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CSÓKA PÉTER - FEJES LÁSZLÓ 

A világ erdei 
Hatalmas vállalkozás végéhez érkezett a FAO, amikor 

1993-ban az Erdészeti Bizottság (COFO) XI. ülése elé ter
jesztette az 1990-es világ-erdóleltár végeredményét. A 10 
évente készülő leltár ezen utolsó kötete örvendetes és szo
morú tényeket is tartalmaz Földünk erdeinek állapotáról. 

1981 és 1990 közölt tovább folytatódott az erdőterület 
egyre gyorsuló ütemű zsugorodása, évente adagosán 15,4 
millió ha trópusi erdő (Magyarország erdőterületének közel 
tízszerese) tűntél a Föld színéről. Nemcsak a hatalmas meny-
nyiség riasztó azonban, hanem az a tény is, hogy 1980-ban 
az erdőterület csökkenését csak mintegy évi 11,4 millió 
hektárra becsülte a FAO. Az erdőterület csökkenése szinte 
kizárólag a trópusi erdőket érintette. Latin-Amerika és a ka
ribi térség 7,4 millió ha, Afrika 4,1 milló ha, Ázsia 3,9 
millió ha erdőt veszített évente, a mérsékelt övi erdők te
rülete az elmúlt 10 évben, ahogy 1950 óta mindig, növe
kedett. 

A trópusi erdők eltűnésének fő oka a népesség gyors sza
porodása és az ezt kísérő nyomor. A Föld lakossága az el
múlt negyven évben megduplázódott és 2050-ig valószínű
leg ismét kétszereződik. A népesség 77%-át a fejlődő világ 
alkotta 1990-ben, és a FAO előrejelzése szerint a népesség 
ilyen ütemű növekedése minimálisan évi 10 millió ha erdő 
kiirtását fogja követelni a jövőben is. 

Nemcsak az erdőirtás jelent azonban nagy problémát, ha
nem az erdők degradációja is, amelyet a túlzott ipari- és 
tűzifatermelés, a legeltetés és a tűz okoz. Ráadásul az er
dősítés üteme is jelentősen elmaradt a várakozástól. Az 
1980-ban évi 26,1 millió ha-ra becsült erdősítésből az 1990-
es felmérés alapján csak mintegy évi 18 millió ha-ra tehető 
a sikeresen erdősített terület. 

Mongólia és Dél-Afrika területén található. A mérsékelt övi 
régión belül az erdősültség átlagosan 39%-os, a két szélső
értéket lapán (68%) és Északnyugat-Európa (9%) képviseli 
(2. ábra). Természetesen szem előtt kell tartani azt a tényt, 
hogy bármennyire egységességre törekedett is az erdőleltár, 
bizonyos fokú különbözőségek terhelik a közölt adatokat. 
Ez az erdősültségi érték például magában foglalja az erdők 
mellett az egyéb fás területeket is. Az Ibériai-félszigeten pl. 
az erdőnek nem nevezhető bokorerdők magas aránya miatt 
igen jelentős a fás szárú vegetáció térfoglalása. 

2. ábra 
Eidók és egyéb fás területek aránya a mérsékelt övben 1990-ben 
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Lábra 
Az erdők és egyéb fás területek megoszlása 1990-ben 

Latin-Amerika 
23% 

Afrika 
15% 

Észak-Amerika 
18% 

Ausztrália és Japán 
12% 

Európában az elmúlt évtizedben kb. 2 millió hektárral 
növekedett az erdőterület. Ez a növekedés mintegy 2,5 mil
lió hektár erdősítés, 1,3 millió hektár természetes növekedés 
és 1,8 millió hektár művelési ágból való kivonás egyenle
geként állt elő. 

3. ábra 
Európa E id íkése 

5% 

Középk.-
Délk.-I 

Ázsia (egyéb) 

Összterület: 4,06 milliárd ha 

Az 1990-es erdőleltár a világ erdőterületét (a nem erdő 
jellegű egyéb fás területekkel együtt) 4,06 milliárd ha-ra 
becsüli (1. ábra), 2,06 milliárd ha (50,7%) a mérsékelt övi 
fejlett országokban, 1,73 milliárd ha (42,6%) a trópusi or
szágokban, 270 millió ha pedig az „egyéb mérsékelt övi" 
kategóriába sorolt Argentína, Chile, Kína, a két Korea, 
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Az erdők tulajdonos szerinti megoszlása az eltérő törté
nelmi, társadalmi és politikai viszonyok miatt országonként 
nagy különbségeket mutat (3. ábra). 

Európában szinte pontosan az erdők fele van köztulaj
donban. (A köztulajdon elsősorban állami tulajdont jelent, 
de lehet tartományi, községi vagy közösségi tulajdon is.) 

Figyelemre méltó, hogy Észak-Amerikában, Óceániában 
és Délkelet-Európa piacgazdaságú országaiban is viszony
lag magas a köztulajdonban lévő erdők aránya. (Magyaror
szágon ez az érték kb. 69% volt 1990-ben.) 

4. ábra 
Gazdasági erdők &\Ma1eá**l»Hn»v megoszlása 

Észak-Amerika 
2 8 % 
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Összes fakészlet: 1113 milliárd br.m 

A mérsékelt övi erdők élőfakészlete 75,5 milliárd m 3 

fenyő, 36,5 milliárd m 3 lombos, összesen mintegy 112 mil
liárd m 3 , melynek zöme (45%) a volt Szovjetunió területén 
található, míg Észak-Amerika 34%-kal, Európa 11,7%-kal, 
Japán 3%-kal, Óceánia 2%-kal részesedik a fenti mennyi
ségből (4. ábra). 

Az egy hektárra eső élőfakészlet (5. ábra) érdekes 
összehasonlításra ad alkalmat. Mielőtt azonban a Magyar
országra vonatkozó adatot rendkívül kedvezőnek ítélnénk, 
meg kell jegyezni, hogy a mi élőfakészlet-adatunk jelentése 
inkább föld feletti dendromassza, miután sok országban az 
élőfakészlet csak adott minimális átmérő fölötti fakészletre 
vonatkozik. 

5. ábra 
Hektáronkénti élőfakészlet a gazdasági erdőkben 
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A legmagasabb hektáronkénti élőfakészletek Svájcban 
(329 m 3), a volt NSZK területén (298 m 3) és Ausztriában 
(286 m 3), míg a legalacsonyabbak Izraelben (46 m 3), Gö
rögországban (65 m 3) és Spanyolországban (69 m 3) talál
hatók. Talán sokak számára meglepő, hogy a közismerten 
erdősült skandináv államok közül Finnországban és Norvé
giában csak 86 m 3 a hektáronkénti fakészlet. 

Az egy hektárra eső nettó növedék alakulását szemlélteti 
a 6. ábra. 

6. ábra 
Hektáronkénti nettó f olyónövedék a gazdasági erdőkben 
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A legnagyobb növedékértékeket Írországból (8,4 m3/ha), 
Luxemburgból (8,1 m3/ha), Dániából (7,5 m3/ha), a legala
csonyabbakat Ciprusról (0,5 m3/ha), Albániából (1,1 m3/ha) 
és Görögországból (1,5 m3/ha) jelezték. (Magyarország 6,8 
m3/ha.) 

Érdekesség, hogy az egyébként alacsony fakészletű ibé
riai országokban a növedék az európai átlag körüli értéket 
mutat (Spanyolország 4,3 m3/ha, Portugália 3,6 m3/ha), Új-
Zéland ültetvényerdeiben, melyek főleg Pinus radiátából 
állnak, a növedék évi 21,5 m 3! 

A becslések szerint a mérsékelt övi régió fakitermelése 
mintegy 1,86 milliárd m 3 volt 1990-ben, melyből 771 millió 
m 3 Észak-Amerikából, 578 millió m 3 a volt Szovjetunió 
területéről, 437 millió m 3 pedig Európából származott. A 
kitermelt mennyiség közel 2/3-a valamennyi régióban fenyő 
volt. 

7. ábra 
Az évi nettó folyónövedék és a fakitermelés összehasonlítása 
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Az Európában kitermelt mennyiség 93%-a, 408 millió 
m 3 gazdasági erdőkből került ki, 7% pedig a gazdaságosan 
nem művelhető erdőkből, illetve az egyéb fás területekről 
származott. 

A fakitermelés valamennyi régióban a nettó növedék ér
téke alatt maradt (7. ábra). 

A nettó növedék önmagában természetesen nem használ
ható a fakitermelési lehetőség megállapítására, hiszen azt 
számos egyéb tényező, korosztályviszonyok, vágáskorok 
stb. is befolyásolja, így nem vonható le olyan következtetés, 
mely szerint az európai erdők fakitermelési lehetősége nincs 
kihasználva. 

Ugyanakkor azonban a kitermelés és a növedék fenti vi
szonya alátámasztja a gazdasági erdőkre vonatkozó azon 
megállapítást, hogy azok élőfakészlete továbbra is növek
szik. 

A korábbi évtizedek erdőleltárainak adataival való 
összehasonlítás az erdővagyon számottevő gyarapodását jel
zi (8. ábra). 

Míg az összes erdőterület 146 millió hektárról 195 millió 
hektárra növekedett 1960 és 1990 között, addig az aktívan 
művelt erdőterület 143 millió ha-ról 133 millió ha-ra csök
kent. Ez a változás a rendeltetések közötti súlyponteltoló
dást jelzi. 

8. ábra 
Európa erdeinek változása 1960-1990 

1950 = 100% 
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Ugyanakkor a fenti időszakban a gazdasági erdők fakész-
lete 8,2 milliárd m3-ről 18,5 milliárd m3-re, hektáronkénti 
fakészletük 57 m3-ről 139 m3-re, hektáronkénti éves növe-
dékük 2,1 m3-ről 4,3 m3-re emelkedett. Ezek az adatok 
egyértelműen pozitív képet rajzolnak az erdővagyon négy 
évtizede tartó növekedéséről. 

Európában tehát nem az erdőterület változása áll az ér
deklődés középpontjában, hanem az erdők állapota, vala
mint a fatermelési és védelmi, közjóléti funkciók aránya, a 
nem faanyagnyerési hasznosítás lehetősége. 

Az 1990-es erdőleltár megkísérelte felmérni az erdészeti 
politikák várható változási irányait is. A felmérés egyértel
műen kimutatta, hogy az európai országok zömében a fi
gyelem négy területre összpontosul: a védelmi, vízgazdál
kodási, természetvédelmi és rekreációs célú haszonvételek
re. A fatermesztés azonban továbbra is kiemelkedő fontos
ságú marad, míg a vadászati és legeltetési célú haszonvé
telek jelentősége csökkenni fog. 

A felmérésből az is nyilvánvalóvá vált, hogy a társada
lom erdőhöz való viszonya az egész régióban jelentős vál
tozáson megy át. A védelmi és közjóléti funkciók iránti ér
deklődés növekedése már a 70-es évek elején nyilvánvalóvá 
vált. 

A jelentés szerint „az erdészek nem mindig voltak kellően 
felkészülve az erdők iránt mutatkozó fokozott figyelemre, és 
a szakma hitelét vesztette azáltal, hogy túlságosan is lassan 
reagált a társadalmi elvárásokra." (Azt hisszük, ez a meg
állapítás ismerősen cseng a magyar erdészek számára is!) 

A világ-erdőleltár adatgyűjtési és elemzési módszereiben 
is további fejlesztésre vár, hiszen megalapozott következte
tések csak megbízható adatok felhasználásával nyerhetők. 
Ennek érdekében már idén megindult a 2000. évi leltár 
szakértői előkészítése, s a módszertani problémák sokasága 
vár még megoldásra, elsősorban a trópusi erdőleltár elké
szítésénél. E térségben csak nemzetközi összefogással old
ható meg e természeti kincs számbavétele. 

A témával foglalkozó hazai szakirodalom két kiad
vánnyal is gazdagodik a közeljövőben. Az Erdőrendezési 
Szolgálat gondozásában fog megjelenni a „Magyarország 
erdőállományainak főbb adatai. 1990", valamint a Halász 
Aladár szerkesztette „Erdészeti gazdaságtörténet számokban 
1920-1990". 

Reméljük, mindkét mű hasznos ismeretek forrása lesz az 
erdőt szerető szakemberek és nem szakemberek számára. 

A „The Forest Resources of the Temperáié Zones"* I., 
II. kötet, United Nations New York, 1992, és a „Main Fin-
dings of the UN-ECE/FAO 1990 Forest Resource Assess-
ment"**, United Nation New York, 1992 felhasználásával. 
* A mérsékelt égöv erdőleltára. 
"Az 1990-es ENSZ-EGBIFAO erdőlellár legfontosabb eredményei 

A piacgazdaságra való áttérés a volt „szocialista terv
gazdaság" keretében működött országokban az erdőgazda
sági tervrendszer átalakítását teszi szükségessé. Az ezzel 
kapcsolatos kérdések megbeszélésére a IUFRO 1992 no
vemberében Prágában, nyugat és kelet állami erdőgazdasági 
szakembereinek Erdőgazdasági Európa-fórumot tartott. 
Legfontosabb az átalakulásban a központosított, merev ter
vezéssel minden tervezés ellen keltett ellenszenv leküzdése. 
Az átmenet nem kíván szabadulni mindenfajta tervezéstói, 
hanem a tervezés értelmességet kívánja növelni, ökológiai 
illetékességünket kell az erdőben megőriznünk. A faterme-
lés-üdülés-természetvédelem kérdéseiben alternatívákat kell 
felállítani, a lehetőségeket előrelátóan megtalálni, hogy a 
társadalom igényeit eredményesen elégíthessük ki. 

A demokráciára való áttérés mindenfajta erdészeti tény
kedés nyilvánosságának kiterjesztését kívánja. Meg kell 
szokni a nagyközönség érdeklődését az erdőgazdálkodás 
tervezése iránt. Párbeszédet kell folytatni ebben a lakosság
gal, természetvédőkkel, újságírókkal. A magánerdők elsza
porodásával célszerű a nagytér-leltározásra és -ellenőr
zésre áttérni, elkerülve a magántulajdon megsértését. Nyu
gaton nagymértékben kifejlődött a tájtervezés, ami jelentő
sen hozzájárul az erdőgazdasági helyi célok és eszközök fel
tárásának lehetőségéhez. Jelzi az erdőélés különböző for
mált és megvilágítja a más tájhasznosítók illeszkedését; az 
erdőgazdaságot pedig fokozódó mértékben kötelezi az öko
lógiai feladatok tervezésére. 

A keleti és nyugati tervezési rendszer összehasonlítása a 
nyugatot is megszokott módszereinek újabb átgondolására 
készteti, s ehhez jó ösztönzést kapott a keletiektől. 

(AFZ 1993. 4. Ref.: Jéröme R.) 
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Az erdő állandó, de szerény jövedelmet biztosító olyan 
tőkének tekinthető, amelynek hozama közel állandó, amit 
az évi fatermése ad. Az állandónak tekinthető erdőtőkét ki
zárólag az évi fatömegnövedék kitermelésével lehet bizto
sítani. 

Az erdő - bárki legyen is a tulajdonosa - a nemzeti va
gyon része, amelynek közérdekű jelentőségét gazdasági (fa-
termesztési-materiális) funkciójánál gyakran jelentősebb 
védelmi (környezet-, talaj- és vízvédelem) és közjóléti 
(egészségügyi, szociális, üdülési) = immateriális rendelteté
sei adják. Az erdők így felsorolt működéseinek a biztosítása 
az államhatalomra olyan kötelezettségeket ró, amelyek arra 
hatalmazzák fel, hogy az erdőbirtokosoktól olyan gazdálko
dást követeljen meg, amely az erdők széles körű funkcióinak 
állandó fenntartását biztosítsa. Az államnak tehát az er
dőgazdálkodás vitelébe közvetlenül is be kell avatkoznia 
és fel kell állítania azokat a korlátokat, amelyeken belül 
az erdőtulajdonos (birtokos) gazdálkodásával kapcsola
tos intézkedései a közérdeket nem veszélyeztetik. E kor
látozás egyik részét a tervszerű, tehát az erdőgazdasági 
üzemterv szerinti gazdálkodási kötelezettség jelenti. így, bár 
az erdőterület a tulajdonoshoz kötött, de a benne folytatható 
gazdálkodás államilag szabályozott. 

A magántulajdonba adás (döntően kárpótlási és/vagy va-
gyonnevesítési eljárásokkal történt privatizáció) főként 
olyan erdőterületeket érintett, amelyekben a gazdálkodást 
üzemtervi előírások szerint végezték. Ezeket a privatizáci
óra kijelölt kisebb-nagyobb, de egy birtokos (állam, mgtsz) 
tulajdonában volt területeket a licitálás folyamán rendszerint 
több tulajdonos szerezte meg. A tulajdonilag így szétfor
gácsolódott erdőterületen a továbbra is érvényes üzem
terv szerint kell gazdálkodni. 

Köztudott, hogy az erdőgazdálkodás hosszú periódusú 
(több évtizedes, sőt évszázados) folyamat, amely csak meg
felelő korosztályeloszlás mellett képes a szakszerű erdőgaz
dálkodás vezetéséhez (erdőfelújítás, erdősítés, ezek pótlása 
és ápolása, tisztítások, ápoló- és nevelővágások) szükséges 
anyagi fedezetről gondoskodni. Ez pedig csak nagyobb ki
terjedésű erdőbirtokoknál vagy erdőközösségeknél lehetsé
ges. Egyéb esetekben az erdő, akár több évtizeden át, kézzel 
fogható jövedelmet nem biztosít, sőt az erdő fennmaradása 
végett a nem csekély költséget kívánó szükséges (ápolási 
és nevelési) munkákat el kell végezni. 

Az üzemterv szerinti gazdálkodás kötelezettségének több 
mint 100 éves múltja van. Már az 1879. évi XXXI. tc. (első 
modern erdőtörvény) ezt az erdők jó részére (korlátolt for
galmú erdőkre) kötelezővé tette. Az 1935. évi IV. tc. (má
sodik erdőtörvény) ezt a kötelezettséget valamennyi erdőre 
kiterjesztette. A ma még érvényben lévő 1961. évi VII. tör
vény (szocialista erdőtörvény) ezt megerősítette, olyan meg
szorítással, hogy a „mezőgazdaság szocialista átszervezése" 
után még megmaradt erdőbirtokossági és magánerdőkben 
az erdőgazdálkodást „államerdészeti üzemeltetés"-ként kel
lett folytatni. így az erdőtulajdonosokat erdeiktől elszakí
tották. 

Az erdőterületek állandó fenntartása és funkcióinak biz
tosítása, továbbá mint nemzeti vagyon megmaradása érde
kében, végül az erdőtörvény rendelkezései szellemében az 
erdőkre való licitálás kezdetén az érdekeltek tudomására 
kellett hozni, hogy a privatizáció folyamán magántulajdon-
lód 

ba került erdőkben is kizárólag osztatlan közös erdőgazdál
kodás folytatható. Ez azt jelenti, hogy az egyes erdőtulaj
donosok birtokhatárai elmosódnak, csak az erdő határainak 
töréspontjait kell tartósan megjelölni, az erdőtulajdonosokat 
az erdőbirtok egészéből csak a szerzett erdőterület-nagysá
gának megfelelő eszmei részek illetik! 

Az árverés alkalmával eltérő korú és (esetleg) fafajú ál
lományok jutottak egyesek tulajdonába, ami azonban nem 
jelenti azt, hogy az idősebb állománnyal rendelkezők emiatt 
a közösen folytatott erdőgazdálkodásnál több jogra és na
gyobb jövedelemre tarthatnának igényt. Pedig termé
szetesnek lenne vehető, hogy az erdőközösségbe idős erdőt 
bevitt közösségi tag a közösségi vagyonból, illetőleg évi 
jövedelméből nagyobb részt kívánna. Ez az igény azonban 
csak akkor lenne elismerhető, ha a licitáláskor a faállományt 
külön is felértékelték volna. Valójában azonban csak az er
dőtalaj aranykorona-értéke volt az alap (még akkor is, ha 
azt egységesen a négyszeres szorzóval vették számításba), 
így teljesen jogos az az eljárás, hogy az erdőközösség tagjai 
a közösségbe vitt területeik alapján kerüljenek nyilvántar
tásba, részesüljenek a jövedelemből. Az erdő teljes állomá
nya a közösség tagjai között területeik arányában tehát esz
meileg osztott, vagyis valamennyi közösségi tagot minden 
korosztályból a reá eső rész megillet. 

Az osztatlan közös erdőgazdálkodásnak több évszá
zados múltja van: az 1700-as években kialakult nemesi 
közbirtokosságok, mint régi birtokjogon alapuló intézmény, 
továbbá a földesurak tulajdonában volt, de az úrbéresek ál
tal az ún. arányosítási eljárással kijelölt közösen használt 
erdők az 1848-as jobbágyfelszabadításkor törvényi megerő
sítést nyertek. Ezeknél a volt úrbéres erdőbirtokosságoknál 
a gazdálkodásuk szabályozatlansága és szervezetlensége kö
vetkeztében erdőterületeik csökkenése és erdeik minőségi 
romlása múlhatatlanul bekövetkezett. Ezeket a hibákat az 
1898. évi XIX. tc. szüntette meg, amelynek II. címe a közös 
erdők birtokosait szervezkedésre és alapszabályalkotásra 
kötelezte, működését pedig hatósági felügyelet alá helyezte. 
Az erdészeti joggyakorlat ezt a szakmailag is a legjobbnak 
tartott erdőbirotkossági társulati gazdálkodási formát nem
csak fenntartotta, hanem tovább is fejlesztette, így az 1935. 
évi IV. tc. (146. §-a) a közös gazdálkodási kötelezettséget 
a telepesekre vonatkozóan is kiterjesztette. Ezt a történel
mileg kialakult erdőkezelési formát az 1961. évi VII. tör
vény is, nehezen bár, de elfogadta. 

Az új erdőtulajdonosok erdeiben a szakszerű erdőgazdál
kodást mind tulajdonosi, mind piacgazdasági érdekből mi
hamarább meg kell indítani. Mindaddig, amíg a közös er
dőkezelésre irányuló egyesülés meg nem történik, az erdő
ben semminemű fahasználat nem végezhető, illetve ilyennek 
végzése büntető intézkedést von maga után. 

Addig is, amíg a közös erdőgazdálkodás törvényes sza
bályozása meg nem történik, az erdőbirtokossági társulati 
szervezethez legjobban hasonlító, az 1992. évi I. törvényben 
szabályozott, a szövetkezetekre vonatkozó rendelkezései az 
erdőbirtokossági szövetkezetek alapítására adaptálhatók. 
Ezek megalakításával kapcsolatos feladatok dióhéjban az 
alábbiak: 

1. Amidőn valamely település (község, város) határában 
az erdők privatizációja befejezést nyert, mindazon erdőtu
lajdonosok (kárpótlási árverésen, vagyonnevesítéssel vagy 
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egyéb módon szerzettek), akiknek erdei egy tömbben van
nak, de azok is, akiknek erdei ettől elkülönülnek, de a te
lepülés határain belül vannak (esetleg még az erdőtelepítés
re alkalmas [kijelölt] egyéb terület) erdőbirtokossági szö
vetkezet alapításának a szándékáról a területileg illetékes 
erdőfelügyelőséget értesítsék. Amennyiben ez a szándéknyi
latkozat elmarad, az erdőfelügyelőség az érdekeltek figyel
mét erre felhívja, egyben arra is, hogy adott határidőn belül 
az erdőszövetkezet megalakítása céljából az erdőtulajdono
sok közül erre alkalmas ideiglenes elnököt válasszanak. 
Amennyiben ezt is elmulasztják, az erdőfelügyelőség saját 
hatáskörében az erdőtulajdonosok közül jelöl ki ideiglenes 
elnököt. 

2. Az ideiglenes elnök feladata a szövetkezeti tagok név
jegyzékének az összeállítása (név, lakhely, erdőterület nagy
sága, kataszteri helyrajzi vagy telekkönyvi [földkönyvi] 
szám és a területeknek megfelelő szavazatszámok) a ren
delkezésre álló okmányok alapján. A névjegyzéket két héten 
át a községházán közszemlére kell függeszteni. 

3. Össze kell állítani az erdőbirtokossági szövetkezet 
alapszabály-tervezetét. Ehhez segítséget a szövetkezeti tör
vény 17. §-a ad. Az itt nem szereplő, de a szakszerű erdő
gazdálkodás megteremtése céljából az alapszabály-tervezet
ben még tárgyalni kell: az alkalmazottak felfogadásának és 
alkalmazásának a módját és feltételeit, az erdőbirtokossági 
szövetkezet tevékenységi körét és az esetleg szükségesként 
jelentkező közös munka kivetésének és lerovásának szabá
lyait, az évi tiszta jövedelem felosztásának módját, továbbá, 
hogy mekkora területnagyság jogosult a közgyűlésen egy 
szavazatra. A törvény 17. §-ának 2/f pontjában tárgyalt rész
jegyek helyett az erdőbirtokossági szövetkezeti ingatlan ka
taszteri helyrajzi, illetve telek-(föld-)könyvi számait kell fel
tüntetni. Az alapszabály-tervezetet véleményezés végett az 
erdőfelügyelőségnek kívánatos bemutatni. 

ERDÉSZETI POLITIKA 

4. Az alakuló közgyűlést az ideiglenes elnök hívja 
össze, ennek időpontjáról az erdőfelügyelőséget értesíti. Az 
alakuló közgyűlésen történik a névjegyzék helyességének 
ellenőrzése és jóváhagyása, az alapszabály-tervezet ismer
tetése és megszavazása, valamint a tisztségviselők: elnök, 
választmány, erdőgazda, jegyző, valamint a háromtagú fel
ügyelőbizottság megválasztása és az esetleg szükséges, az 
erdő őrzését és kezelését végző erdész alkalmazása (felfo
gadása). 

5. Az alapszabály okiratba foglalása és a cégbírósághoz 
való felterjesztése, amely azt nyilvántartásába bevezeti. 

Az erdőbirtokossági szövetkezet szabályszerű működése 
az alakuló közgyűléssel kezdődik, gazdálkodásukra a hivat
kozott szövetkezeti törvény rendelkezései és az erdőgazdál
kodás szakmai előírásai az irányadók. 

Kívánatos, hogy az osztatlan közös erdőgazdálkodásra 
vonatkozó törvény majdani hatálybalépésével a szövetkezeti 
törvény alapján megalakult erdőszövetkezetek erdőbirtokos
sági társulatokká alakuljanak át. Ennek a módja törvényi 
szabályozást kíván, mert a szövetkezeti törvény 79. §-a erre 
lehetőséget egyelőre nem ad. 

Az 1988. évi VI. törvényben tárgyalt gazdasági-társasági 
(közkereseti, betéti) formák aligha alkalmasak az erdőgaz
dálkodás vitelére, mert ezek korlátlan és egyetemleges fe
lelőssége mellett folytatott közös gazdasági, főként üzleti 
tevékenységek, amelyeknél a vagyoni hozzájárulás mellett 
a személyi közreműködés is kötelező. A törvény szerint a 
bevitt vagyon a társaságnak vagy a tulajdonába, vagy a 
használatába kerül. Kivételes esetben, ha az erdőgazdálko
dás szakszerűsége biztosítottnak látszik (főként személyi tu
lajdonba került nagyobb erdőterületnél) magánerdö-gazdál-
kodásra is lehetőség nyílhat Ez azonban csak akkor me
hetne végbe, ha ezek államerdészeti kezelésének törvényi 
szabályozása megtörténik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnökségének 
ÉSZREVÉTELE 

az Államtitkári sajtótájékoztatóról 
Megnyugvással olvashattuk szaklapunk előző számában az erdőbirtokossági társulatokról Raskó György államtitkár úr 

állal tartott sajtótájékoztatón elhangzottakat. Ez a tény azt bizonyítja: kormányzatunk felismerte, hogy a továbbiakban is az 
ország erdeinek közel 40%-án a megváltozott tulajdonviszonyok ismeretében szabályozott keretek között folytatható tovább a 
szakszerű erdőgazdálkodás. Bízzunk abban, hogy a Parlament felismerve az ügy fontosságát megalkotja az erdőbirtokossági 
törvényt. 

