veszprém megye egyes ré
szein, várható a gyapjaslepke 1994. tavaszi gradációja. 

Szintén 1990-től panaszkodnak a vadász kolégák, hogy 
rég megszokott dagonyákba kell lajtkocsival vizet hordani. 
A szentgáli tiszafás körzetében, ahol sajnos elég sok tiszafa 
szárad, júliusban már elég szépen sárgult a kislevelű hárs 
és a molyhostölgy! Augusztusban szép őszi színeket láthat
tunk. Ugyanekkor Zirc közelében egy bükkösben bokáig gá
zoltunk a száraz, lehullott ZÖLD avarban. (Alighanem ez 
jelentősen befolyásolta az azévi növedéket.) A friss erdősí
tések is sokat szenvedtek, a nagyfokú, 50-80%-os aszálykár 
miatt jelentős volt a pótlás mennyisége. A kedvezőbb kö
rülmények között, öntözött csemetekertekben megtermelt 
csemeték számára nagy sokkot jelentett az aszályos nyár. 

Egy kicsit csapadékosabb időszak is volt 1990-ben, ami
kor júniusban két nap alatt 87 mm eső esett és a talaj felső 
rétegének jelentős részét a völgyekbe mosta. Ez a nagy eső 
is csak a felső 5-10 cm-t nedvesítette át, alatta maradt a 
porszáraz talaj. („A szélsőségek gyakorisága növekszik...") 
Szükség lenne a vízmosások megkötésére, a lezúduló víz 
visszatartására. Ismertek egyszerű és viszonylag olcsó meg
oldások is. 

A termőhelyfeltáró szelvények ásása során már évek óta 
tapasztaljuk az egyre nagyobb mértékű talajszárazodást. Hi
ába áll egy jó méretű, 75 éves cseres egy területen, ha 110 
cm mélységig (a mészkőig) „csontszáraz" (barnaföld) a ta
lajszelvény a vegetációs időszakban. Ez az erdő az elmúlt 
75 év alatt nőtt meg és felelősséggel nem állíthatjuk, hogy 
a következő 75 év alatt is hasonló méreteket érhetne el. (A 
zselici ezüsthársas-bükkös alatti szelvény alja is kifejezetten 
száraz volt.) Ilyen körülmények között meg kell fontolni az 
erdőfelújítási módot és a kívánatos fafajokat, annak ellené-
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re, hogy esetleg a klíma adott esetben gyertyános-tölgyes, 
és a célállományt 10-20 évvel ezelőtt kocsánytalan tölgyes
nek határozták meg. 

Ugyancsak tanulságos az 1992. nyár elején kettészakadt 
gémű árokásógép esete, amely rozsdabarna erdőtalajban 
próbált talajszelvényt kiásni. A lecsökkent talajvízszint és a 
kiszáradt és összecementálódott kavicsréteg „megtréfálta" a 
gépkezelőt. Ugyanekkor Nagyalásony-Pápa körzetében az 
akácvirágzáskor a csapadék és a talajnedvesség hiány miatt 
igen sok volt a száraz virág kevés nektártartalommal. 

Sümeg mellett a Sarvaly forrásban még öt éve is volt 
víz, a régen kis tavacskát tápláló és két vadászháznak vizet 
adó forrás most kiapadt (1993. április) és a tavacska is 
összezsugorodott. A körzetben, május közepén kiszáradva 
találtuk a szép forrásfoglalással védett Hidegkút-foirást és 
a tőzegmohájáról ismert Vad-tavat. A majd másfél méter 
magas moha és sás zsombékok, halmok között biztonságban 
cs szárazon érzi magát a vaddisznó. Egy másik, kisebb tó
ban még tavaly nyáron is volt víz, most már csak a nyomai 
láthatóak. 

Dabronc és Zalaerdőd községek határában az erdőben 
több kutat is találtunk, amelyek kiszáradtak az elmúlt 10 
év alatt. Az erdőtervi feljegyzések szerint a talajvízsüllyedés 
3-5 méter. 

A területen végzett termőhelyfeltárások során a talajszel
vények vizsgálatakor észlelhető volt a korábbi, többletvíz
hatás szerepe a talaj genetikai fejlődésében. Jelenleg azon
ban már nincsenek meg a korábbi csapadék és hidrológiai 
viszonyok, így a megindult talaj fejlődési folyamatok lelas
sullak (pl. kilúgzás), nem válik a rozsdabarna erdőtalaj 
agyagbemosódásos rozsdabarna erdőtalajjá. 

Kérdésessé válik egy gyertyános-tölgyes klímájú, vízha
tástól független, mély termőrétegű rozsdabarna erdőtalaj 
(GYT VFLEN MÉLY RBE) termőhelyen álló, most 102 
éves Gy-B-KST-KTT-CS-es állomány felújítása. A követ
kező 100 évben kialakulhat-e egy ilyen, a termőhelyet igen 
jól kihasználó erdő hasonló összetételben, amikor a térség
ben szinte csak itt található bükk? Jelenleg a KST-n és 
KTT-n sok helyen megfigyelhetőek a tipikus „tölgypusztu
lás", „hervadás" jegyek, az a folyamat, amikor a fa a ko
ronában „visszarak", elfogynak a vékony ágacskák és egyre 
inkább csak az ágakon jönnek elő a fattyúhajtások. 

A fenti csapadékhiányos, korábban esetleg időszakos víz
hatású, homokos fizikai talajféleségű termőhelyeken álló 
idősebb erdők tudják követni a talajvíz, illetve a kapilláris 
zóna gyors süllyedését. 10 éve még ennyi fagyléces csert 
látva, a cser azonnali száműzését és állományátalakítást ja
vasoltunk volna. Most azt is figyelembe véve, hogy esetleg 
„begyógyult" fagylécekről van elsősorban szó és nem friss 
fagyrepedésekről, már nem tartjuk túl jó termőhelynek a 
cser számára. Ezért a hasoló adottságú termőhelyeken nem 
erőltetjük az állományátalakítasl cseresből tölgyessé, hanem 
lehetőleg természetes felújítóvágás és alátelepítés (csemete 
vagy makkvetés) alkalmazásával elegyes erdők létrejöttét 
segítjük elő. Elképzelhető, hogy kevesebb lesz a fagyrepe
dés a cseren a bőséges nedvesség hiányában. Meg kell je
gyezni, hogy az elmúlt teleken is voltak nagyobb fagyok, 
mégsem okoztak ekkora károkat. 

Jó néhány éve nem panaszkodhatunk a sok hóra, de ami 
volt, az sem mindig volt áldásos.A viszonylag enyhe időben 
esett „nedves" hó nagy területeken okozott a fenyvesekben 

hótörést. Hasonló esetekről számoltak be osztrák kollégá
ink, részben a kedvezőtlen egykorú állományszerkezetet 
okolva. Ugyanakkor a kissé erősebb viharok igen nagy ká
rokat okoztak Európa-szerte a fenyvesekben. 

Általános vélemény, hogy egyre kevesebb a gomba is, 
ami több okkal is magyarázható. Alighanem a csapadék 
mennyisége és időbeli eloszlása a fő oka az üres gombás 
kosaraknak. Mivel sok gombánk úgynevezett gyökérkap
csolt gomba, valószínűleg a fák is megsínylik hiányukat. 
Az akác mikorrhiza baktériumokkal él együtt, amelyek ér
zékenyek a pH változására, ezzel a nitrogén felvétele csök
kenhet a fák számára. 

Mivel az erdőrendezők tíz évenként kerülnek vissza 
ugyanarra a területre, mint a fent említett részekre is, na
gyon jó összehasonlítási lehetőség ez számukra. A korábbi 
feljegyzések, tapasztalatok birtokában figyelemmel tudják 
(és kell is) követni a termőhely (klimatikus, víz és hidroló
giai) lassan végbemenő változásait. Tíz vagy húsz éves 
visszatérés után már esetleg észlelni lehet a tlpusjelző nö
vények változásait. A hosszú távú folyamatok hatásait bi
zonyos késleltetéssel követi a típusjelző növényzet változá
sa elterjedésében és összetételben, ennek nyomonkövetése 
igen részletes termőhelytérképezést igényelne. 

Sok helyen felfigyeltek már a bükkösök alatt megjelenő 
fekete bodzára és a csalánra is, amelyek a talaj nitrogén 
tartalmának változását, növekedését jelzik, ami ebben az 
esetben valószínűleg a csapadékból származik. 

Gyakran találni az erdőkben egykori nagy dagonyákat, 
még sasos hajdani tavacskákat, amelyekben már csak a na
gyobb esők után van hosszabb-rövidebb ideig víz. Az er
dőtervi feljegyzések sok vizes részt említenek, amelyek má
ra már kiszáradtak, ez minden bizonnyal hatással van a kör
nyező erdő életére, növekedésére is. A felszíni vizek eltű
nését nem lehet csak a bauxitbányászat nyakába varrni, fő
leg azok után, hogy az elmúlt években sorra zárták be a 
bányákat. 

Á folyamatos erdősítések esetében az erdőművelők, er
dőrendezők és az erdőfelügyelők az elmondhatói, hogy az 
elmúlt években egyre több esetben kellett aszálykárt leírni, 
éppen a vegetációs időszakban, amikor a legnagyobb szük
ség lenne a csapadékra, van a legnagyobb hiány (száraz 
talajszelvények...). A Veszprémi Erdőfelügyelőségtől kapott 
tájékoztatás szerint a folyamatos erdősítésekben a felügye
lőség területén (az ország kb. 1/10-e): 1990-ben 686 ha 
mennyiségi aszálykár = elpusztult, 32 ha minőségi aszálykár 
= hajtás elszáradt: (31 mülió Ft), 1992-ben 951 ha meny-
nyiségi aszálykár (63 millió forint) keletkezett. (Az össze
hasonlítást kissé nehezíti az időközi egységár változás.) 

Az aszály és a vadkár igen nagy mértékben visszaveti a 
csemetéket a növekedésben. Az is valószínű, hogy minél 
kevesebb vizet talál a vad, annál nagyobb szüksége van a 
fiatal, nedvdús hajtásokra. Az idén (1993) elmaradtak a fa
gyos szentek és nagyon kevés volt az aranyat érő májusi 
eső. A szokásos augusztus 20. utáni lehűlés is elmaradt, csak 
a hónap végére ért ide az eső. 

A gyakori szelek is csak fokozzák a talaj kiszáradását és 
fokozottabb transpirációra kényszerítik a növényeket, ami 
még átlagos talajenedvesség esetén is vízfelvételi nehézsé
geket okoz. 

A cédrusok méltán érdemelnének fokozottabb figyelmet a 



A cédrusok méltán érdemelnének fokozottabb figyelmet a 
gyenge termőhelyek hasznosítását célul kitűző exóta-honosítás 
terén. Nem véletlen, hogy számos neves erdőművelőnk foglal
kozott a cédrusokkal. Az utóbbi évek magyar nyelvű publiká
ciói: 

- Dr. Barabás Elemér: A cédrusokról. Sopron, az Erdészeti 
és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei, 1966/1-2., pp. 
120-136. 

Horkai Lajos (1985): A cédrusállományok értékelése és ma
gyarországi telepíthetősége. Budapest, Erdészeti Kutatások, 
Vol. 76-77., pp. 15-19. 

Itt kell megemlíteni a Franciaországban (Avignon) élő, 
magyar származású dr. Tóth János munkásságát, aki évti
zedek óta rendkívül kiterjedt kutatói tevékenységet folytat 
a cédrusok, de főként az Atlasz-cédrus európai honosítása, 
csemetenevelése, ültetése, erdőnevelése, fatermése és növe-
dékvizsgálata terén. 1965. és 1990. évek között mintegy 30 
publikációban tette közzé e témában szerzett gazdag ta
pasztalatait. Jelen ismertetönk főként az ő cikkein alapul. 

A cédrus név: latin elnevezés. A Pinaceae családhoz tartozó 
négy fajból álló nemzetségei Link angol botanikus rendszerezte 
és írta le 1831-ben. A nemzetség négy faja: Cédrus atlantica 
MANETTI - Atlasz-cédrus, Cédrus libani BARREL - libanoni 
cédrus, Cédrus deodara LOUDON - himalájai cédrus és Céd
rus brevifolia HENRY - ciprusi cédrus. A harmadkori Európa 
területén a cédrus még megtalálható, P. Bondy és A. Pons céd
ruspollent mutatott ki miocén- és pliocénkori rétegekben. 

A földtörténeti negyedkor idején tűnt el Európából. A múlt 
század második felében, 1862-ben kezdődött meg ennek az ér
tékes fafajnak a visszatelepítése Franciaországban, majd Olasz
országban. Az utóbbi évtizedekben Spanyolországban is állo-
mányszerűen telepítik. 

Magyarorszgáon igen jó fejlődésű cédrusok találhatók, mi
vel dekoratív külleme miatt évszázadok óta ültetik parkokban, 
arborétumokban, sőt az utóbbi időben a családi házak kertjében 
is, a kiskunsági homokvidéken és középhegységeinkben egya
ránt, dr. Barabits közöl reprezentatív listát 15 törzs főbb ada
taival. Magas koruk arra utal, hogy a magyarországi éghajlati 
viszonyokat jól bírják. Keményebb teleken előfordulhat, hogy 
tűiket lehullatják, ám tavasszal újra kihajtanak. A főbb hazai 
cédrustelepítések: Agostyáni arborétum (1955); Neszmélyi ar
borétum (1973); Budafai pinétum (1964). Dr. Barabits említést 
tesz egy nagyobb arányú, jó fejlődésű cédrustelepítésről a du-
naalmási löszön. Az első három telepítésről Harkai fatermési 
áttekintést nyújtott 1985. évi cikkében. Kimutatja, hogy a tág 
hálózatban telepített Atlasz-cédrus (Agostyán) 27 éves korára 
átmérőben és fatérfogatban meghaladja a vele egy időben ül
tetett duglász-, luc- és simafenyőt. A Neszmélyi arborétum 
1987 évi üzemtervezésekor végzett elemzés úgyszintén kitér 
az Atlasz-cédrus kiváló növekedésmenetére. Nem érdektelen, 
hogy az említett arborétumok 1993. júniusi bejárásakor az At
lasz-cédrus-állományok egészségi állapotát kiválónak ítéltük, 
uganakkor ismeretes, hogy az idei aszályos nyarat számos fa
fajunk, többek közöli a jó szárazságtűrő képességű feketefenyő 
is megsínylette. 

A jelentősebb hazai cédrustelepítések szaporítóanyaga a ba-
dacsonyörsi Folly arborétumból származik, oda viszont a szá
zad elején, 1906-ban az orléansi csemetekertből hozták be a 
magokat. Végső soron ez is alátámasztja, hogy fokozott fi
gyelmet kell fordítanunk a franciaországi cédruskutatások 

eredményeire. Mind a hazai szerzők, mind pedig dr. Tóth 
az Atlasz-cédrust tekintik az erdészeti szempontól legjelen
tősebb cédrusfajnak, másodikként a libanoni cédrust emlí
tik. 

Magyarországon a gyenge termőhelyek hasznosítása indo
kolja a telepítést. Az Atlasz-cédrus jól bírja a meszes hatást, 
ezért a mészkőkopárok, illetve a Duna-Tisza-közi meszes ho
mokterületek fásítására célszerű elsősorban alkalmazni. Fran
ciaországban a mészkő- és kristálypala alapkőzetű hegy- és 
dombvidékeken telepítik, homokfásítási tapasztalataik e téren 
nincsenek. Ez, főként azzal magyarázható, hogy a nagykiterje
désű homokvidékek Franciaország nyugati részén, az Atlanti 
óceán partvidékén találhatók, ahol a megfelelő csapadék- és 
termőhelyi viszonyok lehetővé teszik a tengerparti fenyő (Pi
nus pinaster) ültetvényszerű termesztését. 

A szárazságot jól tűri. A francia tapasztalatok szerint az At
lasz-cédrus a feketefenyőnél is igénytelenebb fafaj. Igénytelen
sége mellett azonban számos egyéb jó tulajdonsággal rendel
kezik, melyek közül a legfontosabb: faállományszinten is jó 
fatermési, jó minőségű faanyagot produkál. E téren elsősorban 
dr. Tóth tapasztalataira támaszkodhatunk, ám részben ezt iga
zolják Harkai felmérései is. Fontos lenne tehát az említett ma
gyarországi arborétumok cédrusállományait újból megvizsgál
ni, többek között fatermési és faállományszerkezeti szempont
ból. 

Az Atlasz-cédrus magassági növedéke kezdetben lassú, 
majd fokozatosan felgyorsul. Dr. Tóth János három fázist kü
lönít el: 

1. 8 éves korig a „gyenge növedék fázisa", amikor az éves 
magassági növedék átlagosan 10 cm; 

2. 11 éves korig a „közepes növedék fázisa", amikor az éves 
magassági növedék mintegy 23 cm; 

3. 12 éveskortól az „erős magassági növedék fázisa", ami
kor az éves magassági növedék - a vizsgált 30 éves állomány 
esetén - átlagosan mintegy 46 cm-t tesz ki. 