Azt azonban már nem tudjuk elfogadni, mely szerint „Fél évig kellett az erdész-lobbit simogatni a piacgazdálkodási 
szemlélet elfogadásához" 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy már több, mint egy évtizede a magyar erdőkből kikerülő faanyag jelentős részét nyugati 
piacokra exportáltuk, és ezt a faanyagot nem valamiféle antiökonomikus szemlélettel kótyavetyéltük el. 

A piacgazdasági szemléletünket bizonyítottuk be, amikor hadakoztunk az erdők kárpótlása során a faállományok értékét 
figyelmen kívül hagyó gyakorlat ellen, amikor a Befektetési Alapok tervezetében megfogalmazott 15%-os éves osztalék ga
rantálását, és a brókerházak közreműködésével átjátszani igyekvők törekvéseit akadályoztuk. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy tanuljuk és alkalmazzuk a tisztességes piacgazdaság követelményeit, de az erdőnek nemcsak 
ökonómiai, de ökológiai rendszere is van. A világ erdőgazdálkodása ebbe az irányba mozdult el. Egy Földünk van, és ennek 
szerves részét képezik az erdők, amely az emberi lét fenntartásához elengedhetetlen oxigént termelik és biztosítják a tiszta 
vizet, amely már térségenként „kincset" ér. 

Az erdészeknek akkor lenne jó a közérzete, ha az elmúlt időszakban megvalósulhattak volna a tervezett erdőtelepítések, 
valamint a kormány által deklarált szervezeti változások végrehajtásra kerültek volna. Ez azonban még várat magára. 

Nem az állásunkat féltjük, biztosak vagyunk abban, hogy a megváltozott piacgazdaság mellett is alkalmazkodni leszünk 
képesek és szüksége lesz a társadalomnak a jó erdészekre, de az erdők koncesszióba adása (kezelésük pályáztatási rendszere) 
idegen az európai gyakorlattól és ez a magyar erdők szakszerű kezelését is megkérdőjelezi. 

Ez nemcsak az erdészeknek, hanem a társadalomnak és elsősorban a politikusok és a kormányzati tisztségviselők felelőssége. 
Az OEE elnöksége 



Míg a kisembereknél az erdők privatizációjának eddigi 
módja szakmailag és erkölcsileg elfogadható, addig a mgyar 
társadalom elleni legnagyobb merényletnek, a kincstári va
gyon elherdálásának azt a jó erkölccsel össze nem egyez
tethető lehetőséget kell tekinteni, amelynek alapján az egye
sek vagy a brókerek által - az anyagilag megszorultaktól -
a kárpótlási jegyeket féláron összevásárolva, azokért az or
szág legértékesebb erdeit földértékkel, tehát fillérekért vá
sárolhatnák fel. Ezzel az ország társadalmát, az államkincs
tárt akár 1000%-osan megkárosítanák: 1 Ft-ért 1000 Ft ér
téket kapnának, ez pedig nem más, mint az ország kirablá
sa! Az erdők privatizációját mindaddig, amíg az erdőgaz

dálkodással kapcsolatos új törvények országgyűlési letár
gyalása és kihirdetése meg nem történik, bűn volt megkez
deni. A jelenlegi erdészeti jogi interregnum sem megfelelő 
törvényi, sem megfelelő szankcionálási előírásokat nem tesz 
lehetővé, így illegális fakitermelés előfordulásakor a terület 
kötelező felújítása elmaradhat, ami az elmúlt 100 év folya
mán több ízben előfordult tulajdonosváltozások alkalmával 
rendszerint be is következett. Ez minden esetben erdőterü
let-csökkenést okozott. Az erdőfelügyelőségeket nagy fe
lelősség terheli és tőlük éberséget kíván, a főhatóságtól 
pedig olyan intézkedéseket, amelyek a szankcionálások 
elriasztó hatását biztosítanák. 

OVARI ILONA 

A gazdálkodás erdővagyon szerinti 
érdekeltségi rendszerének kialakítása 

Az erdők privatizációja és az ezzel járó tapasztalatok 
egyre élesebben vetik fel azt a kérdést, hogyan lehet össz
hangot teremteni az erdő hosszú távú és a tulajdonos rövid 
távú érdekei között. 

Az ellentmondás feloldása egy ösztönző érdekeltségi 
rendszer bevezetésével valósítható meg. Ez a rendszer azon 
kereteken belül működik, amelyben a tulajdonos gazdálko
dása nem sérti az erdőt mint ökológiai egységet. Ameny-
nyiben a tulajdonos kilép a keretek közül és az erdő sérel
mére elkövet vagy elmulaszt valamit, szigorú szankciókkal 
felelősségre vonandó. 

A jövőben várható, hogy az erdőknek mintegy 40%-ában 
a magántulajdonosok fognak gazdálkodni és az állam fogja 
gyakorolni az erdők érdekeit képviselő szakmai felügyele
tet Ez nagyon egészséges megoldás lenne, ehhez azonban 
nem elegendők a jelenleg érvényben lévő törvények és 
jogszabályok. A nyereségérdekeltségben gazdálkodó tulaj
donosoktól nem várható el a társadalom érdekeinek érvé
nyesítése. Ez csak akkor követelhető meg, ha a gazdálko
dást vagyonérdekeltségű rendszerbe terelhetjük. Javaslatom 
tehát a következő: 

A tulajdonosokat erdővagyonuk növelésében kell érde
keltté tenni. Ez nem a terület növelését jelentené (az erdő
telepítés továbbra is más forrásból valósulna meg), hanem 
a birtokukban lévő erdők minőségének szinten tartását vagy 
növelését. Az erdővagyon értékének meghatározása után az 
érdekeltségi rendszer kialakítható. 

Az erdővagyon értékének megállapítása 
tulajdonos esetében - az üzemtervi adatok alapján végre
hajtható a következő módon: 

Évente megállapítható a tulajdonosok erdeinek fafajon
ként! és fatermési osztályonkénti bruttó fatömege. A fater
mési osztály felhasználásával figyelembe vesszük a faanyag 
eltérő minőségét, mely termőhelyenként változik. Ezt köve
tően fafajonként, fatermési osztályonként és korosztály-cso
portonként kialakítunk egy önmagában arányos árrendszert, 
melynek alapját a piaci árak képezik. A megfelelő árak és 
fatömegek szorzata adja a forgalmi értéket képviselő fa
anyag értékét Ezt követően megállapítjuk a forgalmi értéket 
nem képviselő faanyaggal rendelkező erdők értékét és meg

határozzuk az erdők egyéb hozamát is. Az egy adott idő
pontra vonatkozó erdővagyon tehát a következő tételekből 
áll: 

1. Forgalmi értéket képviselő faanyag értéke: számí
tása a fenti elv alapján történik. 

2. Forgalmi értéket nem képviselő faanyaggal rendel
kező erdők értéke: - 1. kivitel + folyamatban lévő erdő
felújítások (K-l; K-l-1); 

- befejezett erdők értéke (K-l; K-l-1); 
- befejezett kortól revíziós korig meglévő érték (5 évi 

ápolás + K-l; K- l -1) ; 
- revíziós koron túli, forgalmi értéket nem képviselő fa

anyaggal rendelkező erdők értéke (revíziós érték + folyó-
növedék az adott korig értékben meghatározva) 

Erdővagyon mint élőfakészlet összesen: 
3. Az erdők egyéb hozamának számbavétele: 
- erdei melléktermékek értéke: (becsült adat) 
- közjóléti funkció (fiktív, de önmagán belül arányos ér

ték); 
- természetvédelmi erdők értékkorrekciója (a termé

szetvédelmi okokból túltartott, folyónövedékkel nem ren
delkező erdő eszmei értéknövekedése) 

Az erdővagyon mint ökológiai egység összesen: 
A számítás részletes kidolgozása megtörtént, de ismerte

tése meghaladná a jelenlegi cikk adta lehetőségeket. 
Az erdőtulajdonosok érdekeltségi rendszere az erdő

vagyon változása alapján kialakítható a következő módon: 
Az erdőtörvény kimondja, hogy a kitermelt erdő helyén 

meghatározott időn belül új erdőt kell létesíteni. Ennek fi
nanszírozására és a temőhelyi szélsőségek kiegyenlítésére 
szolgál az Országos Erdészeti Alap. Ez a rendszer eddig jól 
működött, figyelembe vette az eltérő termőhelyi adottságo
kat és az Alapba történő befizetési kötelezettségeket ennek 
függvényében próbálta reálisan megállapítani. Napjainkban 
azonban lényegesen változik a helyzet. Az erdők egy részé
ben a magántulajdonosok fognak gazdálkodni és az erdő
felügyeleten keresztül az állam fogja képviselni az erdők 
érdekeit. Ebben az esetben az eddig alkalmazott mechanikus 
módszer nem jó. Az Országos Erdészeti Alap működtetése 
továbbra is törvényben rögzítetten, minden tulajdonosra 



nézve, szektorsemlegesen szükséges. Működésében azon
ban gyökeres változásra van szükség a tartamos erdő
gazdálkodás érdekében. Erre tett javaslatom alapja az 
lenne, hogy az Alap képzése ne a kitermelt bruttó fatö
meg alapján történjen, hanem a tulajdonos erdővagyo-
nának változása alapján, mellyel a szabályozás ösztönző 
jellegűvé válna. A módszer lényege a következő: 

- Minden év december 31 -i állapotnak megfelelően meg
állapítjuk a gazdálkodó erdővagyonát, melyből a változás 
minden évben nyomon követhető. 

- Ha az induló vagyon és a záró vagyon egyenlő, azaz 
az erdővagyon változása zérus, akkor a befizetendő erdő
fenntartási járulék összege egyenlő az erdőfelújítási kötele
zettségek maradéktalan elvégzésekor képződő összeggel, az 
Országos Erdészeti Alapból való követelés pedig a tényle
gesen megvalósult erdőművelési munkák értékével. 

- Ha az induló vagyon nagyobb a záró vagyonnál, azaz 
csökkent az erdővagyon, akkor az erdőfenntartási járulék 
összege úgy képzendő, hogy az erdőfelújítási kötelezettsé
gek elvégzéséhez szükséges összeget egy 1,0-nél nagyobb 
- a csökkenés mértékével progresszíven növekvő - ténye
zővel szorozzuk. Az Alapból való követelés a ténylegesen 
megvalósult erdőművelési munkák értékével egyenlő. Az 
erdővagyon változásának alsó határa, mely még nem esik 
külön büntetés és bírságolás alá, nem lépheti túl azt az ér
téket, mely akkor keletkezik, ha a fakitermelés az üzemtervi 
lehetőséget maximálisan kihasználja, de az erdőfelújítási 
munkák elvégzése elmarad vagy eredményessége csökken 
az érvényben lévő szakmai lehetőségek szintjéig. 

- Ha az induló vagyon kisebb a záró vagyonnál, azaz 
növekedett az erdővagyon, akkor a befizetendő erdőfenn
tartási járulék összege úgy képzendő, hogy az erdőfelújítási 
kötelezettségek elvégzéséhez szükséges összeget egy 1,0-
nél kisebb - a növekedés mértékével progresszíven csök
kenő - tényezővel szorozzuk. 

Az Országos Erdészeti Alapból való követelés ebben az 
esetben is a ténylegesen megvalósult erdőművelési munkák 
értékével egyenlő. Az erdővagyon változásának felső ha
tára úgy érhető el, ha fakitermelés nem folyik, az erdő
művelési munkák pedig maximális eredményességgel el
készülnek. 

Az elszámolást az erdőfelügyelőségek gazdálkodónként, 
a tárgyévet követő február 28-ig végzik el, de a várhatóan 
képződő teljes összegű erdőfenntartási járulék és erdőfelújí
tási költségvetés alapján, év közbeni befizetési kötelezett
séget, illetve előleget állapítanak meg. A számítási módszer 
kidolgozása egyszeri, de körültekintő munkát igényel, mert 
ezzel rugalmas, önmagát szabályozó rendszer alakítható ki. 

A működtetés folyamán két tényezőt kell meghatározott 
időközönként azért karbantartani, hogy a rendszer ne sza
kadjon el a valóságtól: 

- az erdővagyon számításánál használt forgalmi értéket 
képviselő faanyag árrendszerét, 

- az erdővagyon számításánál használt, forgalmi értéket 
nem képviselő faanyaggal rendelkező erdők értékének szá
mításához használt árrendszert, mely nem más, mint az er
dőművelési munkák finanszírozására használt árrendszer. 

E két árrendszer szoros összefüggésben van az erdőmű
velés költségeivel, ami pedig a piaci árak alakulásának 
egyik fontos tényezője. Az erdőművelés finanszírozásának 
tehát fedeznie kell a felmerülő költségeket, melyek beépül
nek a faanyag árába. 

A módszer előnyei a következők: 
- A büntető és kedvezményező szorzók jó megállapítá

sával elérhető, hogy a nagyobb árbevétel (nyereség) remé
nyében kitermelendő, aránytalanul nagy mennyiségű, minő
ségi faállomány már nem hozza meg a várt nyereséget az 
erdőfenntartási kötelezettség progresszív emelkedése miatt; 

- Ugyanez következne be akkor is, ha költségkímélés 
miatt erdőművelési munkát hagyna el a gazdálkodó. A több
let befizetési kötelezettség meghaladná a megtakarítás mér
tékét; 

- A rendszer ösztönözhetne az értékesebb célállományok 
kialakítására, mert az is az erdővagyon növelését jelenti; 

- Alkalmas a módszer arra, hogy a privatizáció során az 
új tulajdonosok - függetlenül erdőterületük nagyságától -
saját belátásuk szerint tömörülhessenek gazdálkodó egysé
gekbe, vagy maradhassanak önállóak attól függően, hogy 
miből és hogyan akarnak megélni. Mindenki előtt világos, 
hogy minél kisebb és/vagy minél egységesebb korban és 
fafajban a birtokolt erdőterület, annál egyenlőtlenebb az er
dő kitermelésével elérhető bevétel és az erdő felújításával 
felmerülő kiadás időbeni megoszlása. Ez megoldaná az ún. 
osztatlan kezelés problémáját is, mely a privatizáció folya
ma jelenleg nem úgy valósul meg, ahogy azt elképzelték a 
szakemberek. (A kárpóüásra egy tömbben kijelölt erdőte
rületek nem folyamatos területi egységben kelnek el, hanem 
- az erdőrészlet-határokat figyelmen kívül hagyva - a ki
jelölt területeken belül foltokban. Az új tulajdonosoknak 
ugyan előírjuk az osztatlan gazdálkodást, de ez már csak 
kényszerű gazdasági integrálódást fog jelenteni. A cél, az 
ökológiailag egységes erdőtömbök mint gazdálkodási egy
ségek fenntartása, már elveszett.) Ezzel a módszerrel leg
alább a gazdasági integrálódást lehetne ésszerűsíteni.; 

- Az erdővagyon értékének meghatározása lehetőséget 
adna arra, hogy a pénzintézetek hitelfelvétel esetén fedezet
ként elismerjék azt, tehát élénkítő hatása lehetne az erdő
gazdálkodás fejlesztésére is. 

Az eddig tárgyalt érdekeltségi rendszer tehát a gazdál
kodásnak azon keretei között működik, melyben a tulajdo
nos nem sérti az erdőt mint ökológiai egységet Ennek szak
mai előírásait a törvények és rendeletek jól megfogalmaz
zák. Amennyiben a tulajdonos kilép e keretek közül és az 
erdő rovására elkövet vagy elmulaszt valamit, szigorú fele
lősségrevonás szükséges. Ehhez a büntető törvénykönyv 
megváltoztatására van szükség, mely szerint az erdőtulaj
donosok teljes vagyonukkal feleljenek az erdőért Engedély 
nélküli fakitermelés, elmaradó vagy hosszan elhúzódó er
dőfelújítás estén büntetőjogilag felelősségre vonhatók le
gyenek az ökológiai környezetben embertársaik sérelmére 
okozott kárért. Ezenkívül súlyos, illetve ismétlődő esetben 
erdőtulajdonuk kisajátításra, illetve kényszerértékesítésre 
kerüljön olyan indokkal, hogy alkalmatlanokká váltak er-
deik kezelésére. Az alapgondolat tehát az lenne, hogy az 
erdő olyan speciális magántulajdon, melyben az élőfa a 
társadalmat szolgálja, csak a holt fa lehet magántulaj
don. A fa kivágását, kitermelését pedig az erdőtörvény sza
bályozza és végrehajtásának ellenőrzését egy hatékony szer
vezet végzi. Olyan szervezeti felállást és jogi szabályozást 
kell tehát létrehozi, amely a tulajdon jellegétől függetlenül 
érvényt tud szerezni az egyetemes társadalmi érdeknek 
megfelelő erdőgazdálkodásnak. A jövő erdőgazdálkodásá
nak pedig eleget kell tennie a tartamosság, a többcélú szük
ségletfedezés (gazdasági, védelmi, közjóléti stb.) és a gaz
daságosság követelményének. 



DR. KOVÁCS GABORNE 

Biológiai védelem lehetősége erdeifenyő-csemetéknél 
BEVEZETÉS 

A gyökérrontó tapló károsítása fe
nyőn és egyéb fafajon ma már az egész 
világon súlyos gazdasági probléma. Az 
ellene való környezetkímélő védekezési 
módszer iránti igény az elmúlt évtizedek
ben megnőtt. A fertőzés terjedésének 
megakadályozására világszerte, így ha
zánkban is, rutinszerűen alkalmaznak az 

EREDMÉNYEK 
1. Új biológiai védekezési eljárás ke-

resése céljából az antibiózis jelenségére 
alapozva, egészséges erdeifenyő gyöke
rén élő mikrobaközösségből izolált, gát
ló hatású baktériumokat alkalmaztunk 
laboratóriumi körülmények között a gyö
kérrontó tapló ellen erdeifenyő-cseme
téknél. 

A mintavételi állományok erdőtervi adatai 

Erdőrészlet Kor (év) Tiszt, kora (év) T.flvér. kora (év) Generáció Korábbi állapot i 
Nyérlörinc 45C 
(egészséges) 

26 - első juhar 

Helvécia 57B 
(egészséges és 
fertőzőn) 

33 15; 23 29 első parlag 

Bugac 168A 
(egészséges) 

30 12; 20 első parlag 

Bugac 115C 
(fertőzött) 

36 19 23; 33 első parlag 

1 Bugac 161C 
| (fertőzött) 

35; 
25 

15; 
9; 15 14; 

első 
első 

parlag 
parlag 

erdőkben antagonizmus vizsgálatok 
alapján kidolgozott biológiai védekezési 
módszert. 

A fertőzés fellépésének csemetekor
ban való megakadályozsára szolgáló 
biológiai védekezési mód alkalmazható
ságával kapcsolatos kísérleteinket 1991-
ben kezdtük meg. A kísérleteket részben 
az Erdészeti és Faipari Egyetem termö-
helyismeret-tani tanszékén, részben a 
kecskeméti Juniperus csemetekertben vé
geztük. A munkát anyagilag a kecskeméti 
FM Erdőfelügyelőség támogatta. 

A fertőzés elleni védekezésnek, a fer
tőzés megelőzésének egyik előfeltétele 
az, hogy a fertőzés módja ismert legyen 
csemetekorban is. A vizsgálatok folya
mán azt a természet adta lehetőséget 
használtuk ki, mely szerint egészséges 
fák gyökerén védő hatású mikroflóra él. 

A hároméves kísérletsorozatban er
deifenyő gyökeréről izolált mikroszerve
zetek és a patogén gomba közötti antibi
ózis jelenségét - mint a biológiai véde
lem egyik lehetőségét - vizsgáltuk labo
ratóriumi félsteril és üvegházi körülmé
nyek között erdeifenyő-csemetéknél. A kí
sérleti anyag homogenitása végett a 
Plantázs C2-jelü erdeifenyőmagból ne
veltük a csemetéket. 

A kísérleti munka feladatairól, mód
szereiről és az első kutatási év eredmé
nyeiről e lap hasábjain adtunk hírt 1992-
ben (CXXVII. évf. 7-8. 230-231.). Jelen 
cikkben a címadó téma vizsgálatára el
végzett félsteril tenyészedényes, illetve 
konténeres erdeifenyő-csemetenevelési 
kísérletsorozatról, a három kísérleti év 
során kapott eredményeket tézisszerüen 
összefoglalva kívánunk beszámolni. 

2. Öt vizsgált állomány közül kettőből 
izoláltunk gyökérrontó taplót. A mintá
zott állományok mindegyike első generá
ciós telepítés, és a szokásos ápolási mun
kákat elvégezték bennük (táblázat). A 
Helvécia 57B erdörészletböl származott 
négy izolátum (Fl, F2, F3, F4), kettő eb
ben az erdÓrészletben álló egészségesnek 
látszó két faegyedről (F5, F9) és három 
a Bugac 161C erdőrészletből (F6, F7, 
F8). 

3. A nem ápolt erdeifenyves (Nyárlő-
rinc 45C erdőrészlet) faegyedeinek gyö
kereiből aszkuszos gombafajokat te
nyésztettünk ki, amelyek a gyökértapló 
növekedését laboratóriumi körülmények 
között gátolták. 

4. A kilenc gombaizolátum hőmérsék
let- és pH-igényének vizsgálata alapján 
a H. annosum nagymértékű fiziológiai 
változékonyságát állapítottuk meg. 

5. Az egészséges fák táplálékfelvevő 
hajszálgyökereiről 300, gyökérzónában 
élő mikroszervezetet izoláltunk. Zömében 
baktériumokat, néhány sugárgombát és 
néhány penészgombát. 20 olyan bakté
riumtörzset válogattunk ki, amelyek a 
pH- és hőmérsékletigény alapján kivá
lasztott három H. annosum-izolátummal 
szemben antagonistaként viselkedett. 

6. A szembe oltott tenyészetek alapján 
megállapítottuk, hogy mind az öt vizsgált 
erdeifenyő-állomány egészségesnek lát
szó faegyedeinek gyökérbaktérium-kö
zösségében van olyan baktérium, ame
lyik laboratóriumi körülmények között 
gátolta a H. annosum-izolátumok növe
kedését. A gátlás mértéke a baktérium
törzsektől és a patogéngomba-izolátu-
moktól függően változott. 

7. A baktériumos kezelésnek a magok 
csírázására, kelésére és a kikelt magon
cok túlélésére gyakorolt hatása a te
nyésztési körülményektől, a baktérium
törzsektől és a patogén gomba jelenlété
től függően változott. 

8. Telepmorfológiai, mikromorfoló-
giai vizsgálatok és biokémiai tesztek 
alapján a leggyorsabb növekedésű H. 
annosum-izolátum (F4) növekedését 
erősen gátló öt baktériumtörzs közül ket
tő a Bacillus megaterium képviselője, két 
törzs a Rhizobiaceae családba, míg az 
ötödik a Coryneform szervezetek rokon
sági körébe tartozik. 

9. A félsteril tenyészedényekben kikelt 
és túlélő erdeifenyő-csemeték száma a 
patogén gomba jelenlétében volt a leg
nagyobb. 

10. Az adott kísérleti körülmények kö
zött a patogén gombával önmagában ke
zelt magoncoknál pszeudo-mikorrhizás 
kapcsolatot mutattunk ki, azaz a gyökér
rontó tapló patogenitása nem érvénye
sült. E megállapítás tényét irodalmi ada
tok is megerősítik. 

11. A mért növekedési tulajdonságok 
(szár-, gyökérhossz, összes tömeg és gyö
kértömeg) adatsorainak átlagértékei kö
zölt P=2% szinten nem volt szignifikáns 
különbség, vagyis a vizsgált kezeléskom
binációknak a növekedési jellemzőkre 
gyakorolt hatása nem volt jelentős. 

12. A kezeléskombinációknak a ma
gok csírázására, kelésére és a kikelt cse
meték túlélésére gyakorolt hatása alap
ján a három baktériumtörzset (B2, B3 és 
B4) tartottunk alkalmasnak baktérium
szuszpenzió készítésére a további te
nyészedényes és szabadföldi kísérletek
hez. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A gyökérrontó tapló elleni biológiai 

védelem lehetőségének vizsgálata cseme
tekorban gyökérszimbionta mikroszerve
zetek bevonásával Magyarországon tel
jesen új megközelítés első eredményeit 
hozta. Gyakorlatnak készen átadható 
eredményekhez további vizsgálatok szük
ségesek. Ezek elvégzése után elháríthat
juk azt a kockázatot, amelyet az erdeife
nyö számára alkalmas termőhelyeken ál
ló idős fenyvesek kitermelése után a fer
tőzött területre való fenyőültetés jelent. 

Vizsgálatainkat meszes homokon vé
geztük, ahol a gyökérrontótapló-fertözés 
a legégetőbb gondot okozza. Mivel a fer
tőzés egyéb talajokon, pl. savanyú homo
kon is előfordulhat, célszerűnek látszik a 
vizsgálatok körét szélesíteni és a kutatást 
folytatni. 



Az Országgyűlés és a Kormány ki
emelten foglalkozik az Alföld fejlesz
tésével, fásításával (24/1991. sz. or
szággyűlési határozat). Ehhez kapcso
lódóan jelentős szakmai-tudományos 
előkészítő, alapozó munka indult meg. 
Ezt jól tükrözték: az Alföld Program
iroda megalakulása, a Püspökladány
ban és Bugacon megtartott tudo
mányos konferenciák, a szaksajtóban 
megjelent cikksorozatok és néhány, a 
napilapokban közzétett, éles vitát ki
váltó - szakmailag talán nem kellően 
megalapozott - írás. Egyesek talán in
dokolatlan éllel állítják szembe az 
„igazi" erdőket a gyorsan növő fafajok 
által alkotott faültetvényekkel. A kör
nyezetvédelmi, közjóléti szempontok 
jogos előtérbe helyezésekor azonban 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
az újra termelhető fa éppen ökológiai 
szempontból a legértékesebb nyers
anyagunk... 

Az „alföldfásítás" nemes program
jának kibontakoztatásakor fontos fel
adat tehát a fahasznosítás kérdéseinek 
a tanulmányozása is. Szomorú - az Al
földön élőket sújtó - paradoxona a je
lenkornak az a tény, hogy az. alföldi 
erdőkből a ma évente kitermelhető 
cca. 1 millió m 3 hengeresfa a jelentős 
szállítási költségek (pl. osztrák papír
gyárak felé) és a faanyag minőségi sa
játosságai miatt egyes fafajoknál gaz
daságosan alig hasznosítható. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem 
Faanyagismerettani Tanszéke az el
múlt évtized folyamán kiemelt figyel
met fordított az alföldi erdők ökológiai 
és erdőművelési adottságaival össze
függő faanyag-minőségi sajátosságok 
feltárására a nagyobb értékű, gazdasá
gosabb fahasznosítás érdekében. A je
len tanulmányban e kutatómunka fon
tosabb eredményeit és a kapcsolódó 
gyakorlati tapasztalatokat igyekeztem 
a teljesség igénye nélkül összegezni. 

A kutatómunka módszerei 
A ma is folyamatban lévő munka 

az alföldi fafajösszetétel jellemzői 
alapján (1. táblázat) az akác, a kocsá
nyos tölgy fafajokra, nyár és fenyő fa
faj- (illetve fajta-) csoportokra terjedt 
ki. 

1. táblázat 
Az alföldi erdők fafajösszetétele, 

főbb jellemzői 
(Halász G , 1992. alapján) 

Fafaj (-csoport) Erdőterület 
% 

Élőfakészlet 
% 

Akác 30,6 27,2 
Tölgy 14,1 18,7 
Egyéb kemény-
lombos 

4.0 6,1 

Nemes nyarak 18,1 15,5 
Hazai nyarak 8,1 8,1 
Fűz 2,5 2,6 
Egyéb lágy
lombos 

0,5 0,5 

Fenyő (erdei, 
fekete) 

22,1 21,3 

Összesen 100,0 100,0 

- Erdőterület: 414,8 ezer ha (ez 10,4% 

erdősültségnek felel meg. Az ország erdemek 

2 4 , v a n az Alföldön). 

- Az átlagos élőfakészlet 118 m3/ha (az ország 

többi részén 208 m3lha). 

-A bruttó fakitermelés (1991. évben) 1,972 

millió m3 volt (az országos adat272%-a). 

A kutatás pénzügyi okokból nem át
fogó, nagy léptékű program, hanem ki
sebb megbízások, diplomatervek és 
disszertációk formájában valósult meg. 
Igy nélkülözi az egységes metodikával 
végzett, tematikus kutatások előnyeit. 
Mindemellett számos, nagy jelentősé
gű szakmai kérdésre igyekezett tudo
mányos igényű választ adni. így vizs
gáltuk: az akácra vonatkozóan elsősor
ban a felújítási mód és a fajnemesítés 
faanatómiai és fafizikai összefüggé
seit, a kocsányos tölgynél az élőfák ká
rosodásának, pusztulásának faanyag

minőségi vonatkozásait, a nyáraknái a 
fajtanemesítés hatását a faanyag szer
kezetére és egyes fizikai tulajdonsá
gaira, az erdei- és feketefenyő eseté
ben pedig az ökológiai hatások szere
pét a szöveti és fizikai anyagjellemzők 
kialakulásában. A faanyagvizsgálatok
hoz kapcsolódóan elemeztük a fakiter
melés választék-összetételének sajá
tosságait is. 

Az alföldi akácosok sajátosságai 
Az alföldi öt erdőgazdaság 1992. 

évben 303 ezer nettó m akácfát ter
melt ki. A fakitermelés választék
összetételét a vizsgált fafajokra a 2. 
táblázatban mutatjuk be. 

2. táblázat 
A fakitermelés választék-összetétele, % 

Akác Töl» Nyarak Fenyők 
Lemezipari 
rönk - 0.6 0,7 -
Fűrészrönk 10,2 16,4 41,0 2,1 
Egyéb 
fűrészipari 
alapanyag 

4,0 2,4 3,8 

Bányafa 6,3 1.7 - 0,3 

Papírfa - _ 25,0 60,8 

Rostfa, 
forgácsfa 

0,7 0,3 10,8 15,7 

Egyéb 
iparifa 
(oszlop, 
karó stb.) 

7,9 5,7 9,8 4,3 

Iparifa 
összesen 

29.1 27,1 91,1 83,2 

Tűzifa 70,9 72,9 8,9 16,8 

Nettó 
(föld feletti) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

MORBARK-23 típusú 
aprítógép, 

gépkezelővel bérbe adó. 
Aprítéktermelést vállalunk. 

Érd.: 36 320-499 telefonon. 
V J 

D R . M O L N Á R S Á N D O R 

Tények, gondolatok az alföldi erdők faanyagminőségéről, 
fahasználati sajátosságairól 



A fűrészipari rönk részaránya jelen
tősen nem marad el a többéves orszá
gos adagtól, de lényegesen kevesebb a 
korábbi évekhez viszonyítva a feldol
gozási fa és a kivágás, valamint az 
egyéb iparifa (oszlop, karóféleség) 
részaránya. E jelenség szorosan össze
függ a tűzifa felértékelődésével és a 
szólőgazdálkodás visszaesésével (a 
nőtt és a fűrészelt karók, illetve oszlo
pok iránt a korábbi óriási hazai és kül
földi kereslet jelentősen mérséklődött). 
A jelenlegi arányok mellett az iparifa-
és a tűzifa-kategória éles elkülönítése 
szinte indokolatlan. Mégis a mai 70% 
részarányú tűzifamennyiség a korábbi 
50-55%-hoz viszonyítva az ipari ter
melés visszaesésére, illetve faanyag
minőségi problémákra utal. 

Az akáctermesztés területén két kü
lönösen vitatott problémakör van: a 
sarjaztatás és a fajtanemesítés kérdése. 
Vizsgálataink szerint a sarj eredetű (el
ső, második sarjaztatás) akácosok fa
anyag-minősége sem az alaki jellem
zők, sem a belső tulajdonságok (szö
veti, fizikai jellemzők) szempontjából 
nem marad el a mag eredetűekétől. A 
sarjaztatási mód tekintetében még a 
különösen nem kívánatos tuskósarjak-
nál sem találtunk negatív előjelű kü
lönbségeket. Itt kell megjegyeznem, 
hogy az akác tőkorhasztó gombájának 
(Fomes firaxineus) elterjedése (gyako
risága) szintén nem mutatott szignifi
káns kapcsolatot a felújítás módjával 
(sokkal inkább a faállomány korával, 
a terepadottságokkal, a topográfiai vi
szonyokkal, illetve az egész termesz
tési körzet gombafertőzöttségével áll
hat kapcsolatban). Bár a tőkorhadás 
kúp alakú felhatolása ritkán haladja 
meg az 50 cm-t, mindemellett az érté
kes tőszakaszoknál jelentős iparifa-
veszteséget okoz. 

A nemesített fajták vizsgálatára 
megfelelő méretű anyagot csak a gö
döllői akácfajta kísérleti telepről tud
tunk beszerezni. A faanyagvizsgálatok 
egyértelműen bebizonyították, hogy a 

hengeres, egyenes növekedésű árboc-
fajták homogénebb szöveti és fizikai 
jellemzőkkel rendelkeznek. 

Sokrétű akáckutatási programunk 
eredményeiből még alá kívánom húz
ni, hogy az akácfánál 8-9 évig tart a 
.juvenilis kor". Ekkor következik be a 
fatest szöveti és fizikai állandósulása. 

Tehát rendkívül fontos, hogy az 
egészséges akácosok véghasználati ko
rát növelve jelentősen emeljük az ér
tékes „érett geszt" részarányát. 

Vizsgálataink folyamán feltártuk az 
évgyűrűszerkezet, a sűrűség és a me
chanikai jellemzők kapcsolatait A sű
rűség ismeretében az akácfa esetében 
is jól következtethetünk a szilárdsági 
értékekre. A szerkezeti felhasználás 
szempontjából itt is fel kell hívni a fi
gyelmet az ágnyesés fontosságára, a 
göcsösség mérséklésére. 

Az akác kiemelkedő tartóssága, szi
lárdsága ma már közismert és ipari fel
használása iránt Európa-szerte megnőtt 
a kereslet. Korszerű pácolási eljárások
kal, illetve gőzöléssel színbeli inhomo-
genitása is jelentősen mérsékelhető. 
Külön figyelmet érdemel: 

- A dinamikai igénybevételekkel 
szembeni rendkívüli ellenálló képessé
ge, amely mintegy kétszerese a tölgyé
nek, bükkének (kisebb fahidak építése, 
szerszámnyelek, sportszerek gyártása); 

- Az európai fafajok közül termé
szetes tartóssága (vegyszeres kezelés 
nélküli) egyedülálló. 

Figyelemmel az akác kiemelkedő 
méhészeti szerepére is, méltán tekint
hető az ökológiai produktivitás szem
pontjából az egyik legfontosabb fafaj
nak. Sokkal nagyobb figyelem fordí
tandó azonban e fafaj korszerű feldol
gozására, és az alföldi táj hasznosítását 
is jobban szolgáló igényes értékesíté
sére. 

A kocsányos tölgyesek minősége 
A korábbi évszázadokban az alföldi 

ligeterdők meghatározó fafaja volt a 
kocsányos tölgy. Területi részarányát 

(14,1%), élőfakészletét (18,7%) és 
éves nettó fakitrmelését (83 461 m 3 , 
1992. évben) tekintve ma is jelentős 
alföldi fafajunk. 

Az alföldi kocsányos tölgyesek na
gyobb mértékű irtása a múlt században 
az ipari fejlődés kibontakozásával kez
dődött. Ekkor az alföldi tölgy-faanyag 
a gabona mellett a térség legjelentő
sebb exportcikke volt (Gencsi, Van
csura 1992). 

Tanszékünk a korábbi évtizedekben 
is kiemelt figyelmet fordított a hazai 
kocsányos tölgyesek faanyag tulajdon
ságainak sokoldalú feltárására, a szia
von tölgy xylotómiai sajátosságainak 
tisztázására. Az elmúlt években sajnos 
csak a károsodott, pusztuló alföldi töl
gyesekben végeztünk vizsgálatokat. 

A megbetegedés elsődleges okai 
feltehetően a megváltozott hidrológiai 
és éghajlati viszonyokban (talajvíz
szint-süllyedés, évenként ismétlődő 
aszályok stb.) keresendők. Általános 
megfigyelésünk, hogy a kocsányos 
tölgy a szárazabb közép-európai ter
mőhelyeken „haláltusáját" vívja. 

„Faiparos szemmel" szomorú javas
latot kell tennünk: a megbetegedett ál
lományoknál ne várjuk meg a törzsek 
teljes kiszáradását, mert ez esetben a 
szíjácskorhadás mellett a bélsugarak 
mentén már a gesztbe is behatoló kor-
hadás, illetve repedések figyelhetők 
meg. Az alföldi kocsányos tölgyesek 
választék-összetétele (2. táblázat) jól 
tükrözi a minőségi problémákat. 

A fűrészipari alapanyag-együttes 
részaránya alig haladja meg a felét a 
nemes tölgyek országos átlagának. A 
fuméripari célra felhasználható rönk
anyag mennyisége pedig előnyösen ki
csi. A nettó fatérfogathoz viszonyított 
72,9% tűzifa-részarány pedig markán
san reprezentálja az alföldi tölgyesek 
gyenge faanyag-minőségét (a többéves 
országos áüag 45-50% között van). 

A közelmúltban végzett xylotómiai 
vizsgálataink a következő problémákat 
tárták fel: 

- Már a károsodás kezdeti szaka
szában is megfigyelhető a kidöntött 
törzseknél egy belső sötét gyűrű (ez a 
világos színű „holdgyűrű"-re emlékez
tet). Sajnos ez a fahiba már alkalmat
lanná teszi a tölgyrönköket furnér és 
borosdonga gyártására. Scanning-mik-
roszkópos vizsgálataink azt mutatták, 
hogy nem csak tiliszesedés és ásványi-
anyag-berakódás jellemzi a gyűrűket, 
hanem észleltük a gombahibák jelen
létét is. 

A dolomit és a bazalt is alkalmas meliorációra 
(Dolomit und Basáit zur Melioration geeignet, 

Die Waldarbeit, 1271993. 44. évi 173. o.) 

Dolomit- és bazaltliszttel végzett meliorációs kísérlet során meg
állapították, hogy az eddig jól bevált dolomit mellett, a bazalt is al
kalmas magnéziumban, kalciumban és káliumban szegény talajok 
tartamos meliorációjára. 

(Ref.: Bidló András) 



- A szélsőségesen változó klímaha
tásokkal összefüggésben az alföldi ko
csányos tölgyek évgyűrűszerkezete 
rendkívül inhomogén. A gyakorlati 
szakemberek az ilyen tölgyet gyakran 
„laza szövetúnek" nevezik, mondván, 
eltér a keskeny, egyenletes évgyűrűjű 
„spessarti" típusú tölgyektől. Az ilyen 
elnevezés azért nem helytálló, mert a 
szélesebb évgyűrű az összes gyűrűs-
likacsú fánál - így a tölgynél is - tö-
möttebb, sűrűbb szövetet eredményez. 

A szöveti inhomogenitás, a kes-
keny-széles évgyűrűk közötti jelentős 
sűrűségi, szilárdsági és alakváltozási 
különbségek okozzák a faanyag na
gyobb repedékenységét, nehezebb 
megmunkálhatóságát. A szabványok
ban is rögzített fahibák (görbeség, gö-
csösség, fagyléc, bél- és gyűrűs repe
dések) mellett a tölgyek minősítése 
szempontjából újabban fontos követel
mény a színbeli homogenitás, az 
egyenletes, világos színárnyalat. Saj
nos az alföldi kocsányos tölgyeknél 
feltehetően ökológiai hatásokra a fatest 
erős tiliszesedése és rendellenes gesz-
tesedése figyelhető meg. 

A nyárfajták 
faanyag-minőségével összefüggő 
vizsgálatok 

A nyarak ma már az Alföld legel
terjedtebb fafajai közé tartoznak (terü
leti részarányuk 26,2%), gyors növe
kedésük miau éves fakitermelésük va
lamelyest még az akácét is meghaladja 
(1992. évben az alföldi erdőgazdaság
nál 358 500 m 3). A nemes nyárfajták 
termőhelyi igényéről, reális területi 
részarányáról, a monokultúrák egész
ségi állapotáról éles viták folynak. Mi 
itt is csak azt húzzuk alá: a nyarak la
za, könnyen feldolgozható fája ma 
szerte a világon pótolhataüan értékű 
nyersanyagot jelent a fa- és a papíri
parnak egyaránt. A száraz, kedvezőt
len termőhelyeken nevelt nyárasoknál 
tapasztalt megbetegedési (pusztulási) 
jelenségek ellenére kedvezőnek ítélhe
tő a nettó fatérfogathoz viszonyított 
41% fürészrönk-hányad. A keletkező 
papírfa és a rostfa a jelenlegi recesz-
sziós időszakban - az alacsony árszint 
és a szállítási költségek miatt - gazda
ságtalan termékek. Megfelelő igények 
esetén a lemezipari rönk részaránya fo
kozható lenne a választékolásnál. 

Tanszékünk már a két világháború 
közötti időszakban is jelentős nyárku
tatásokat végzett. Az utóbbi években 
munkánk az új fajták jobb megismeré

sére irányult (együttműködve a Faipari 
Kutató Intézettel és az ERTI-vel). A 
jelen tanulmány korlátai között csak a 
fontosabb kutatási eredményeket 
emeljük ki. 

A szöveti vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a nyarak évgyűrű-szélességi vál
tozékonysága rendkívül nagy, de ez 
nem okoz lényeges sűrűségi és szilárd
sági inhomogenitást. Az évgyűrűszé
lesség és a faanyag sűrűsége között 
összefüggést nem találtunk (tehát a 
gyorsabban vastagodó egyedek nem 
feltétlenül lazább szövetnek!). 

A szijács és a geszt vonatkozásában 
gondot okoz az eltérő nedvességtarta
lom. A szijácsrész 60-70%-kal kisebb 
nettó nedvességtartalma különösen a 
vastagabb anyagok szárításakor rend
kívül kedvezőtlen (felszíni „kérgese-
dés"). Az egészséges álgeszt a legtöbb 
faipari terméknél nem okoz problémát. 
Vizsgálataink szerint a nyárfajták lib-
riform rosthosszúsága 0,8-1,2 mm kö
zött változik. A papírgyártás szem
pontjából különösen előnyös rostmor
fológiával egyetlen fajta sem rendelke
zik. Fafizikai méréseink szerint a kü
lönböző nyárfajták sűrűsége szoros 
korrelációjú kapcsolatban áll a szilárd
sági jellemzőkkel. Ezzel szemben az 
évgyűrűk szélességének egy-egy fajtán 
(klónon) belül nincs számottevő hatása 
sem a sűrűségre, sem a szilárdságra. 
Tehát a nyarak felhasználhatóságának 
max. 6 mm évgyűrű szélességhez való 
kötése a nemzetközi rakodólap-szab
ványban teljesen indokolatlan volt. 
Nyár és fenyő rakodólapdeszkák hajlí-
tószilárdsági vizsgálatakor azt tapasz
taltuk, hogy a nyárdeszkák ellenálló 
képességét a göcsösség kevésbé befo
lyásolta. A rétegelt lemezgyártás 
szempontjából azonban különösen 
fontos a nyárültetvények fokozottabb 
nyesése. 

A nyárfajták szerkezeti célú fel
használása alkalmával (pl. tetőszerke
zetek, kárpitos bútorok keretszerkeze
tei) figyelemmel kell lenni az egyes 
fajták (klónok) közötti jelentős sűrűsé
gi és szilárdsági különbségekre. Véle
ményünk szerint a nyárfajtákat így cél
szerű a légszáraz sűrűség szerint há
rom csoportban kezelni (3. táblázat). 

Érdemes megjegyezni, hogy egyes 
területeken a könnyebb megmunkálha-
tóság és kisebb „önsúly" miatt (pl. 
gyümölcsös rekeszek, rétegelt leme
zek) előnyösek az alacsonyabb sűrűsé
gű fajták. Tartó-(tető-) szerkezetek cél
jára azonban törekedjünk óriás nyarat 

3. táblázat 
A nyárfajták légszáraz sűrűsége, kg/m 3 

1. csoport 360 kg/m 3 -né l kisebb 

pl. Populus euramerícana 
cv . 1-214, Tripló 
Blanc du Porton, Sacran, 
S 299-3 

II. csoport 361-400 kg/m 3 

pl. P. euramerícana cv. 
H 328, B 132-6, Respalje, 
Beaupre, S 177-3, S 307-24 

III. csoport 400 kg/m 3-nél nagyobb 
pl. P. euramerícana cv. Ro-
busta, Marilandica, 
OP-229, H-381, Parvifol, 
Meg gyl evei ű 

A hazai fakitermelésben leggyakoribb kétfajta értékei 
1-214 320-350 kg/m 3 

Óriás nyár 420-450 kft/m 3 

vagy hasonló sűrűségű fajtát felhasz
nálni. 

A papíripar és a farost-íforgács-) le
mezgyártás szempontjából a különbö
ző fajták eltérő sűrűsége miatt egyre 
inkább előtérbe kerül az abszolút szá
raz tömeg („atrosúly") szerinti átvétel. 
Vizsgálataink szerint az óriás nyárnál 
280 kg/űrm., az „1-214" olasz nyárnál 
pedig 220 kg/űrm. körüli átszámítási 
tényezőre számíthatunk. 

Szeretnénk még megemlíteni, hogy 
a fehér és szürke nyarak „szurkos"-nak 
nevezett mézgás faanyagát gyakran in
dokolatlanul mellőzik a felhasználók. 
Az alföldi táj ezen őshonos fafajai 
nemcsak rostfaként és papírfaként 
hasznosíthatók, hanem alkalmasak kü
lönböző ládák és rakodólapok gyártá
sára is. 

A homoki erdei- és 
feketefenyvesek tulajdonságai 

A trianoni békekötést követően Ma
gyarország elvesztette jó minőségű 
fenyveseit, azóta nemzetgazdaságunk 
állandó „fenyőínséggel" küzd. 

így szinte természetes, hogy a szá
zad eleji kedvező kísérleti eredmények 
hatására az erdei- és a feketefenyő ki
emelkedő szerepet kapott az Alföld fá
sításában. Ma az alföldi homoktájakon 
92 000 ha fenyőültetvény található, és 
a fakitermelés mértéke fokozatosan 
növekszik (a vizsgált állami erdőgaz
daságoknál évi 120 ezer m ). 

E fenyvesítési program eredményeit 
illetően ma egyre többen csalódottsá
guknak adnak hangot Milyen okok
ból: 

- az elegyetlen fenyőültetvények 
egyre több erdővédelmi problémával 
küszködnek (pl. gyökérrontó tapló), és 
emiatt a tervezett 80-90 éves véghasz
nálati kort 40-60 évre kell csökkenteni; 



- a kitermelt faanyag minősége el
marad az „őshonos" erdeifenyő-tájak
ról származó anyagétól (egyesek sze
rint ezen ültetvények csak rostfaként 
és papírfaként hasznosíthatók). 

E problémát jól tükrözik az alföldi 
erdőgazdaságoknál végzett vizsgálata
ink eredményei (2. táblázat). A papírfa 
és a rostfa együttes részaránya 76,5% 
volt, ezzel szemben a fűrészrönké 
mindössze 2,15 (a nettó fatérfogatra 
vetítve). 

Az elmúlt évtized folyamán nagy 
számú faanyagvizsgálatot folytattunk a 
homokifenyvesek szöveti és fizikai sa
játosságainak feltárására. A fontosabb 
megállapítások a következők: 

- Az erdei- és feketefenyő törzsfá
ban rendkívül erősen eltér a bél körüli 
ún. ,juvenilis fa" szerkezete és fizikai 
tulajdonságai a 13-15. évgyűrűt köve
tő „érett" fáétól (szélesebb évgyűrűk, 
rövidebb rostok, erős göcsösség, ki
sebb sűrűség). 

Kérdés: Nem mérsékelhető-e a ,ju-
venilis hatás" a telepítések kisebb sor
távolságával, többszöri, fokozatos ne
velővágással? 

- Az épületszerkezeti és bútoripari 
felhasználás lehetőségeit jelentősen 
csökkenti a homoki fenyvesek anyagá
nak rendkívüli göcsössége. Az erdeife
nyő szabályos ágörvei helyén kialaku
ló göcsös fatestzónák 40-60%-kal mér
séklik a hibamentes faanyag szilárdsá
gát. 

Kérdés: Mennyire változtatható ez 
a homoki fenyvesek szakszerű nyesé
sével? Ugyancsak megvizsgálandó, 
hogy a bútor- és építőipar mely terü
leteken használhatná fokozottabb mér
tékben a göcsös faanyagot (pl. lambé
riák, hajópadlók, IKEA-sülusú bútorok 
stb.). 

- A kedvezőtlen alaki tulajdonsá
gok (nagyobb sudarlósság, göcsösség) 
miatt a homoki fenyvesek papírfa- és 
rostfaválasztékainak rakásolási tömör
sége lényegesen (12-22%-kal) kisebb, 
mint a szabvány szerinti tömörségi 
együttható. Az erdei- és feketefenyő 
papírfa száraz súly (atrosúly) alapján 
történő átvételénél 210-240 kg/űrm. 
átszámítási tényezővel számolhatunk 
(a feketefenyő értéke valamivel na
gyobb). A kisebb rakattömörség és a 

lazább szöveti szerkezet miatt a homo
ki erdei- és feketefenyő „atrosúly" sze
rinti értékesítése 20-30%-kal előnyte
lenebb a hegyvidékről származó (ős
honos) fenyőpapírfához viszonyítva. 

A homoki erdei- és feketefenyvesek 
a szélsőséges termőhelyeken fontos 
missziót teljesítenek a futóhomok 
megkötésével. Fontos feladatunk azon
ban a minőségi fatermesztés és az ér
tékesebb felhasználás területén a gyor
sabb előrelépés. Sajnos rövid távon a 
térségben cellulózipari kapacitás léte
sítésével nem számolhatunk, így a ki
termelt kelet-magyarországi faanyag 
jelentős szállítási többletköltségei 
csökkentik a fatermesztés egyébként is 
szerény jövedelmezőségét. 

Összefoglalásul ismételten aláhú
zom: a nehéz körülmények között élő 
alföldi nép boldogulását, nemzetünk 
okos gyarapodását is elősegítheti egy 
jól megvalósított alföldfásítási prog
ram. Ennek azonban nélkülözhetetlen 
tartozékát kell, hogy képezze a várható 
faanyag-minőségi jellemzők ismereté
ben a racionális fahasznosítás kérdése
inek megoldása. 
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A gyérítés és a nitrogéntrágyázás hatása az 
erdeifenyő koronafejlődésére 

45 éves korú észak-svédországi erdeifenyvesekben 
vizsgálták a gyérítések és a nitrogéntrágyázás hatását 
a fák koronafejlődésére. Az értékelést különböző ko
rona-összetevők, ágak súlya, száma, rügyek, tobozok 
száma stb. alapján Készítették el. 

A vizsgálatokból a következő eredmények szület
tek 

1. A koronák fejlődésére mind a gyérítés, mind a 
trágyázás erősen hatott 

2. A gyérítés inkább a koronák alsó részének növe
kedését segítette elő, míg a trágyázásnak a korona fel
ső részére volt nagyobb hatása. 

3. Az egyes koronarészek súlygyarapodását a trá
gyázás sokkal erősebben segítette, mint a gyérítés. 

4. A kétféle művelet együttese jelentősebben növel
te az egyes korona-összetevők súlygyarapodását, mint 
külön-külön. 

(Forrás: Studia Forstalia Suecica 188. sz. 
Ref.: Jakab Jenő) 

A gyöngyvirág afluoridos légszennyezés indikátora 
Egy norvégiai alumíniumkohó közelében vizsgálták a fluoridos légszennyezés hatását a környező vegetációra. 

Mérlek a levelek és tűk fluorid-koncentrációját és ezt egybevetették a szennyezés okozta levétbamulásokkal és 
a zuzmóflóra tagjainak eltűnésével. Úgy találták, hogy a gyöngyvirágok levelein jelentkező légszennyezés okozta 
barna foltok jó indikátorai a fluoridos szennyezés földrajzi elterjedésének, a terepi megfigyelések eredményei jól 
összevágtak a laboratóriumi vizsgálatokkal. 

(Rapport fra Skogforsk. S/93. Ref.: dr. Szodfridt István) 



Magyarországon a II. világháború 
után nagy területeket fenyvesítettek, 
elsősorban erdeifenyővel. Nemcsak a 
volt erdőterületek kerültek erdősítésre, 
hanem a mezőségi tájakon és az alföl
deken, leginkább pedig a Duna-Tisza 
közén nagyon sok felhagyott mezőgaz
dasági terület is erdőművelési ágba ke
rült. 

Többségük homoki termőhely volt, 
amelyek a mezőgazdaság számára ke
vésbé értékesek, és a külterjes mező
gazdasági termelés gazdaságosan nem 
tudta hasznosítani. A 80-as évek köze
pétől a bor világpiaci keresletcsökke
nésével egyre több mezőgazdasági 
üzem kényszerült szőlőterületeit más 
módon hasznosítani, s mivel ezek 
rendszerint gyenge termőképességű ta
lajokra kerültek, más mezőgazdasági 
kultúrával nem nagyon voltak helyet
tesíthetők, célszerűen az egyik legjobb 
megoldás az erdőtelepítés maradt. 

Napjainkban a mezőgazdaság szer
kezetváltása miatt újabb nagy területű, 
gyenge termőképességű talajok kerül
nek ki a mezőgazdasági hasznosítás 
alól. így a Duna-Tisza közén, a többi 
homokterületektől eltérően, a fenyve-
sítés kisebb-nagyobb megtorpanások
kal és fellendülésekkel napjainkig fo
lyik. A homoki termőhelyeken gazdál
kodó állami erdőgazdaságok feladat
köre nemcsak az átvett földterületek 
erdőtelepítési és erdőnevelési munká
lataival bővült, hanem egyre nagyobb 
gondot jelentett és jelent napjainkban 
is ezen erdei- és feketefenyő monokul
túrák egészségi állapotának romlása, 
elsősorban a gyökérrontó tapló (Fomes 
annosus Cooke) pusztítása miatt. 

A fenyvesek első országos egész
ségi állapotfelmérésekor (Kolonits-
Lengyel-Pagony, 1971) derült fény ar
ra, hogy a gyökérrontó tapló, elsősor
ban a homoki termőhelyeken, fenyve
seink területének mintegy 1/4-ét fertő
zi. A járványszerű fellépés oka a sok 
egykorú (egy korosztályú) telepített ál
lomány, amelyeknél a termőhelyi öko
lógiai környezet hasonlósága mellett, a 
korosztály egy időben történő erdőne
velési munkálatai (tisztítások, gyéríté
sek) is elősegítették a kórokozó gyors 
elterjedését és járványszerű fellépését. 