A magassági növedék illusztrálása végett az alábbiakban kö
zöljük az Atlasz-cédrus dr. Tóth János által összeállított dend-
rometriai mércéjét: 

Atlasz-cédrus felső magasság 
a kor függvényében 

F a t e r m é s i o s z t á l y 
K o r ( é v ) 1 II III IV 

m m m m 
20 8,11 6,03 4,46 2,76 
30 12,70 9,43 7,02 4,57 
40 16,82 12,53 9,37 6,22 
50 20,48 15,33 11,50 7,72 
60 23,66 17,83 13,43 9,07 
70 26,38 20,03 15,14 10,27 
80 28,62 21.93 16,64 11,32 
90 30,40 23,52 17,93 12,21 

100 31,71 24,82 19,01 12,95 
110 32,54 25,81 19,88 13,54 

Példaként közöljük dr. Tóth János egyik fatermési kísérleti 
területének főbb adatait (Saou, Drome megye, tszf.: 430 m, 
kitettség: D-DK, alapkőzet: homokkő, I. fatermési osztály). 

VEPERDI GÁBOR 

Az Atlasz-cédrus (Cédrus atlantica Manetti) 
magyarországi honosításáról 



Évek 1972 1982 1988 
Kor (év) 42 52 58 
Törzsszám (db/ha) 1430 823 617 
Felsőmagasság (m) 18,4 22,5 25,6 
Átlagmagasság (m) 16,2 20,5 22,4 
Domináns átmérő (cm) 34,7 38,2 41,7 
Átlagos átmérő (cm) 22,6 29,0 33,4 
Körlapösszeg (m 2/ha) 58,0 53,8 54,4 
Élőfatérfogat (vastagra, m 3/ha) 414 484 562 
Előhasználati fatérfogat (vas
tagra, m 3/ha) 0 149 216 

Összes fatermés (vastagfa, 
m 3/ha) 414 633 778 

Átlagnövedék (m 3/ha/év) 9,9 12,2 13,4 
Átlagfa térfogata (m 3) 0,32 0,59 0,91 

Az Atlasz-cédrus fája, megfelelő nevelési eljárás és 
törzsszámtartás mellett, egyenletes szerkezetű. A kezdeti las
súbb növekedés miatt a juvenális faanyag szerkezete minősé
gében nem tér el jelentősen a későbbitől. Az erdeifenyő esetén, 
különösen az Alföldön, cz az eltérés olyannyira jelentős lehet, 
hogy a minőség esetenként gondot okozhat a kitermelt faanyag 
értékesítésekor. 

A faanyagot a műasztalosipar és az asztalosipar egyaránt 
felhasználja. Rönkje késelésre és hámozásra egyaránt haszno
sítható, kiváló furnér-alapanyag. Fáját a bútoripar is keresi de
koratív, rusztikus bútorok előállítására. Fűrészáruként is rend
kívül keresett. Tetőszerkezeti anyagtól parkettakészítésig egya
ránt hasznosítják. Nagy előnye, hogy nem támadják a gomba 
és rovar károsítok. Nincsenek gyantajáratai, de a fa jól át van 
itatva gyantával és növényi olajokkal (a szárazsúly 1,5%-ig). 
Ezek a növényi olajok jellegzetes, átható, ám kellemes illatot 
adnak a fának, főként pedig tartósságot. 

A cédrus fáját korhadásmentesként tartják számon. Kiválóan 
alkalmas különféle élelmiszerek, gyümölcsök tárolására való 
ládák készítésére. 

A gyengébb minőségű, vékony faanyag forgácsolható, őröl
hető. Meg kell azonban jegyezni, hogy a cédrus papíripari alap-
anyagkénti hasznosításakor problémák merülnek fel: 

- a gyantajáratok hiánya miatt a kezelőanyagok és reagen
sek eléggé rosszul itatják át a fát, következésképpen a delig-
nifikáció felettébb heterogén jellegű; 

- a cédrus fája, amely ligninben gazdag (31%), jóval sze
gényebb a hemicellulóz terén, a masszában mindössze 37%. 
Fenyővel keverve már jó minőségű masszát szolgáltat. 

A cédrus fája félkemény, sűrűsége (15% légnedvesség ese
tén) 0,5-0,6, és félnehéz, átlagos térfogatsúlya: 500-550 kg/m3. 
Jó a hosszanti nyomószilárdsága (350-450 kg/cm2), keresztirá
nyú nyomószilárdsága (70 kg/cm ), valamint hajlítószilárdsága 
(900-1200 kg/cm ), leginkább a jegenyefenyőéhez hasonlít. 
Ütőszilárdsága meglehetősen gyenge, törékeny, könnyen hasa
dó faként ismerik. Gyantája és növényi olajai már a ókorban 
is nagoyn keresettek voltak. Az egyiptomiak a múmiatartósí
tástól kezdve a moly elleni védekezésig általánosan használták. 
Úgyszintén a régmúlt időkre vezethető vissza a cédrusextrak-
tumok gyógyszer- és illatszeripari felhasználása. Érdemes meg
jegyezni, hogy Franciaországnak azon a részein, ahol az At
lasz-cédrus már állományszerűen tenyészik, a lakosság szíve
sen vásárolja karácsonyfaként ezt a rendkívül szép habitusú 
fát. 

Környezetvédelmi szempontból elsősorban talajvédelmi és 
termőhelyjavítási funkciója dominál. A lehullott útlevelek 
gyorsan bomlanak (gyorsabban, mint a finuí-fajok képezte tű-
alom), és rövid idő alatt humuszban gazdag termőréteget ad
nak. Rekreációs szempontból feltétlenül megemlítendő a céd
rusállományok illóanyagokban, fitoncidokban gazdag mikro

klímája. E téren is felülmúlja a feketefenyvesi, amely pedig -
a lebegő mikroorganizmusok mennyiségét tekintve - az egyik 
legtisztább levegőjű faállománytípusunk. Egy cédrusligetben 
tett séta szinte észrevehető állapotjavulást eredményez az em
beri szervezetben, a cédruserdő levegője valósággal áttisztítja 
a tüdőt. A cédrus szépsége, esztétikai értéke vitán felüli. Szá
mos művész festette meg, és nem véletlen, hogy az egyik leg
nagyobb magyar festő, Csontváry Kosztka Tivadar is éppen a 
cédrust választotta legfilozófikusabb töltetű alkotásainak tár
gyául („Zarándoklás a cédrushoz", „Magányos cédrus"). „Ok 
a Mindenség legünnepeltebb alkotásai" - énekli meg a cédru
sokat Lamarline. „Ültetsz egy cédrust a hegyre, és lesz egy 
erdőd, amely méltóságteljesen átvonul az évszázadokon" -
utalt költőien Saint-Exupéry a cédrusra, mint az örökkévalóság 
jelképére. 

Tudjuk, a cédrusokat kis híján eltüntette az emberi kapzsi
ság a Föld felszínéről.Természetes előfordulásában már a 200 
ezer hektárt sem éri el. Kár lenne ezért az értékes, sokoldalúan 
hasznosítható, szép fafajért. A Mediterránum országai nagysza
bású programot indítottak a cédrusok kutatására, termesztésére, 
telepítésére. E programba Magyarország is bekapcsolódhat. Itt 
szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a cédrusültet
vények nem szorítanák ki az őshonos erdőtípusokat, mivel 
eleve a határtermőhelyekre, a mezőgazdasági művelés alól ki
kerülő, gyenge termőképességű területekre gondoljuk telepíte
ni, azok hasznosítása céljából. 

Mit tudnak tenni a magyar erdészek 
a cédrus érdekében? 

1. Mindenekelőtt - visszautalva dr. Barabás Elemér és War-
kai Lajos cikkeire - számon kell tartanunk a legkiválóbb hazai 
magtermő fákat, faállományokat, hogy az itteni klimatikus vi
szonyokat már jól tűrő egyedekből nevelhessünk utódállomá
nyokat. 

2. Fel kell kutatni a hazai cédrus-faállományfoltokat, fater
mési és faállományszerkezeti, illetve ökológiai és nemesítési 
vizsgálatuk céljából. 

3. Meg kell oldani legalább egy-két csemetekertben a céd
rus-szaporítóanyag hazai termesztését, részint hazai, egyelőre 
azonban főként jó minőségű, szelektált importmagból. 

4. Kísérleti telepítéseket kell végezni, főként a mészkőko
párokon és a Duna-Tisza közén, és azok állapotát rendszeresen 
figyelemmel kísérni. 

5. Mihamarább be kell kapcsolódni a cédrusok vizsgá
lata terén folyó nemzetközi kutatómunkába. 

Erdőtelepítésekkel az üvegházhatás 
káros következményei ellen 

Száz éve 20 millió tonna tüzelőanyagot égettek a világ
ban, mára ez a szám az ezerszeresére emelkedett 
Ugyanakkor a levegőbe bocsátott szén-dioxid megköté
sében szerepet játszó erdőterület a nagyarányú kiterme
lések miatt erősen csökkent A káros folyamat megállí
tását újabb erdők telepítésével lehetne elhárítani. Úgy 
tartják, hogy a Föld jelenlegi erdősültségét 24%-ról 33%-
ra kellene emelni, az már érezhető változásokat okozna 
a felhalmozódott szén-dioxid megkötésében. A követke
ző bontásban lehetne ezt a feladatot megoldani: a Szov
jetunió utódállamai területén 200 millió, a dél-amerikai 
országokban megint 200 millió, Kínában és Indiában 150 
millió, az afrikai országokban 150 millió, Közép-Ameri
kában 50 millió ha-on kellene új erdőt telepíteni. A hi
ányzó mennyiseget (kb. 250 millió ha-t) a fejlett orszá
gokban a mezőgazdasági válság miatt felszabaduló szán
tókon lehetne elhelyezni 

(FM 1993. 6. Ref.: Vig P.) 



A HÓNAP KÉRDÉSE 

SZEBENI S Á N D O R 

MEDDIG? 
Uraim, lopják az erdőt! 

Az ország északi határvidékének er
deit járva, nap mint nap úton vagyok. 
A mai párás reggelen is álmosan kor-
nyadozok a Niva első ülésén, de egy
szer csak különös látvány kelti fel a 
figyelmemet: mint titokzatos Mars
csatornák, fentről lefelé futó, párhuza
mos terepvonalak csíkozzák a termé
szetvédelem alatt álló, kilométer 
hosszú, törpefás karsztoldalt. 

Egy felújított ősi faközelítő techni
ka messziről árulkodó, félreismerhetet
len jelei ezek: népi árokcsúszdák. Úgy 
látszik, a csúsztatás nem csak a politi
kai életben vált divatossá - nyugtázom 
magamban - , csak az a különbség, 
hogy az itteni csúsztatásokról nem su
gároz élő közvetítést a tévé. 

A letűnt, átkos rezsim idején csak a 
pozitívan megkülönböztetett réteg 
„szerzett jogai" közé tartozott a vandál 
„erdőélés". Mindez azonban már a 
múlté. A „fehérek és feketék" közötti 
ilyetén különbség elenyészett. Ma bár
ki „jogosult" erre a jogtalanságra. Né
mi képzavarral kifejezve: az erdő lett 
ama nagy közös asztal, melynél min
denki „egyaránt foglal helyet", az a 
bőségkosár, amelyből „mindenki egya
ránt vehet". Ennek folyományaként vi
haros tempóban, „egyes sürgősséggel" 
kiürültek a településközeli erdőrészle
tek. Az újabb és újabb területeken, új
ból és újból átvonuló sáskahad pusztí

tását tarvágott és összekaszabolt erdők, 
derékig érő fatönkök, szanaszét heverő 
törzs- és koronamaradványok de
monstrálják. 

Na, és itt van a „fázó" - de nem 
didergő - fával seftelő maffia is! Ezek 
a fiúk sportosan öltöznek, elegánsan, 
ügyesen tárgyalnak. Erősek és szerve
zettek. Felderítik a piacot, informálód
nak és közvetítenek. Nekik nincs mást 
mit eladniuk, hát így csinálnak pénzt 
maguknak. Szépen dolgoznak, jól 
megy az üzlet: a lopott fa kelendő áru. 
És itt nincs egzisztenciális kockázat, 
ez nem veszteséges tevékenység. Le
köti a szabad munkaerőt és a vevő sem 
furikázik száz kilométert a bizonyta
lanra. 

*• * * 
D. község erdeiben dolgozom. Teg

nap még hamisítatlan erdei csönd ho
nolt abban az erdőrészletben, amely 
felé ma azért igyekszem, hogy fakész-
letét megbecsüljem. Most, hogy oda
érek, az elém táruló látvány favágó 
versenyek hangulatát idézi fel bennem, 
fejszés, motorfűrészes, sürgő-forgó 
résztvevőkkel. A fuvarszervezés is ki
tűnő. Szinte menetrend szerint jönnek-
mennek a különféle szállító alkalma
tosságok: pótkocsis vontató, ökrös- és 
lovasszekér, csacsifogatok. A kátyús út 
meredek emelkedőjén most éppen egy 

barkácsolt kistraktor eszi az olajat. 
Fülsiketítő dübörgéssel kapaszkodik 
fel a csúszós parton, majd rakományá
val együtt eltűnik a kanyarban. Meglep 
ami körülöttem folyik, ám töprengésre 
nincs idő, tenni kell valamit. De mit 
tehetek? Semmi kedvem megjátszani a 
hivatalos személyt, de nem tudok job
bat kitalálni. Megcélzóm a feketevágás 
vezetőjét és kérdőre vonom. Megpró
bálom a dolog részleteiről faggatni. 
Idegesen turkál oldaltáskájában, köz
ben fokozódó indulattal beszél. 

- Szabálytalan, dehogy szabályta
lan, nincs itt szabálytalanság kérem! 
Nekem hivatalos papírom van! 

A hiábavaló keresgéés után hirtelen 
fordulattal azt mondja: 

- Tudja, bizalom nélkül nem megy 
a munka, majd elszámoljuk valahogy, 
ez a legkevesebb. 

Lesi a tekintetemet, oldódik benne 
a feszültség, én viszont pocsékul kez
dem érezni magam. Hát innen fúj a 
szél, ez hát a megoldás! Együtt, váll
vetve, meleg összetartozásban... 

* * * 
Délben megkordul a gyomrom. Egy 

útmenti tuskóra leülök, ebédelek. 
Szemben, a keskeny völgy túloldalán 
kis csapat vonul a fák között. Elöl a 
családfő lépdel, vállán kútgémhosszú 
rúdakácot egyensúlyozva. Nyomában 
kacskalábú nagyfia zakatol, egy girbe
gurba gyertyánfával karistolva a föl
det. De hátul a mamának sincs könnyű 
dolga: az ő vállát egy hátiteher apró-
szerfa húzza. 

íme egy családi vállalkozás. 
Pálinkától emelkedett hangulatban, 

gyorsított menetben masíroznak a 
völgymenti gyalogúton. Ők okosak és 
belátók: csak szálanként viszik. így kí
vánja a betyárbecsület. 

•* * * 
Kidöntött hársfákon lépegetek át. 

Innen-onnan lármát, kiabálást hallani. 
Sietnem kellene, de a kíváncsiság 
megfordít. A hangok irányába tartva, 
lassan araszolok a tetthely felé, míg
nem megpillantom az egyik potenciá
lis fanyűvőt. Emberünk fülel, leskelő-

Ülésezett az MDF 
erdészeti-vadászati szakkollégiuma 

Dr. Király László professzor az összejövetelen értékelte az elmúlt három 
év munkáját. Megállapította, hogy a szakmai kollégium nem tudta elérni 
azt, amit akart, és ezért többek között a nagypolitikai csatározások figyelem 
elvonó következményét okolta. Kifejtette, hogy nem tud dolgozni olyan kö
rülmények között, amelyben elutasítást kap és egységes szakmai állásfoglalás 
vagy beadványok maradnak megválaszolatlanul. Az átmenettel járó leter
heltség nem engedi meg az üresjáratot vagy az előterjesztések elfektetését. 
Mindezeket mérlegelve elnöki tisztéről lemondott. A jelenlévők értékelték a 
kialakult helyzetet, a soron következő legfontosabb feladatokat, és megvá
lasztották az új tisztségviselőket. Elnök: Szabados János; ügyvivők: dr. Ma
gas László és dr. Gaál György. 

Az új elnök kifejtette, hogy tisztét csak addig tudja vállalni, míg bírja a 
többség bizalmát, és helyzetéből adódóan nem kérdőjeleződik meg intézkedé
seinek szándéka. 



dik, közben cigaretta után kutat a zse
bében. Amikor meglát, odajön. Fel
egyenesedik bennem a jószándék, sze
líden győzködni kezdem. 

- Gondoljon a jövőre is - mondom 
neki, és kíméletre intem. Ám ő nem 
adja fel könnyen, a védett területen vé
dett állapotban érzi magát. 

- így szaporábban megy, különben 
is, van belőle elég! - vágja oda, mint 
valami megcáfolhatatlan érvet. 

Amikor látja arcomon a zavart döb
benetet, a fellazítás taktikáját próbálja 
alkalmazni. 

- Tudja, nehezen áll rá a kezem, de 
sok választásom nincs. Már egy éve 
munka nélkül ücsörgök otthon -
mondja és nyílegyenesen elindul a ki
szemelt hárs felé. 