Már a fenyvesítési hőskor elején is 
megtalálhatók az ún. második generá
ciós fenyvesek, amelyeknél a fertőzés 
a talaj-előkészítés módjától függetle
nül „átöröklődhetett" a felújított fiatal 
állományokra, napjainkban pedig a 
Duna-Tisza köze homokvidékeinek és 
jövőbeli erdőgazdálkodásának sarok
köve ennek a „visszafertőződésnek" a 
megakadályozása, a törvényszerűsé
gek meghatározása, kutatása. Mivel a 
„visszafertőződés" a legnagyobb gon
dot a határtermőhelyeken okozza, hi
szen a gyenge termőképességű, száraz, 
meszes homoktalajokon nem oldható 
meg a probléma radikálisan fafajcseré
vel, mint a Dunántúl és a Tiszántúl sa
vanyú vagy semleges talajú homokvi
dékein, vizsgálódásunk ezért elsősor
ban az erdős sztyepp klímájú, meszes 
talajú, a talajvízszint süllyedése miatt 
egyre száradó D-T közi homokhát 
ökológiai tényezőire és talajviszonyai
ra irányul a fertőzöttség tükrében. 

Dr. Pagony Hubert és munkatársai 
(1979-1989) kutatási eredményeit fel
használva keressük azokat a további 
ökológiai tényezőket és vizsgáljuk 
ezek összefüggéseit, amelyek a tapló 
járványszerű fellépését elősegítik, sza
porodásának és elterjedésének feltéte
leit meghatározzák. 

Mivel a gyökérrontó tapló élettere 
a talaj és a talajfelszín, így vizsgáló
dásunk irányultsága is a termőhely és 
elemeinek összefüggése a fertőzöttség-
gel, a gyökérrontó tapló életfeltételei
vel. Ezen előadás a régi és új kérdé
sekre, a fenyőtermesztés problematiká
jára próbál választ találni az eddig el
ért kutatási eredmények alapján. 

A talaj és a fertőzés mértéke 
közötti összefüggés 

A Fomes annosus járványszerű 
pusztítása, a kórokozó előidézte meg
betegedés mértéke, a fertőzés terjedése 
szorosan összefügg a termőhely egyik 
alapvető tényezőjével, a talajjal és en
nek fizikai és kémiai tulajdonságaival, 
így feltehető a kérdés: A talajnak mely 
tulajdonságai hatnak leginkább a gyö
kérrontó tapló elterjedésére, és hogyan 
befolyásolják életfeltételeit, szaporo
dását és járványszerű elterjedését? 

Az eddig elért kutatási eredmények 
egyre jobban megvilágítják, hogy nem 
olyan egyszerű a válasz, ha a talaj 
szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői, 
vízháztartási viszonyai, életközösségei 
és a talajt ért emberi behatások alapján 
egy-egy tényezőt vizsgálva keressük 
az összefüggéseket az állományok vi
talitására, ellenálló képességére vagy 
fogékonyságára vonatkozóan a fertő
zéssel szemben. A szakirodalomban 
tapasztalható, némelykor ellentmondó 
vagy változó nézetek is igazolják, 
hogy a tapló élettevékenységére egy-
egy tényező hatása nem íehet általános 
érvényű, a tényezők kölcsönhatását 
vizsgálva juthatunk csak el a probléma 
megoldásához. Vázlatosan tekintsük át 
a témával kapcsolatos fontosabb iro
dalmat, ami elsősorban a meszes tala
jokra vonatkozik. Az irodalmi össze
foglalót Pagony (1979) munkája alap
ján készítettem. 

Rennerfelt (1946): Meszes talajo
kon álló fenyvesekben gyakrabban és 
erőteljesebben lép fel a kórokozó. 

Rishbeth (1951): A magas mésztar
talmú talajokon a tuskók fertőzöttsége 
nagyobb. 

Laatsch (1968): A feleslegben lévő 
kalcium miatt az erdeifenyő számára 
nehézzé válik a kálium, a mangán és 
a vas felvétele. 

Schönhar (1976): A mészben gaz
dag lösztalajokat ítélte legveszedelme
sebbnek a Fomes annosus fertőzése 
szempontjából. 

Albert és Zimmermann (1907), An-
derson (1921), V. Hopfgarten (1933), 
Rodmeder (1937): A korábban szántó
földnek és legelőnek használt területek 
szenvednek legtöbbet a tapló okozta 
fertőzéstől. 

Pechmann és társai (1973): Mély 
talajú termőhelyeken ennek az ellenté
tét tapasztalták legelőre ültetett lucos 
esetében, amely vizsgálataik alapján 
nem fertőződött A gyökérkontaktus 
hiányával magyarázzák a fertőzés hiá
nyát Talajtani okokkal nem minden 
esetben magyarázhatók a fertőzések. 

A sekély talajú meszes termőhelye
ken a magas fokú fertőzést a sekély 
gyökérzettel periodikusan kiszáradó 

MAGYAR LAJOS 

A gyökérrontó tapló okozta fertőzés 
ökológiai tényezőinek vizsgálata a Duna-Tisza közén 



feltalajjal és a gyökerekbe a gátló 
anyagok hiányával magyarázzák. 

Kuhlman (1973): A száraz, rossz 
vízháztartása talajok fertózöttebbek a 
gyökérérintkezések gyakorisága miau. 

Dimilri, valamint Kassel és társai 
(1978): A fertőzés létrejöttében és ki
teljesedésében az éghajlati és talajté
nyezők mellett az egyéb környezeti té
nyezők, emberi beavatkozások jelentő
ségét is fontosnak tartják. Nagy jelen
tőséget tulajdonítanak a talaj pH-érté-
kének. 

Az összehasonlító vizsgálatok 
anyaga és módszere 

A megvizsgált 105 talajszelvény 80 
erdőrészletben található. A vizsgálati 
anyagot véleüenszerűen kiválasztott 
mintának tekinthetjük, mert a talajszel
vények kijelölését a kerületvezető er
dészek végezték az erdőrészletek leg-
károsítottabb és legegészségesebb folt
jaiban. Az erdészeti termőhelyismeret
tan módszerével és szabályai alapján, 
rétegenkénti mintavétel után a követ
kező laboratóriumi vizsgálatokat vé
geztük el: pH/vizes és KCl-es (Ca-
C03%, szódalúgosság %, hy %, kapil
láris vízemelés (2h, 5h) és a humusz 
%. Meghatároztam a talajszelvény, il
letve a károsított folt mikrodomborzati 
helyzetét, kitettségét, vízgazdálkodási 
fokát a Majer-féle erdő- és termőhely-
tipológia alapján (Majer, 1962) és ahol 
nyomát találtam, a múltbeli emberi be
avatkozásokat is feljegyeztem, pl. 
mélyforgatás, rónázás, tőzegezés stb. 
Egyes erdőrészletekben több talajszel
vényt is megvizsgáltam, összehasonlí
tás végett összefüggő egészséges állo
mányrészekben is végeztem talajvizs
gálatokat Körültekintően jártam el a 
pusztulások okainak meghatározásá
nál, a foltszerű pusztulásoknál ugyanis 
célszerű alaposabban megvizsgálni a 
környezetet, mert hajlamosak vagyunk 
más (pl. Diplodia, szárazság, talajhiba 
stb.) károsításokat is a gyökérrontó 
számlájára írni. 

Eredmények 

A gyökérrontó tapló pH- és hőmér
sékletigény-vizsgálatait laboratóriumi 
körülmények között Pagony és társai 
(1979) végezték, gondosan tanul
mányozva a megelőző kutatási ered
ményeket' Courtis (1973), Rennerfelt-
Paris (1952-53), Nyegrucláj (1961). 

Nyegruckij (1961) vizsgálatai sze
rint a Fomes annosus micéliumának 

növekedése 3,5-7,5 pH között lehetsé
ges. Az optimumot 5,5 pH-ban jelölték 
meg. Hasonló eredményre jutott Ahr-
berg (1971) is. Ennek némileg ellent
mondanak Pagony és társai kutatási 
eredményei, öt különböző származási 
helyről három savanyú (mészszegény) 
és hét, közel neutrális kémhatású ter
mőhelyről származó gombatörzzsel 
végzett micéliumnövekedés-vizsgála-
tai a hőmérséklet és pH függvényében. 
A növekedésvizsgálati eredmények 23 
-C-on 7 pH körüli értéket jeleznek op
timumnak. A hőmérséklettel és a pH-
val végzett tájékozódó vizsgálatok 
mindenesetre azt igazolják, hogy az 
egyes törzsek között lényeges különb
ségek adódhatnak. Feltehetően ilyen 
különbségek még patogenitás vonatko
zásában is lehetnek. Ezek a feltevések 
további beható vizsgálatot igényelnek 
(JCorhonen, 1978). 

A talajszelvények összehasonlító 
vizsgálataiból azt lehet feltételezni, 
hogy a Kiskunságban előforduló tap
lótörzsek a magasabb pH-viszonyokat 
is kedvelik, azaz a 7,0 pH felett is ké
pesek az állományokban erőteljesen 
fertőzni. A laboratóriumi vizsgálattal 
meghatározott vizes 8,2 vagy ennél 
magasabb pH-jú felső termőréteg ese
tén viszont csak a legritkább esetben 
észleltünk fertőzést, általában akkor, 
ha a terület félnedves, nedves vízgaz
dálkodási kategóriába tartozott és a 
felső szint humusztartalma is maga
sabb (0,5% körüli érték) volt. (Ágas
egyháza 8/bn, 17/b, c.) A magas víz
tartalom és a humusz savanyú szerves 
vegyületei csökkenthetik a viszonylag 
magas pH-nak a gomba fejlődésére 
gyakorolt kedvezőtlen hatását. 

Az Alföldön a homoktalajok víz
háztartása a többletvízhatástól függet
len területeken igen kedvezőtlen a fa
termesztés számára. A fenyőállomá
nyokat olyan területekre telepítették, 
ahol a talajvíz napjainkban már szinte 
elérhetetlenül mélyen helyezkedik el, 
és így a fák csak a felszíni talajréte
gekre hulló csapadékot tudják haszno
sítani. Ezért erdei- és feketefenyőnél 
messze szétterülő, a felszín alatt futó, 
gazdagon elágazó horizontális gyökér-
rendszer alakult ki, legtöbb esetben ka
rógyökér nélkül. A gyökerek szövevé
nyes, sűrű hálózata gyakori gyökér
érintkezést biztosít, így a tuskón ke
resztül a fertőzés könnyen átterjedhet 
a szomszédos egészséges fákra. 

A Kerekegyháza 21/G erdőrészlet
ben 1989-ben és 1990-ben végzett mo-

nolitos gyökérfeltárás is igazolta a ko
rábbi kutatások eredményeit. 3-3 fa 
között (3 erdeifenyő, 3 feketefenyő) 
feltárt talajmonolit vizsgálatánál a leg
szembetűnőbb a mélyforgatott hu
muszrétegek hajszálgyökerekkel való 
telítettsége volt. Mindkét évben aszá
lyos időszakban végzett munka során 
megfigyelhető volt a „leforgatott" hu
musz nedvességmegkötő hatása az 50-
80 cm-es kiszáradt rétegben. Az erdei-
fenyő-állománnyal kapcsolatos gyö
kérvizsgálat a gyökérrontó taplóval 
fertőzött folt szélén történt. A terület 
felszínét 25 évvel ezelőtt egyengették 
(rónázták), így került foltokban a hu
musz a mélyebb rétegekbe. 

A talajvizsgálatokkal érintett erdő
részletek közül a legfertőzöttebbek 
minden esetben azok az állományok 
voltak, ahol vastagabb humuszos réte
gek kerültek mélyforgatással vagy ró-
názással az 50-80 cm-es rétegekbe. 
Ezeken a területeken a fertőzés a meg
jelenés után robbanásszerűen terjedt, 
és az állomány 5-10 év alatt összeom
lott. 

Ha megfigyeljük az alföldi homok 
nyári talajnedvesség-görbéjét (1., 2. 
ábra), láthatjuk, hogy a leforgatott hu
muszrétegek nedvességmegkötő hatása 
az egyébként kiszáradó 50-80 cm-es 
rétegben nemcsak a fák növekedésé
nek, hanem a gyökérrontó tapló micé-
liumainak is kedvez (csökken a pH, 
növekszik a vízmegtartó képesség), 
ideális környezetet teremtve a gyökér
kapcsolatokon keresztül a továbbterje
déshez a nyári száraz időszakban is. 
Igazolni látszik a megfigyelést Nagy-
Bugac és más, D-T közi térségek fe
nyővel erdősített területeinek, ezek fer-
tőzöttségének összehasonlítása is. A 
nem mélyforgatott, hanem árkos talaj
előkészítéssel telepített vagy felújított 
nagy-bugaci erdei- és feketefenyvesek 
csak szórványosan fertőződtek, de sú
lyosan beteg, összeomló állomány 
nincs ebben a tájegységben, míg más 
homokvidékeken mindenhol található 
súlyosan, nagy területen fertőzött fe
nyőerdő, elsősorban erdeifenyvesek. 

A fertőzöttségbeli különbség való
színűleg mikroklimatikus tényezőkkel 
is összefügg, mert a bugacihoz hasonló 
buckatípusú területeken (fülöpházi, 
szabadszállási homokbuckák) ritkább 
az epidémiaszerű fertőzés. Ez látszólag 
némileg ellentmond Gaskó-Hgedűs-
Szendreiné 1979-ben végzett vizsgála
tainak, amelyet a fertőzöttség mértéke 



és a talaj szemcsenagysága közötti 
összefüggés megállapítása céljából a 
somogyi homokon végeztek. Ha vi
szont eredményeiket az erdős-sztyepp 
D-T közére adaptáljuk kis kiegészítés
sel, igaznak tűnik az a megállapításuk, 
hogy „a fertőzés mértéke aszerint 
csökken, minél közelebb volt a vízduz
zasztó réteg a felszínhez, illetve a gyö
kerek fő tömegéhez" (Gaskó-Hege-
düs, Szendreiné, 1979). 

Összefoglalva 

A gyökérrontó tapló által legfertő
zöttebb állományok az eddigi vizsgá
latok szerint enyhén hullámos, mélye
désekkel tűzdelt humuszos homoktala
jokon vagy mélyforgatott területeken 
fordultak elő. A buckaközökben és a 
mélyedésekben, általában a jobb víz
gazdálkodású helyeken erősebb a fer
tőzés és az előfordulása is gyakoribb. 

Erősen buckás területeken (Kuna-
dacs, Kunbaracs, Szabadszállás) buc
katetőn vagy buckaoldalon csak északi 
kitettségben, nedvesebb vízgazdálko
dási fokozatban fordult elő fertőzés. 

Ha a termőréteg 20-30 cm alatti ré
tegeinek pH-ja meghaladja a 8,2 pH-
értéket, a gomba számára a szaporodás 
feltételei kedvezőüenebbé válnak (va
lószínű a gombafonalak fejlődése gát-
lódik), ezen érték fölött csak mély fek
vésben, jó vízgazdálkodású humuszos 
talajfelszín esetén észleltünk fertőzést. 

A pH-értékeknek a többi ökológiai 
tényezővel való összefüggését a továb
biakban is szükséges vizsgálni. A pH, 
a talajnedvesség, valamint a talajhő
mérséklet viszonyának a gomba szapo
rodásában és éves növekedési ciklusá
ban játszott szerepének tisztázásával 
közelebb jutnánk a probléma megoldá
sához, és ehhez elég lenne a talajfel
szín, valamint a felső 0-80 cm-es ter
mőréteg vizsgálata. 

További vizsgálatok szükségesek a 
talaj összpórustér nagyságának megál
lapítására és ennek a gomba szaporo
dásában és éves fejlődési ciklusában 
betöltött szerepére a talajnedvesség 
kapcsolatával is. Érdemes elgondol
kodni azon, hogy az erdei- és fekete
fenyő felújítások talaj-előkészítésekor 

célszerű-e minden esetben mélyforga
tást végezni, növelve a gyökérrontó 
tapló járványszerű fertőzésének veszé
lyét? A válasz: igen, mert a mélyfor
gatás kedvező ökológiai hatásairól 
nem mondhatunk le. Mivel a mélyfor-
gatásos talaj-előkészítés az alföldi ho
mokterületeken az egyik legeredmé
nyesebb és legelterjedtebb technológia 
(előnyeit a 3. ábra is szemlélteti), a 
gyökérrontó tapló ellen más preventív 
védekezési módszerekkel kell megpró
bálkoznunk a fertőzésveszély csökken
tése miatt Ezek, javaslataim szerint, a 
következők lehetnek: 

- fafajcsere (fenyőt lombra), 
- erdőművelési módszerek megvál

toztatása (a belenyúlások számának 
csökkentése, kevesebb csemetével tör
ténő erdősítés), 

- a vágásérettségi kor csökkentése 
vagy a fertőzöttség mértékéhez való 
igazítása. 

Mintegy gazdasági kény
szermegoldásként a gyakorlat már rá
kényszerült ezen módszerek alkalma
zására. 

MÉLYFORGATÁS TÖBBLETVÍZHATÁSTÓL FÜGGETLEN TERMŐHELYEN 

1. ábra 
A humuszos homok talajnedvesség 

görbéje a D-T közén nyári időszakban 
(Modell) 

2. ábra 
A pH- éa a talajnedvesség 

viszonyok változása mélyforgatáskor 

3. ábra 
A mélyforgatás kedvezi hatása 
a gyokéznmtó tapló fejlődésére 

és terjedésére 
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Néhány gondolat a bernecébaráti erdészetről 
Bukri Julianna erdészetvezető egy éve igazgatja a hoz

zájuk tartozó területek erdőgazdálkodását. Mint elmondotta, 
az átalakítás számára kisebb terhet jelentett, mint kollégái
nak, akik végigkínlódták az egész időszakot. De kijutott ne
ki is - ami még ma is tart - abból a nyomasztó érzésből, 
hogy vajon a hónap végére lesz-e elég pénzük a fizetésekre, 
a vállalkozók elszámolására. Tartalékolni nem lehet, mert 
a központnak fizetni kell az adósságokat, kamatokat, lízing
díjakat. 

A 4700 hektáros erdészet létszáma: 1 erdészetvezető; 1 
erdészeti műszaki vezető; 5 kerületvezető erdész; 3 admi
nisztrátor; 1 vadászati műszaki vezető; 2 kerületvezető va
dász (5000 ha üzemi területre). 

A fizikai dolgozók kivétel nélkül vállalkozói alapon dol
goznak. Meggyőződésem - mondja Júlia - , hogy a minőségi 
munka sokkal jobban megkövetelhető, mint régen. Tíz-húsz 
évvel ezelőtt úgy kellett dédelgetni a munkásokat, hogy a 
nehéz erdei munkában megmaradjanak - nehéz volt a szak
mai elvárásokat szigorúan venni. Ma a térségben fakiterme
lő vállalkozókból nincs hiány, és lényegesen jobb a helyzet 
az erdőművelésben is. Alapvető viszont a részletes, min
denre kiterjedő munkaszerződés, és a gyakori ellenőrzés a 
szerződés betartására. A sokszor idegőrlő feladatok, mint a 
munkaidő kitöltésének, a védőruhák használatának ellenőr
zése, az illetményfa körüli gondok sokasága helyett többet 
tudunk foglalkozni a szakmai kérdésekkel, feladatokkal. 

A kerületvezetö erdészek anyagi megbecsülése azt hi
szem az országban sehol nem volt olyan rossz, mint e 
térségben. A kerületvezetök ahhoz képest, hogy milyen 
mértékben voltak felelősek a kialakult helyzetért, arány
talanul nagy terhet viseltek a méltánytalanul alacsony 
fizetésükért. 1993-ban egy kerületvezető bruttó havi fize
tése itt 9000-13 400 Ft/hó volt. Átlag 11 400 forint. Meg
élni kevés, éhen halni sok. A gazdaság javuló eredményé
nek köszönhetően év végére 17-20 000 forintra emelkedett. 

Az 1972-es üzemtervből vett részletekkel szeretném 
bemutatni az erdészetet. 

Az üzemtervezett erdőterület Bernecébaráti, Drégelypa
lánk, Hont és Nagyoroszi községek határában terül el. 

Történelmi áttekintés 

Az üzemtervezett erdőterületből Drégelypalánk, Hont és 
Bernecébaráti - az 1971. évben üzemtervezett Kemencével 
együtt - az esztergomi érsekség, a Nagyoroszi község hatá
rában fekvő erdők pedig a gróf Wenckheim család tulajdonát 
képezték. 

Az érseki uradalom kialakulásáról vannak adataink, a 
Wenckheim uradalmat illetően ilyen adatok nem állnak ren
delkezésre. Az érseki uradalom kialakulása István király 
uraikodáas idején kezdődött. Az esztergomi érsekség 999-ben 
történt felállítása során királyi adományként kapta Kemence 
és Vadkert (ma Érsekvadkert) községeket tulajdonba. 

A királyi hatalom meggyengülése idején, 1233-1305 kö
zött a birtokok az állandó főúri ellenségeskedések és zaklatá
sok miatt sokat szenvedtek. 

Az Árpád-ház kihalása után 1305-1321 között az Anjouk 
•uralkodása alatt Csík Máté felvidéki földesúr pusztítja az 
érsekségi birtokokat. 1403-ban Zsigmond király - miután 

Kanizsai János érsek Nápolyi László hatalomra jutását tá
mogatta - elkobozza az érseki birtokokat, de később vissza
adja azokat. 

Pálóczi György érseksége (1423-39) alatt az érseki ura
dalom bővül, mert Albert király 1438-ban, koronázása alkal
mából az Érsekségnek adományozta Hontot, Drégely várát 
a hozzá tartozó Palánkkal, és Dejtár falut is. így alakult ki 
az érseki uradalom, mely lényegében véve 1945-ig létezett. 

Meg kívánjuk említeni még azt, hogy Drégely vára kez
detben nyaraló, majd Szondi György kinevezése után (vár
nagy) megerősítik, s végvár lesz. 1552-ben Ali budai pasa 
megtámadja a várat és elfoglalja azt. A török hódoltság 1594-
ben szűnik meg, mikor Drégelypalánk és Nógrád várát 
visszafoglalják. 

A terület ettől fogva ismét az esztergomi Érsekség tulaj
donát képezte. 

Termőhelyi viszonyok 

A terület geológiai viszonyaira jellemző, hogy annak na
gyobb része eruptív kőzet. A mai felszín a miocén-pliocén-
ben, és még később keletkezett. A kialakulás több folya
matban zajlott le. Vulkanikus, majd utóvulkanikus tevé
kenység után a területet lajtamészkő öntötte el. A tenger 
visszahúzódása után ismét szárazföldi időszak következett, 
melyben az erős lepusztulás, majd a hegységképződés fo
lyamata játszódott le. A Börzsöny jelenlegi felszínét a már 
ismertetett erőkön kívül végeredményben az errózió alakí
totta ki. Természetesen az éghajlat változásai is nagy ha
tással voltak a felszín kialakulására. 

Ha a rendeltetés szerinti besorolást vizsgáljuk, megálla
pítható: 
Fatermelési célt szolgáló terület 91,3% 
Védelmi célt szolgáló terület 2,6% 
Vadgazdálkodási célt szolgáló terület 1,4% 
Egyéb rend. ter. (tisztítás, nyiladék) 4,7% 
Összesen 100,0% 

A terület rendeltetés szerinti megoszlását községi bon
tásban a következő táblázatban foglaltuk össze: 

Rendel
tetés 

Dréeery-
palánl' 

Hont Nagyoroszi 
Bermece-

barati Összesen Rendel
tetés 

hektár 
Fatermesztés 113,2 1020,2 1271,2 1886,5 4291,1 
Véderdő 1,0 24,3 48,9 46,9 121,1 
Vadgazd. - 20,4 27,5 20,2 68,1 
Csem. kert - 1,3 - 0.8 2,1 
Nyiladék 1.5 11,9 3,0 5,4 21,8 
Tisztás 0,9 14,3 131,6 20,3 167,1 
Beépített 1,8 5,2 17.9 1,3 26,2 
Term.nem 
szolg. 

0,2 - - 2,7 2,9 

Összesen 118,6 1097,6 1500,1 1984,1 4700,4 
Függelék o.s 0,8 1,3 
Mindösszesen 119,1 1097,6 isoo;i 1984,9 4701,7 



Területi térfoglalás %-a 
Fafaj 1923-01 195S-as 1972-es 1990-es 

üzemtervekben 

Tölgy 26,3 25,0 25,8 27,6 
Cser 19,3 22,1 26,4 25,5 
Bükk 29,7 17,4 19,2 19,9 
Gyertyán 22,7 24,1 19,6 16,8 
Kőris 1.4 1,9 0,6 1,0 
E.k.lomb - 8,1 6,1 7,0 
Fenyők 0,6 1,4 2,3 2,2 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

A kocsánytalan tölgy cser, bükk és gyertyán magas szá
zaléka egyúttal azt is jelenti, hgoy az erdőművelési elkép
zelésekben nagy súllyal szerepel a természetes felújítás. 
Mesterséges erdősítést csak szükséges esetben végeznek. A 
természetes felújítások eredményeként a fafajok elegyedése 
is ennek megfelelően alakult, vagyis a bükk a gyertyánnal, 
a kocsánytalan tölggyel, cseres-gyertyános és cseres-ko-
csánytalan tölggyel. A felújuláskor a kialakuló elegyedések 
rendszerint nem kedvezőek, mivel a gyertyán és bizonyos 
fokig a cser a kocsánytalan tölgy és bükk rovására terjed. 
Elterjedésének megfelelő gondossággal és szakszerűségével 
végzett elegyarány-szabályozó tisztítással és előhasználattal 
gátat lehet szabni. 

Az üzem tervezett terület jövőbeni szerepe továbbra is el
sősorban és elsődlegesen a fatermesztés lesz. A terület er
dészeti jelentősége igen nagy, tekintettel arra, hogy ez a 
terület erdőgazdálkodásra nagyon jó. A megtalálható fafa
jok zömében őshonosak és ez azt jelenti, hogy az erdőgaz
dálkodás régi keletű e vidéken. A Kemence, Perőcsény és 

Vámosmikola községek határában elterülő állami erdők 
összefüggően nagy tömböt alkotnak a Börzsöny északi ré
szén. 

A vágásérettségi kor a jövőben sem fog csökkenni, te
kintettel arra, hogy a sarj eredetű állományok szálerdővé 
történő folyamatos átalakítása az átlagos vágásérettségi kor 
emelkedését hozza magával. 

Lehet-e tartani 
az 1972-es üzem tervi előírásokat? 

Azt hiszem nem tévedek, ha erre a kérdésre egyértel
műen nemmel felelek, mondja Bukri Julianna. 

Az üzemterv fatömegadatai és a valóság között igen nagy 
eltéréseket mutat a gyakorlat. Kevesebb a kitermelhető fa
tömeg. A véghasználati lehetőségeket csökkenti az utóbbi 
évtizedek szórvány bükk- és tölgymakktermése is. 

A vadállomány - főleg a szarvas - lehetetlenné teszi az 
amúgy is kevés magtermés hasznosítását. 

A tölgypusztulás, mely ebben a térségben még mindig 
nem mérséklődött - csökkenti a terv szerinti fahasználatot. 

A feltáratlanság, mely költségnövelő tényező - szintén 
nehezíti az előírások betartását. (Kétségtelen viszont, hogy 
a természetvédelem elvárásainak ez az „adottság" kedvező.) 