Elmegy egy tucat más fa mellett, de 
nem törődik velük. Neki a hárs kell, 
mese nincs. És ekkor újbarbár vi-
rággyűjtő módszer bevetésére kerül 
sor: pillanatig sem habozva úgy dönt, 
hogy DÖNT, majd a teának valóval 
megtömött zsákol a hóna alá csapva, 
egy győztes párbajhős magabiztossá
gával elhagyja a pástot. 

* * * 
Kiérek az erdőben kanyargó ország

útra. A meredek útbevágás fényben 
csillámló paláját vizsgálgatom, amikor 
hirtelen fékezéssel megáll mellettem 
egy meseautó. Az oldalán felirat: PO-
LICE. Az ablakon kihajló, pirospozs
gás arcú szerv gyanakodva méreget, 
majd egy világfi utánozhatatlan modo
rával megkérdi: 

- Mit gyűjtünk, mit gyűjtünk? 
Miután elmondom, mi járatban va

gyok és mit tapasztaltam, leállítja a 
motort, kiszáll. 

- Manapság nem lehet megbízni 
senkiben -mondja. 

Beszélgetünk a megélhetésről, a 
munkáról, az elharapódzott erdei tol-
vajlásról. 

- Mindig elkerülik a felelősségre 
vonást, megszöknek előlünk. Csak ál
talánosságban vizsgálódhatunk - jelen
ti ki lemondóan. 

- Pedig részletes vizsgálódásokra 
volna szükség. Feltárni az ügy szerte
ágazó szálait, ez a rendőrség dolga -
vetem ellene. 

- Mindenki csak a mi munkánkat 
becsméreli, pedig ez az erdészeti mun
ka csődje - jegyzi meg epésen, és fon
dorlatos tervvel áll elő. 

- Be kéne vezetni az erdei járőrö
zést. Hogy ebből ne legyen helyi bo

nyodalom, a szomszédos erdészetek 
cserélhetnének egymással négy-öt „el-
fogóvadászt". Ezek járnák az erdőt, el
lenőriznék az utakat, rövidesen helyre-
állna az erdei rend. 

- Nem rossz ötlet - ismerem el. 
Csak hát senki sem önt el a buzgóság. 
Az emberek tudják, nem ildomos 
összezavarni a funkciókat. 

* * * 
Szakmai körben ülünk, beszélge

tünk. B. viszi a szót. 
- Mintha valami különös alkut kö

töttünk volna: nem látunk, nem hal
lunk, nem beszélünk. Mi ez? Szolgálat 
helyett egyfajta jóhiszemű szolgálta
tás? Vagy megalkuvás, beletörődés, 
netán önfelmentés? 

- Sokkal egyszerűbb a dolog -
mondja S., az erdészetpolitika egyik 
helyi alakítója. 

H. szaporán helyesel és nyomatéko
san megjegyzi: 

- Magánvélemény van, de hivatalos 
az nincs. És mikor jön az erdőmentő 
törvény? Vagy az is mindent ment 
majd, csak az erdőt nem? 

F., a „tő melletti" is megszólal: 
- A falusiaknak kevés a pénzük a 

tisztes megélhetésre, fűtésre már nem 
futja, nem csoda hát, ha eltulajdoníta
nak - mondja. 

- Azért mégis fel kellene vállalni 
ezt a kihívást - veszi át a szót G. -

csak hát ehhez bátorság kell, de leg
alábbis elszántság, hogy feladja a nyu
galmát az ember. 

Szokásával ellentétben S. most ud
variatlanul közbevág: 

- Nem csak ezen múlik a tisztesség. 
Egyáltalán, az ilyen és az ehhez hason
ló részjelenségek nem állhatnak össze 
az erdőgazdálkodás egészének kritiká
jává - mondja. 

- Na és mindennek a tetejébe, van 
aki azért a pénzért, amit én kapok, egy 
szalmaszálat sem tenne keresztbe -
közli higgadtan F., mintha a munkakö
ri leírásából idézne. 

Szóval itt tartunk. Hát hol a bátor
ság mostanában? Hol az erdészkurá
zsi? Csak összekacsintunk és mossuk 
kezeinket? Elgondolkodom: vajon 
mennyire terhel engem a felelősség, 
mennyi az én részem ebből? Aztán le
gyintek: a fenébe is, minek emésszem 
magamat, kész időpocsékolás, hiszen 
itt mindenki a helyén van, és nagyon 
jól elvagyunk magunkkal és egymás
sal. Arról nem is beszélve, hogy ünne
pi pillanatainkban egy emberként ellá
gyulunk a nagy-nagy erdőszeretettől... 

Hirtelen felocsúdok és körülnézek. 
Pár pillanatig jóleső nyugalom uralko
dik el rajtam, mert csupa bólogató fejet 
látok magam körül. Aztán csak hüm
mögök, restelkedek: a lelkiismerete
met nem tudom tartósan megnyugtatni. 

Hát így vagyok én ezzel az üggyel. 

Németország államszövetségi tulajdonban álló erdeit külön szerve
zet - a szövetségi erdészet - kezeli immár 40 éve. Különösen megnőtt 
ezek kiterjedése az újraegyesítéssel, ma kereken 400 000 ha-t tesz ki, 
és legnagyobb részt a véderő gyakorlóteréül szolgál. 
A gyakorlóterületek mintegy 40%-ban erdósültek. Az erdő a tényle
ges gyakorlótértől szigorúan elkülönített, és ezen átlagosan 1100 ha 
kiterjedésű erdészkerületek, 7000 ha-nyi erdőhivatalok gazdálkod
nak három erdőfelügyelóség ellenőrzése és a Szövetségi Pénzügyi-
gazgatóság irányítása alatt Bruttó költségvetési rendszerben gazdál
kodnak - költségeiket a pénzügyi igazgatóság fedezi és oda folynak 
bevételeik. A szervezet 650 erdészeti, 213 igazgatási alkalmazottat és 
1200 erdei munkást foglalkoztat A véderő igényeinek elsődlegessége 
mellett gazdálkodási főelvük a takarékosság és eredményeiket nézve 
nincs szégyenkezni valójuk a többi állami erdőgazdaságokkal szem
ben, sokkal hátrányosabb munkafeltételeik ellenére sem. 
Egyik különleges feladata ennek a szervezetnek még a víz- és a víziút 
védelem. Azonos mennyiségű üzemanyaggal egyazon árutömeg légi 
úton 6, úton 100, vasúton 300 és vizén 370 km-nyire szállítható. Ez 
alapozza a vízi közlekedés nagy mértékű elterjedését Németország
ban. A csatornák, zsilipek és egyéb berendezések vizének szélvédel
me megfelelő erdősávok, erdői oltok létesítését és állandó fenntartá
sát teszi szükségessé. Ezt is ez a szervezet látja el. 

(AFZ. 1993.20. Ref.: Jéróme R ) 
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A FÖLD- (ÉS VADÁSZ-) TÖRVÉNY ELÉ 
Törvényhozóinknak hamarosan ál

lást kell foglalniuk a vadászati jog kér
désében. Ehhez, olvashattunk egy 
hosszas előtanulmányt a Magyar Jog 
júliusi számában, dr. 'Zoltán Ödön tol
lából, a „Vadászati törvény elé" címen. 

A szerző hosszú oldalakon érvel a 
vadászati jog „államivá" minősítése, 
tehát a mostani helyzet fenntartása 
mellett. Szabadjon most a „másik ol
dal" érveit ismertetnem, melyek sze
rint nem ez az egyedül üdvözítő meg
oldás. Egyúttal rá kell mutatnom a 
szerző érvelésének a „gyenge" pontja
ira is. 

Érvei között szerepel a háború előtti 
rendszer, ilyenformán: „...a vadászati 
jogot a saját közigazgatási területükön 
az önkormányzatok értékesítik (hasz
nosítják), mint ahogy a községi va
dászterületeket illetően régen is történt 
ez a 200 holdnál kisebb földterületek 
vonatkozásában, és az ebből befolyt 
összeg az önkormányzatok saját bevé
tele." 

Itt az emlékei cserbenhagyták a 
szerzőt. Akkor a vadászati jog bizony 
a földtulajdonosé volt, csak éppen 
önálló vadászterületei nem engedett a 
törvény 200 hold alatt létesíteni. A ki
sebb birtokosoknak társulni kellett 
annyira, hogy együttes területük elérje 
ezt a határt. Az igaz, hogy a falusi gaz
dák általában a község egész területén 
társullak a vadászterület kialakítására, 
és a jegyzőre bízták a bérbeadás és az 
árverés lebonyolítását. Az is igaz, hogy 
a bérleti díj egy részét beadták a köz
ség közös kasszájába, de a másik ré
szét felosztották egymás között. Az te
hát, hogy az árverés színhelye a köz
ségháza volt, korántsem bizonyítja, 
hogy a vadászati jog az államé, netán 
a helyi önkormányzaté lett volna. 

Másik érve a szerzőnek, hogy a vad 
„... nemcsak az erdőben él ... a vad és 
az erdő ... között semmiféle szerves 
kapcsolat nincs, mint ahogy nincs a 
vad és a mezőgazdasági életközösség 
között sem. Ilyen körülmények között 
eleve elhibázott dolog volna a vadá
szat és a vadgazdálkodás kérdését ... 
az erdőtörvényben rendezni." Nos, ami 
a vadon élő állatok cs a természeti kör
nyezet egyéb elemcinek a kapcsolatát 
illeti, szerencsére ma már az általános 
iskolában tanítják, hogy az állatok a 
testüket a növényvilág fotoszintetizáló 
tevékenységének a közbejöttével tud

ják csak felépíteni. A szerző gondolat
menetét követve akár a legeltetési jo
got is „államinak" lehetne minősíteni. 
A szántóvetők műveljék csak szorgo
san a földjüket, és ha a legeltetési jo
got bérlő nekik netán kárt okoz, fogad
janak kárszakértőt, ügyvédet, fordulja
nak a bírósághoz. Alig hiszem, hogy a 
jogászok munkanélkülisége ellen így 
kellene küzdeni. Az sem kétséges, 
hogy a vadászok jogi erőfölénye miatt 
mi lenne a sorsa a gazdák kárigényé
nek. 

A földtulajdonos vadgazdálkodási 
jogát tehát már a földtörvényben ki 
kell mondani. Miről is szólna a föld
törvény, ha nem lehetne tudni, milyen 
gazdálkodási módra jogosult a tulajdo
nos, és mit sajátít ki tőle az „állam"? 
De ugyanígy, miről szólna az erdőtör
vény, ha nem az erdő összetevőiről; a 
termőföldről, az erdő növény- és állat
világáról, mely utóbbiba az állatvilág 
„vad"-nak nevezett része is beletarto
zik. És szólnia kell természetesen a tu
lajdonos, a gazdálkodó jogairól és 
azok korlátairól. 

Harmadik, figyelemreméltó érve a 
szerzőnek: „Sok igazság van abban a 
vélmeényben, amely szerint a mező-
és erdőgazdálkodók a tulajdonukban 
álló földekről már régen minden vadat 
kiirtottak volna, mert a vad károsítja a 
gazdálkodásukat...) 

Ellenvéleményem szerint ebben 
nem „sok igazság", hanem sok álnok
ság rejtezik. Egyrészt a földek gazdái 
semmivel sem állnak alacsonyabb er
kölcsi színvonalon a vadászoknál. Ők 
is tisztelik legalább annyira a törvényt, 
a rendeleteket, a vadászaü terveket, 
amelyek mind a vadállomány fenntar
tását szolgálják. Másrészt, a gazdasági 
megfontolásuk miatt pláne nem fogják 
kiirtani. A mai piacvesztéses időkben 

Az Erdészeti Lapok 
Szerkesztőségének 
új telefonszáma: 

201-7737. 

Ez egyben az OEE 
fax-száma is. 
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sok terület mezőgazdasági hasznosítá
sa válik gazdaságtalanná. Egyes terü
leteknek a vadgazdálkodás lehet a leg
jövedelmezőbb hasznosítási módja, a 
gazdáknak a vadászati turizmus lehet 
a legfőbb bevételi forrása. Az adóha
tóság pedig az adó mértékének a meg
szabásánál mérlegelheti az ilyen terü
let jövedelemtermelő képességét is -
hogy az államkassza is részesedjék be
lőle. 

A vad állami tulajdona mellem érve 
még a szerzőnek, hogy a vad „mozog", 
és a másféle szabályozás „...a vad vé
delmét meggyengítené." 

Nos, mióta a világ világ, a vad va
lójában gazdátlan jószág, „res nullius" 
volt is és lesz is. Az szerez rá tulaj
donjogot, aki jogszerűen elejti. A feke
te gólyára, a kökörcsinre és egyéb vé
dett élőlényre sincsen kimondva az ál
lami tulajdon, mégis meg lehet büntet
ni az elpusztítóját kemény százezer fo
rintokra. A vadnak, mint természeti ér
téknek a védelme tehát nincs összefüg
gésben azzal, hogy - egy fikciónak te
kinthető paragrafussal - állami tulaj
donnak van-e minősítve vagy sem. 

Úgy gondolom tehát, hogy törvény
hozásunknak a gazdasági élet minél 
kevesebb területét kell törvényekkel 
szabályozni. Amit lehet, rá kell bízni 
a gazdálkodóra: természetesen a ter
mészeti értékek megőrzésének a köte
lezettsége mellett. Maga dönthesse el, 
hogy az egyre nehezebben eladható 
birkát legelteü-e a területén, vagy a 
dús vadállományára hív-e keményva
lutával fizető vevőt. Ebben az esetben 
a „vadkár" fogalma fel sem merül. A 
vad által elfogyasztott növény, ter
mény a vadgazdálkodás költségeként 
jelentkezik a gazda számadásában. 
Másik esetben tűrnie kellene a terüle
tén egy másik szerv gazdálkodását, 
vadgazdálkodását, termeivényeinek a 
vad általi dézsmálását, a törvényho
zóknak pedig paragrafusok tucatjait 
gyártani a kettejük közötti érdekütkö
zés szabályozására - ha egyáltalán le
hetséges lenne minden felmerülő prob
lémára törvényt alkotni. 

A sokat emlegetett „Európához" va
ló visszatérés tehát mind a gazdasági 
élet szereplőinek, mind a jogalkotók
nak a dolgát nagyban egyszerűsítheü. 
Szabadjon tehát a fentieket a jogalko
tók szíves figyelmébe ajánlani. 

Reményfy László 
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Megalakult 
a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Kamara 

A kamara fogja össze a tág értelemben vett 
vadgazdálkodásban dolgozó mérnöki kart, 

- ezzel segítse elő, hogy a vadgazdálkodás 
teljes vertikumában a szakma szempontjai ér
vényesüljenek, 

- támogassa a fentieknek megfelelő jogalko
tói döntéshozatalt, szerezze meg és éljen a jog
szabálytervezetek észrevételezésének hatáskö
rével, 

- szakmailag alapozza meg az új típusú re
gionális vadgazdálkodási tervezést, 

- segítse elő, hogy a vadnak és élőhelyének viszonyát, 
az erdő-, mező- és vadgazdálkodás, illetve a termé
szetvédelem kérdéseit szigorúan szakmai és tudományos 
alapokon kezeljék, 

- biztosítson találkozási és tapasztalatszerzési fórumot a 
vadgazdálkodási szakembereknek, 

- biztosítsa, hogy a szakma alsó-, közép- és felsőfokon 
ökológiai szemléletű, kulturált és jól felkészült szakem
bereket képezzen, 

- észrevételezze a vadgazdálkodási alap- és alkalmazott 
kutatások témaköreit, azok koordinációját, 

- biztosítsa szakmai kiadványok megjelenését, tegyen ja
vaslatot szerzői, szakleklori és szakfordítói megbízásokra, 

- pártfogolja a szervezet esetleg munkanélkülivé váló 
tagjait. 

Az Alapszabálynak a kamara céljaira és feladataira vo
natkozó fejezetéből meghatározó jellegű gondolatok: „A 
Magyarországon állandóan lartózkodó, valamint a hazánkon 
rendszeresen átvonuló, illetve időszakosan megjelenő vadon 
élő állatok, de különösen a vadászható fajok és élőhelyük 
megóvása, javítása"; „Mindazon szakemberek tömörítése, 

akik szakmai tudásuk és emberi magatartásuk 
révén tenni tudnak és tenni akarnak a termé
szet-, vadvédelem és vadgazdálkodás érdeké
ben", valamint a vadgazdálkodási szakma ér
dekképviseletének felvállalása. 

A kamara felatatának tekinti továbbá, hogy 
propagandamunkát folytat annak érdekében, 
hogy elfogadtassa azt a nézetet, mely szerint a 
vadállomány elsősorban nem jövedelmet terme
lő kereskedelmi cikk, hanem a természet része, 
a levegővel, földdel, erdővel, védett növények

kel és állatokkal egyenértékű nemzeti örökség. 
A kamara tagjai a VVK tevékenységi körébe tartozó te

rületeken dolgozó felsőfokú végzettségű természetes szemé
lyek lehetnek, akik a kamara céljait elfogadják. A kamarai 
tagság konkrét feltételei: felsőfokú vadgazdálkodási képe
sítés (vadgazdálkodási szakmérnök, mezőgazdasági mér
nök, erdőmérnök, állatorvos, kivételesen jogász, vadgazdál
kodási üzemmérnök, MAVOSZ felsőfokú vadgazdálkodási 
tanfolyam): vadgazdálkodási munkakör (vagy ebből szár
mazó nyugdíjasság, illetve munkanélküliség), a kamara 
alapszabályának elfogadása, alapító tagság vagy belépés írá
sos szándéknyilatkozat alapján, legalább két ajánló tag tá
mogatásával. 