Neuralgikus kérdés az elszaporodott vadállomány. Az öt
ezer hektáros üzemi területen nem lehet megoldani a térség 
átfogó vadgazdálkodási problémáját. Hiába fizetik a va
dásztársaságok a különféle díjakat, kártérítéseket, abból 
még nem lesz erdő. Az egészséges megoldás az lenne, ha 
üzemi kezelésbe kerülne a Börzsöny erdőterülete, a vadá
szoknak pedig - térítés ellenében - vadászati lehetőséget 
adnánk. 

Cserhát 
A cserhát az Északi-középhegység tagja. Nyugaton és keleten a Börzsöny, illetve a Mátra határolják, 

míg délen fokozatosan megy át a Gödöllői-dombvidékbe. Északon az Ipoly folyó képezi természetes ha
tárát. 

A tájegység területe mintegy 56 ezer ha. A Cserhát általában hullámos, enyhe dombvidék, melynek 
nincs kimondott hegység jellege. A „Balassagyarmat - Dej tár környéki homok" tájrészlet túlnyomó része 
sík, itt csak kisebb dombok tarkítják a tájat 

A „Cserhát" tájrészletben két térszínforma található: a mészkőből felépült dombok és a homokból, ho
mokkőből, agyagból és márgából álló halmok. Fő völgyei észak-déli irányúak. A „Karancs" tájrészlet valódi 
hegység jellegű. Legmagasabb pontja: 729 m. A „FüspökszUagy-Galgamácsa löszvidék" tájrészlet a Cserhát 
legdélebbi nyúlványa. Jellemző térformák a széles löszhátak, oldalukon több helyen andezit kibúvással. 

A Cserhát éghajlata kiegyensúlyozott Éves viszonylatban nincsenek nagy hőmérsékleti ingadozások. A 
terület jellemző éghajlati tényezői: átlagos évi csapadék 600 mm, átlagos évi középhőmérséklet 8,5 °C, a 
hótakaró átlagos időtartama 55-70 nap. 

A Cserhátban a talajtípusok széles skálája megtalálható. Ezek közül a jellemző típusok: humuszos ho
moktalajok, barna erdőtalajok, földes váztalajok, lejtőhordalék-talajok, rendzinák, erubáz talajok, ranker 
talajok. 

Főbb Mlománytípusok a magasabb régiókban gyertyános, kocsánytalan tölgyesek, cseresek, akácosok a 
jeUemzőek. A tájegység fő állományalkotó fafajai a kocsánytalan tölgy, a cser, az akác, a fenyők közül az 
erdei- és feketefenyő. Ezeken kívül jelentős a bükk, a gyertyán, a hársak, a juharok, a kőrisek, az éger és 
a nemes nyarak előfordulása. 



TÁJI ERDŐGAZDÁLKODÁS - TERMÉSZETVÉDELEM 

TESZÁRY KÁROLY 

A természetvédelem és az erdőgazdálkodás viszonya 
a Börzsönyben 

Az ország alig 7%-nyi védett területének zömén - a hozzánk 
hasonlóan kicsi (és szegény) országok gyakorlatának megfelelően 
- eltérő érdekek: nyereségérdekelt szemléletű (vagy kényszerű) 
gazdálkodás és a minél zavartalanabb természeti állapot fenntar
tására törekvő természetvédelem azonos területen találkoznak. A 
közöttük lévő érdekellentét annál mélyebb, minél kevésbé veszi 
figelembe a gazdálkodó saját tevékenységének ökológiai hatásait, 
és annál élesebb, minél érzékenyebben érinti annak tiltása - anya
gilag - a gazdálkodót. Mi a helyzet a Börzsönyben, ahol a Bör
zsönyi Tájvédelmi Körzet 18 026 ha-os védett területének zöme 
(közel 90%-a) az Ipoly Erdő Rt. bernecébaráti, diósjenői, kemen
céi, királyréti, illetve a nagymarosi erdészetei által kezelt területhez 
tartozik? 

Elemezgetve az esetenkénti viták gyökereit, azok szinte kizá
rólagosan a terület két jellemző sajátságára vezethetők vissza. Ezek 
közül az első, hogy a Börzsöny - adottságainak köszönhetően -
a honi természtvédelem egyik kiemelkedően fontos területe. A 
még zártnak számító hegység jelentős szerepet tölt be a „vörös
könyves", európai szinten is veszélyeztetett madárvilág nálunk is 
„fokozottan védett" fafajainak fenntarthatóságánban, továbbá a 
több flóraelemből Összetevődő növényvilágának változatosságával 
is. A fentieken túlmenően vitathatatlan értéket jelent a hegységben 
fakadó több, mint 350 forrás tiszta vize, de önmagában a Börzsöny 
jó megtartottságú geológiai felépítése, érdekes geomorfológiai 
képződményei, valamint kultúrtörténeti emlékei is. Végül mind
ezek Összhatásaként a táj, amelynek harmóniája még csaknem tel
jes. 

A másik - szintén meghatározó - tényező, hogy az Ipoly Erdő 
Rt. - zömmel objektív tényezőkre visszavezethetően - már hosszú 
ideje a nehéz gazdságok kategóriájába sorolható. Nyilvánvaló, 
hogy ilyen rendkívül szűk mozgásterű gazdasági egység fokozot
tan érzékeny minden kívülről jövő, akár a legkisebb gondot okozó 
intézkedéssel szemben is. 

Mindezek hátterében jelentkezik szinte visszatérően a „vád", a 
természetvédelem intézkedései miért irányulnak pont a természet 
iránt szintén elkötelezett erdészek ellen? Ezt a kérdést érdemes 
tovább elemezgetni... Elöljáróban megjegyzem, hogy 1993-ban a 
Börzsönyi TK. ügyintézésének 4,7%-ában foglalkozott az Ipoly 
Erdő Rt. tevékenységével. (Ez - tekintettel arra, hogy területének 
90%-án az Rt. a gazdálkodó - talán nem tekinthető vérlázítónak. 

A költési időben rendkívül érzékeny parlagi sas nem tud kü
lönbséget tenni, hogy motorfűrész vagy éppen crossmotor zaja ve
ri-e fel fészke körül a csendet. Természetvédelmi bírsággal sújtjuk 
az erdőben tettenért szemetelőt (vagy a turistaház gondnokát), mi
közben a vágásterületeket eldobált olajos flakonok, visszahagyott 
defektes gumiköpenyek szegélyezik. Jogosan eljárunk a patakok
ban kocsit mosó kirándulóval szemben, aki azt mutogatja, hogy a 
rosszul karbantartott közelítőgépekből folyamatosan csöpög az 
olaj... A kövi rák szintén nem tud különbséget tenni, mindkét eset
ben elpusztul. (Egy nyugati szomszédunknál vendégmunkásként 
dolgozó magyar vállalkozó csak úgy „úszta meg" az erdészek (!) 
által kiszabott igen komoly büntetést, hogy kiemelte és a távoli 
veszélyes hulladéklerakóba szállította az LKT Mdraulikacsövéből 
szétfolyó olaj által szennyezett teljes földmennyiséget.) Ez nálunk 
még nem működik. 

Egyet le kell szögeznünk: hozhatunk mi bármily kemény in
tézkedést a területet terhelő egyéb (emberi) hatások ellen, védett 
értékeink fenntarthatósága döntően a legnagyobb partner (esetünk
ben az Erdő Rt.) hozzáállásától és gazdálkodási színvonalától 
függ-

Vitáink másik fő kísérője a „szakmai kérdésekbe való beavat
kozásunk" minősítése. Ezzel kapcsolatosan nem árt, ha pontosítjuk 
a természetvédelmi szervezet és a területen gazdálkodó szervek 
közötti .jogviszonyt". 

A gazdálkodó által kezelt területre vonatkozóan a tulajdonos -
esetünkben a Magyar Állam - a terület természetvédelmi oltalom 
alá helyezésével nyilvánította ki akaratát, melynek érvényesítésé
vel egyik - állami feladatot ellátó - szervét (Természetvédelmi 
Hivatal) bízta meg. Hasoló az Erdőfelügyelőség jog- és hatásköre 
is, csak az - más jogszabályok alapján - a területen folytatható 
gazdálkodás más vonatkozásaiért felel. 

Nézzük meg továbbá, van-e markánsan elkülöníthető erdészeti 
szakmai belügy? Köztudott, hogy az utóbbi években jelentősen 
megváltoztak a védelemre vonatkozó alapelvek. Egyértelművé 
vált, hogy a fajok fennmaradása érdekében nemcsak azok egyedeit, 
hanem mindenekelőtt tenyészterületeiket, élőhelyeiket, életkörül
ményeik zavartalanságát kell biztosítani. így pl. meghatározott faj
összetételű és igényű növénytársulások visszaszorulhatnak, elpusz
tulhatnak, ha körülményeik tartósan megváltoznak. Márpedig nyil
vánvaló, hogy a nagy kiterjedésű vágásterületeken merőben más 
klíma uralkodik, mintha azok kisebb, szigetszerű elrendezésben 
jelennek meg. Ezért hozunk esetenként a természetvédelem olda
láról olyan megkötéseket, hogy ne folytatódjon az a gyakorlat, 
amely 30-40 ha-os (de van 100 ha-t is elérő) egybefüggő vágás-
területekhez vezetett, hogy lehetőleg ne növekedjen tovább a 3000 
ha-t is meghaladó megbontott vágásterület, hogy bővülése helyett 
inkább csökkenjen az 500 ha körül lévő fedettségi hiány. 

Természetes, hogy a kellően fel nem újult területeken felverő
dött .gyomnövények" már más - és általában degradáltabb - tár
sulást jelentenek. Ennek botanikai (a táplálékláncon keresztül egy
ben zoológiai) hatásai a fenti nagyságrendben bizony már nem 
elhanyagolhatók. Azt hiszem az sem kétséges, hogy a természetes 
úton felújult állományok örökítik át maradéktalanabbul a bennük 
rejlő értékeket. Érmek jegyében határozza meg a TK. fenntartását 
szabályozó Kezelési Irányelv: „A véghasználatra kerülő tölgy- és 
bükkállományokat fokozatos felújítóvágások alkalmazásával kell 
felújítani." Ezért foglalkozunk a felújítások természetes-mestersé
ges arányának alakulásával (amely ma sajnos kedvezőtlen), ezért 
ítéljük meg kritikusabban a faállományok további bontásához vagy 
végvágásához szükséges csemete mennyiségét vagy fejlettségét. 
Ezért nem örülünk a felűjítóvágás kategóriájában megjelenő ún. 
„részleges végvágásnak", ha az túlzottan hasonlít a kis területű 
tarvágáshoz. 

Aggodalommal figyeljük a tölgypusztulással érintett középkorú 
és idősebb faállományokat. Nem érezzük igazán, hogy az erdészet 
- a károsodott faanyag összetermelésén (értékesítésén) túl - bármit 
is tenne az erősen kiritkult faállományok egyre táguló üres foltja
inak rendezésére. Ezt azért hangsúlyozom, mert a valóságos hely
zet egy sor erdőrészlet esetében már messze rosszabb, mint az 
üzemtervek tükrözte állapot. Félő, hogy a területek felújítási prob
lémai ugrásszerűen, s akkor megoldhatatlanul fognak jelentkezni. 

Talán nem kell bizonygatnom, hogy egy védett növények te-
nyészterületéül szolgáló, felkészítőhelynek használt rét biológiai 
egyensúlya jobbik esetben is csak igen hosszú idő alatt áll vissza. 
Nem pusztán erdészeti kérdés a nagy tengelynyomású erőgépek 
terepen való mozgásának következménye. Különösen, ha elmarad 
a mély keréknyomok utólagos helyreállítása. Bármennyire is meg
értjük indokait, bizony nem könnyű áthidalni olyan váratlan hely
zeteket, mint pl. a szokásos erdőművelési, fahasználati munkákon 
felül több, mint 150 erdőrészlet egészségügyi termelésre való be-
ütemezése egyetlen erdészet éves vágástervében. Fokozottan vé
dett - a zavarásra érzékeny - madárvilágunk megvédése szem
pontjából ezek bizony nem elhanyagolható változások. 

Azt hiszem az előbbi - csak kiragadott - példák bizonyítják, 
hogy a területen folytatott gazdálkodásnak tényleg nincs pusztán 
„belügyként" elkülöníthető területe. Nyilván nem véletlen, hogy 
az érvényben lévő természetvédelmi jogszabály, személyekre vagy 
szervezetre való tekintet nélkül, „...a védett természeti terület ál-



lagát, állapotát befolyásoló minden tevékenység végzését..." a ter
mészetvédelmi hatóság hozzájárulásához köti. 

Valójában milyen terhelést jelentenek intézkedéseink a terüle
ten gazdálkodó Rt. erdészeteinek? - Az 1994-re tervezett fahasz-
nálatok (erdőrészletek számára vetítve) 0,8%-ában tagadtuk meg 
a tervekhez való hozzájárulást, 3,2%-án irtunk elő valamilyen idő
beni korlátozást. (Ez utóbbi - miután azt időben jeleztük - a ter
melések ütemezése kapcsán nagyrészt kiejthető'.) Ugyanezen érté
kek az erdőművelési terv esetében O/ %, 4,9%. (Igaz, ezen felül 
vannak a gazdálkodásra érdemben nem kiható, de odafigyelést 
azért igénylő megkötések, pl. általunk megjelölt odvas fák visz-
szahagyása stb.) 

Végezetül, hogy az erdészkollégák minden fájó pontját érint
sem - egy pár szót a természetvédők erdészeti szakértelméről... 
Nem tisztem ennek a megítélése. Mindenesetre a négyfős szak
személyzetben van egy erdőmérnök több évtizedes erdészeti múlt
tal, egy technikus többéves erdész múlttal (s mindkettő évtizedes 
természetvédelmi gyakorlattal). 

Igaz, a másik két területkezelő nem erdészeti végzettségű, de 
szintén megfelelő természetvédelmi szaktudással és gyakorlattal 
rendelkezik annak megítéléséhez, hogy a gazdálkodás egy-egy 
mozzanata milyen hatással van a védett értékekre. S végtére is ez, 
amit nekik tudniuk kell! 

A fentiek után ideje, hogy valamilyen mérleget vonjunk. Mi
lyen tehát a két szerv kapcsolata? Az előzőekben viszonylag rész
letesen elemeztem azokat a gondokat, melyekkel napi munkánk 
során hol ritkán hol gyakrabban, de találkozunk. Azokra nagyobb 

figyelmet kérünk és igényelünk. Nem beszéltem viszont még kap
csolatunk naposabb oldaláról. Arról, hogy általában jónak ítélhet
jük meg korlátozásaink betartását. Számunkra megnyugtató, hogy 
vitás ügyeink legtöbbjében nem a hozott döntésünk indokoltsága 
kérdője leződik meg, hanem általában a gazdálkodás kény
szerhelyzete hozza elő. Jó dolog, hogy egyre többször erdész-
kollégáink igazolják vissza: jó úton Járunk. 

örülünk, hogy tőlük sok, munkánkat segítő, hasznos informá
ciót kapunk, s örülünk, hogy esetenként együtt örülnek velünk 
egy-egy valóban ritka érték láttán. A kapcsolat valahol ezen 
összetevők eredője. 

Mi várható a jövőben? Bízom abban, hogy egy pár, ma még 
vitás kérdést a természet védelméről szóló, most készülő törvény 
megnyugtatóan rendezni fog. 

Várható ugyanakkor, hogy a természetvédelem hatósági jogkö
réhez csatolt újabb elemek a természetvédelmi irányvonalat erősí
tő, minőségileg új helyzetet fognak teremteni. 

Mi - kapcsolatunk további javítása jegyében - szeretnénk mi
hamarabb egy pár dologban előbbre lépni. Abban, hogy intézke
déseink csak a szükséges, legkisebb területre korlátozódjanak. 

Abban, hogy azok lehetséges feloldása ne húzódjon el indoko
latlanul. Abban, hogy azokat ne kikényszerítsük, hanem megfelelő 
indoklással megértessük. S legyenek azok térben és időben pon
tosan behatároltak, azaz a gazdálkodó számára jobban tervezhetők, 
kiszámíthatók. 

Végül szeretnénk megkeresni azokat a pontokat, ahol a közös 
érdekeket jobban összefogva tudjuk érvényesíteni. 

TESZARY KAROLY 

Drégelyvár... 
l&rténete 

A várat a Hont-Pázmán nembeli Bozó-
ki-ág építette (állítólag 1274-1285 között). 
Mindenesetre első okleveles említése 
1285-ből való. A XIV. sz. elején (1311) 
Csák Máté foglalta el és birtokolta 1321-ig. 
Csák Máté halála után királyi vár, egyben 
Hont vármegye székhelye volt. (Itt műkö
dött a börtön és a megyei levéltár.) 

1390 után aTary család birtokolta, majd 
Zsigmond (1424-ben) visszacseréli. 

1438-tól az esztergomi érsekségé, kik 
érseki nyaralónak, vadászkastélynak hasz
nálták. 

A török időben végvár volt, hadászati 
jelentősége 1544-ben nőtt meg, amikor a 
törökök Nógrád várát elfoglalták. Hadásza
ti jelentősége abban állt, hogy az Ipoly szű
kületében lezárta a gazdag és fontos bánya
városokhoz vezető utat. 

A vár eleste 
A török támadás előestéjén Szondi 

György a vár kapitánya. Sürgeti a vár vé
dőműveinek megerősítését (mely a lőporos 
tornyot ért villámcsapás óta meglehetősen 
gyenge, ingatag volt), illetőleg kéri a 150 
főből álló várőrség megerősítését. Minder
re azonban nem kerülhetett sor, mert Ali 
budai pasa 12 000 főnyi seregével 1552. 
július 6-án a vár alatti fennsíkra érkezett. 
7-én felszólítja Szondit a vár elhagyására. 
Az elutasító válaszra felgyújtja és elfoglal
ja a külső várat, s megindítja a belső vár 
ellen a támadást. Másnap a kaputorony már 
beomlott, de a védők még visszaverték a 

támadást. Harmadnap Márton, az oroszi 
(Nagyoroszi) pap viszi a megadásra való 
újbóli felszólítást, melyet Szondi megint el
utasít. Az elkeseredett, egyenlődén küzde
lemben végül az összes védő - így a vár 
is - elesik. 

A vár helyreállítási munkáinak 
kezdete, folyamata 

Az 1552. július 7-9. között elesett Dré
gelyvár megszűnt erősség lenni, többé nem 
épült fel. Ennek elenére a múlt századbeli 
ábrázolások még a belső vár jelentős ma
radványainak meglétét bizonyították. 

Azóta viszont állapota ugrásszerűen 
romlott, pusztult. E folyamat sebességét to
vább feltételezve - pár évtizednyi idő alatt 
- a vár utolsó maradványai is eltűnnének 
a föld színéről. 

A térség lokálpatriótái, a vár területét 
kezelő erdőgazdaság, a Soproni Egyetem a 
80-as években a Közép-Dunavidéki Intéző 
Bizottság anyagi támogatásával ismételt kí
sérleteket tettek a vár valamiféle megmen
tésére. Ezek az egymástól elszigetelt törek
vések azonban erőtlennek bizonyultak. 

A természetvédelem 1989-ben kezdett 
foglalkozni a védett területen kívül álló 
várral, mivel elhelyezkedése (nem a Bör
zsöny belsejében, hanem határterületén 
fekszik) és exponáltsága kapcsán beleillett 
a természetvédelem egyik - idegenforga
lommal kapcsolatos - koncepciójába, ne
vezetesen: a peremterületek látnivalóinak 
megbontásával tehermentesíteni a féltet
tebb belső részeket. A vár láttán azonban 
hamarosan már más - hazafias jellegű -
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kötelezettségek is előtérbe kerültek. így ke
rült sor arra, hogy a természetvédelem (ak
kor a Bükki Nemzeti Park Igazgatósághoz 
tartoztunk) felvállalta a helyreállítási mun
ka szervezését, irányítását 

1991-ben (akkor már a Budapesti Ter
mészetvédelmi Igazgatóság keretében) 
megtettük a következő lépést: a Drégelyvár 
Alapítvány bejegyeztetését 

Eddig - összességében - mintegy 2,5-
3,0 millió Ft értékben megerősítettük az 
ÉNY-i sarokbástyát illetve az É-i falma
radványokat, s jelentős hosszúságban a 
Ny-i falmaradványokat (Meg kell jegyez
nem, hogy a munka ma is középkori kö
rülmények között folyik - szinte minden 
csak kézi erővel.) 

Munkavégzésünk ütemét kizárólago
san az Alapítványba érkező, a külső tá
mogatóktól megszerezhető, a pályázato
kon elnyerhető pénzösszegek határolják 
be. 

Az alapítvány címe: Drégelyvár Ala
pítvány Budapest, XII., Költő u. 21. 

Bankszámla száma: Budapest Bank 
Rt 317-17276 



TERMÉSZETVÉDELEM 

Tovább romlik a német erdők állapota 
A német erdők állapotát elemző tavalyi jelentés további 

károsodásokról számol be a levegőben és a talajban lévő 
ártalmas anyagok csökkentésére tett erőfeszítések ellenére. 
Az egészséges fák részaránya 1991-hez viszonyítva a múlt 
évben 4 százalékponttal, 32 százalékra csökkent, a jelentő
sen károsodott kategóriába tartozók aránya 2 százalékpont
tal, 27 százalékra nőtt, a gyengén károsodottaké szintén 2 
százalékponttal, 41 százalékra emelkedett. 

A jelentősen károsodott erdők részaránya a régi tartomá
nyokban 24, az új tartományokban 34 százalék. Országosan 
a lombos fák 32, a tűlevelűek 24%-a sorolható ebbe a ka
tegóriába. Fafajták szerint a bükk 38, a tölgy 32, a lucfenyő 
és az erdeifenyő 24-24 százalékát érte súlyos károsodás. 
1991-hez képest a bükknél 10, a tölgynél és a lucfenyőnél 
l - l százalékos emelkedés következett be ebben a kategó
riában. Az erdeifenyő az egyetlen, amelynél 5 százalékpont
tal csökkent, de még így is 31 százalékra tehető a jelentősen 
károsodott fák aránya. 

Mindamellett a német kormánynak 1982 óta az erdőpusz
tulás ellen hozott intézkedései nem eredménytelenek. A 
kén-dioxid-kibocsátást például 1982 és 1990 között évi 2,9 
millió tonnáról 940 000 tonnára sikerült mérsékelni. A nit
rogén-oxid-kibocsátást az 1986. évi 3 millió tonnáról 2,6 
millió tonnára szorították le 1990-re. 

Az erdőpusztulás elleni küzdelemben a súlypont a levegő 
tisztaságának megőrzése; az energiatermelésben, az iparban, 
a közlekedésben és mezőgazdaságban mérsékelni kell a lég
szennyezést A Németországban újonnan forgalomba kerülő 
személyautók 97 százaléka katalizátoros; az állomány 60 

Erdőkárok fafajták szerint 
(1387-1992; jelentősen károsodott ták aránya) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Lucfenyő 17 15 14 - 23 24 

Erdeifenyö 12 12 11 - 29 24 
Bükk 22 17 22 - 28 38 

Tölgy 22 24 26 - 31 32 

Erdőkárok Németországban (1984-1992; szazaiák) 

Ép. erdő 

1984 50 

1985 48 

1988 46 

1987 48 

1988 48 

1989 47 

1990 _ 

1991 36 

1992 32 

százaléka (21,7 millió autó) viszonylag kevesebb káros 
anyagot bocsát a levegőbe. A tervek szerint a századfordu
lóig a katalizátor nélküli autókat kivonják a forgalomból. 

Mindezekre az intézkedésekre azonban az erdő-ökorend-
szerek rendkívül lassan reagálnak, a reakcióidő évtizedek
ben mérhető. Az erdők állapotának javulása csak tetemes 
időeltolással várható. 

(Agra-Europe - Napi) 

VUKELIC: a Felső-Rajna folyami 
árterületének erdei növényzeti és védelmi 

problémái Németországban 
Példaértékű tanulmány a n e m németországi szakembereknek is, 

hogy az liferzheim-vízilépcső környéki ártéri erdő „átalakítását" ho
gyan oldották meg, mert az nagyon hasonló a horvátországi folyam 
menti erdők kezeléséhez (de vonatkoztathatóan tanulságos a ma
gyarországi ártéri erdőkre nézve is). Ugyanis a Rajna menti erdőkben 
is, néhány évtizeddel ezelőtt, még állandó tarvágásokkal és idegen 
fafajták betelepítésével elrontották az ottani, korábbi termőhelyi vi
szonyoknak jobban megfelelő fűzesek és kocsányos tölgyesek termé
szetes állapotát, ökológiai viszonyait, amelynek következtében egyre 
inkább rontott erdőkké és nemkívánatos környezetté váltak. Ehhez 
nagyban hozzájárultak a folyószabályozások tökéletlen megoldásai 
és a gyártelepek negatív hatásai (Megemlítik, hogy eltűntek a kör
nyékről a gólyák, pusztulóban volt az egész madárvilág, akárcsak a 
kornyék jellemző víziemlőse, a vidra.) Amióta a megbízott Rastatti 
Tervezési Intézet (WWF-Auen Institut) tervezési és végrehajtási in
tézkedése nyomán visszatértek a természetes erdők újraalakítására, 
egyre inkább a régi erdőkép jellemző ezekre az árterüleü erdőkre. 

(Sum. üst 1991.10-12. n., Ref.: Abonyi István) 

A szilek megmentésére moz
galmat indított Ausztriában az 
erdőnemesítési és fásítási mun
kabizottság. Mindenekelőtt fel
kutatja a még feltalálható mezei, 
vénic és hegyi szil (U.minor, le-
vis, glabra) egyedeket Egy mező
gazdasági lap novemberi számá
ban felhívást tettek közzé, kérve 
ezek bejelentését és segítséget a 
következő magtermés begyűjté
séhez, valamint kísérleti telepíté
sekhez. Az eddig beérkezett je
lentések nagyobb része hegyi 
szilre, kisebbik vénicre vonatko
zik. Megállapítható, hogy általá
ban az egyedül álló fák egész
ségesek. A mezei kihalófélben 
van, ezért szaporítását vegetatív 
úton kísérlik meg. A kísérleti te
lepítésekhez a szaporítóanyagot 
és kerítéshez a fonatot ingyen 
bocsátják rendelkezésre. A mun
kabizottságot vezeti DipL Ing. 
Leopold Günzl (A-1180 Wien, 
Gentzgasse 14/7/3.) 

(ÖFZ1994.2. Ref.: Jéróme R.) 



Alig ismert fafajaink III. 
Sorozatunkban azokat az erdészeü 

szempontból is fontos rokon fafajokat 
mutatjuk be, melyeket a gyakorlat egy
ségesen kezel. Mivel a morfológiai kü
lönbségeken kívül ökológiai sajátossá
gaik, s így erdőművelési tulajdonsága
ik is mások, ezért elkülönítésük a gya
korlatban kívánatos lenne. Terepi ta
pasztalatokkal alig rendelkezünk, így a 
gyakorlatban dolgozó kollégáinkat ar
ra kérjük, hogy ezen rokon fajokkal 
kapcsolatos megfigyeléseiket, ismere
teiket jelezzék nekünk. 

Kocsánytalan 
tölgyek 

Valódi kocsánytalan tölgy 
(Quercus petraea) 

Ágai felfelé törőek, kevésbé vasta
gok. Koronája szabályos, zárt, lombo

zata egyenletesen sűrű. Hajtása vörö
ses. A hajtás paraszemölcsei ritkán és 
szabálytalanul állnak. Levele visszás-
tojásdad, deltoid alakú, 8-12 cm 
hosszú, közepesen, a lemez egyharma
dáig tagolt. Karéjainak száma 5-8, a 
levélcsúcs felé fokozatosan kisebbed
nek. A levélváll hirtelen elkeskenyedő, 
többnyire ék alakú. Levéllemeze vé
kony, papírszerű, oldalerei szabályo
san futnak, harmadrendű erei finomak, 
gyengén kiemelkednek. Öblökbe futó 
oldalerei nincsenek. Makkja 1-5-ösé-
vel található, kupacspikkelyei kicsi
nyek, odanyomottak, nem púposak és 
nem molyhosak. 

Közép-európai elterjedésű, hazánk
ban közepesen gyakori. Szubaüanti 
jellegű, mezofil faj. Főként a gyertyán
nal elegyedik. 

Dárdaskaréjú kocsánytalan tölgy 
(Quercus dalechampii) 

Ágai vastagok, koronája szabályta
lan, lombozata laza. Hajtása kopasz, 
szürkészöld színű, a napsütötte része
ken vöröses, a hajtás paraszemölcsei 
kerek alakúak, sűrűn állók. Levele el
liptikus, 8-13 cm hosszú, mélyen, sok
szor a lemez több mint feléig tagolt. 
Karéjainak száma 4-7, nyúlánkak, a 
levélcsúcs felé nem aprózódnak el. A 

levélcsúcs megnyúlt, a karéjok hegye-
sedők, a középső karéjokon lehetnek 
mellékkaréjok. A levélváll széles ék 
alakú vagy gyengén szíves. Levélle
meze vastag, oldalerei szabálytalanul 
futnak, harmadrendű erei hálózatosak, 
erősen kiemelkednek. Gyakoriak az 
öblökbe futó oldalerek. Makkja 1-3-
asával található, kupacspikkelyei na
gyok, az alsó pikkelyek púposak, csú
csuk molyhos. 

Délkelet-európai elterjedésű, ha
zánkban a leggyakoribb. Szubkonti-
nentális jellegű, melegigényes, a szá
razságot is jól elviseli. Főként a cserrel 
elegyedik. 

Erdélyi kocsánytalan tölgy 
(Quercus polycarpa) 

Az előző fajoknál kisebb termetű. 
Törzse nyúlánk, koronája karcsú. Haj
tása kopasz, barnászöld vagy barnás
vörös. A hajtás paraszemölcsei na
gyok, elliptikusak, sűrűn állók. Levele 
elliptikus, 6-10 cm hosszú, sekélyen, 
a lemez egynegyedéig tagolt karéjai
nak száma 6-8, a karéjok szélesek, le
kerekítettek. A levélváll szíves vagy 
hirtelen elkeskenyedő. Levéllmeze 
vastag, bőrszerű, oldalerei szabályos, 
párhuzamos futásúak, harmadrendű 
erei a fonákon erősen kiemelkednek. 
Öbölbe futó oldalerei nincsenek, 
makkja 2-ó-osával található, kupacs
pikkelyei kicsinyek, púpos hátúak, 
csúcsuk molyhos. 

Kelet-délkelet-európai elterjedésű, 
hazánkban ritka. Szubmefliterrán jelle

gű, xerofil, melegkedvelő és szára
zságtűrő faj. Főként a molyhos 
tölggyel elegyedik vagy azt helyettesí
ti. 

Dr. Bartha Dénes 

Nyugalomba vonult az elmúlt év végével Ausztriában Herbert Ha-
bersatter, az admonti apátsági erdőgazdaság igazgatója, a stájer er
dészeti egyesület volt elnöke, a gazdaságvezetők tanácskozásának 
vezetője és referense. Grazban községi tanácsos és polgármester-he
lyettes, közéleti tevékenységéért birtokosa a stájer tartomány nagy 
érdemrendjének. Gyakori vendége volt egyesületi vándorgyűlése
inknek és még többen élvezhettük vendégszeretetét hazájában. Ve
lünk tartott baráti vonzódását továbbra is kérve, kívánunk neki még 
sok szép nyugdíjas évet 

(ÖFZ1994. Z Ref.: Jéröme R.) 



ERDŐKERÜLŐBEN 

CSÁNYI SÁNDOR 

Szakmai szókincsünk 
Köztudott, hogy a magyar nyelv nem holt nyelv, s a tár

sadalmi és technikai fejlődéssel együtt szükségszerűen vál
tozik, gazdagodik és alakul ma is. Az is ismert, hogy min
den szakterületen kialakult a megfelelő és alkalmazott szak
szókincs (terminológia), amely az adott szakmán belül a te
vékenységek összehangolásának nélkülözhetetlen eszköze. 
Tény az is, hogy a szakszó nem minden esetben a népnyelv
ből sarjad, hanem a nemzetközi (német, szláv stb.) kifeje
zések „tükör"-szavaiként honosodtak meg szóhasználatunk
ban. Figyelemre méltó Kádár Zsombor székelyföldi erdő
mémök Nép és szakszókincs c. írása az Erdészettörténeti 
Közlemények XI/1993. számú kötetének 18. fejezetében: 
„...a magyar erdészeti szaknyelv elsősorban a nép nagyfokú 
szóalkotó képességének köszönhető...", hangzik a megálla
pítás. 

Visszatekintve a XIX. század utolsó évtizedeire, tapasz
talhatjuk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület már akkor 
szerkesztőbizottságot hívott életre a „magyar erdészed mű
szótár" elkészítése céljából. A szerkesztőbizottság tagjai 
voltak: rir. Bedő Albert, Bund Károly, Vadas Jenő, Illés 
Nándor, Fekete Lajos, Cséti Ottó, Krippel Móricz és még 
jónéhányan azon kiváló szakemberek közül, akiknek emlé
ke, tevékenységük és tanításaik alapján, ma is követendő 
példaként magasodik előttünk. Álljon itt ismét egy Kádár 
Zsombortól vett idézet: „1883-ban Bedő Albert irányítása 
mellett kezdetét veszi a székelyföldi erdészeti terminológia 
gyűjtése és közzététele az Erdészeti Lapok hasábjain, Ada
tok az erdészeti müszótárhoz címmel." 

Bizonyára sokunk előtt ismertek - a korabeli szaklapok
ból - azok a szakirodalmi viták és tanulmányok, amelyek 
a magyar erdészeti szaknyelv kialakítása és az idegen (főleg 
német) kifejezések elhagyása, lecserélése és kiiktatása ér
dekében folytak, illetve íródtak már 100 évvel ezelőtt! A 
szerkesztőbizottság tagjai - vállalt szerepükben és tevé
kenységükben - bizonyosságát adták annak, hogy jó ma
gyarok és kiváló erdészek! 

Bevezetőnek szántam a fenti sorokat és idézeteket, mivel 
írásom további részében néhány téves, újszerű, divatos vagy 
helytelenül alkalmazott „szak"-kifejezésről, valamint az 
azokhoz kötődő kérdésekről kívánok szót ejteni. 

Az utóbbi néhány esztendőben, szak- és közérdekű saj
tótermékek hasábjain elég gyakran találkozhattunk olyan ki
fejezésekkel, mint az „erdőirtás", „erdőültetvény", „táji
degen" fa- vagy vadfajok. Ha az erdőgazdálkodásban járat
lan (laikus) egyéntől származik ilyen kifejezés, azt nem kell 
komolyan venni. Más a helyzet és a reagálás, ha az olvas
mány írója erdész szakember. Sajnos, a mostanában diva
tozó vagy már „kiöregedett" és kétes jelentésű műszavak -
mint a farmemadrág-divat - terjedőben vannak. Pedig az 
utóbbi 50 évben - Sopronban, Esztergomban, Szegeden és 
Görgényszentimrén - nem így tanították az erdészeti tevé
kenységeket meghatározó és megnevező szakkifejezéseket. 
Származásukat, indoklásukat és „nyelvújító"-ikat nem ku
tattam, de a magyaros hangzású és jelentésű erdészeti szak
nyelv érdekében szükségesnek tartom - egyéni - álláspon
tom és véleményem leírását. 

Vegyük sorba a „vádlottakat": 
1. Erdőirtás 
Adott erdőterület teljes kitermelése mezőgazdasági, ipari 

vagy településfejlesztési célú igénybevétel érdekében, mü-
velésiág-változással! 

A tarvágásos véghasználat nem erdőirtás, még akkor 
sem, ha tuskóirtásos kitermelést végzünk, mert természetes 
(gyökérsarj) vagy mesterséges úton az erdőterület erdőfel
újítást nyer. 

Ez az elavult szakszó az, amellyel számtalan irányból és 
érdekből támadják az erdészeket. Ha a tömegtájékoztatás
ban az erdőgazdálkodásról esik szó, szinte minden alkalom
mal elhangzik az „erdőirtás", „irtják a fákat", „kiirtották az 
erdőt" és hasonló kifejezések, amelyek „irányítószám nélkül 
is", nekünk vannak címezve. E szakszerűtlen, téves és káros 
kifejezés ellen minden alkalommal és helyzetben, szót kell 
emelnünk. 

Szükséges, s talán hasznos is hangsúlyozni, hogy erdész 
szakember e kifejezést meggyőződéssel nem alkalmazhatja, 
mert ahogyan korábban egy erdészkolléga e lap hasábjain 
írta és vallotta: „Mi erdészek nem erdőirtásra szerződtünk". 
Ez akár jelmondat is lehetne! 

2. Ültetvény 
A magyar ember szókincsében az ültetvény almáskertet, 

szőlőt, barackost, komlótelepet stb. határoz meg. 
A trópusokon és szubtrópusokon az ültetvénygazdálko

dás olyan haszonnövények termesztésével kapcsolódik 
össze, műit a kávé, tea, gyapot, gumi, kakaó stb. 

Mindkét ültetvényforma elsődleges célja, hogy korai ter
mőre fordulásával (gyümölcs, virág, levélzet stb.) mielőbb 
megteremje a beruházási, telepítési és fenntartási költsége
ket 

Igaz, hogy a facsemetét, suhángot és sorfát mi is ültetjük, 
de 

- erdőfelújításkor = erdősítünk, 
- új erdő létesítésekor = erdőt telepítünk, 
- fasorok, facsoportok, szélfogók kialakításakor = fásí-

tunk. 
A nyomatékosság érdekében szabadjon idézni a dr. 

Danszky István szerkesztésében megjelent „Erdőművelés" 
(1972) c. könyv I. kötetéből a 639. oldalon található „Né
hány alapfogalom" címet viselő fejezetből: 

„Erdőtlen területeken új faállományok létrehozására irá
nyuló mesterséges erdősítéseket erdőtelepítésnek hívjuk. Er
dőterületen kívüli erdőfoltok, facsoportok és fasorok létre
hozása esetén fásításról beszélünk." 

Az „ültetvény" kifejezés is már tovább fejlődött: „ültet
vényszerű gazdasági erdő"; már egy bővített formája a tő
szónak és az ültetvény már az erdővel párosult. Találkoz
hattunk azonban olyan írott véleménnyel is, miszerint a „fa-
ültetvény" nem is erdő, mert sorokban állnak a fák és áüátni 
az állományon. Ez az álláspont és nézet erősen megkérdő
jelezhető. 



Ugyanis, ha a jelenleg meglévő 600 000 hektár erdőte
lepítés nem tekinthető erdőnek, akkor ezzel a terület
mennyiséggel csökkenteni kellene az ország területét borító 
erdőállományok kiterjedését, amiből az következne, hogy 
Magyarország erdősültségi aránya nem 18,3, hanem csak 
11,8% lenne - mint Trianon után! És melyik, vagy milyen 
művelési ágba nyernének besorolást az erdőtelepítések? 

Létezik az erdőgazdálkodás keretein belül egy aránylag 
rövid múltú termelési „alágazat", amely - jobb híján - jo
gosan viseli az „ütletvény" jelzőt. Bánó István, Retkes Jó
zsef és Primusz József voltak kialakítói a bajti és kámoni 
első magtermesztő plantázsoknak. Az ültetvények működé
se, illetve üzemeltetése a mielőbbi (korai) termőre fordulás 
elvei, valamint a nemesített és gazdaságos magtermesztés 
szempontjai alapján üzemelnek. Ezeknél az ültetvényeknél 
csakúgy, mint a gyümölcsösöknél, nem a termőtörzs faanya
ga, hanem a termés - jelen esetben a mag - az elsődleges 
termék. A több mint 30 éve létező magtermesztő ültetvé
nyek a francia nyelvből átvett plantázs-névvel szerepelnek 
szakirodalmunkban is. 

3. Tájidegen 
A TÁJ szó egy adott földfelszínnek domborzati, éghaj

lati, növényzeti, tengeri, mezőgazdasági stb. látható formá
ját, alakját jelenti. Főként irodalmi és festészeti alkotások
ban találkozhatunk sziklás táj, havas táj, erdős táj stb. táj
megnevezésekkel. Olyan kifejezés, hogy tölgyesek, bükkö
sök, akácosok vagy fenyvesek tája, irodalmi és képzőmű
vészeti alkotásokban aligha található. Éppen ezért a „táji
degen" szó olyan jövevény a magyar nyelvben, mely egyet
len magyar lexikonban vagy szótárban sem szerepel. Az 
agyonreklámozott Cambridge Enciklopédia még a „táj" sza
vat sem tartalmazza, pedig lehetséges, hogy valamely nyu-
gaü nyelv (angol, francia, német) hasonlító kifejezésének 
„kölcsönvett tükörszava". Magánvéleményem, hogy a „tá
jidegen" kifejezés nem más, mint egy divatos, rosszul for
dított és értelmeden szó, mely erdészeti használatra teljesen 
alkalmatlan. 

Mostanában a külföldről származó, nem őshonos fafaja
ink gyűjtőneveként jött divatba a „tájidegen", megbélyegző 
kifejezés. A megbélyegzést elsősorban az akácra, fenyőfé
lékre, vöröstölgyre és a nemesnyár-változatokra egy elfo
gult és nem az erdőgazdaságban tevékenykedő ítélkező 
mondta ki. E cikkben nincs szándékomban ökológiai és 
ökonómiai ellenbizonyítékokat felsorolni, csak azt kívánom 
rögzíteni, hogy amennyire szükségünk van a paradicsom, 
paprika, bab, uborka stb. nem őshonos haszonnövényünkre, 
ugyanúgy nélkülözhetetlenek (vagy még inkább azok lesz
nek) a meglévő és a jövőben még „menedékjogot" kérő 
további külföldi fanemek is. Az idegennyelvű szakkifejezé
sek beáramlása veszélyezteti szakmai nyelvezetünket. 
Örömmel fogadnánk, ha az Országos Erdészeti Egyesü
let valamelyik szakosztálya pártfogásába venné szakszó
kincsünk gondozását, ápolását és karbantartását. Hasz
nos lenne, ha rendszeresen olvashatnánk történeti és fej
lődési, valamint a napjainkban alkalmazott „anyanyel-
vünk"-röi tanulmányokat az Erdészeti Lapokban. 

Fordulópont a világ 
erdőgazdálkodásában 

INTERFORST94 
7. Nemzetközi Erdészeti és Fafeldolgozási Vásár 

tudományos szakmai rendezvényekkel 
é s külön bemutatókkal egybekötve 

M ü n c h e n , 1 9 9 4 . jú l ius 5-10. 

Ajánlat 
erdőművelés, erdővédelem, erdei út építése 

és karbantartása, adatgyűjtés és -feldolgozás, 
erdészeti szak- é s továbbképzés, védelmi 

berendezések és pihenőhelyek felszerelése, 
fabetakarítás, munkavédelem, higiénia, 

elsősegély, munkaidő-nyilvántartás, 
rönkbegyűjtés, rönktárolás, a faszállítás 

speciális járművei, rönkfeldolgozó telepek 
berendezése, alapanyagfeldolgozás, fából 
nyerhető energia előállításához szükséges 
berendezések, információ és tanácsadás . 

Mind a kiállítási részvételt, 
mind a vásár látogatását illetően 

készséggel állunk rendelkezésére: 
Müncheni Nemzetközi Vásárok 

Magyarországi Képviselete: 
Promo Kft, 1064 Budapest, Rózsa u. 55, 

Telefon: 142-6748, 142-5104 



VAMDORGYEJLES 994 
PILISI PARKERDŐGAZDASÁG 

DOBOGÓKŐ AUGUSZTUS 26-27. 

Tisztelt Főszerkesztő Ur! 
Csak köszönettel tartozom legutóbbi cikkéért, melyben Winkler Andrással, a soproni egyetem rektorával folytatott 

beszélgetését közölte az olvasókkal. 
Ez évben érettségiző 18 és fél esztendős diáklány vagyok. A továbbtanuláshoz minden lehetőséget szeretnék megra

gadni és figyelembe venni. 
A Tömörkény István Ipar- és Képzőművészeti Szakközépiskolában gobelin-tervező és -szövő (röviden: textil) szakon 

fogok végezni májusban. A művészetet helyezem minden elé, de ezenkívül sok más is érdekel. Szeretem a sokoldalúságot, 
és bár polihisztor soha nem lenne belőlem, enélkül azt hiszem elvesznénk a világban. 

A rektor úrnak teljes mértékben igaza van az egyetem kibővítése szempontjából, s véleményével mindenben egyetértek. 
Valahol ilyennek kéne lennie minden oktatási intézmény vezetőjének. 

Mint már említettem, igen sok dolog érdekel, azonban nem akarom elaprózni magam, de az életben nem tudnék 
kizárólag egyetlen területen tevékenykedni. A környezetvédelmet, a családommal együtt, szívügyünknek tekintjük, már 
csak azért is, mert ugyanazon a bolygón élünk, s csak egy van belőle. A természetet pedig csodálom és örökké lenyűgöz. 

Hogy miként került kezembe az Erdészeti Lapok? Édesapám 25 éve erdésztechnikus, jelenleg a „privatizálódott" 
Szikrai Állami Gazdaságból létrejött Szikrai Erdészeti Kft. vezetője, nagyapám pedig nyugalmazott erdőmérnök. Mind
ketten kiválóan végzik - még most is - s hivatásuknak tekintik munkájukat, ők rendszeresen olvassák az önök lapját, 
s felfigyelve e cikkre, kezembe adták... 

Nagyon tetszett, hogy nemcsak pusztán a száraz tényeket dolgozzák fel (amit eredetileg vártam egy ilyen jellegű 
folyóirattól), hanem ízesen megfogalmazott, tehetséges újságírókra valló rovatokra találtam, pedig - bevallom - előí
téletekkel kezdtem az olvasásához. Gratulálok Önöknek az írógárda megszervezéséhezi Családom, társaim s a magam 
nevében kívánok a továbbiakhoz sikeres munkát, jó egészséget! 

Tisztelettel és köszönettel: 
Kiss Ildikó 
Kecskemét 

„HISTÓRIA EST MAGISTRA VITAE" 
A Baross Öregdiákok Szövetsége az 552. sz. Petneházy Dávid Cserkészcsapat 

és a Vedres István Építőipari Szakközépiskola 

EMLÉKTÁBLÁT AVATOTT 

D R FIRBÁS OSZKÁR (1894-1958) 
tanügyi főtanácsos, a Baross Gábor Gyakorlógimriázium 

megszervezője és igazgatója születésének 100. évfordulóján 
az iskola épületénél 

(Szeged, Horváth Mihály u. 2.) 

Az ünnepséget dr. Antal Albert ny. főorvos, az öregdiákszövetség főtitkára nyitotta meg, 
Vörösmarty Mihály versét Váradi Árpád 2. osztályos Vedres-diák szavalta el. 

Avatóbeszédet mondott Dr. Tandori Károly akadémikus, egyetemi tanár, a diákszövetség elnöke. 
Az emléktáblát megőrzésre átvette Békéi László, az iskola igazgatója. 

Az avatóünnepség után az iskola dísztermében a Baross-vedres Esték keretében 
Firbás Zoltán ny. mérnök-tanár, édesapja életútjára emlékezett 

az EMLÉKBIZOTTSÁG 



BÁNÓ LÁSZLÓ 

Dévényi Antal emlékére 
1994. március 2-án temettük Piliscsabán a római katoli

kus vallás szertartása szerint. 
Ki ne tudná szakmai körökben, hogy neve mindörökre 

összeforrt egy fogalommal: a kopárfásítással. Magyarok, 
külföldiek ezrei tekintették meg a híres ezerhektáros fenyő
állományt. A német egyetemista, a magyar erdésztechnikus 
avagy a norvég professzor, aki kétszer is eljött Norvégiából, 
és aki kővé meredve nézte második látogatása alkalmával 
a vendégkönyvet, ahol Plestyák Károly műszaki vezető 
megmutatta neki a 18 évvel azelőtti sajátkezű bejegyzését, 
A sok elismerés, kitüntetés, a Bedő-díj mind arról tanúsko
dik, hogy Dévényi Antal nagyszerű szakember volt. Én 
mégsem a nagyszerű szakemberről emlékszem, hanem a 
nagyszerű emberről, emlékeiről, világáról. 

- Apámnak ugyanolyan természete volt, mint nekem, il
letve nekem olyan, mint apámnak - mondotta egy alkalom
mal. - Csabán a nagy vendéglő előtt volt az uradalom. 
Apan vasárnap délután a fél falu előtt kezdett mesélni, me
sélni. Körülállták az emberek. 

Mi körülültük őt. Leginkább a lakásán. Többször is. Egy 
alkalommal Madas László, Tollner György, Boracsek Fe
renc, Vida Zoltán és én voltam a hallgató, miközben a mag
nó hangtalanul forgott. Más alkalommal Pápai Gábor 
videokamerája működött, de többször csak kettesben vol
tunk. Bor került az asztalra. Mi iszogattunk, ő pedig mesélt, 
mesélt. 

Tudom, örül a lelke, hogy helyette most én mesélek, hi
szen ő már nem teheti. 

A szakmát, az emberi magatartásformát a szülői háztól 
és kenyéradó gazdájától tanulta. - Mi, a Drexlerek - kezdte 
mondandóját - 168 éven át szolgáltuk a másodági Habs
burgokat. Az ükapámat József nádor hozta be Magyaror
szágra. Édesapám 53 évig, nagyapám 46 évig, dédapám 51 
évig_ szolgált a főhercegi családnál. Az üköt nem tudom. 

Én József főherceget szolgáltam, mint udvari fővadász. 
A fenséges úrnak mindig jó kedve volt, soha nem fakadt ki. 
Az Akadémia elnöke volt. Beszédeit sokszor az erdőben ta
nulta. Ilyenkor egyedül kívánt maradni, de soha nem küldött 
el. 

- Toncsi! Most egy óráig egyedül leszek. Leül? 
- Inkább felmegyek a dombra fenséges úr. 
Felmentem a dombra, ö pedig egy óra múlva tényleg 

jött. 
A muflonokat ö hozatta be 1929februárjában Korzikáról 

Csabára. 18 muflont hozatott. Többen úgy tudják, hogy Vi
segrádon volt először muflon, de ez nem így van. Amikor 
Horthy 1931 áprilisában szalonkázni volt Csabán, megkér
dezte a főherceget, hogy hogyan teleltek a muflonok. Akkor 
a fenséges úr felém fordult és megkérdezte: Toncsi! Hogy 
telellek a muflonok! 

En azt válaszoltam, hogy jól. 
- Akkor szólok Nemeskérynek, telepítsen Visegrádra is 

muflont - jegyezte meg Horthy. 
Amikor Stofitznak nem volt állása, gondoltam, hozzá fo

lyamodom. Stoflitz sok alkalommal vadászott a fenséges úr
ral, de nem volt állása. Sikerült is neki megpendítenem. Azt 
javasoltam, hogy ha lehet, Pilismaróira kerülne Szojákhoz. 

Nem mertem Csabát mondani! Másnap a jószágigazgatója, 
Schramm telefonált igen mérgesen. 

- Te! Mindig a papának mondjátok! Mindig a papának 
mondjátok! Majd kijövök elsején! Hűha! Mi lesz ebből! De 
én tudtam, hogy szerelett is, meg ö is Antal volt. Meg el is 
megy a mérge, mire kiér, meg minden. 

- Méltóságos uram! Stoflitz a fenséges úrral vadászik. 
Egy kis nyugvó állapot kell ennek az embernek. 

- Ne mondd nekem! 
Pilismaróira kapott állást. 
Nekem annyi fizetésem volt a fenséges úrnál, mint a szol

gabírónak. 
- 10 mázsa búza, 10 mázsa rozs, 8 mázsa árpa. 
- 36 eümfa, 110 magasra volt rakva. 
- 36 mázsa széna, 36 mázsa szalma. 
- 1 hold föld, nekünk kellett megművelni. 
- 550 pengő egy évre, és a nyereség 2-5%-a. Ez néha 

3000-3200 pengő is volt. 
- Egyik évben kaptunk egy téli posztó ruhát, másikban 

nyári ruhát. Három évenként bekecset, évenként járt egy 
kalap, egy pár csizma, egy pár csizmafejelés, harisnya. In
get nem kaptunk. 

- Csak sörétes puskánk volt. Nekem volt egy vendli pus
kám. 

Elfelejtettem, hogy 3 hektó óbor járandóságom is volt! 
Ha nem kértem a bort, akkor 4 pengő szegödményváltságot 
fizettek egy literért! Akkor, amikor 16 filéres bor is volt, 
de egy pengő húszért a legjobbat is megvehettük. Két évig 
is bent volt a wertheimben a pénz. Nem mertem hozzányúlni. 

A jószágigazgatóságon voltam, amikor Birk Oszkár mint 
kezdő erdőmérnök először megjelent. 

- Mit szólsz hozzá? - kérdezte utána a fenséges úr. 
- Nagyon hosszú - válaszoltam. 
- Majd meghízik. 
Szegény, ő is meghalt már. 
Volt egy fekete noteszom. Abba írta be a Schönek kocs

máros, ha fogyasztottam nála valamit. Volt úgy, hogy más
nak is odaadtam a noteszt. Akkor meg annak a fogyasztását 
írta be a Schönek. Negyedévenként elszámoltam vele. 

- Tudott hitelezni? 
- Nekünk!? Nekünk!? ö vette meg a fenséges úr borát! 

Mádon volt 28 hold szőlőnk! Kezdetben 20 vagy 22 hold 
volt. A negyedik szőlő Kossuthé volt. Évekig könyörögtek a 
megbízottjának, hogy adja el. Aztán eladta. 

Egyszer Gömbös jött vadászni. Az öreg Schramm azt 
mondta: Te! Húzzátok ki magatokat, mert ez katonaember! 

- Nincs egyforma ruhánk, méltóságos úr! 
- Nincs egyforma ruhátok? 
- Nincs, méltóságos úr. 
Másnap jött Nagy Menyhért szabász, udvari szállító a 

Kecskeméti u. 9. alól. Tizenkét ruhát szabott a személyzet
nek. 

A vadászaton Rétfalvi testőr őrmester Gömbös jelenlété
ben jelentett: Királyi fenség! Jelentem, este ennyi látható 
és ennyi hallható szalonka volt. Gömbös elcsodálkozott a 
fegyelmen, Schramm meg azt mondta: megérte a ruha. 

A főherceg évente úgy 120-szor volt kinn Csabán. 



Legnagyobb bikámat az Augusztával lövettem. A szent-
iványi földeken járván, hallom, hogy mély hangon bőg egy 
bika. ITizenegy tehénnel jött, 1-2 mellékbika is volt mel
lette. A szarvasfogói etetőhöz jöttek. Meglestem őket, a te
henek lefeküdtek, a bika kapart, majd az is lefeküdt. Azonnal 
haza! Telefonon mondom Schramm méltóságos úrnak, ha 
aranyérmes bikát akarunk lövetni, most kijöhet a fenséges 
úr! 