A közgyűlés megválasztotta a Vadvédelmi és Vadgazdál
kodási Kamara öttagú elnökségét is: Nagy István (elnök), 
dr. Bod Lajos, dr. Porubszky János (pénztáros), Csányi Sán
dor és ifj. Csonka Tibor személyében. 

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Kamara székhelye: 
1051 Budapest, Nádor u. 34. 

A Vadvédelmi és 
Vadgazdálkodási Kamara elnöksége 

PECHTOL ISTVÁN 

Mezőhegyesi vadászatok, 1946-1950 

Régóta érlelődött bennem a gon
dolat, hogy papírra vessem a háború 
utáni, az állami és pártvezetők ré
szére rendezett mezőhegyesi vadá
szatokat. Az eseményeket talán érde
mes megörökíteni az utókor számá
ra, mert a korra jellemzőek. 

A mezőhegyesi Állami Gazdaság 
területe 30 ezer kat. hold volt, mintegy 
3 ezer kat. hold erdővel. Ez egyúttal a 
vadászterületet is jelentelte, s az állami 
gazdaság kezelésébe tartozott. Az er
dőhivatal, később erdőgondnokság, 
kettős volt Az egyik a MÁLLERD-
hez (Magyar Állami Erdők Üzemi 
Központja), a másik rész a vadászattal 
együtt az állami gazdasághoz tartozott. 

I. rész 
A 30 ezer kat. hold vadászterületen 

apróvad (fácán, nyúl, kevés fogoly), 
egynéhány őz, s mint ilyen helyen el-
maradhatatlanul, több-kevesebb róka 
volt. 

Régi időkből adódott hogy a majo
rokat számozlak és ezt a számot visel
ték a közelükben lévő erdők is. (6-os, 
35-ös, 41 -es, 58-as stb. erdő). Az erdők 
általában négyszög alakúak, hosszá-
ban-keresztben nyiladékokkal osztot
tak, így erdei hajtásokra kiválóan al
kalmasak voltak. A fácán az erdőből 
nem nagyon tudott elmenekülni, a nyi
ladékokra merőlegesen még egyszer 
meghajtottuk ugyanazokat a területe
ket. 

Az egyes lőállásokat számozott ka
rókkal jelöltük. Minden vendég kapott 
egy kartonlapot, amelyről leolvashatta, 
hogy az egyes hajtásokban melyik lő
állást kell elfoglalnia. Az egyik er
dőből a másikba általában lovasfogat
tal, hintón mentek át a vendégek, a sort 
rendszerint egy könnyű, lőcsös vadász
kocsival vezettem. Nagyon sajnálom, 
hogy nem készítettem pontos feljegy
zéseket a résztvevőkről, időpontokról, 
eredményekről, ellátásról, elhasznált 
töltényekről, stb. Egy alkalomra jól 
emlékszem, közel ezer darab töl
tényt lőttek ki és 39 vadat ejtettek el. 
A költségeket az állami gazdaság vi
selte. 
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Kezdetben az étkezésről az állami 

gazdaság apparátusa gondoskodott 
azokkal a személyekkel, akik a koráb
bi, Horthy-időben is tették ezt. A haj
tók részére is főztek, gulyáslevest kap
tak. Később - feltűnt, de akkor okát 
nem kerestem - minden élelmet, még 
a szódavizet is a vendégek hozták ma
gukkal. Csak jóval később jöttem rá, 
hogy a vendégek félhettek elfogyasz
tani a helyben főzött ebédet, vacsorát, 
a felszolgált italt. Ez a szokás a két 
nagy párt egyesülése idején kezdődött. 
Ezzel egyidejűleg a hajtók is elestek a 
szokásos gulyástól. A vendégek szinte 
kivétel nélkü lminden alkalommal há
lókocsis különvonaton érkeztek, általá
ban hajnalban. A különvonatot a vasút 
egy mellékvágányra állította. Kétnapos 
vadászat esetén a különvonat hálóko
csija volt a szálláshely. Innét indultunk 
az állami gazdaság eszközcin - lovas
fogaton, kezdetben kisvasúton - a 
helyszínre, az erdőbe. Az emlékeze
temben jól megmaradt néhány vadá
szat eseménye - nem idősorrendben. 

Az első, amelyet nekem kellett szer
veznem, 1946 őszén volt. A külön

vonat mellől kisvasúton mentünk a 73-
as major melletti Rajta-erdőbe. Akkor 
még lovas fogat ilyen célra nem volt, 
a lovakat a háború folyamán külföldre 
hajtották s még nem hozták vissza. A 
vendégek szinte halomba rakva, sok 
vadászfegyvert hoztak magukkal, ame
lyeket régebbi gazdáiktól kobozhattak 
el. Volt, aki ott a helyszínen választotta 
ki magának az általa gondolt legmeg
felelőbbet. Az egyikük browningot vá
lasztott magának, de nem tudta hogyan 
kell kezelni. Meglepődtem, amikor fel
kértek, hogy mulassam meg. Nekem 
sem volt módomban ilyennel gyakor
latot szerezni, csupán tanulmányaimra 
voltam utalva. Megkönnyebbültem, 
amikor a fegyvert kézbe véve sikerült 
működésbe hoznom. Kívánság volt 
még az, hogy én kísérjem az elvtársat, 
segítsek, ha probléma adódna. A 73-as 
major melletti 2-3 éves akác sarjerdőt 
hajtottuk elsőnek. A vadász, mögött áll
tam. Amint a hajtók elindultak, egy 
nagy csapat veréb röppent föl a sarjak
ról. Az elvtárs hátra fordult, mondott 
valamit, de nem értettem. Kis idő múl
va újabb verébcsapat röppent - közben 
jó néhány fácánnak sikerült elmene
külnie - , az elvtárs újból megszólalt, 
mondta: „de milyen szépek ezek a fog
lyok". Sajnáltam, hogy nem lövettem 
közéjük, hogy vitt volna haza néhány 
darabot, föltéve, ha egyáltalán eltalálta 
volna. 

Amikor Tildy Zoltán volt a köz
társasági elnök, kétnapos vadászatra 
jöttek a vendégek. Még nem volt kö
telező az elvtárs megszólítás, a „sza
badság" köszöntés. Az első napon er
dőről erdőre haladva hajtottunk, a 
gyorsabb bonyolítás érdekében két 
hajtócsoporttal. A második napra ere
detileg stráfhajtást terveztünk nyúlra. 
Az első nap este a rangosabb és idő
sebb vendégek kérésére a programot 
meg kellett változtatni. Hat személy 
(Tildy Zoltán köztársasági elnök, ifj. 
Tildy Zoltán, a MALLERT ügyvezető 
igazgatója, Rákosi Mátyás miniszterel
nök-helyettes, Farkas M. képviselő, 
Papp-Kökényesdi testőrtábornok és 
még valaki) részére erdei hajtásokat 
szerveztünk fácánra, hogy ne kelljen 
sokat gyalogolniuk. A töbiek stráfhaj-
tásba mentek nyúlra vadászni. Az első 
napon már kezdett alkonyodni, amikor 
a befejezéskor Rákosi Mátyás kezében 
véleüenül elsült a fegyver. A sörét az 
álldogáló emberek között a födlbe fú
ródott. Szerencsére baleset nem tör
tént. Másnap Papp-Kökényesdi testőr
tábornok, akinek az volt a feladata, 
hogy a köztársasági elnököt kísérje, 
félrehívott és a fegyver véletlen elsü
lésére hivatkozva bizalmasan arra kért, 
hogy Tildy Zoltánt és Rákosi Mátyást 
ne állítsam egymás mellé. Történel
münk során már történt baleset vadá
szaton hazánkban, mondotta. Ismere
tes, hogy ha a hajtók U alakban halad
nak, a középső lőállások előtt repül 
több fácán. Arra nem sok lehetőség 
adódott, hogy Rákosit a középső állá
sok valamelyikére állítsam. Az utolsó 
hajtások egyikén is szélső helyen állt, 
a 35-ös erdőnek azon a szélén, ahol a 
közelben egy csenderes volt. A fácá
nok szívesen repültek oda. Az egyik 
vadőr (Mengyán György) ezen az. ol
dalon kísérte a hajtókát. A hajtás befe
jezésekor igyekeztem a szélre. Amint 
összetalálkoztunk, Rákosi megszólalt 
és mondta nekem, hogy most már őt 
is állítsam valami jobb helyre - közép
re - , ahol több a fácán. Ezt Mengyán 
György vadőr is hallotta, aki látta, 
hogy mennyi fácán repült el azon az 
oldalon. Nem volt rest helyettem vála
szolni: dehogynem, van itt fácán mi
niszterelnök-helyettes úr, csak tudni 
kell lőni. Rákosi kissé meghökkent, és 
mentegetőzve válaszolt, hogy ő nem 
úgy nőtt fel, mint a grófok, a nagyu
rak, s most tanul vadászni, lőni. Lát
hatóan nem sértődött meg. 

Nagy Ferenc miniszterelnöksége 
alatt történt: a 6-os erdőben fácánhaj
tás volt. Nagy Ferenc és Rákosi Má

tyás szomszédos lőállásban álltak. Úgy 
adódott, hogy Rákosi mögé kerültem, 
jobbra volt Nagy Ferenc. Sok fácán re
pült a hajtásban. Nagy Ferenc duplá
zására a két lőállás közé már esett a 
fácán - sajnos tyúk - , közben Rákosi 
is tüzelt automata ötlövetű fegyverével 
- ilyennel szeretett vadászni. Rákosi 
otthagyva helyét, ment a fácántyúkért 
és a lába elé tette. Azt gondolhatta, 
hogy ez már biztos. Kísérletet tettem, 
hogy visszajuttassam jogos helyére, de 
Nagy Ferenc intésére leálltam. Időköz
ben tucatnyi fácán repült el. 

Ehhez az esethez tartozik, hogy egy 
későbbi vadászat vacsoráján (akkor 
Nagy Ferenc már elmenekült, helye
sebben hagyták elmenekülni és Ame
rikában élt), Rákosi magyarul beszélte 
el a külföldi vendégeknek - közülük 
sokan értettek és beszéltek magyarul, 
akikre emlékszem: a szovjet hadsereg 
budapesti főparancsnoka, Jugoszlávia 
budapesti nagykövete (Mrázovits), akit 
később a Rajk-perbe belekevertek, Ro
mánia kommunista pártjának főtitkára 
(Luca elvtárs) és még sokan mások - , 
hogy képzeljétek, ez a semmiházi 
Nagy Ferenc azt híreszteli rólam Ame
rikában, hogy elvettem és elvittem el
őle az általa lelőtt fácánt? A vacsorán 
az asztal végén ültem, ugyanazon az 
oldalon, ahol Rákosi is ült. Beszéd 
közben fejét jobbra-balra forgatva ke
resett, hogy nyilatkozzam igaza mel
lett. Alig tudtam a széken annyira hátra 
húzódni, hogy meg ne lásson, észre ne 
vegyen. Nagyon kínos lett volna meg
szólalnom az igazság mellett. 

Nagy Ferenc miniszterelnökhöz 
kapcsolódik egy gazdatiszt (Jármai 
Géza) által feltett kérdésre adott vála
sza. A kérdés: „A magyar kormány mi
ért járul hozzá ahhoz, hogy Duna-
csunyt, Horvátjárfalut és Oroszvárt 
Csehszlovákiához csatolják? Miért en
gedik tovább csonkítani csonka hazán
kat?" - Engemet annyiban érintett kö
zelebbről a kérdés, mert akkor szüleim 
Oroszvárott laktak. A válasz: „Tudo
másul kell vennünk, hogy Kárpátalja 
szovjet részről történt bekebelezésével 
közveüen szomszédságba kerültünk a 
természeti kincsekben gazdag nagyha
talomnak, a Szovjetuniónak. Nincs ér
telme ellenkezni, és csak javunkat 
szolgálhatja, ha igyekszünk jószom
szédi kapcsolatot kialakítani a Szovjet
unióval. Ellenkezéssel helyzetünkön 
csak ronthatunk." 

Sajnos ma már köztudott, hogy 
helyzetünkön így is csak rontottunk. 

(Folytatjuk) 



VADGAZDÁLKODÁS - VADÁSZAT 

Erdész-vadász találkozó Valkón 
Az „Országos Vadásznap" alkalmá

ból a gödöllői Hubertus vadásznapi 
rendezvény sorozata keretében erdész
vadász találkozóra került sor a Pilisi 
Állami Parkerdőgazdaság valkói erdé
szete területén. 

A találkozót a Pest megyei FM 
Földművelésügyi Hivatala és a Vadá
szok és Természetvédők Közép-Ma
gyarországi Szövetsége kezdeményez
te a Parkerdőgazdaság támogatásával. 

A rendezvény a hangulatos Szépju
harfa tisztáson történt, részt vettek az 
FM Vadászati és Halászati Önálló Osz
tály képviselői, Pest megye területén 
működő erdészeti szervek vezetői, a 
KTM Budapesti Természetvédelmi 
Felügyelőség képviselői és az érintett 
vadásztársaságok elnökei, vadászmes
terei. 

Rácz Gábor, a VTKMSZ elnöke be
vezetőjében rámutatott az utóbbi évek
ben az ágazatok közötti ellentétek ki
alakulásának főbb okaira, az erdőgaz
dálkodókra a piaci viszonyok miatt rá
juk kényszerített kemény lépések meg
tételére az erdei vadkár megtérítésére 
vonatkozóan. A váratlan intézkedések, 
a hirtelen megemelt lelövési tervek bi
zonytalanságot idéztek elő a vadgaz
dálkodók körében, amelyek előbb-
utóbb szakszerűtlen munka végzésé
hez vezetnek. 

Benczédy Ferenc az FM részéről 
taglalta az embernek a vaddal és a va
dászattal való kapcsolatát, a társada
lom részéről támasztott igényt, köz
hangulatot formáló szerepét. A fő el
lentétet az ágazatok között az erdei 
vadkárosítás okozza, mindkét fél szá
mára megnyugtatóan szakmai alapokra 
kell helyezni a fenntartható nagy vadál
lomány mennyiségét és az állomány
szabályozást. Tárgyilagosságra kell tö
rekedni, az érdekvédelmi szemponto
kat is figyelembe véve. 

Pintér István FM főmunkatárs rövi
den ismertette az elmúlt évüzedekben 
a vadállományban bekövetkezett vál
tozásokat, a szarvas és vaddisznó túl-
szaporodásának okait, amelyek az 
1990-es évek elején már éles ellentétet 
váltottak ki az erdő- és vadgazdálko-
dókközött. 

A természetvédelmet képviselők 
felhívták a figyelmet a védett állatok 
és természeti értékek fokozottabb vé
delmére, szorosabb együttműködés 
szükséges a gyakorlatban, nem elég 

csak szólamokban hirdetni a vadászok 
és erdészek természetvédelmi szerepét. 

Dr. Hönich Miklós a Parkerdőgaz
daság részéről megerősítette, hogy he
lyére kell tenni az erdő és vadgazdál
kodás szerepét, szakmai követelmé
nyeknek eleget téve fontos, hogy 
ésszerű gazdálkodással eredmény is 
szülessen. 

Kemenes Miklós a börzsönyi vadá
szok nevében hangsúlyozta, hogy nap
jainkban igen fontos az ágazatoknak 
az összefogása annak érdekében, hogy 
értékeinket megóvjuk és átmentsük a 
következő generációk számára. Meg
felelő együttműködéssel, érdekek 
egyeztetésével a jelenlegi bizonytalan
ság feloldható. Foglalkozni kell a va
dászok érdekképviseletének megerősí
tésével, a társadalmi munkát célratö
rőbben kell végezni. 

Dr. Várhelyi Péter, a Kisinóci Vt. 
elnöke az erdész-vadász kapcsolatot 
tárgyilagos alapokra, kölcsönös biza
lomra építve képzeli el. A vadkárosítás 
megelőzése érdekében épített kerítések 
nem oldják meg a problémát. Hangsú
lyozta, hogy az egy csónakban ülők
nek egyformán kell evezni, hogy célba 
érjenek. 

A jelenlévők a jövőre vonatkozóan 
az erdész-vadász együttműködés érde
kében elvégzendő feladatokat az aláb
biak szerint határozták meg: 

- az erdészet a vadgazdálkodó szá
mára adjon tájékoztatást a legfonto
sabb erdőgazdálkodási munkálatokról 
- kiemelve a vadkárosításnak kitett er
dőrészleteket; 

- javaslatot tesznek a leghatásosabb 
megelőző védekezési módszerek alkal
mazására a vadgazdálkodási üzemterv
ben rögzített irányelvek szerint; 

- vadvédelmi rendeltetésű erdők, 
tisztások, nyiladékok hasznosítására, 

- az erdőművelés és termé
szetvédelmi érdekek figyelembe vétele 
mellett - természetes tápanyagforrá
sok, zöld rágó felületek kialakítására; 

- reális vadeltartóképesség megha
tározására. 