- A mama kimegy! 
- Nem lesz baj? 
Hű, ekkor az öreg Schramm már hallgatott! A fenséges 

úr ugyanis Mohácson vagy Gemencen volt. 
Jött a mama délután 4 órára. 
- Fenséges asszony! Rendkívül nagy bika van! 
- Hallom, hallom. 
Leszálltunk az Erzsébet kútnál. Lassan mentem a mamá

val. Nagyon lassan lehetett vele menni. 
- Fölülünk a magaslesre? 
- Nem! 
Elmentünk a magasles felé. Az erzsébelkúti völgyben van 

egy nagy szikla. Ott volt egy lesfa. Onnét láttam előzőleg 
a bikát. Nem volt ott már egy se! Semmi! Se bika, se tehén! 
Jézus Mária! Ezek elmentek! 

A fenséges asszony csak annyit mondott: lehet. Különö
sebb fájdalmat nem éreztem a hangján. Egyszer azt mondta: 
Az micsoda ott? 

Hát ott voltak! Talán 100-120 méterre, ahol láttam dél
előtt lefeküdni őket. 

- Ott áll a bika, fenséges asszony! 
- Látom! 
Nem volt jó szeme. Egyszer egy őszi csersarjra 11 lövést 

adott le. 
Leült, célzott, odalőtt. A bika rögtön legurult a völgybe. 
- Várunk még egy kicsit. Úgy, ahogyan kell - mondta a 

fenséges asszony. 
Lementünk a völgybe. Ott feküdt a bika. 11 kiló 20 de

kás, gyönyörű aganccsal! Öreg bika volt. 11-12 éve ismer
tem. Mindig bejött, beűzte a tehenet és slussz, elment. 

Másnap már Csabán volt a fenséges úr. Az apám éppen 
főzte az agancsot. Nézte. 

- Gyönyörű! 
Nem akart roszat mondani sose. Vigyázott, hogy meg ne 

bántsa az embert. Nem azt mondta, hogy ő szerette volna 
lelőni a bikát. Csak azt mondta: Toncsi, ezt kár volt lelőni. 
Ez jó lett volna apaállatnak. 

Mondta az asszonynak is: nem sajnálom, csak apaállat
nak lett volna jó. 

- Lehet - mondta az asszony. 
A legnagyobb muflonom a fenséges úrral lövettem, 86 

centis volt! Hü, de örült neki! Kaptam érte egy órát, ma is 
megvan, meg 100 pirklit. 

- Mi az a pirkli? 
- 80-100 cm hosszú, 1-5 cm vastag egyenes gallyakból 

álló kéve. Iszalaggal kötötték össze. A pékségek nagyon sze
rették. Kaiser Mátyással csináltattam. 15 fillérért vették ál
talában, de ez olyan jó lett, hogy 20 fillért adott darabjáért 
a Grósz. 

Jött a háború, jött a más világ. A fenséges úrék elmentek. 
Velük ment Bárányos Mariska, alcsuti lány. Az alcsuti kas
télyt valakik felgyújtották. Két hónapig égett. 

Az ötvenes években egyik igazgatóm egy iparosból lett 
káderigazgató volt, K. S. 

Egyszer telefonált, hogy kijön. Meg is érkezett a jelzett 
nap reggelén. A meseautóval jött. Ez az autó szerepelt a 
híres Meseautó című filmben. 

- Dévényi elvtárs! Egész napra magához jöttem. Ehetek 
itt alahol? Hellyel kínáltam. Megreggelizett, majd területre 
mentünk. 

Kimentünk a kopárra. Olt dolgozott vagy negyven ember. 
Egy részük Vörösvárról, egy részük Szántóról, egy részük 
gróf, meg katona volt. Ezek nagy szalmakalapban kapáltak. 
Rámutatott az egyikre. 

- Az kicsoda? 
- Tükröspusztáról jár ide Bicske mellől, Esterházy Má

ria. 
- Gróf Esterházy Mária! 
- Nem tudom. A munkakönyvébe csak az van beírva, 

hogy Esterházy Mária. 
- A másik? 
- Pallavicini... elfelejtettem most a keresztnevét. 
- Az kicsoda? - mulatott egy férfire. 
- Nagy Vilmos. - Nagybaczoni Nagy Vilmos, hajdani 

hadügyminiszter volt. 
- Az ott? 
- Az egy tábornok volt. Nem jut eszembe az ö neve sem. 

Az első magyar hadtest parancsnoka volt. 
- Na menjünk... 
Elmentünk a Posta-rétre a Gulya kúthoz. Ott épült a Szé-

nási-féle erdészház. K. S. sokáig nézte, majd megszólalt: 
- Na, Dévényi Elvtárs, itt hibát találtam. Mi az? 
Valamit mondanom kellett. 
- Az a hiba igazgató kartárs, hogy nincs bekerítve az 

építkezés. 
- Ez is hiba, de nem erre gondoltam. 
- Az a hiba, hogy vasbeton födémgerendát használunk, 

nem pedig az olcsó fagerendát. 
- Nem, dévényi elvtárs, az nem hiba. Haladni kell a kor

ral. Hát nem tudja, mi a hiba? 
- Nem, igazgató kartárs. 
- Hát az a hiba, hogy görbe a kémény. Nézze, Esztergom 

felé görbe. 
Nézem a kéményt, hát tényleg görbe! De akkor már nem 

hagytam magam. 
- Az szándékosan görbe Esztergom felé igazgató kartárs. 

Onnét jön a légáram, ami pár év alatt egyenesbe nyomja. 
- Akkor jó. 
Egy tavaszon telefonált Szederjei Ákos. Német vadász

vendége volt, aki muflonra jött. Kérte, hogy én menjek ki 
vele vadászni. Egy hétig kívánt Csabán vadászni és egy muf
lont lőni. Már az első nap két szép kost lőtt! 

Mit csináljon még öt napig? 
Elmeséltem, hogy voltunk. Gyerekes dolog, de nem tud

tam ellenállni. Meséltem a muflonok eredetéről, Korziká
ról. 

Karácsony felé kapok egy levelet a némettől. December 
21-én fél háromkor marhahúslevessel várjuk öt. Pontosan 
érkezett! Elmesélte, hogy a nyáron Korzikán voltak. Ott fel
keresett egy polgármestert. Elmondta neki, hogy járt Ma
gyarországon, és lőtt muflont. Az itteni vadász nem is is
meri, a magyar vadász pedig azt mondta, hogy a muflon 
Korzikáról származik. A polgármester se hallott a muflo
nokról! Végül a német, meg a polgármester talált egy öreg 
szakállas pásztort, akinek megmutatva a muflon fényképét, 
felismerte. 



- Hol vannak most ezek az állatok? 
- Mind megették a második világháborúban őket. 
Néhány hónappal később csörög a telefon Madas László 

igazgató visegrádi irodájában. A vonal túlsó végén Tóth 
Sándor MÉM főosztályvezető: 

- Mondd, honnan tudják Korzikában, hogy Piliscsabán 
muflonok vannak? 

- Hogyan? 
- A kezemben egy korzikai polgármester levele. írja, 

hogy egy német vadász mesélt neki a muflonról. Hogy ma 
egy sincs Korzikán. Szeretne venni muflont, és visszatelepí
teni. A budavidékiek befogtak és visszaküldték 8 muflont. 

1969 karácsonyán, mint az erdőgazdaság legfiatalabb 
mérnökének, protokol célra szükségem volt nagyon szép fe
ketefenyő karácsonyfákra. 

- Fordulj Dévényi Tónihoz - tanácsolták az idősebbek. 
Ezt is teltem. Felkészültem rá, hogy egy éves szolgálatom 
után milyen esélyeim lehetnek. 

ö mindenekelőtt megköszönte, hogy ebbéli gondom meg
oldásával öl tüntettem ki, majd felvéve az adatokat, mindent 
megoldott. Könnyedén, kedvesen. Már nem tudom, hogy kié 
lelt az a fa, mi célt szolgált. Csupán egyet tudok: Tóni bá
tyám nagyúri modorát nem felejtem el, amíg élek. 

Én azonban csak egy voltam a mindenkiből. A tavasz 
egyik hírnöke, a gyöngyvirág, amint megjelent illatos hófe
hér kelyhével a csabai erdőkben, már másnap csokrokba 
kötve kapták az esztergomi erdőgazdasági központ hölgyei. 
A gépírónő éppúgy, mint az igazgató felesége. 

Amikor József főherceg 1964-ben meghalt Regensburg-
ban. Dévényi Antalnak is meghozta a posta a parti-cédulát. 
Egy leporelló volt. Azonos arányban írták latinul, magyarul 
és németül. Az első oldalon Szűz Mária volt a kis Jézussal 
a karján. Rajtuk a magyar koronázási ékszerek. A lap alján 
az írás: Patrona Hungáriáé, ora pro nobis - Magyarország 
Nagyasszonya, imádkozz érettünk. 

József főherceg unokája - Csaba Mihály - fél éves volt, 
amikor elhagyta Magyarországol. Ma felnőtt ember, minden 
évben kétszer ír. A levelén nem lehet észrevenni, hogy nem 
itthon tanulta a magyart. 

Már meg is látogatott. Elhozta a feleségét, meg a két 
gyerekét. Kimentünk a kopárra. Egy hivatalos kocsival. 
Mondta, hogy mennyit olvasott róla, ismerik az egész vilá
gon. 

O 

Halottak napján mindegyik erdészével, vadászával 
egyenruhát öltött. Úgy mentek ki a temetőbe az elhunyt 
kanársak sírjaihoz. Együtt. 

1982-ben ment nyugdíjba, 55 év szolgálat után. Éppúgy, 
mint felmenői. A központ gazdasági értekezleten - ahogy 
Visegrádon mondták, a fórumon - búcsúzott, mint a pilis-

csabai erdészet vezetője. A búcsúja volt az utolsó napirendi 
pont. Szót kért, felállt. Néma csönd lett. Hangja reszelős 
volt a meghatottságtól. Először elmondta élete leltárát: 

- Az 55 leszolgált év alatt volt 9 igazgatóm, 7 főmérnö
köm, 6 főkönyvelőm. 117 fő műszaki, adminisztratív, erdé
szeti munkatárs alkalmazottal dolgoztam együtt. 12 erdő
mérnöki diplomatervezőnek segítettem, 32 erdészt, vadászt 
neveltem. 

- 68 millió csemetét neveltem. 32% fenyő, 68% lombos 
volt. 

- 3180 ha erdőt újítottam fel állomány alá telepítéssel. 
Ennek 90%-a lomb, 10%-a fenyő volt. 

- 1617 ha új erdőt telepítettem első kivitelben. Ennek 
70%-a fenyő volt - 60% magvetéssel - 30%-a lomb. 

- 9965 ha kopárt fásítottam. Te mondtad egyszer Madas 
igazgató kartárs, hogy ezt már nevezzük ezernek. A fenyő 
volt a legkedvesebb fafajom. 

- Szarvast lövettem 3820 db-ot. Ebből bika 1010 db, 5 
db aranyérmes, 2 db ebben a rendszerben esett. A legna
gyobb 11 kiló 20 deka volt. 

- őzet lövettem 510 db-ot. Ebből 153 bak, 2 db aranyér
mes. A legerősebb 536 gramm. 

- Vaddisznót 3900 db-ot lövettem. Ebből 370 kan. A leg
nagyobb 23,4 cm-es. 

- Muflont 42 db-ot lövettem. Ebből 22 db kos. Ebből 3 
arany. A legnagyobb 86 centis. 

O 
Ezután mindenkinek mindent megköszönt, amit ember 

megköszönhet 
Búcsúbeszéde után sokáig mély csend volt a teremben. 
Sokan és sokszor meglátogatták. Mindig örült nekünk. 

Idéztük a régi emlékeket. 
Mindig jó munkásaim voltak. Van olyan most is, aki 22 

éve itt dolgozik a kopáron. De az igazi öregek, mint Szom-
mer néni, már régen nyugdíjban vannak. 

Halála előtt mondta Plestyák Károlynak: Ugye megkéred 
a kollégákat, hogy a temetésemen közel álljanak a kopor
sómhoz? Hiszen alig van más hozzátartozóm. 

O 
Temetésén közel álltunk a koporsójához a Pilis aktív és 

nyugállományú igazgatói, főmérnökei, erdészei, adminiszt
rátorai. 

Az erdészek nevében Márkosi Lajos, a Parkerdőgazdaság 
nyugállományú főmérnöke búcsúzott. 

Búcsúbeszédet mondott koporsójánál a temetésére Auszt
riából érkező Habsburg Csaba Mihály. Hangja néha el-el-
akadt. 

Dévényi Antal a csabai temetőben pihen. Sírja körül -
véleüenül, vagy sem - néhány öreg fenyő áll. 

Kisebb költségű a tölgy természetes felújítása, mint a mesterséges 
(Geringere Kosten der Eichennahirverjüngung Die Waldarbeit, 12/1993. 44. év i 173. o.) 

A tölgy természetes felújítási költsége a záródásig a mesterséges felújításnak csak 30-60%-át éri el, állapí
tották meg Németországban. A költségek 40-75%-át jelenti a tisztítás, amelyre a mesterséges felújításoknál 
többet kell fordítani. A természetes újulat növekedése, amíg ki nem nó a lágy szárú szintből, lassúbb, később 
azonban behozza hátrányát 

(Ref.: Bidló András) 



Ahetvenes évek közepén Aszód 
környékén szolgáltam. Három 

termelőszövetkezet erdeit, erdősítéseit 
irányítottam. Izgalmas szakmai feladat 
volt. A gödöllői dombság változatos, 
de cseppet sem ideális talaján végeztük 
a telepítéseket, felújításokat, és termel
tük a szaporítóanyagot az akkortájt 
még kevés tsz-csemetekertek egyiké
ben. Domonyvölgy különösen megiz
zasztotta a sikert óhajtó erdősítőt, mert 
a kiváló akáctermőhelytől a nyers lö
szön keresztül a pajortól szuperfertő
zött területig minden előfordult. Volt 
erdőrészlet, ahol a felújításkor nem is 
annyira a várható faanyagnyerésnek 
örültünk, hanem annak, hogy a terüle
ten talált avar korabeli település halot
tai a felnövő fák alatt pár évtizedig 
még háborítatlanul alhatják örök álmu
kat 

Ezeken a területeken volt szolgálatban 
egy Barsi nevű mezőőr. Nem vetette 
meg az italt. Reggel menetrendszerűen 
a kocsmákban kezdett, és mire felka
paszkodott a domonyi pincékig, már 
teljesen elázott. Ha találkoztam vele, 
széles mozdulattal emelte le fejéről a 
kalapját majd köszönés után félre
csapva rakta vissza helyére. Ritkuló 
haja az izzadságtól tincsekben tapadt 
homlokára. Szemei önállósítottták ma
gukat, és ilyenkor nem lehetett tudni, 
hogy arra néz-e, akivel beszél, a 
völgyben lévő halastavon kémleli az 
orvhorgászokat vagy a lábánál ücsör
gő, hosszú szőrű, vizslaszerű korcs ku
tyájába akaszkodott bogáncsokat 
számlálja. Nem zavart volna, ha zöld 
posztó egyenkabátja - melyet többnyi
re félregombolva hordott - vállát nem 
húzza a szolgálati sörétese, amit „ter
mészetesen" soha nem megtört csővel 
cipelt. Úgy beszélték, hogy azonkívül, 
hogy egyszer messziről megsörétezett 
faluszéli fatolvajokat - nem tett kárt 
senkiben és semmiben. Annál inkább 
a kutyája, akit merő szórakozásból 
uszított rá mindenkire, aki a területén 
gyanúsan kóborolt. Nem is nagyon 
volt lopás a környéken. 

Volt azonban a kutyának egy rossz 
szokása. Egyszer megdézsmálta az er
dősítés közepén kapáló sokrétegű 
szoknyás asszonyok hátyiját Finom 
füstölt sonka lehetett benne - a téli 
disznóölés kései maradéka - , mert 
nem felejtette el, és igencsak fára kel
lett aggami a holmikat, nehogy délben 
meglepetés érje a kapásokat. De vala
mi miatt rászokott a ruhaneműre is, és 
ennek a szokásának később nagy hasz
nát vette Barsi mester. 

Közjóléti 
erdő 

Domony-
völgyben 

Domonyvölgyből a hatvani or
szágútra kétféleképpen lehetett 

kijutni. Vagy a nyaralók mellett vezető 
aszfaltúton, vagy a Babát felé eső er
dőkön keresztül vezető, alig használt 
földúton, ami áthaladt a Bárányjárás
nak nevezett ősgyepes területen, ahol 
kellemes árnyékot adott a tikkasztó 
nyári melegben a domboldalon álló há
rom méretes kislevelű hársfa. Aki ez 
utóbbi utat választotta, késő tavasztól 
kora őszig mindenféle meglepetésre 
számíthatott Mert nem volt napszak, 
hogy ne botlott volna az ember autós 
vagy gyalogos „turistákba", akik e he
lyen szakították meg útjukat egy kis 
„pihenésre". Többnyire kétneműek 
voltak, s ha, beszélni tudott volna, va
lószínű házasságtöréstől lett volna 
hangos az erdő. 

Barsi mester is sokszor megfordult er
refelé. No nem a zöld fűből ütemesen 
fel-felbukkanó fehér dombocskák ér
dekelték, sokkal inkább az erdőszélen 
lakóknál lévő bögrecsárda. Leeresztett 
itt is a torkán egy-egy féldecit majd 

egy akácfa alatt ledőlve aludta ki a 
mámorát. 
Egy szép napon bosszúsan üldögélt a 
házzal szemben egy határkövön. Vala
min összeveszhetett a „kocsmárossal", 
mert nem kapott semmit. Kutyája el
kajtatott mellőle a bokrok árnyékában 
fekvő nyulakat hajkurászni. Sokáig el
maradhatott, mert a gazda szeszhiá
nyos idegességében egyre hangosab-
ban és szaporábban füttyentgette 
vissza. Úgy tűnt hiába, mígnem egy-
szercsak felbukkant az eb. Szájában 
egész ruhatárat cipelt. Letette gazdája 
mellé, izgatottan szaglászta, de füstölt 
sonka helyett valamiféle kölnüllatot 
érzett csak, így abbahagyta a kutatást 
Az öreg rápillantott a ruhadarabokra, 
és rögtön tudta, hogy honnan fúj a do-
monyvölgyi szél. A hársfák felé né
zett, és szélesre szaladt a szája. De 
nem mozdult. Nyilván tudta már, hogy 
mi következik. 

Úgy is lett Jó negyedóra múlva egy 
bozontos mellű trubadúr jelent meg a 
horizonton. Mint várható volt anya
szült meztelenül. Azazhogy két hatal
mas lapulevelet tartott maga előtt és 
mögött A kutyát még nem láthatta, 
mert észrevéve a mezőőrt, szaporábbra 
fogta lépteit, és messziről kiáltott, 
hogy ... jóember, jóember. 
A közelbe érve felfedezte a ruhakupa
cot, így már a kutya látványa sem za
varta. Izgatottan magyarázta, hogy az 
övé a gönc, és nyúlt is volna érte, mi
kor Barsi mester rámordult hogy nem 
úgy van az. Igazolványt, meg egyéb 
bizonyítékot kért, ami nyilvánvaló ab
szurditás volt. A dalia is érezte, hogy 
játszanak vele, így megkérdezte: 

- Mit akar? 
A kiszáradt mezőőr rábökött a házra 
és egy üveg pálinkában szabta meg a 
váltságdíjat. 

Mire a hódító eltűnt a hársfák 
alatt az üveg tartalmának har

mada hiányzott és a gazda elégedetten 
simogatta kutyája bogáncsos fejét. 

Pápai Gábor 



APATÓCZKY ISTVÁN 

Aki lemaradt, kimaradt 
Képzelt raport 

„Sopron fekvése alkotójának büszke, férfias ízlését hir
deti, mert folyamtalan vidéken kereskedelem- és életkellem
re nézve alkalmasb, szebb helyet kiszemelni alig lehetett" 
- írta Antalffy Gyula a Reformkori magyar városok c. mun
kájában, 1847-ből idézve Golub Vilmos utazót. 

A másfél évszázados megállapítás a reformálódó szak
mai közéletünk új törekvésének, az erdészeti és faipari ki
állítás és vásár, egyszersmind erdészeti konferencia helyé
nek méltatásához is segítséget ad. A választás a szervezők 
szakmai elkötelezettségét tanúsítja, az összefogáshoz, 
együtt gondolkozáshoz optimális feltétel teremtésének szán
dékát példázza, melyhez alkalmasabb, szebb, tiszteltebb he
lyet kiszemelni alig lehetne. 

A szívesen látott, viszonüátott városba - nyilvánvalóan 
- sokan gondolták el a látogatást április végére. Szakkon
ferenciát hallgatni, szakvásárt végignézni, három-négy na
pokat átokosodni, régmúlt találkozásokat újakkal feledtetni. 
Sokan most bánják igazán közülünk, hogy december 3 l-e 
előtt nem állt módjukban szakmánknak csak egyeden, 
aprócska gondját mostani aktualitással papírra verniük, ez
által némi kedvezményhez jutni, jó eseten töredék áron 
utazni a konferenciára. 

Ám ennek híján, még így is, aktuális gondtalanul, ki-ki 
kedvére elemezhette az utazási és a részvételi költség térí
tendő variációit. Az egyes tételek tehát: 

1. részvétel utazással, szállással, étkezéssel stb., 
2. részvétel utazással, szállással stb., 
3. részvétel utazással stb., 
4. részvétel stb., 
5. stb. 
Végső soron tehát a fedezeti forrás (zömmel a bér, a 

fizetés, esetenként a ráfizetés), beleszámítva a család tűrő
képességét is: „mene, tekel, ufarszin", azaz (elzacar babiloni 
király idejéből, szabadon): megszámláltatott, megméretett, 
könnyűnek találtatott; kedvezmény ide, kedvezmény oda. 

Magam is csak gondolatban lófrálok tehát teremről te
remre, standról standra, kezemben a tudományos konferen
ciához is illő programjegyzékkel, helyenként az erdészet 
(üzem) nyelvén is érthető felvetésekkel. 

A konferencia nyílt ülése és a kerekasztal megbeszélések 
vagy a fehér asztali véleménycserék azért mégis adekvát 
bizonyítékai lehetnek a szólás helyességének: az igazság a 
részletekben lakozik. Ott, a fórumon, mintha a fontosabb, 
az időszerűbb, a jobban várt és beteljesedett, a holnapot 
inkább determináló (emberi viszonyokban és valamikor 
odakint, a fák környékén is ható) igazságokat bogozták vol
na ki! így, látatlanban vélekedve. Egyet biztosan megálla
píthatunk: a találkozó sikeres elemei jövőre is vonzerőt fej
tenek majd ki. 

Gondolatban visszafelé jövet Sopronból, a szűkebb pátria 
első, dombos-hegyes vonulata, a helyi tapasztalatokkal 
rukkol minden elé. Immár több évtizedes gond ezen a vo
nulaton a küzdelem a kefesűrűen újuló kőrisekkel (inkább 
virágosokkal) szemben, a száraz tölgyesek, cseres-tölgyesek 
(most duplán szárazak) javára. Felvetődik, hogy meddig, 
milyen mértékig kell az emberi, az anyagi erőfeszítéseket 
a szinte végeláthatatlan, kellően sosem eredményes „ki-
ápolás"-ba ölni, a majdan vitathatóan értékes, bizonytalan 
sorsú (mostanság hatványozottan bizonytalan), ám a szak
mai becsületben most egyedül üdvözítő tölgyes állomá
nyokba? 

Vagy az ezen a vidéken a századforduló tájékán alacso
nyabb vágáskorral kezelt cseresekben (nyilván a sarjaztatás 
miatt is), az időközben szinte kivétel nélkül 80 évre emelt 
vágáskort nem kellene-e ismét, fokozatosan, a mageredetű 
cseresekben is 60 évre mérsékelni. Amikor még láthatóan 
kellő sűrűséggel produkál újulatot a jóval egészségesebb 
anyaállomány, s ha alacsony értékben is, de némiképp el
dolgozható, egészséges hengeresfát. 

Azután másik közösséghez érve, a főváros peremén az 
első kép a mozaikszerűen, néhol foltokban, legalább fele
részben kiszáradt feketefenyvesével, a Csiki-hegyeket tárja 
elénk. Vajon mit lát majd itt az érkező az EXPO idején? 
A marokkójátékhoz hasonlóan leomlott, szúette törzshal
mazt? Ki fog itt is, máshol is, a kipusztult fák ráfizetéses 
felkészítésére áldozni, helyükre új egyedeket ültetni, új er
dővegetációt teremteni? Hogy ne legyen újra rettegett sereg 
a fekete! Az efféle feketefenyves-sereg. Az egyáltalán nem 
táji probléma a kérdést sem engedi a költői kategóriába. 

És, mint említésre igazán érdemes gondolat, felötlik a 
kárpótlás ügye is (nem az erdészek kárpótlásáé, ami sokuk 
erdő-gyermekének koncként odavetéséért lélekben azért ki
járna!). És nyilván, nem az iménti, csúszdaszerű hegyoldal 
fenyvese kapcsán. Ezzel épeszű ember nem kárpótoltatja 
magát! Még úgy sem, hogy a fa értékéhez ingyen jut! 

A fa értékéhez persze, az erdőt létrehozó se jut ingyen, 
sőt, ha megszabott határidőn túl sikerül csak kész erdőt te
remtenie, azaz pl. 80 évre tervezett erdőéletben 1-2 évvel 
tovább működik közre, mint amennyire az írás engedi, hát 
fizetheti a büntetést, a még csak elviekben mérhető fáért. 
A földre jogosult, bármiféle szándékú kedvezményezett, aki 
a kisujját a licitáláskor mozdította legfeljebb ezért az erdő
ért, jót és tartósan derülhet tehát! Az erdő szempontjából 
rossz szándékú kedvezményezett esetében nemsokára „az 
országomat egy lóért" példája nyomán, ami a faanyagot il
leti, tapasztalhatjuk: jószágomat a lóvé-ért! 

A többségi erdők mostoha sorsú erdészetek gyeplője, re
mélhetően nem kerül ló, lóvé kizárólagos függőségébe! 



Az Európai Erdészeti Hálózat 
első találkozója, 

1993. június €-8, Trollebo, 
Svédország. 

A Svéd erdészeti Egyesület kezdeményezte az Európai Er
dészeti Hálózat megalakítását. Az 1993. évi Elmia Wood 
erdészeti szakkiállítás módot nyújtott arra, hogy a svéd ko-
légák meghívására kétnapos program keretében az egyesü
letek képviselői találkozhassanak. A találkozóra Trollebo 
helységben került sor. A tárgyalt témák a következők voltak: 

- a faanyag, valamint az erdei termékek piaci helyzete; 
- környezeti kérdések, a fogyasztói vélemény; 
- a szennyezéseknek tulajdonítható erdőkárok; 
- a jövő vizsgálata. 
A nemzeti beszámolók új témákat és ismereteket nem 

vetettek fel. Kétségtelen, hgoy az európai erdészet legna
gyobb problémája jelenleg a kedvezőtlen fapiac, ami olyan 
országokban, ahol az erdőgazdálkodás kiemelt jelentőségű, 
ez alapvető nemzetgazdasági gondot okozhat. Az erdőkárok 
mértéke a különböző nemzeti beszámolókból ismert. A leg
nagyobb problémát szinte minden országban az évek óta 
tartó csapadékhiány okozza. 