A bérlő vadásztársaságok a fentiek 
szerint figyelembe veszik az erdőgaz
dálkodás és a természetvédelem érde
keit, a „Házi Szabályzatban" rögzítik 
az elvégzendő feladatokat - elsősorban 
a vadkárosítások csökkentése érdeké
ben. Az állománybecslést és a lelövési 
tervet együtt végzik az erdőfelügyelő
ség bevonásával. Az összefüggő erdő
tömbökben gazdálkodók létrehozzák a 
táji vadgazdálkodást a korszerű gaz
dálkodás megteremtése érdekében. 

A résztvevők a találkozót hasznos
nak vélték és úgy határoztak, hogy a 
párbeszédet folytatják az együttműkö
dés szellemében. 

Köveskuti György 

Milyen kapcsolata van a vadászattál 
Szent Hubertusnak? 

Szent Hubertus a VII. 
században született 
előkelő nemesi család
ban. A család átlagon 
felüli jómódban élt, 
ezért az ifjú rendkívül 
dorbézoló, kicsapongó 
életet engedett meg 
magának. Széles kör
ben ismert, nagy mula
tó és tréfamester volt. 
A korabeli írások sze
rint egy nagypénteki 
vadászaton - ami a be
csületes keresztény családoknál gyász
nap - olyan szarvasbika fúnt fel neki, 
amelyik agancsai között a kínhalált 
szenvedett Krisztus keresztjét viselte. 
A látomás olyan nagy hatással volt rá, 
hogy léhaságaival felhagyva a további-

okban csak a hitének 
élt. Felesége halála 
után felvette a papi 
szentséget, és egészen 
a püspöki rangig ha
ladt. 
Számos pogány nép
csoport megtérítése az 
ő munkájának az ered
ménye. Igen nagy köz
tiszteletnek örvendve 
hunyt el 727-ben. Té
rítő munkája Pipin 
uralkodásának idejére 

esik, a legendáját is az egyik udvari toll
forgató jegyezte le. 
A vadászok védőszentje, ünnepnapja: 
november 3. 
(Veszettség ellen is kérik a közbenjárá
sát.) 



Erdőbirtokosok szövetkezete 
Abádszalók 

Fényes Elek 1851-ben meg
jelent „Magyarország geogra-
phiai szótára" a hajdani Abád 
és Tisza-Szalókról szóló leírá
sában a következőket olvashat
juk: „...határa szántó, közlege
lő, rét, szőlő, belső telkek, Ti
sza folyása... erdő semmi..." 

Fentieket olvasva megért
hetnénk a földrajztudós megle
petését, ha erdőbirtokosok szö
vetkezetének megalakulásáról 
értesülne. Pedig tény és való, 
hogy Abádszalókon már műkö
dik mintegy 100(1 ha erdővel és 
400 ha szántóval gazdálkodó, 
jelenleg 1281 tulajdonossal az 
erdőbirtokosok szövetkezete. 

Répászki Miklós elnököt 
faggatom, hogy tájékoztassa az 
ovlasókat a szövetkezet meg
alakulásának körülményeiről, 
az erdőgazdálkodás manapság 
még szokaüan szervezeti for
májáról. 

- Nincs ebben semmi külö
nös. Itt élek, erdész vagyok, te
hát ebből kell megélnem. A 
kérdés csak az volt, hogy a po
litikai változásokkal járó gaz
dasági átalakulás folyamatában 
melyik utat választom válaszol
ta az elnök. - Várok a törvény
hozás minden részletre kiterje
dő eligazítására, vagy az. alap
törvények adta lehetőséggel él
ve magunk keressük a kibonta
kozást, a mindennapi megélhe
tés lehetőségét. Az már a rend
szerváltás kezdeten látható 
volt, hogy a tendencia nem az 
állami szerveződések irányába 
hoz változást. Különösen nem az elaprózott erdőterületekkel 
rendelkező tájak, községek életében. Mint volt erdészeti 
ágazatvezető választhattam tehát, hogy az erdőkkel kapcso
latos politikai és jogi döntések letisztulásával - ami évekig 
is eltarthat - hozzuk meg a helyi erdőkkel kapcsolatos kez
deményezésünket, vagy az érvényben lévő jogszabályok ad
ta lehetőségekkel élve elébe megyünk a folyamatoknak. 
Mint erdész természetesen minden lehetőség elemzésénél 
az erdő érdekeit - hiszen a tartamos erdőgazdálkodás az 
erdész hosszú távú érdeke is - tartottam szem előtt. De ez 
volt a kérdés könnyebbik fele. A nehezebb az, hogy hogyan 
értessem meg a különböző értékű erdőállományokkal ren
delkező új erdőtulajdonosokkal, hogy az érdekek hosszú tá-
vúak és közösek is egyben. 

Tulajdonképpen egyetlen biz
tos kiindulási pont volt: a szö
vetkezeti törvény. De semmikép
pen nem lett volna jó, ha a be
lépő mondjuk behoz a szövetke
zetbe pár hektár fiatalost, felne
velteti a közösséggel, majd ti
zenöt év múlva törvényesen ki
lép s viszi a véghasználattá érett 
erdőt. 

Össze kellett hangolni a kü
lönböző jogcímű erdőtulajdo
nosok érdekeit. Mert volt aki 
tsz-tagi jogon a földalapból ka
pott, volt aki mint volt erdőtu
lajdonos a részarány tulajdonú 
földalapból, és volt aki a kár-
póüás jogán licitált erdőterület
re. 

A tagi földalapból juttatott er
dő csak Aranykorona szerint lett 
kimutatva, konkrét területi kije
lölés nélkül. A kárpótlással szer
zett erdőterület viszont helyrajzi 
számhoz kötődött, és itt eltérő 
erdőértékek jelentek meg. 

A feladat az volt, hogy a szél
sőséges értékű erdők tulajdono
sainak jogait összehangoljuk és 
azt az alapszabályban rögzítsük. 
Például a licitálással szerzett 15 
éves nyáras és a tagi földalapból 
járó 3 éves egyéb kemény lom
belegyes sziki tölgyes erdőérté
kek átlaga aranykorona-értékhez 
viszonyuljon. Erdőterülettel lé
pett be minden tag és nem faál
lományértékkel. 

Az erdőbirtokossági tagok er
deinek bejegyzése a földhivatal
nál úgy történt, hogy a bármely 
jogcímen kapott (szerzett) erdő

területet mint részarányt jegyezték be. így valamennyi er
dőrészletben szakszerű gazdálkodás folytatható. De van 
olyan tag is, aki szátóterülettel lépett be, amit remélhetően 
mielőbb erdősíteni tudunk. 

Minden erdőrészletnek jelenleg 1281 tulajdonosa van, le
gyen az az Abádszalók 24/B 0,9 ha vagy a 18/C 34,9 ha. 
Ez a biztosítéka annak, hogy az erdőbirtokosok szövetke
zete kiegyensúlyozottan, valamennyi tag valamennyi erdő
részlet felé érzett felelősséggel gazdálkodjon. A tulajdonos 
szemszögéből döntő, hogy a részarányában lévő értékesebb 
gazdálkodás hasznot hozó lesz, a gyengébb erdőterületen 
pedig olyan gazdálkodást folytat - vadgazdálkodás, közjó
léti szolgáltatás 
megoldani. 

amit egyénileg a tulajdonos nem tudna 



Részlet az. Alapszabályból: 

I. 
Altalános rendelkezések 

Az „Erdőbirtokosok" Szövetkezete az 1992. évi I. tör
vény alapján 1992. október 15-én, 3/1992. (X.15.) számú 
határozatával a tagjegyzékben felsorolt tagokkal alakult 
meg és közgyűlése megalkotta a szövetkezet jelen 

ALAPSZABÁLY-át 
Az alapszabály rendelkezései valamennyi szövetkezeti 

tagra, alkalmazottra kötelezők. Azzal ellentétes belső sza
bályi rendelkezések, valamint tisztségviselői vagy testületi 
intézkedések, utasítások semmisek. 

A szövetkezet célja: 
Tevékenységével segítse az erdőbirtokosok tulajdonában 

lévő erdő fenntartását, az. erdővagyon gyarapítását és a tag
ság anyagi jólétének növelését. 

(A törvény utalásait úgy kellett kezelni, hogy a működő
képességet a lehető legjobban biztosítsa, minden apró rész
letében vállalni bizonyos szakmai garanciákat - olyanokat 
is, amit a törvény konkrétan nem írt elő.) 

A szövetkezet tevékenységi köre: 
A szövetkezet alaptevékenysége 
Erdőgazdálkodás 
Erdőgazdálkodási szolgáltatás 
Kiegészítő tevékenység 
Növénytermelés 
Növénytermelési kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 
Vadgazdálkodás, szolgáltatás 
Fűrészárugyártás 
Csomagoló és tároló fatermékek gyártása 
Épületfenntartás és -korszerűsítés 
Mezőgazdasági termék nagykereskedelem 
Tüzelő- és építőanyag nagykereskedelem 
Közvetítő nagykereskedelem 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem 
Közúti teherszállítás 
Raktározás és tárolás 
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
Mezőgazdasági gépek, berendezések kölcsönzése 

A TAGSÁGI VISZONY 
A szövetkezet tagja lehet minden 14. életévét betöltött 

személy, valamint jogi személy, ha 
- vagyoni hozzájárulást teljesít, 
- az alapszabályt és más belső önkormányzati szabályzat 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, 
- befizeti a részjegy összegét. 
A tagfelvételről az igazgatóság dönt, az írásbeli felvételi 

kérelem benyújtását követő ülésen. Elutasító döntés ellen a 
közgyűléshez lehet fordulni. 

A tagsági viszony - eltérő megállapodás hiányában - a 
felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visz-
szamenő hatállyal jön létre akkor, amikor a tag a részjegy 
összegét befizette. 

A tagok alapvető jogai és kötelezettségei: 
A tag alapvető joga, hogy: 
- részt vegyen a szövetkezet tevékenységében és sze

mélyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és 
egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálko
dás eredményéből, 

- igénybe vegyen a szövetkezet által tagok részére rend
szeresített szolgáltatásokat és élvezze a szövetkezés egyéb 
előnyeit, 

- tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a köz
gyűlésen, 

- tisztséget viseljen a szövetkezetben, jogi személy tag 
képviselőjét ez a jog nem illeti meg, 

- a szövetkezet tisztségviselőitől és vezetőitől felvilágo
sítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely kérdésben. 

A tagsági viszonyon alapuló szervezeti jogok és a sze
mélyes közreműködéssel összefüggő jogok a vagyoni szol
gáltatás mértékétől függetlenül egyenlőek. 

A tag alapvető kötelezettsége, hogy: 
- teljesítse a vagyoni hozzájárulást és vállalásainak meg

felelően részt vegyen a szövetkezet és önkormányzati szer
veinek munkájában, 

- a szövetkezet vagyonát, különösen erdőterületét, annak 
faállományát gondosan kezelje és védje, 

- a szövetkezet alapszabályát és belső önkormányzati 
szabályzatainak rendelkezéseit betartsa. 

A tagok jogait és kötelezettségeit részletesen az alapsza
bály és más önkormányzati szabályzatok, valamint a szö
vetkezettel kötött tagsági megállapodások határozzák meg. 

A tagsági viszony megszűnése 
A tagsági viszony megszűnik, ha: 
- a tag meghal, 
- jogi személy tag esetén, ha az jogutód nélkül szűnik 

meg, 
- kilépéssel, 
- kizárással, 
- a szövetkezet gazdasági társasággá alakul át, 
- a szövetkezet jogutód nélkül szűnik meg. 
A tagok egyéni gazdálkodása 
A tagok egyéni gazdaság fenntartására jogosultak a szö

vetkezetben vállalt munkavégzés maradéktalan teljesítése 
mellett, a terhek teljes egészében történő vállalásával. 

A tagok az együttműködés keretében egyéni gazdaságban 
megtermelt termékeket a szövetkezetnek, vagy azon keresz
tül más vevő felé értékesítik. 

SZAKMAI 
NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A tartamos erdőgazdálkodás, a beszámolási kötelezettség 
érdekében a szövetkezet köteles: 

- erdészeti (vadgazdálkodási) üzemterveket, táblatörzs
könyveket vezetni, 

- az erdősítésekről pénzügyi, 
- a természetvédelmi területekről, 
- a szövetkezeti tagokról és részarányukról nyilvántartást 

vezetni. 
o o o 

Az erdőgazdálkodás alaptevékenységeiből itt nem lehet 
megélni. De meg kell termelni az elnök, a kerületvezető 
erdész, a szolgáltatási vezető, a hat állandó erdőművelő és 
négy fakitermelő javadalmazását. A kezdeti lépéseken túl 
vagyunk, de van még bőven teendő. Rendezni kellene a 
viszonyunkat az állami erdőgazdasággal. 

Az az érzésem, hogy a magánerdőt-ulajdonosokat nem 
nézik jó szemmel. Pedig nem lehet nemlétezőknek tekinteni 
minket. Sokkal többre mennénk, ha tisztáznánk, egyeztet
nénk és együttműködnénk. Mert megoldatlan a síkvidéki 
szórvány állami erdőterületek kérdése is. 



A beszélgetés közben meg
érkezett Horváth Ferencné er
dőfelügyelő, aki ez utóbbi 
megjegyzést kiegészítette az
zal, hogy sok-sok ilyen erdő
birtokosokból álló szervező
dést kíván felügyelő kollégái
nak, mert a szakmai elvárások 
nagyon könnyen nyomon kö
vethetők, hiszen valamennyi 
környékbéli erdőtulajdonos 
bármilyen jogcímen jutott is 
erdőhöz, már az erdőbirtokos
ság tagja. 

Abádszalók mindig híres 
volt vadászkörökben. Az or
szágban szinte egyedülálló 
apróvadállományt az. elmúlt 
évtizedekben kiegészíti az őz 
és vaddisznó vadászati lehető
sége. De mint mindenhol, itt is 
meg kelleti oldani, hogy a két ágazat békésen, egymást ki
egészítve működjön. Ezt el is érték, mivel a vadkárt köl
csönös költségvállalással rendezik. A vad szempontjából fo
tós erdősítéseket közös költséggel telepítik. Bizton állítom 
- mondja Répászki Miklós, hogy bármilyen erdő, illetve va
dászati, vagy természetvédelmi törvényt hoz a jövő, a mi 
kapcsolatunkat nem fogja megzavarni. 

Az idei vadásznapon egészen kiemelkedőt nyújtott a kör
nyék erdész-vadász közössége. Miközben az elnök végig-

A vadászat jogát új törvény június 1-től 
visszaadja a terület tulajdonosának Csehor
szágban. A vadászterületek alsó határát a tör
vény 500 ha-ban szabja meg. Ennél kisebb bir
tokosok társulhatnak, nagyobb birtokosok leg
alább ekkora területet saját használatukban 
tarthatnak. Az állami erdőkben összesen 1250 
vadászterület nagyrészt árverésen kerül bér
beadásra, csak kisebb rész marad házi kezelés
ben. Szeptemberig 3000 jelentkező 1000 va
dászterületre pályázott A jelentkezők között 
voltak vadásztársaságok, fizikai és jogi szemé
lyek. Annak ellenére, hogy az állami területek 
bére magas, a kínálatok egyes esetekben an
nak háromszorosát is kiteszik. A bérösszeg 
egyelőre 75 Kcs/ha az eddigi 0,30 Kcs/ha-ral 
szemben. 

(ÖFZ1993.10. Ref.: Jéröme R.) 

vezet a vadásznapra készített 
kiállításon, elmondta, hogy a 
helybéli általános iskola peda
gógusa, Pacsai Norbert tanár 
úr oly ragyogóan felkészítette 
a tanulókat a vetélkedőre, 
hogy még a hivatásos vadá
szokat is lepipálták. Nagyon 
fontos, hogy a gyermekek már 
elemista koruktól megismer
jék a természetet saját környe
zetükben, hiszen saját jövőjü
ket alakíthatják. Mint leendő 
erdőtulajdonosokkal nyilván 
már sokkal könnyebb lesz 
szót érteni. 

A változatos, és bizonyára 
valamennyi résztvevő tanuló
nak emlékezetes vetélkedő 
feladatai egyaránt próbára tet
ték a szellemet, a fizikai erőt, 

a közösségi érzés. Mert volt szellemi vetélkedő, szavaló-, 
vagy prózamondó verseny, kerékpártúra, tájfutó verseny és 
kispuskalövészet. Csak ajánlani tudom, hogy ha valaki 
Abádszalókon jár tárgyalni erdőszövetkezet ügyében Ré
pászki Miklóssal, keresse fel Pacsai tanár urat, s biztos va
gyok benne, hogy hasznos tanácsokat fog kapni az erdész, 
a természetvédő, a vadász tárgyilagos társadalmi megítélé
sének előmozdításához szükséges tennivalókról. 

Pápai Gábor 

Családi, baráti és munkatársi körben, a mátrai Nyirjes-
pusztán köszöntöttük dr. Szőnyi Lászlót 72. szüle

tésnapján. Ennek az alkalomnak az is időszerűséget adott, 
hogy 25 évvel ezelőtt kezdte el mun
kásságának nagy alkotását a IUFRO 
nemzetközi lucfenyő származási kísér
letét. 

1968-ban az ERTI osztályvezetője
ként, széles körű nemzetközi kapcso
latai révén és szívós, kitartó munkája 
nyomán sikerült megvalósítania a kí
sérletet. Európa fenyőzónáiból, 1100 származási helyről 
gyűjtött magból Hamburg mellett 4 évig nevelték a cseme
téket. Ezek kerültek a nyirjesi tizenegy darab 1 ha-os par
cellába, egy letermelt rontott erdő helyére. Ez lett Európá
ban a legnagyobb, a legteljesebb kísérleti terület. E nagy
méretű munkát Laci bácsi szervezte, fogta össze az Újvári 
házaspár segítségével. A százas nagyságrendű kutató és 
munkás csapat összehangolt tevékenységének eredménye 
nemcsak az erdészeti kutatásban, de a gyakorlati erdőgaz
dálkodásban is nagyra értékelhető. A korábbi években az 
erdésztechnikus jelöltek, az erdőmérnök-hallgatók tanul
mányútjaikon megcsodálták, magukba szívhatták a kutatás 
és a gyakorlat remek ötvözetét. 

E „fenyvessé sűrűsödő" ültetvény méltó helyet nyújtott 
a köszöntéshez. A lucok között sétálva régi emlékek eleve
nedlek meg, még könnyet is csaltak a szemünkbe. 

Ez a nap követendő példája lehetne a közös munka ér
tékelésének, az összefogás eredményének és egymás meg
becsülésének. 

Születésnap... 

Nyírjesből Rudolf-tanyára is elmentünk, ahol meghatot
tan álltunk az erdészház falán elhelyezett emléktábla előtt. 
Barátai és tisztelői id. Zádor Oszkár képmását vésették kő

be, jeléül az elődök becsülésének. 
A szülelésnap kapcsán el kell 

mondanom még néhány dolgot 
Laci bácsi egyesületünkért végzett 
tevékenységéből. Tolmácsként, 
szakvezetőként járja az országot a 
hazánkba látogató külföldi csopor
tokkal. 

Erdőgazdálkodásunk gondjait eredményeit mutatja be, 
nagy szakmai tudással, szeretettel, odaadással, egyedülálló 
zamattal, fáradhatatlan energiával. 

Legutóbb a kaposvári Vándorgyűlésen a görög szinkron
tolmácsolásával azokat is ámulatba ejtette, akik ismerték né
met angol, orosz, francia nyelvtudását. Különleges élmény 
vele együtt részt venni külföldi tanulmányutakon. Itthoni és 
külföldi csoportvezetéseit hazánk és Európa országai törté
nelmének, kultúrájának és emberi értékeinek bemutatása 
színesíti. Mindig, mindenütt hangsúlyozza hazánk rangját, 
eredményeit: 

„Afí Európában vagyunk, nem kell odamennünk." Szőnyi 
Laci bácsi méltán lehet mesterünk és példaképünk, aki éle
tével bizonyítja, hogy minden munkakörben meg lehet ta
lálni jobbító feladatainkat. 

Fenyősmorgással, erdészszívvel, Isten áldásával kívá
nunk jó egészséget a munkájához, minden tevékenységéhez. 

Kertész József 
OEE alelnök 



SZŐNYI LÁSZLÓ 
(Az elsárgult íráson néhányszavas megjegyzés: a megbeszéltek szerint közlése elmarad.) 

Az Erdő olvasótábora meleg szeretettel köszönti dr.Szö-
nyi László címzetes egyetemi tanárt, a mezőgazdasági (er
dészet) tudományok kandidátusát közelmúltban betöltött 60. 
születésnapja, illetve nyugállományba vonulása alkalmából. 

Szőnyi László, miután 1943-ban megszerezte jeles erdő-
mérnöki oklevelét, néhány évig egyetemünkön oktatott, il
letve különböző erdőigazgatóságokon út- és vasútépítési 
munkakörben dolgozott. Majd évekig tanított a szeged-ki
rályhalmi erdész szakiskolában. Utána a minisztériumban 
az erdészeti közép- és alsófokú oktatás ügyeit intézte. 1954-
től az ERTI kutatója, több mint két évtizeden át. Utolsó 
munkaéveit ismét a minisztériumban, majd az Erdőrende
zési Szolgálatnál töltötte. 

Kiemelkedő kutatómunkájának első időszaka a szélsősé
ges termőhelyek feltárására, vízgazdálkodására, telepítés-
technikájára esett. Ezt a munkát 1959-ben „A bányaműve
léssel érintett területek újrahasznosításá"-ról megvédett kan
didátusi disszertációja zárja le. 

Ezután kutatómunkájának súlyát a gyorsan növő fenyő
félék, a fekete-, duglász- és lucfenyő nemesítésére helyezte. 
Elévülhetetlen érdeme, hogy a négy legfontosabb világ
nyelv közel anyanyelvi szintű művelésével a magyar erdé
szeti tudományos munkát a világ élvonalbeli kutatótevé
kenységének sorába hozta. Sokrétű kutató és tudo
mányszervező munkássága - a nemesítésen kívül - kiterjedt 
a maggazdálkodásra, a szaporítóanyag-termelésre, a vegy

szeres növényirtásra, a koárfásításra, az erdészeü hidrológi
ára stb. 

Nagyon sok külföldi tanulmányutat tett, részt vett külön
böző FAO, IUFRO bizottsági üléseken, a FAO megbízásá
ból filmet készített a magyar fenyőnemesítésről stb. Legna
gyobb nemzetközi elismerése 1967-ben érte, amikor meg
bízták az IUFRO nemzetközi klónvizsgálatok koordinálásá
val. 

Közel 50 tudományos dolgozat, számos könyvrészlet jel
zi gazdag irodalmi munkásságát Külföldi és hazai szug
gesztív előadásait mindig fontos eseményként tartjuk szá
mon. 

Szőnyi László 1968-tól az EFE címzetes egyetemi taná
ra, de több más agrár-felsőoktatási intézményben is évek 
hosszú során át tanított 

Több minisztériumi és kormánykitüntetésének őszintén 
örülve, meggyőződésünk, hogy Szőnyi Lászlót jó emberi 
tulajdonságaién, kiemelkedő szakmai munkásságáért ezután 
is az egész erdésztársadalom őszinte szeretete, nagyrabecsü
lése fogja övezni. 

Valamennyien további jó egészséget kívánunk neki, hogy 
még sokáig munkálkodhasson a magyar erdőgazdaság fej
lesztése érdekében. 

Sopron, 1981. szept 15. 
Dr. Tompa Károly 

A kis területű magán-erdőgazdálkodást Bajorországban az önkéntes társulás teszi életképessé. 
Bajorországban 34%-os az erdősültség, kereken 2,5 millió ha-t tesz ki. Ebből 40% a legnagyobb
részt mezőgazdasághoz kapcsolódó kisbirtok. Az ebből eredő gazdálkodási hátrányok kiküszö
bölése végett a második világháború után itt-ott erdőbirtokossági társulások alakultak. Hivatalos 
részről felmerült a tagosítás gondolata is, de ezt a birtokosoknak tulajdonhoz való ragaszkodása 
elutasította. Maradt megoldásnak az önkéntes társulás. 
Szabad elhatározásból társultak egyrészt a gazdálkodás színvonalának, másrészt eredményessé
gének növelése érdekében. Szerződéses kapcsolatok jöttek létre egymás megsegítésére, közös 
gépvásárlásokra, kölcsönzésére, miegyébre. Ez fokozatosan fejlődött Főleg a meglévő Parasztszö
vetség jogászai, adóügyi szakemberei segítettek sokat ebben. Fontos volt az együttes értékesítés, 
ez azonban csak később valósult meg. A mozgalmat végül is az 1970-i erdőtársulási törvény 
szervezte országos (tartományi) szinten. 
Ma ennek alapján 172 Erdőgazdasági Társulás fog össze 110 ezer erdőbirtokost kereken egymillió 
hektárnyi erdőterületen. A társulásokat kormányzati kerületenként egy-egy, összesen hét Erdő
gazdasági Egyesülés fog felsőbb - szaktanácsadó, erdőtervező, egységes értékesítő, termékegy
ségesítő és gépesítő - szervként össze. Az egyesülések vezetői a Bajor Parasztszövetségben a 
Tartományi Erdőgazdálkodási Bizottságot alkotják az „erdőelnök" vezetése alatt. Ezt a hivatás-
szervezetet teljes mértékben támogatja az államigazgatás, az oktatási, kutatási szervezet, és ezen 
keresztül a legkisebb gazdálkodási egységben is érvényesülnek - a birtokos érdekeinek magasfokú 
szolgálata mellett - a legfejlettebb elvek. 

(AFZ1993.19. Ref.: Jéröme R.) 



Az 1942-ben beiratkozott, volt bánya-, kohó- és erdomérnök-
hallgatók az elmúlt évben nem mindennapos „aranytalálkozóra" 
jöttek össze, tovább ápolva hagyományos barátságukat. A szokásos 
csopootkép elkészítése után az Erdészeti és Faipari Egyetem díszes 
tanácstermében bensőséges ünnepségen vettek részt. Lelkesedéssel 
harsantak fel több mint száz torokból a három szak himnuszai. 
Rövid kultúrműsor után dr. Tompa Károly köszöntötte az egybe
gyűlteket. Ezután dr. Winkler András rektor és dr. Kosztka Miklós 
dékán meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket, és az Alma Ma
ter életének újabb eseményei mellett, a lelkesítő fejlesztési terveket 
is ismertették. A résztvevők ezután a három testvéri szak nevében 
megkoszorúzták a kémiai épület előtt az 1976-i, illetve 1986-i 30 
és 40 éves találkozókon az elhunyt évfolyamtársak és tanárok em
lékére ültetett 3-3 piramistölgy emlékfát (ezek sokméteres magas
sága szívindítóan szemlélteti az idő múlását). Emléktáblákat is el
helyeztek ott 38 évfolyamtársuk és 33 tanáruk emlékére. Megko
szorúzták az ágfalvi csata „őrtüzek" emlékművét a Botanikus 
Kertben és a három mártír sírját a Szt. Mihály temetőben. A ta
lálkozó baráti vacsorával és megható visszaemlékezésekkel teljes, 
bensőséges szakestéllyel ért véget. A következőkben Tompa K. kö
szöntő beszédét adjuk közre. 

Kedves Barátaim, sezretett Családtagjaik, tisztelt Rektor úr. Fe
jes Zoltán Polgármester úr. Dékán úr, tisztelt két élő tanárunk, 
Zombori István és Vörös József úr, kedves vendégeink, dr. Tóth 
István úr, az OMBKE elnöke és Schmotzer András úr, az OEE 
elnöke! Az 1946-ban valétáltak legutóbbi, 1986-os, nagy sikerű 
40 éves ballagási találkozónkon elhatároztuk, hogy az 1942. évi 
beiratkozásunk emlékére ebben az évben 50 éves „aranytálálkozót" 
tartunk. Egyébként bizonyára emlékeztek, hogy mi - 38 bányász, 
25 kohász, 122 erdész. Összesen 185 fő - az ideiglenesen visszatért 
országrészeket is képviselve avattuk fel 1943. február elején Walek 
Károly és Stasney Albert professzor előadásával az akkor befeje
zett „matek", ma „F* épületet. 

Mai összejövetelünk nem mindennapi találkozóvá vált. Mintegy 
70 fő, 68-72 éves bányász, kohász és erdész jött össze az ősi Alma 
Mater falai között, szeretett Sopronunkban. Különös örömet jelent, 
hogy Vaolea V. Romániából, Igmándy J. Németországból, Pártol 
A. az USA-ból, Mévy O., Sziklai O. Kanadából ugyancsak meg
jelent 50 éves találkozónkon. Sok szeretettel köszöntünk Benne
teket édes anyaföldünkön. Nagy megtiszteltetésünkre sokan felesé
gükkel jöttek, és többen elhozták a második és a harmadik gene
ráció képviselőit is. Igy legalább 120-an leszünk a mai baráti va
csorán és szakestélyen. Sajnáljuk, hogy az öregedéssel együtt járó 
nyűglődések, sokszor betegségek miatt, sokan csak levélben tudtak 
jelentkezni és életrajzaikat vázolni. Munkás, becsületes, erkölcsös 
- sokszor igazán siekres - életutak rajzolódtak meg ezekben az 
írásokban, amelyeket újból és újból előveszünk majd, hogy lelki
erőt nyerjünk és nagyra becsült Alma Materünk nevelőerejét fel
idézzük. Néhány üdvözletet Gyurkó Pál barátunk olvas majd fel 
ezekből szakestélyünkön. 

öregedő emberek villantják fel azokban életútjukat. Nyilván
való, hogy aki hosszú ideig szeretne élni, annak az öregséget is 
vallania kell. Ugyan jobb fiatalnak lenni, mint öregnek; jobb a 
testi és szellemi erők teljességét érezni, mint megfogyatkozásukat; 
jobb az út elején lenni, a titokzatos jövő meglepetéseire és csodáira 
felkészülve, mint némi beletörődéssel cipelni az élet tapasztalatait. 
De - úgy véljük - igenis lehet szépen, bölcsen megöregedni, s ez 
elsősorban az életünk minőségétől függ. Attól, hogy napjaink során 
a valóra nem váltott vágyak, önmagunkon való erőszaktevések, 
megalázó megalkuvások, kihagyott lehetőségek milyen mértékben 
halmozódtak fel. Egyszóval: mennyi „maradék" gyűlt össze, ame
lyek most nehezednek ránk teljes súlyukkal, amikor már kevés 
időnk van az újrakezdésre. Pedig ilyen „maradékok", „adósságok" 

nélkül szerettünk volna élni! Úgy vélem, hogy ez a ,jó Öregség" 
titka! 

Visszatekintve hét évtizedes életünkre, meg kell állapítanunk, 
hogy legtöbbünk aszkéta módon végezte napi sokórás munkáját. 
Jó lett volna betartani József Attila intelmét, hogy munkát végezni 
csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy ér
demes". A jó embert nem az aszkézis, a szenvedés neveli rá az 
örökös önmagaátadásra; a kárpótlást nem váró segítés, ajándékozás 
enyhe mámora vezeti végig az életen. 

A jövőt illetően meggyőződésem, hogy az izomerő gyengülé
sével nem ér véget a tartalmas, hiteles élet, az alkotás ideje. Wag
ner 70 éves korában szerezte a Parsifalt, Verdi 80 éves korában a 
Falstaffot, Tizián 99 éves korában festette meg a Pietát, Tolsztoj 
82, Pavlov 87, Newton 84 és Kossuth 92 éves koráig dolgozott. 

Egyébként sohasem feledkeztünk meg arról, hogy a fiatal hó
dítani, a felnőtt alkotni, a legtöbb öreg csak „élni" akar! Egy em
beröltő tapasztalata és tudása viszont gazdaggá teheti az Öreget, 
és ebből a gazdagságból bőkezűen adakozhat, ha arra alkalmat 
kap. Kérjük fiatalabb barátainkat, hogy aknázzák ki ezt a tarta
lékot, ezt a kincset, mert sokat nyernek vele, és mi sem érezzük 
meg a feleslegessé válás nyomasztó, gyorsan öregítő érzését. 

Nem tudom, képes vagyok-e tolmácsolni öreg diáktársaim soha 
el nem múló szeretetét, háláját, ragaszkodását a mind kopottabb 
falú Alma Mater iránt, amely az ősi 257 éves bányász-, kohász-, 
erdészhagyományokból táplálkozó közösségi szellemre, áldozat
kész hazaszeretetre tanított, továbbá bátor és elszánt küzdelemre 
is nevelt, a szakmai ismeretek átadása mellett. 

Nem tagadom, hogy látva Őszülő, gyér hajú fejünket, bizonyos 
elfogultság vesz erőt rajtam; visszatér emlékembe a sok-sok tarka 
egyetemi kép, a rengeteg színes ábránd, melyet ifjúi csapongással 
e szeretett falak között szőttünk. Eszembe jut Antoine de Saint-
Exupéry örökérvényű mondása (Az ember földje): ,JEgy házban 
nem az a csodálatos, hogy menedéket, meleget ad, hogy birtokba 
vehetjük falait. Hanem az, hogy lassan lerakja bennünk kedves 
emlékei táplálékát. Hogy a szív élyén megépíti azt a homályos 
falat, amelyből úgy lépnek elő az álmok, mint sziklából a forrás
víz". Érdekes módon, a háború, a nélkülözés sokszor borzalmas 
napjait élve, az élményekből csak az álmokra, a tiszta forrásvízre, 
a vidám emlékekre gondolunk. 

Tudom, melegen tisztelt Barátaim, hogy a ti lelketek is csor
dultig van ezen a napon az ifjúkori képekkel és meggyőződésem, 
hogy mindnyájatoknak lenne valami szép mondanivalója. Éppen 
ezért, mert ezt tudom, és látom is rajtatok, félek, hogy röviden 
nem tudom elmondani a legfontosabbakat. Nem tudom kellően 
kifejezni szeretetünket és ragaszkodásunkat egymáshoz és az Alma 
Materhez úgy, ahogy azt ti is szeretnétek. Amit azonban a szó 
kimondani nem tud, megérzi a lélek! 

Az életnek - ennek a másik nagy Alma Maternek - az iskoláját 
megjárva, nehéz és reális tapasztalatokat gyűjtve jöttünk elisme
réssel és bámulattal adózni ősi városunknak is, melynek vezetői 
hallgató korunkban annyiszor segítettek. 

Legyen áldott az a 33 fős tanári kar, mely 50 évvel ezelőtt a 
három szak közel 200 fiát a háborús nehézségek között is befo
gadta, maga is gondokkal küzdve. De jajszó nélkül vették vállaikra 
és hordozták a sokszor családjuktól teljesen elszakadt ifjak tanítási 
és nevelési terhét. Ezt a nagy történelmi időkben csak azok a ki
váló egyéniségek tehetik meg, akik a kötelességet elkötelezettség
nek és a hivatást elhivatásnak tekintik. Ilyenek voltak a mi szeretett 
professzoraink! 

Hiszem, kedves barátaim, hogy a mai nap ünnepélyes hangu
latában megtelik a szívünk, és nemes érzések sugároznak ki belő
lünk, melyek ebben az ellentmondásos, átalakulásban lévő környe
zetünkben - ilyenben immár harmadszor van részünk - segítenek 

Fél évszázados bányász-, kohász-, erdésztalálkozó 
Sopronban 

(Az 50 éves bányász-, kohász-, erdésztalálkozóról szóló beszámoló a „postás" jóvoltából 
több mint egy év késéssel ért be a szerkesztőségbe. Közreadjuk.) 



abban, hogy valóban megtaláljuk egymást. Közéletünkben elülnek 
lassan az értelmetlen kritikák, a meg nem értések. Megszűnnek a 
mételyező mendemondák, elhallgatnak a pletykák, s kezet nyújta
nak egymásnak az ellenfelek. Végül is béke száll erre a sokat szen
vedett hazára. Hirdessétek továbbra is szerte az országban, de a 
lehetőségek szerint mindenfelé a nagyvilágban, hogy mindannyian 
egy fenyegetett nemzet fiai vagyunk, akik még mindig rettegünk 
a legmegnyomorítóbb érzéstől, a 40 évig ránk nehezedő lelki ter
rortól. A körülöttünk ólálkodó veszélynek csak úgy tudunk elle
nállni, s csak úgy tudunk azzal szembeszállni, ha kezet kézbe téve, 
egységesen keressük válságba került szakmáink felemelkedésének 
útját. Ne feledjük, hogy a mai helyzetnek mi is okai vagyunk. 
Szélesebb kitekintéssel, bizonyára annak is előidézői voltunk, 
hogy a magyart ma őszintén nem szereti senki! A bajoknak tehát 
mi is okozói voltunk, és könnyen válhatunk részeseivé újabb nem
zeti tragédiáknak. A sok pártharc, széthúzás, illetve közömbösség, 
a politikai, gazdasági ellehetetlenülés ismét mérték nélkül terheli 
meg a magyar lelkeket. 

Befejezésül az itt álló fiatal barátainkhoz, a mai hallgatók kép
viselőihez szólok, akik még abban a helyeztben vannak, hogy az 
Alma Mater falai között szövögethetik terveiket, s építgetik messzi 
remény váraikat. Szeretném felhívni őket a munkára, a becsületes, 
egyenes, őszinte, egymást tisztelő életre. Jó volna megóvni őket 
a hamis álomképek hajszolásától; attól, hogy csak a Nyugattól vár
ják a sorsfordító segítséget. Szeretném arra késztetni őket, hogy 
óvakodjanak a protekciók és címek utáni rohanástól. Meg akarom 
értetni velük, hogy az. életben a legnagyobb segítőtárs az a tiszta 
látás, az a reális gondolkodás, az a kifogyhatatlan és végtelen szor
galom, amelyet a családban és itt az Alma Materben tanulhatnak 
meg. Ez a legnagyobb erkölcsi tőke, amelyet szüleiktől örökölve, 
tanáraik támogatásával itt Sopronban gyarapíthatnak. Be akarom 
mutatni magunkat nekik; magunkat, akik anélkül harcoltuk meg 
a z életet, hogy megalkudtunk volna és engedtünk volna erkölcsi 

tartásunkból. Azon a helyen, amelyre állíttattunk, hivatásunkat ma
radéktalanul és úgy igyekeztünk teljesíteni, hogy szakmáinknak 
nevet és elismerést szerezzünk. Induljatok, jöjjetek utánunk ifjú 
barátaink, a már többé-kevésbé kitaposott úton erős akarattal, al
kotásvággyal. Egyik tanárunk mondta volt egyszer, hogy az Isten 
azért adott az embernek a legtöbb teremtménnyel ellentétben előre 
néző, egymásban bízva kapaszkodó tekintetet, hogy azzal élni is 
tudjon. 

Visszafordulva hozzátok kedves, öreg diáktársaim, úgy vélem, 
nem volna teljes a megemlékezésünk, ha nem gondolnánk arra a 
14 bányász, 7 kohász és 18 erdész barátunkra (összesen 39 főre), 
akik e mai bensőséges ünnepünkön nem örülhetnek velünk, mert 
már eltávoztak az „örök vadászmezőkre". Kérem Moser Károlyt, 
Macher Frigyest és Szász Tibort, hogy a három szak nevében -
néhány méltató szóval - e rövid ünnepség után a kémiai épület 
előtti emlékfáknál a koszorúzást elvégezni szíveskedjenek. 

Mélyen tisztelt Barátaim, emeljük poharunkat: az ősi Alma Ma
terre, a még élő két t a n á r u n k T a , Zombori Istvánra és Vörös József
re, az Alma Matert vezető rektor úrra, az Erdőmérnöki Kart irá
n y í t ó dékán úrra, szeretett városunk vezetőjére, a polgármester úr
ra. Mondjuk együtt bányászok, kohászok, erdészek: Vivát crescat, 
floreat Academia! Nedvesítsük ajkunkat ezzel az ősi soproni ne
dűvel azért is, hogy az ezredfordulón ismét találkozhassunk (hi
szen akkor még csak 77 évesek leszünk!). Emeljük poharunkat a 
Barátságra, amellyel sohasem szabad betelni, úgy mint egyéb dol
gokkal: minél régebbi, annál értékesebb, miként ez a bor is, ame
lyik kiállta az idő múlását. Egy németből magyarra fordított vers: 

„A legnagyobb művészet tudod mi? / Derűs szívvel megöre
gedni, / Pihenni ott, ahol tenni vágyói, / szó nélkül tűrni, ha van 
ki vádol. / Nem lenni bús, reményvesztett, / Csendesen viselni a 
keresztet. / Ahol segíteni tudtál régen, / bevallani nyugodtan, szé
pen, / hogy erre most már nincs erőd, / nem vagy olyan, mint 
azelőtt..." 

Akiskörei Tisza-hídon kelet felé 
áthaladva mindig megbizserget 

az emlékezés. Immár huszonöt éve, 
hogy kezdő mérnökként a víztároló 
Abádszalók-Tiszabura térségének er
dősítéseit, fásításait irányítottam. A 
hídról Tiszabura irányába letérve, a 
töltésen kívül sötétlő tölgyes Kacskó 
Bandi bácsit, a mezőőrt juttatja eszem
be, aki akkoriban sokat segített nekem. 
Segédkezett a pélyi terület hullámteré
ben a hetvenes árvíz által elfektetett, 
közel százhektáros nemesnyáras fel
élesztésében, no meg a Tiszán a hajnali 
vízpáratakaró alatt átsettenkedő benn
szülöttek nejlonzsákban cipelt varjúfi-
óka-levesalapanyag átválogatásában. 
Mert előkerült ott a zsákból kígyó, bé
ka és még gyöngybagoly-fióka is. 
Bandi bácsi remek ember volt. Élt-halt 
az erdőért, s bizony nem leplezte örö
mét a félhatámyi nyárfásítások elkez
désekor. Emlékszem, mennyit bosz-
szankodott a Pusztataksony határában 
kitűzött, jó ötvenhektáros terület ületé-
sekor. Majd száz alkalmi munkásnak 
kellett megmagyaráznia, hogy az ülte
tőgödör nem lehet kisebb 40x40x50 
centinél. Mert míg a sor egyik szélén 
perlekedett, addig a sor másik végén, 
tőle több száz méterre éppen hogy be

földelték a gyökfőt a két ásónyomnyi 
gödröcskébe. 

Mikor a csemeteszállító kocsival 
megérkeztem, a viharrá erősödött „túl-
atiszáni" szél sorra döntögette az elül
tetett első osztályú gyökeres nyárdug
ványokat. 

BANDI BÁCSI 
Az egyik délután nagyon levert volt 

az öreg. Kérdésemre csak legyintett, 
de biztató faggatásomra elmondta, 
hogy baj van. A tsz-pincében rábízott 
két hektó pálinkából most alig lötyög 
valamicske, s csak a törköly keser
nyés-erős szaga tölti meg a hordót. 

- Elszivárgóit - mondta komolyan, 
miközben a cigarettafüsttel szívta be 
felső ajkát, amit megtehetett, mert nem 
volt fog, ami akadályozza a műveletet. 

Nem szóltam semmit, s a gyanús 
csendre rámnézett. 

- Lehet, feleltem, de nem biztos, 
hogy lefelé szivárgott - mutattam a ka
tonásan elgereblyézett homokos pince
aljra. 

- Meglehet, hogy felfelé - böktem 
a pinceajtó irányába, utalva a megyei
ek gyakori vendégjárására. 

Bandi bácsi tovább kínlódott az alig 
félcentis cigarettavéggel, miközben a 
sarokban észrevettem vagy tíz rozsdás 
doboz míniumfestéket. 

- Minek ez Bandi bá? - kérdeztem. 
- Ki kellett selejtezni - felelte az 

öreg csak úgy félvállról, még mindig 
a pálinkával elfoglalva. Már nem is a 
leégett cigarettavéget, hanem inkább 
kérges ujját szívta veszettül. 

- Holnap vigye ki a vermelőbe, hí
gítsák fel, és valamennyi nyárköteget 
loccsintson nyakon hatvan centivel a 
gyökfő felett - szóltam, és magára 
hagytam az öreget pálinkás gondjával. 

Másnap délután a dánszentmiklósi 
csemetefuvarral érkezvén már messzi
ről láttam, hogy megfogyatkozott a fe
kete sereg. Bandi bácsi kivirult, és rá
érősen mutogatta, hogy hol folytassák 
a vermelésL Néha-néha odasandított 
az ültetők felé, nézve a festékcsíkot, 
hogy mennyire látszik ki a földből. 
Nagy, sáros csizmájával felém csoszo
gott Hamiskásan kacsintott és meg
kérdezte: 

- Mémök úr! A pálinkára nem tud 
valamit kitalálni? 

Pápai Gábor 



Természetfotók kiállításának meg
nyitóján vehettem részt október 5-én, 
Budapesten a Stefánia Galériában. 

Szekeres György erdőmérnök, a 
HM Veszprémi Erdőgazdaság (VER
GA) vezérigazgató-helyettese, fotómű
vész tárlatát Láng Tibor, a Bakony Fo
tóklub vezetője és a Magyar Honvéd
ség reprezentánsa nyitotta meg. 

Akik ismerjük Szekeres György 
munkásságát, igen nagy várakozással 
mentünk a megnyitóra. Az éleslátású, 
szerény, de nagyszerű alkotó most is 
lebilincselte a tárlatlátogatól témavá
lasztásával és annak művészi kivitele
zésével. Most is, mint korábbi képei
ről, az élet sugárzik felénk, illetve be
lénk; a fűé, a fáé, az állatoké, a Napé, 
a felhőé. A természeté, az öröké. Igy 
érzem. 

Művészbarátom azonban megingat
ja hitemet. Amott a somogyi erdő fái 
és rajta a kócsagok már halottak - egy 
eltévedt gránát a szomszédból verte 
szét a múltat. Emitt az aranysárga ná
dast fekete füstté tékozolta az emberi 
gondatlanság, gonoszság. 

Es meddig élnek az alkotások? Fő
ként, ha csak egy példányban készül
nek. Es, ha a gránátok nem csak egy
két kilométerre csapódnak be az or
szághatártól?! Ha az emberi butaság és 
gonoszság továbbra is százezer hektár 
számra pusztítja az erdőt, mint 1993-
ban? Csak reménykedhetünk. 

Reményeink valóra válásáért azon
ban tenni is kell, és nem is keveset. 
Elsősorban azoknak, akiket a termé
szet szeretete vitt Sopronba. Azokat, 

akiket az Alma Mater falai között ké
peztek ki a természet gondozójává, 
gyarapítójává, a természeti értékek fél
tésére és közkinccsé tételére. A termé
szet szépségeit, viszonyait megörökítő 
művész is csak ezen célokért alkothat. 

A művész nemzedékeknek alkot. A 
művek legyenek a nemzedékeké! Nem 
lehet azokat a gondos tárolás sorsára 
juttatni. Lássák azokat minél többen; a 
kis- és nagyiskolások, az állami és 
egyházi tanintézetek tanulói. A termé
szet szeretetét - a családon kívül - itt 
és velük kell kezdeni. És lássák, élvez
zék a munkában megfáradt idősek -
akik csak alig látva átrohanni kény
szerültek az évtizedeken. Teljék örö
mük e csodálatos alkotásokban, me
lyekkel egy nyelv és írás sem tudna 
versenyezni. 

Az alkotások láttatása pénzbe kerül
ne. Ami úgy általában nincs. De csak 
erre nincs? Remélhetőleg egy Erdésze
ti Művészeti Alapítvány megoldás le
hetne az egyéni alkotások és a már kö
zös kincseink széles körű megismerte
tésére, a művészek felkarolására. 

Tisztelt Országos Erdészeti Egyesü
let, Faipari Tudományos Egyesület, 
Erdészeti és Faipari Egyetem, FA
GOSZ, szakoktatási intézményeket 
felügyelő szervezetek, természetbará
tok és minden tenniakaró - lépjünk a 
közöny ellen! Hozzuk létre az Erdé
szeü Művészeti Alapítványt értékes 
művészeink felkarolására, műveik 
nemzeti kinccsé tétele érdekében! 

Dr. Váradi Géza 

/ \ 
Az Ásotthalmi Erdész Szak
iskola 1964 évben végzett 
osztálya részére 1994 nyarán 
a 30 éves találkozó megszer
vezését tervezem. 
Ehhez kérem a volt osztály
társak jelentkezését írják 
meg címüket és minden 
olyan osztálytársunkét aki
ről tudnak. 

Fábián József 
ker. vez. erdész 

6440 Jánoshalma, 

V ) 

Erdészeti 
vonatkozású 

magyar érmek 
és plakettek 

Szakmánk történetének utóbbi évti
zedeiben oly mértékben sokasodtak az 
eredmények, érdemek és egyéb, művé
szi alkotásokkal is örökítésre érdemes 
mozzanatok, hogy időszerűvé lett az 
ezek ösztönzésére keletkezett művek -
főként érmek, plakettek és jelvények -
összegyűjtése, rendszerezése és értéke
lése. Érre vállalkozott két hivatott tag
társunk: Nyírádi Lajos autodidakta 
éremszakértő és -gyűjtő, valamint dr. 
Rácz Józsefné hivatásos muzeológus. 
A tanulmány az egyesület erdészettör
téneti szakosztály közleményeinek 
1993. évi VIII. füzeteként jelent meg. 

A munka Kocsárdi Károly 1972. évi 
kísérlete után az első szervezett kezde
mény minél teljesebb gyűjtemény 
megteremtéséhez. A szerzők kifejezet
ten azzal a kéréssel adták közre az ed
digi gyűjtés eredményeit hogy minél 
szélesebb körű támogatásban részesül
hessenek a továbbiakban. Csatlakozik 
ehhez a kérelemhez dr. Oroszi Sándor 
is a szakosztály elnökeként és nevé
ben. Reményeikben nem szabad, hogy 
csalatkozzanak, kérjük ezért mi is, 
hogy mindazok, akiknek birtokában 
hasonló jellegű műtárgy van, hívják fel 
erre a szerzők figyelmét. Önmagunk 
megbecsülését jelentené a teljes anya
got felölelő közgyűjtemény összeállí
tása. 

Jérőme René 

Az „Erdőgazdák kiskönyvtára" sorozat első kötete a hetekben került 
a nagyközönség elé. 
Az ízléses, nem hivalkodó és mégis feltűnő borítón a „Mit kell tud
nunk az erdőgazdálkodásról" címet olvashatjuk. De még többet sejtet 
az alcím, mely szerint ez a füzetecske hasznos ismereteket nyújt az 
erdőtulajdonosok számára. 
Átolvasva a mintegy negyven oldalt, az elégedettséggel vegyes kí
váncsiság lapoztat vissza, hogy a szerzők nevét rögzítsük. 
Bús Mária, dr. Péti Miklós és Tóth Miklós nagyon hasznos munkát vég
zett. 
Kíváncsian várjuk az FM-ERSZ gondozásában, és az FM Erdészeti 
Hivatala által kiadott sorozat folytatását. 

Pápai Gábor 

Oh természet, 
oh dicső természet... 



ROVATVEZETŐ: 
WISNOVSZKY KÁROLY 

1993. október 8-10. között az 
OEE bajai helyi csoportja viszo
nozta az egri csoport látogatását. 

A verőfényes nyárias napsütésben 
Fejes Dénes vezérigazgató-helyettes 
és Garamszegi István erdészetveze
tő, az egri csoport titkára fogadta a 
bajai látogatókat. 

A vendégek, mintegy 30 fő -
nyugdíjasok és aktívak, központiak 
és erdészetiek, a szebb és az erősebb 

nem tagjai - élt a lehetőséggel, hogy a Duna mente után az Észa
ki-középhegység és Eger szépségeivel, a patinás hegyvidéki erdő
gazdálkodással találkozzon. 

A baráti fogadtatást követően az erdőgazdálkodás és az erdő
gazdaság helyi, de országosnak tekinthető gondjairól, nehéz hely
zetéről kaptak tájékoztatást. Az előadottakkal aláfestett, vala
mennyiünk által megélt jelenben reménykeltőén hatott a Káli-cse
metekert megtekintése. 

Pogrányi Kálmán csemetekert vezető, Pintér Beáta és Tóth Eme
se csemetekertkezelők mutatták be szakmánk eléggé nem ismert 
büszkeségét. A Bajától Kálig vivő, kis országunkat félig átszelő 
úton látottak - műveletlen vagy gyengén művelt rengeteg föld, 
kevéske őszi vetés - után a Káli-csemetekert különösen szembe -
Ötlött. A meggyőzően felkészült és lelkes szakemberek a minden
napok sikereihez szokottak szerénységével szóltak tevékenységük
ről. A több évtizedes munkával megteremtett, gondosan megter
vezett szaporító anyag-bázis, magtermő állományaitól a termesztési 
technológiában nevelt kultúrákon keresztül a hűtőházig, az igényes 
piackellékekig, kedvező benyomást tett a látogatókra. Ez a cseme
tekert biztos hátteret ad szakmai létünknek, az erdők létesíthetŐ-
ségének, felújíthatóságának gyakorlati megvalósításához. A jó gaz
da gondosságát tükröző, gyommentes csemetekertben az időszerű 
munkálatokat végezték. 

A napot jól sikerült baráti találkozó zárta, melyen megjelent Var
ga Béla kollégánk is, egyesületünk elnökhelyettese. 

A csoport további útja csodálatos kék ég alatt a Bükk színesedő, 
itt-ott már sárguló tájain Szilvásváradra vezetett. Szilvás - mint 
mondják a helyiek - látnivalóival, múltjával elbűvöli az újra meg 
újra visszatérőt is. Különösen igaz ez, ha a látogató oly szerencsés, 
hogy Zilahy Aladár erdőmémök, az Erdészeti Múzeum igazgatója 
kíséri és avatja be a táj, a hegység, a gyűjtemény, a múlt és jelen 
rejtelmeibe. 

Az eseménydús nap az Aggteleki Nemzeti Parkban folytatódott. 
A cseppkőbarlang középtúráját betonúton végigbarangolva, reflek
torfényben csodálhatták a természet remekeit. Észlelték az emberi 
lét okozta, a nemzeti parkokat sem kímélő változásokat. 

Az egri sétákon előtáruló gazdag magyar múlt lélekemelő ta
nulságai és a megízlelt egri bor emelte hangulatban érkeztek el a 
búcsúzás és a köszönet percei. 

A hagyományos és élő erdész barátság nagyszerű tanújelét adta 
az Országos Erdészeti Egyesület egri csoportja. Az igényes prog
ram és lebonyolítás jól szolgálta szakmai önbecsülésünk erősítését, 
biztos múltunk és a nem reménytelen jövő felvillantását. 

A házigazdáknak, élükön Garamszegi István titkárnak, de a 
résztvevők maguknak is jó szívvel kívánják, hogy gyakran lehes
senek ilyen rendezvény részesei. 

Nyúl Bertalan 

FARKAS FAL 
1928-1993 

Fájdalmas veszteség érte a zalai erdésztársadalmat. Hatvanöt 
éves korában váratlanul elhunyt Farkas Pál oki. erdőmérnök, a 
Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugalmazott igazgatója. 

Erdőmérnöki oklevelét 1953-ban kapta meg a soproni Erdőmér
nöki Főiskolán. Első munkahelye a Zagyvavölgyi Állami Erdő
gazdaság kisterenyei erdészete volt, ahol mint erdészetvezetŐ-he-

lyettes dolgozott 1955 áprilisáig. Ezután a Cserháti Állami Erdő
gazdaság központjában dolgozott erdőművelési csoportvezetőként 
1960. április végéig. 1960. május l-jétől az Észak-Somogyi Állami 
Erdőgazdaság főmérnökévé nevezték ki. Ebben a munkakörében 
1967. október 31-ig dolgozott. Közben levelező tagozaton, Buda
pesten, oki. ipari mérnökközgazdász oklevelet szerzett. 

1967. december l-jén került, mint igazgató, a Dél-Zalai Állami 
Erdőgazdaság élére, s ezt a munkakört töltötte be az 1970-ben 
alakult Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál is egészen 1978 
júniusáig, amikor váratlan szívbetegsége miatt aktív pályája meg
szakadt. Megromlott egészségi állapota mellett is - amíg tehette 
- a szakmában maradt, nyugdíjasként műszaki-gazdasági tanács
adóként dogozott. 

Valamennyi munkakörében emberi magatartását a szorgalom, a 
szerénység, a szakmai igényesség és tisztesség jellemezte. Hozzá
értő vadász és vadgazda volt, akár hivatali kötelességből, akár 
sportvadászként. Nagyon készült a 40 éves találkozóra Sopronba, 
ahol azt is elmondta évfolyamtársainak, hogy a „motor" jól mű
ködik. Most már tudjuk, mi lett a vége. 

A Zalai Erdőgazdaság dolgozói, számtalan tisztelője, közöttük 
több, messziről jött évfolyamtársa gyászolta, hallgatta dr. Szodfridt 
István egyetemi tanár búcsúbeszédét és csendben elköszöntek az 
erdésztől, a közgazdásztól, a vadásztól. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
Dr. Baráth László, Tihanyi Gyula 

Amikor lapunkban olvastuk Nemesszeghy László erdőmémök 
barátunk megemlékező írását a szlovén-magyar erdészeti kapcso
latokról és a Pannónia tanácskozásokról, valamint egyesületünk 
elnökéhez július 30-án küldött levelét, amelyben sajnálattal közöl
te, hogy vándorgyűlésünkön nem tudnak részt venni, a gondolata 
sem merült fel bennünk annak, hogy vele többé nem találkozha
tunk. 

A „vén kaszás" különösen kegyetlen volt kedves barátunk csak 
rövid ideig élvezhette a kötetlenebb nyugdíjas éveket. Nem csak 
széles látókörű kollégától kell búcsúznunk, aki a legkényesebb 
szakmai gondokban is vitapartner, de egyben nyíltszívű, őszinte, 
segítőkész jó barát volt. A Pannónia erdészeti szakmai tanácsko
zások kezdeményezésének, lebonyolításának is ez volt a mozgató 
ereje. 

Az erdészeti termőhely nem is
mer országhatárokat, ezért adódnak 
azonos gondok a hármashatár öve
zetben Szlovéniában, Ausztriában 
és hazánk délnyugati területén. Vi
tatkozunk, de barátkozunk is. 

Nemesszeghy Lászlóval kapcso
latunk nem korlátozódott a Pannó
nia összejövetelekre. Kész volt ar
ra, hogy fáradságot nem kímélve 
egyesületi tagjai részére nemcsak 
szakmai, hanem turisztikai látniva
lókban is gazdag, színes tanul
mányutat szervezzen Muraszom
battól az Adriáig. A százon felüli 
résztvevőnek ma is emlegetett fe
lejthetetlen élmény volt. 

Nemesszeghy Lászlót - aki min
dig kedves feleségével érkezett -

fájdalom, de ezután hiába keressük vándorgyűléseinken a külföldi 
résztvevők csoportjában. 

Olyan szeretett kedves barátunktól búcsúzunk, alti szívében-lel-
kében határunkon túl is az OEE tagjának érezte, érezhette magát. 
A szlovén kollégák is tisztelték, szerették és megbecsülték kiváló 
szakmai munkáját. 

Elvesztése miatti fajdalunk nem tompíthatja azt a köteles
ségünket, hogy keressük a kapcsolatot a Pannónia tanácskozás 
folytatására. Ugy érezzük - akik részt vettünk ebben - hasznos 
volt és szükséges. Állítsunk ezzel „ércnél maradandóbb" emléket 
Nemesszeghy László barátunknak. Fekete Gyula 

Fotó: Pápai G. 
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Boross György vasdiplomás erdőmérnök 

1896-1993 
Ismét gyászol egyesületünk. Legidősebb és legrégebbi tagunkat, 

a magyar erdőmémökök doyenjét vesztettük el. 
Boross György - belügyminiszterünk édesapja - augusztus 11-

én Budapesten rövid szenvedés után hunyt el 97 éves korában, 
egy házi baleset következményeként, öt hét múlva követte felesé
gét, akivel 67 évi boldog házasságban élt. 

A milleneum évében, 1896. szeptember 30-án született a So
mogy vármegyei Visnyén. Mind édesapja, mind felesége családja, 
több generációra visszatekintőén, somogyi erdészcsalád volt. 

1914-ben iratkozott be a Selmecbányái Bányászati és Erdészeti 
Főiskola erdőmérnöki karára, de tanulmányai megkezdésében 
megakadályozta az első világháború. A somogyi 44-es gyalogezred 
tisztjeként megjárta, végigharcolta az orosz, a román és végül az 
olasz frontot, ahonnan 1918-ban hadnagyként tért haza. Kilenc ha
di kitüntetést kapott, köztük az arany tiszti vitézségi érmet is. 

A Selmecbányáról Sopronba áttelepült főiskolán 1919 tavaszán 
kezdte meg erdőmémöki tanulmányait. Aktívan részt vett a főis
kola újjáéledésében, az ifjúsági sportban és a soproni társadalmi 
életben. 

Boross Györgynek 1921 őszén jelentős szerepe volt a soproni 
népszavazás előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításá
ban, az osztrák propagandista ügynökök elhárításában. E tevékeny
ségéért 1922-ben magas kitüntetésben részesült. 

Erdőmérnöki diplomáját 1924-ben a Kaán Károly államtitkár ál
tal ve/.ctcti államvizsga-bizottság előtt szerezte meg. 

Praktizálni hazatért Somogyba. A gróf Somsich uradalom erdő-
tisztjeként dolgozott a szülőföld és az erdők iránti mélységes sze
retettel és nagy eredménnyel. A somogyi kopár homoktalajok er
dősítése terén nagy eredményekel ért el, és országos szaktekin
télyre tett szert. 1200 kh területen telepített új erdőt. Ezek közül 
híressé váll a Szőcsénypuszta körüli erdőtelepítése. 

Szakmai tekintélyét bizonyítja, hogy 1928-tól 1940-ig Somogy 
vármegyei erdészeti törvényszéki cs bankszakértői, a magánerdő
birtokosok részére szaktanácsadói feladatokat látott el. 

Az 1945. évi földreform során a magánerdőket államosították. 
Ettől kezdve Boross György a Nagybajomi Erdőgondnokság ve
zetője, majd pedig a MALLERD kaposvári erdőigazgatóságán ke
reskedelmi osztályvezető lett. 1947-től 1950-ig Szegeden erdői
gazgató, 1950-ben politikai okból el kellett hagyja - mint akkor 
annyi kollégája szintén - szeretett szakmáját. Emiatt három éven 
át Szegeden az Építőipari Technikum tanára. 1953-ban Budapestre 
hívták, ahol az akkor szervezett Erdőgazdasági Tervező Iroda épí
tési osztályának vezetője lett. Innen ment 1966-ban nyugdíjba. 

Augusztus 28-án, a Somogy megyei Nagybajomban, nagy rész
vét mellett temették el a családi kriptába. Temetésén az Erdészeti 
és Faipari Egyetemet Koszlka Miklós tanszékvezető egyetemi ta
nár, egyesületünket Barátossy Gábor főtitkár, a Budapesten és kör
nyékén élő bánya-, kohó- és erdőmérnök öregdiákok klubját e 
megemlékezés írója képviselte. A temetésen részt vett a Kömye-
zetvédemli és Területfejlesztési Minisztérium képviseletében dr. 
Tarján Lászlóné oki. erdőmérnök, politikai államtitkár, a somogyi 
erdészek részéről a kaposvári erdőigazgatóság vezetője és a nagy
bajomi erdészet küldöttsége. A koporsó mellett a nagybajomi er
dészek díszőrsége állt, akik a kriptáig vállukon vitték a koporsót, 
amelyet a róm. katolikus egyházi szertartás után az erdész himnusz 
dallamai és háromszoros díszsortűz közepette helyeztek el örök 
nyugalomra. 

Hosszú élete és pályafutása során számos polgári kitüntetésben 
részesült. 

Első kitüntetését a már említett soproni sikeres népszavazásért 
1922-ben kapta. 

A soproni egyetemtől 1974-ben arany-, 1984-ben gyémánt-, 
1989-ben vasdiplomát kapott és 1994-ben lett volna esedékes a 
rubin diploma... Sajnos ezt már nem érhette meg. 1991-ben Va
dászkupa kitüntetést is kapott. 

Egyesületünktől 1990-ben Diploma Honoris-t és díszoklevelet 
kapott fél évszázadot betöltött egyesületi tagsága után. 1992-ben 
megkapta a Kaán Károly emlékérmet élete eredményes, kiemel
kedő szakmai munkásságáért. 

A MTESZ-től 1988-ban a gróf Széchenyi István emlékérem ki
tüntetést kapta. 1978-ban Kiváló Társadalmi Munkáért kitüntetés
ben részesült. 

Egyesületünknek 1924 óta, vagyis 69 éven át volt aktív, húsz 
éven át választmányi tagja. 1986-tól a Szeniorok Tanácsának dísz
elnöke. 

A MTESZ-ben az Agrárszakemberek Klubjában erdészeti isme
retterjesztőként aktívan és eredményesen tevékenykedett. 

Élettörténetéről archív videó felvétel készült és több rádióriport, 
interjú magnószalagon rögzítette hangját és visszaemlékezéseit. 

ősi szülőföldjén nyugodjék békében! 
Hábel György 

oki. erdő- és közlekedési mérnök 
• 

CSEH JÁNOS emlékezetére 
1922-1993 

Cseh János 1922-ben Mezőhegyesen született. Édesapja tehe-
nészgazda volt a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon. Jóeszű 
gyermek lévén - tanítója ösztönzésére - szülei mindent elkövettek, 
hogy taníttassák. Reményekkel teli életútja azonban hamar megtört 
édesapja korai halála miatt. Ezért tanulmányait be kellett fejeznie, 
és 15 éves korában a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokon először 
magtárosként, majd írnokként helyezkedett el. így mint család
fenntartó, gondoskodott két huga neveltetéséről. 

A katonaságtól leszerelve, 1946-ban a Debreceni ErdŐigazgató-
ság központjába került mint személyügyi előadó, majd pénztáros. 
Közben megnősült, három gyermekük született. 

1950-ben letette az erdész szakvizsgát, 1954-ben pedig a képe
sített könyvelői vizsgát. 

1960-82-ig, nyugdíjazásáig az erdőfelügyelőség szervezeteinek 
állományában, szolnoki munkahellyel, mint műszaki előadó dol
gozott. Vagyis 32 éven keresztül Szolnokon, 10 éven át az erdő
gazdaságnál, 22 éven keresztül pedig az erdőfelügyelőségnél szol
gálta az alföldi erdők ügyét. 

Szerelmese volt az erdőnek, a természetnek, munkáját hivatás
nak tekintette. Vidám alaptermészetű lévén, sok barátságra tett 
szert. Ismerősei, volt munkatársai szívesen emlékeznek a vele átélt 
sok vidám esetre. 

Emlékét családtagjai, munkatársai, barátai és ismerősei kegye
lettel és szeretettel megőrzik. 

Milota Erik 
• 

Ez év szeptemberl7-én temették el dr. Szóka Gyula erdőmér
nököt a keszthelyi Uj-Köztemetőben. 1953;ban szerzett erdőmér
nöki oklevelet, majd az egykori Erdészeti Építővállalat keszthelyi 
kirendeltségét vezette. A vállalat feloszlása után különböző mű
szaki beosztásokban dolgozott, legutóbb a Keszthelyi Agrártudo
mányi Egyetemen. Itt oktatói státust is kapott, docensi minőségben 
dolgozott nyugdíjaztatásáig. 63 éves korában távozott az élők so
rából. 

E havi számunk szei -zói 
Alpár Tibor szakértő Szombathely 
Balsay Endre erdőmérnök KEFAG 
Balsay Sándor erdőmérnök KEFAG 
Kárpáti László term.véd.ig. Sopron 
Kató Pál erdőmérnök Győr 
Kertész József OEE Visegrád 
Kocsis László vízügy KEFAG 
Kovács Mihály erdőmérnök Csorna 
Köveskuti György erdőmérnök Budapest 
Mészáros Béla képviselő SZDSZ 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Pechtol István erdőmérnök Győr 
Reményfy László erdőmérnök Eger 
Szebeni Sándor ETI Miskolc 
Szedlák Tamás erdőtervező Veszprém 
Tompa Károly erdőmérnök Sopron 
Varga Endre erdőmérnök KEFAG 
Veperdi Gábor ERTI Budapest 