Az erdőgazdálkodás jövője fogas kérdés. Az európai er
dészeti politika erőteljes változáson megy át. Az erdőgaz
dálkodás, felvállalva és támogatva a környezetvédelmi, il
letve a természetvédelmi feladatokat, egyre inkább képes 
visszanyerni a közvélemény bizalmát Az offenzív és bizal
mat keltő törekvések révén egyre jobb kapcsolat alakul ki 
az erdészek és a nagyközönség, valamit az erdészek és a 
természetvédők között A feladatmegosztást követő évek 
presztízsharca úgy tűnik, hogy leáldozóban van, elsősor
ban a természetközeli erdőgazdálkodás térhódítása ré
vén. Egyre jobban érvényre jut az „egy gazda" elve. A Svéd 
Erdészeti Egyesület kidolgozta az Erdőgazdálkodás etikája 
c. anyagot Kérték, hogy a különböző országok erdész, kö
zönsége szintén vitassa meg, kíváncsiak a véleményekre. 

A találkozó keretében bemutatták a magánerdő-gazdál-
kodók által alapított, és a tulajdonukban levő erdészeti tár
saságot a SÖDRA-t A svéd erdők mintegy 50%-a magán
kézben van, és e magánerdők mintegy fele a SODRA ke
retén belül tömörül. A társaság 63 körzetet ölel fel, hat saját 
fűrészüzemmel és három cellulózgyárral rendelkezik. Emel
lett különböző közvetlen szolgáltatásokkal (oktatás, tanács
adás stb.), anyagi támogatással is segíti az erdőtulajdonos 
tagok gazdálkodását 

A találkozó tapasztalatai alapján véleményem, hogy 
az európai erdészek számunkra minden elérhető fóru
mán aktívan részt kell vennünk. Erdőgazdálkodásunkat 
az esetek jó részében a külföldi kollégák ismerik. Nagyra 
tartják azt hogy megőriztük természetszerű erdeink jelentős 
részét, és elismerik erdészeink, de leginkább erdőművelőink 
szaktudását Európa sok országa most indul el abba az 
irányba, amit mi töretlenül követtünk. Helyzetünket ki 
kell használnunk a kölcsönös előnyökkel járó kapcsola
tok kiépítésében. 

Az 1994. évi találkozóra előreláthatóan Ausztriában ke
rül sor. 

Az erdőgazdálkodás etikája 
(Kidolgozta és közreadta 

a Svéd Erdészeti Egyesület) 

Bevezető 
az „Erdőgazdálkodás etikájá"-hoz 

Minden egyes erdő része a világ erdőterületének. Együt
tesen olyan ökorendszert alkotnak, amelyben az élő szerve
zetek ezrei izgalmas és bonyolult módon állnak kapcsolat
ban egymással. 

Erdőben gazdálkodni több mint rostanyag előállítása. Ez 
annyit is jelent, mint elfogadni, és felelősséggel felvállalni 
az élővilág védelmét megőrzését. 

Az „Erdőgazdálkodás etikája" nem „know-how" leírás; 
iránymutatást ad ahhoz, miként szervezzük kapcsolatunkat 
az erdővel. Az alábbiakban leírt koncepciót elsősorban a 
svéd erdőkhöz szabták. 

Az „Erdőgazdálkodás etikája" biztosítja mindazok
nak személyes sérthetetlenségét, akiknek erdejük van, 
vagy akik bármely módon az erdőt használják. 

Az „Erdőgazdálkodás etikája" nem helyettesít törvényt, 
szabályozást, üzleti stratégiát vagy azzal egyenértékű meg
fogalmazásokat, követése viszont kívánatos. 

Az erdőgazdálkodás etikája 

1. Erdőmben tartamosán gazdálkodom. Faterméseket és 
más javakat csak olyan módon termelek ki, hogy közben 
megőrzöm az erdei ökorendszer életképességét. Tekintet 
nélkül az alkalmaztat erdőgazdálkodási módra, a kitermelt 
erdőt fel kell újítanom. 

2. Erdőmben a kifejlesztett tudás és tapasztalat segítsé
gével gazdálkodom. Bármely módszer alkalmazása előtt 
megszerzem azt a szükséges tudást, hogy a beavatkozást 
megfelelően hajthassam végre. Tudatában vagyok tevékeny
ségem hatásával a természetre és a környezetre, és azt szá
mításba veszem. 

3. Úgy gazdálkodom erdőmben, hogy megőrizzem a bio
lógiai sokféleséget. Célom, hogy a svéd tájban termé
szetesen előforduló növény- és állatvilág az egészséges er
dőkben tovább is fennmaradjon. 

4. Felelősséget vállalok azért, hogy az erdőben gazda
sági hasznot hozzak létre. Az erdő a fenntartható fejlődés 
és a jólét alapítványa. 

5. Oly módon gazdálkodom erdőmben, hogy más ágaza
tok érdekét is figyelembe veszem. A turizmus, a vadászat, 
a rénszarvas-tenyésztés, valamint az áfonya- és gombagyűj
tés példái azoknak az egyéb tevékenységeknek, melyek az 
erdőtől függenek. Mindenki igényét mindig és mindenkor 
nem lehet kielégíteni, de célom az olyan gazdálkodás, 
amely a különböző érdekeket bizonyos mértékig kielégíti. 

6. Az erdőgazdálkodás során figyelembe veszem az üdü
lési értékeket. Az erdő üdülési értéke fontos az emberek 
számára. Ezeket az értékeket az erdőgazdálkodás vagy er
dőhasználat során figyelembe veszem. 

7. Az erdőtáj kulturális és történelmi értékeit megőrzöm. 
Védem és megőrzöm azokat az értékes kulturális/történelmi 
helyeket és műemléki leleteket, amelyek a korábbi generá
ciók életére és munkájára emlékeztetnek bennünket. 

8. Kapcsolatot tartok fenn környezetemmel. A közvéle
ménynek joga van arra, hogy korrekt tájékoztatást kapjon, 
és közölhesse szempontjait Kész vagyok arra, hogy a vé
leményeket meghallgassam, és figyelembe vegyem. 

Az oldalt összeállította: Gerely Ferenc 



Jáhn Ferenc emlékére 
1994. január 25-én, 68. életévében meghalt Jáhn Ferenc 

erdőmérnök, az erdésztársadalom szaktekintélye. 
Az Egyetemről kikerülve (1951-ben) édesapja Jáhn Re

zső munkáját folytatta, elsősorban az erdőfeltárásban tevé
kenykedett hosszú időn át. A felsőtárkányi vasútnál töltött 
néhány hónapos szolgálat után az Erdőgazdasági Építő Vál
lalat építésvezetőjeként utakat, erdészeti épületeket épített 
a Mátrában és a Bükkben. 1955-ben helyezték át a Nyu
gatbükki Állami Erdőgazdasághoz, ahol 1977-ig a műszaki 
osztály (kezdetben csoport) vezetőjeként irányította a beru
házásokat, a gépesítést és a műszaki fejlesztést. Egyike volt 
azoknak, akiket az 50-es és 60-as évek nagy útépítései alap
ján az erdőfeltárás nagyjai között fog említeni az erdésztár
sadalom. 

Megalakulásától kezdve tagja volt az Erdöfeltárási Szak
osztálynak, és ebben élete utolsó napjaiig közreműködött. 
Mérföldkőnek számít az 1957. év, amikor a felsőtárkányi 
erdészet területén a Melléri úton Jáhn Ferenc irányításával 
munkába állt az első dózer, s ezzel kezdetét vette a gépe
sített útépítés. 

1958-ban megtervezte és felépí
tette a háború utáni Magyarország 
első erdészeü kötélpályáját Szilvás
váradon. Társszerzőként erdészeti 
kétdobos csörlőt szerkesztett, amely 
ma is látható az Erdei Múzeumban, 
Szilvásváradon. A későbbiekben 
tankönyvet is írt a kötélpályás tech
nológiáról, és szakmérnököket okta
tott e tárgykörből. 

1977-ben feladatköre kibővült, és mint vezérigazgató-he
lyettes nyugdíjba vonulásáig, 1986-ig az erdőgazdaság tel
jes termelését vezényelte nagy szakértelemmel. Erre az idő
szakra esik az erdőgazdaság fűrésziparának rekonstrukciója, 
amelyet - mint mindent, amit rábíztak - nagy lelkiismere
tességgel irányított. 

1977-ben megkapta a Bedő Albert-emlékérmet. Most 
olyan ember emléke előtt tisztelgünk, aki egész életével, 
munkásságával rászolgált erre az elismerésre. Tisztelettel és 
nehéz szívvel veszünk búcsút Tőle, aki főnökünk volt, mun
katársunk volt, és aki mindenekelőtt ember volt a szó leg
tisztább értelmében. 

Wagner Tibor 

HOMOLYA JÓZSEF 

Féltem a% erdőket 

Féltem erdeinket. 
Bizony okkal féltem, 
Terüljön az síkon. 
Vagy a hegyvidéken. 

Szenvedik az erdők 
A zűrzavar kárát, 
Mi pedig cipeljük 
A jogtiprások árát. 

Nem vagyunk gazdagok, 
E kicsiny hazában, 
Igencsak szegények 
Különösen fában. 

Az erdők egy része 
Elmondhatni, „préda". 
Erre talán eddig 
Alig volt még példa. 

Erdőt létrehozni 
Nincs mód rövid távon, 
Nem csak e kis honban, 
Az egész világon. 

Pusztulását érzi 
Minden földi élet, 
Erdő nélkül Földünk 
Bizton semmivé lesz. 

Kellene a törvény, 
És sürgősen kéne. 
Egyén tulajdonra, 
Kincstár erdejére. 

Célunk nem lehet más, 
Azonos az érdek, 
Jogokkal fedezni 
Az érdemes érvet. 

Féltem erdeinket, 
Egyre jobban féltem, 
Legyen az Alföldön, 
Akár hegyvidéken. 

Egy kortárs egylet 
jubileumán 

Három évvel az OEE megalakulása után, 1869-ben, az 
akkori Buda első csoportegyesületeként alakult meg a Bu
dapesti (Budai) Toma Egylet. Az BBTE előbb a városrész, 
később a főváros sport- és társadalmi életében egyaránt 
meghatározó jelentőségű volt, számos nemzetközi sportsi
kerrel. 

Most 90 éve alakították meg az egyleten belül a „Ki-
ránydulási és Vigalmi Bizottságot" mint első szakosztályt, 
és egyben mint az első hazai turista szakosztályt. 

Az egylet II. világháború előtti sportéletét olyan nevek 
fémjelzik, mint pl. dr. Sir József (az egyesület mai tiszte
letbeli elnöke), Körmőczy Zsuzsa, Kővári Ildikó, dr. Kárpáti 
Rudolf. Az egyesület társadalmi rangját és szerepét szintén 

jelzi néhány, a tagnévsorból kiemelt név: Szent-Györgyi Al
bert, Bláthy Ottó, Mechwart András, de elnökségi tag volt 
pl. Hóman Bálint. Az 1947-ben megszüntetett egyesület ak
kori elnöke Nagy Ferenc miniszterelnök volt. 

1947 és 1990 között baráti kapcsolatokban élt tovább az 
egylet, 1990-ben lelkes tagjai reaktiválták. Ma két, turista 
és sí-szakosztállyal működik azzal a reménnyel, hogy tá
mogatói, tagjai révén ismét jelentős tényezővé válhat a ma
gyar sport- és polgári társadalomban. 

Ennek a meggyőződésének adott hangot a február 26-án 
a Hadtörténeti Intézet tüzértermében tartott beszédében Kó
nya Imre belügymniszter, továbbá ezt a hitet erősítette meg 
előadása végén Schulek Ágoston TF rektorhelyettes is. Az 
egylet jelenlegi veterán tagjai visszaemlékezéseikben fel
idézték az emberi, sportbéli fejlődésükben kiemelkedő sze
repet betöltő egylet múltját. 

Apatóczky István 



A fehérakác - sárga borítóban 
Világkörüli útján az akác kétszáz év 

alatt meghonosodott hazánkban. A paraszti 
gazdaság nélkülözhetetlen szerszámfája, 
tüzelője lett. Éppen csak koporsó nem ké
szült belőle. Lombja, virága bevonult a 
népköltészetbe, a városi kultúrába. Méze 
világviszonylatban egyeáülállóan kris-
tályfényü és jóízíl - bár odakint vizezéssel 
gyanúsítanak bennünket. 

Sokat kaptunk az akáctól, s hogy mi mit 
adtunk cserébe, arról bizonykodik most Ke
resztesi Béla akadémikusunk szerkesztette 
könyvecskéjének kínai kiadása. Címét ol
vashatja aki érti a kínait, lapozhatja a 160 
oldalt, a többi meg a címképröl olvashatja 
le mindazt, ami a magyar - esetleg angol 
- nyelvű kiadásban áll. Összefoglalóan azt, 
amit Vadastól (1911) Keresztesiig (1991) 
erről a fafajról megtudtunk és tettünk is ér
te. A kiadvány erdészeti kultúránk ritka si
kere. 

Jérőme René 

i « • i t t a « n r e » 

Az erdő 
- ahogy Szepesi Attila író látja -

(Részletek a szerző Az erdő c. írásából) 
Hogy mi tol erdő az erdő, sosem tudtam 

magamnak megfogalmazni. Sem a helye, 
sem a nagysága nem árul el róla semmi 
lényegeset. Lehet síkságon és hegyek kö
zött, város határában vagy vizek partján. 
Lehet parányi - valami ősvadon vacogó 
maradéka. De: a sok fa még nem elegendő. 
Ismerek az Alföldön vigasztalhatatlan fatö-
megeket, melyek sosem tudnak erdővé vál
ni. Vannak két-, négy- és százlábú lakóik, 
de hiányzik belőlük a fényeknek és neszek
nek az a játéka, amitől igazán erdővé le
hetnének. Mert kell, hogy legyen az erdő
ben valami fényeken túli sugárzás, ami a 
neszekkel összefonódik. Ez utóbbiak ma
dárdalból, patakcsobogásból, rovarok per-
cegéséből és szélzúgásból állnak össze -
meg még valamiből, ami ennél több. Talán 
az állandó növekedésnek és az elmúlásnak 
is van valami együttes zenéje: a rügyek fa-
kadásának, meg a kéreg poriadásának. 

Az erdőnek középpontja nincs. Ahogy 
az ember elbarangol benne, mindig úgy ér
zi, közeledik hozzá, mégis mindig valahol 
másutt van a törzsek és lombok elképzelt 
középpontja, sosem ott, ahol megállunk. 
Túl egy bokorcsoporton, egy kiugró szik
lán, egy patakparti cserjén. Ezért igaz a pa
radoxon, hogy a fáktól nem látni az erdőt 
Mert ha az ember továbblép, bekukkant a 
sziklák és a bokrok mögé, ott sem leli az 
elképzelt középpontot, az erdő lelkét. Az 
mindig velünk együtt tovamozdul - nem 
távolodik, nem is közeledik, de makacsul 
tartja a maga távolságát. Majnem itt van és 
mégsem. Találhat az ember egy vadonban 
emlékezetes helyeket, melyek a környeze
tüket meghatározzák - egy-egy mohos kö
vet, barlangkürtőt, medveforma sziklát, 
vagy avar alól kicsorduló forrást -, de 
egyik sem középpont. Az erdő középpontja 

talán éppen a kimondhatatlan, ami több, 
mint a részletek együttese, amit elemezni 
nem lehet 

Egy rét, egy folyóparti liget egy pusztai 
legelő havonta változhat. Tavasszal elönti 
a zöldár és elmocsarasodik. Felüti fejét raj
ta a nád, ellepik a vadmadarak. Nyáron az
tán kiszárad, sivatagossá kopik. Szinte el 
sem hinnéd, hogy ahol tavasszal békák és 
vadkacsák közt cuppogott a csizmád, most 
sóvirágot szedsz a sziken. Az erdő válto
zásai ennél sokkal lassúbbak. Talán csak 
évtizedekben mérhetők. Láthatatlan a fák 
vándorlása, ahogy eltűnnek egy hegyol
dalról, amit korábban elborítottak, odébb 
meg birtokba vesznek egy rétet, ahol ko
rábban nyomuk sem volt 

Az erdő szintjei a fények és a hangok 
minősége szerint háromfélék, de egymástól 
elválaszthatatlanok. Lenn, a gyökerek kö
zött, a zörgő avarban élnek a botló, perce
gő, zizegő parányok. Feketék és nyálkásak. 
Ez a mélyvilág, az erdei infemo. Középen: 
a fatörzsek és a szempárok régiója. Itt rej
tőztek el a latrok önmaguk elől, és itt ta
lálták meg önmagukat a kegyes remeték. 
És fönn: a szárnyak világa. A két szélső 
közt a törzsek rostjai tartják a kapcsolatot 
- maguk is napfényből és ásványokból va
lók. Évgyűrűiben árad a nedvesség, meg a 
feloldott sókristályok sokasága. Mindig a 
mélységből fölfelé, ahol az Ismeretlen Ma
dár lakik, minden erdő legtitokzatosabb la
kója. Mert felismered a vörösbegy hangját 
a harkályét, a csuszkáét meg a csalogányét 
a szajkó rikácsolását és az Ölyvek vijjogá-
sát - aztán megszólal egy madár, akit so
sem láttál, sosem hallottál még. 

Az erdő: az embernél magasabb és mé
lyebb világ; a pillanat és a mindenkori ősi
dő; a túlfinomodás és az első vegetáció ér-
dessége; neszek és fények. Madách szép 
szavaival: „illat és mathesis" - mindez 
együtt amit erdőnek lehet mondani. 

Dobay Pál 
erdőfelügyelő 

DR. CSÖTÖNYI JÓSZEF 

A szépség szolgálata 
- Az erdő poéziséről -

Magyarország erdőtársulásai (Az er-
dőmúveléstan alapjai, 1968), A Bakony 
tiszafása (1980), Fenyves a Bakonyalján 
(1988) után szinte a meglepetés erejével 
hatott - a verskedvelők igaz örömére -
szakmánk köztiszteletben álló, jeles tu
dós egyéniségének, az erdőműveléstan 
iskolateremtő mesterének, dr. Majer 
Antal professzornak könyve: Az erdő 
poézise. A 285 oldal terjedelmű versan
tológia, amint ezt a könyvújdonság alcí
me jelzi - Líra az erdőről: fákról, fény
ről, csendről. 

Bízvást állítom, hogy az erdőről, fák
ról szóló verseknek ilyen gazdag antoló
giája még nem jelent meg a magyar iro
dalomban. Közel 100 magyar költő -
köztük számos klasszikus - több mint 
200 versét tartalmazza. 

E szép kiállítású könyv - mely a 
Magvető Kiadó gondos munkáját dicséri 
- borítólapját Ferenczy Károly: Madár
dal című festményének részlete ékesíti. 
Több nagy magyar festő - többek között 
Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Csont-
váry Kosztka Tivadar, Mednyánszky 
László, Munkácsy Mihály, Paál László, 
Szinyei Merse Pál - híres alkotásának 
reprodukciója a könyv képanyaga. Egy 
régi görög szállóige szerint „a poézis: 
beszélő festészet, a festészet: néma poé
zis." A poézis és a festészet hannoniku-
san összecseng az antológiában, egysé
gével gyönyörködtetik a szemet és az el
mét. 

Amikor kezembe veszem Az erdő 
poézisét, körülölel az erdő csendje, lá
tom a vibráló, játszi fényt és érzem az 
erdő különös illatát. Az erdő poézise azt 
az üzenetet közvetíti zaklatott és hajszolt 
világunkban, hogy áhítattal, alázattal áll
junk meg a fák előtt, mert ők - Nagy 
László költő szerint - .Jcozmikus testvé
reink". 

Az erdő poéziséhez költőien szép elő
szót írt a próza avatott tollforgató mes
tere, az egykori évfolyamtárs és kolléga, 
Varga Domokos erdőmérnök-író. 

Dr. Majer professzor az erdő fáradha
tatlan, lelkes apostola, hiánypótló szak
könyvek írója, egyben „a versek és az 
erdők örök szerelmese" is. 

Az erdÖ poézise az Országos Erdé
szeti Egyesület kiadványaként, az 1993. 
évi kaposvári egyesületi vándor-, illetve 
közgyűlés alkalmával jelent meg. 

Amikor a szakmát számos gond feszí
ti, bajok, problémák nyomasztják, akkor 
az Országos Erdészeti Egyesület egy re
mek versantológiával lepi meg a szak
mát. Üzenetértéke van ennek! A versol
vasó erdész hisz a holnapban, hisz hiva
tása értelmében, mert az nem más, mint 
a szépség szolgálata. 



j 

ROVATVEZETŐ: 
W I S N O VSZKY KÁROLY 

Az Elnökség március 4-én a Pártoló 
Tagok Tanácsával tartott megbeszélést. 
A tanácskozáson élénk eszmecsere zaj
lott az ágazatot érintő" aktuális kérdések
ről (Kárpótlás, tulajdonváltás, magáner-
dő-gazdálkodás - Vállalatok átalakulása 
- Oktatás, gyakornoki rendszer - Termé
szetvédelem és erdőgazdálkodás - Ága
zatról alkotott társadalmi megítélés tuda
tos alakítása, „sajtókapcsolatok" - OEE 
szerepe a változások közepette). 

Schmotzer András röviden értékelte az elmúlt négy év munkáját 
és eredményét, kérte az Elnökség munkájának megítélését. 

Ismertette az Egyesület anyagi helyzetét és kérte továbbra is 
az OEE működtetése érdekében a Pártoló Tagok segítségét. 

A Pártoló Tagok Tanácsa nagy többséggel elfogadhatónak tar
totta a jogi tagdíj mértékének ajánlásaként - az 1993. évben ki
termelt, járulékfizetésre kötelezett köbméterenkénti két forintot. 

Március 10-11-én Galyatetőn titkári és szakosztályvezetői ér
tekezlet zajlott, melyen a választásokra való tekintettel a Választási 
Bizottság is részt vett. 

Schmotzer András röviden beszámolt az elmúlt négy év mun
kájáról, megköszönve a jelenlévő tisztségviselők áldozatos mun
káját. Ismertette dr. Szabad Györgynek, az Elnökség által írt, Er
dőbirtokossági törvényt szorgalmazó levelét. Az egyesület pénz
ügyi helyzetének és 1994. évi költségvetésének ismeretében jelezte 
az egyéni tagdíj mértékének szükségszerű emelését. 

Barátossy Gábor nehéz időszakként jellemezte az elmúlt négy 
évet, de meggyőződése, hogy az OEE alapszabályának megfele
lően képviselte az erdők és a szakma érdekét. 

Varga Béla jól működő nemzetközi kapcsolatrendszerünkről 
számolt be. Bejelentése szerint vélhetően 1995-ben Magyarorszá
gon kerül megrendezésre a PRO SILVA kongresszus. 

Eddigi munkánkat összekötve jövőbeni feladatainkkal elmond
ta, hogy a „LUPIS" üggyel az erdők privatizációjára vonatkozó 
törekvések nem zárultak le. Tovább kell folytatni munkánkat azzal 
a könnyebbséggel, hogy a jelenlegi parlamentből vélhetően a kö
vetkezőbe is bekerülő képviselők már jól felkészítettek. 

Eredmény, hogy „ROSSZ" erdészeti törvény nem született. A 
jelenlegi törvényekkel is lehet és kell is élnünk. 

Az egyesületi munka változik, a régi ,klub-élet" visszaszorul. 
Kötelességünk az erdő örök érdekét képviselni, melyhez van is 
erkölcsi alapunk. A csoport vagy egyéni érdekek érvényesítéséhez 
az egyesület zászlaját nem szabad felhasználni. Alapelveink állnak, 
aktuálisak és szinte Örökérvényűek. 

Kertész József ismertette az alapszabály javasolt módosításait. 
Ifj. dr. Sólymos Rezső beszámolt a Választási Bizottság elképze
léseiről és munkájáról. 

Dr. Szász Tibor a Szeniorok tevékenységét jellemezte. Felhí
vással élt, miszerint lehetőség van az alacsony nyugdíjjal rendel
kező erdészek és erdész özvegyek további támogatására, megse
gítésére. 

Kérjük ezért azon egyedülálló erdészeket vagy erdész özvegye
ket, akiknek nyugdíja nem haladja meg a 13 600 Ft-ot, illetve 
azon házaspárokat, kiknek együttes nyugdíja nem éri el a 17 000 
Ft-ot, adjanak be kérvényt az OEE címére dr. Szász Tibor nevére. 
OEE tagság nem feltétel. 

Kondor Endre a vadgazdálkodási szakosztály titkáraként kérte 
a tisztségviselőket, ajánljanak új szakosztály tagokat. 

Az OEE május végén - június elején erdélyi tanulmányutat 
szervez 35-40 fő részére. Érdeklődni lehet Pápai Gábornál. 

Márciusban megalakult a gödöllői helyi csoport. Elnöke: Ip-
sics Lajos. Titkára: dr. Somogyvári Vilmos. 

1994. március 25-én 78 fő részvételével ülésezett a választ
mány, mely során az alábbi döntéseket hozta: 

Javasolja a küldött közgyűlésnek elfogadásra az alábbi szöve
gezésű alapszabály módosítást. 

12. § bővülne: és a Szeniorok Tanácsa. 

16. § megváltozna: (1) A választmány tagjai közvetlen válasz
tás, illetve választott tisztségük alapján nyerik el megbízásukat 

(2) Tisztségük alapján tagjai a választmánynak: a/ az Elnökség 
tagjai, b/ helyi csoport titkárok, c/ szakosztályok, illetve szakosz
tály jogállású tanácsok (Pártoló Tagok Tanácsa, Szeniorok Taná
csa) választott vezetője (1 fő). 

(3) A választmány kiegészül a 100 fő taglétszám feletti helyi 
csoportnál, minden további megkezdett 100 fő arányában l-l fő 
választott képviselővel. 

19. § (1) Az elnökség összetétele: az elnök, az alelnök, a fő
titkár, a főtitkárhelyettes és hat elnökségi tag, az egyesület szak
folyóiratának szerkesztő bizottsági elnöke, hivatalból tanácskozási 
joggal az Ellenőrző Bizottság elnöke és az ügyvezető titkár. 

(2) A hat funkció nélküli elnökségi tag kiemelt feladata térsége 
egyesületi munkájának összehangolása. 

(3) Az elnökség tagjait tisztségek szerint az Egyesület rendes 
tagjai közül a laildöttközgyűlés választja meg titkos szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel, négy évi időtartamra. A választhatóság 
feltételeit az alapszabály külön szabályozza. 

(4) Az elnökség feladata az egyesületi munka operatív irányí
tása. 

22. § (4) módosulna; az egyesületnek 3 alelnöke van, az álta
lános alelnök, a technikus alelnök, a magánerdő gazdálkodást kép
viselő alelnök. 

(7) megszűnne. 
33. § megváltozna előtte az alcím is: Az Egyesület tanácsadó 

szervei. Új szöveg: A Pártoló Tagok Tanácsa és a Szeniorok Ta
nácsa az egyesület - szakosztály jogállású - tanácsadó szervei. 

Az elnökség javaslatát figyelembe véve titkos szavazás útján 
kiválasztott kitüntetettek. 1994 évben: ,3edő Albert emlékérem": 
dr. Szodfridt István, dr. Páll Miklós, Steiner József. „Kaán Károly 
emlékérem": Boros Ferenc, dr. Papp László, dr. Erdős László, 
Iványos László. 

Az emlékérmek a később eldöntendő elismerő oklevelekkel 
együtt a küldöttközgyűlés ünnepélyes keretei között kerülnek át
adásra. 

Wisnovszky Károly 

Dr. Tuskó László erdőmémök, az Erdészeti Technikum volt 
igazgatója, neves vörösfenyő-kutató halála 10. évfordulóján, Sop
ronban, a Szent Mihály temetőben a Soproni Erdész- és Faiparos 
Diákok Baráti Köre, a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakkö
zépiskola, az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportja és a 
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság képviselői koszorúzási ünnep-

E havi számunk szerzői 
Abonyi István erdőmérnök Budapest 
Apatóczky István PAP Budakeszi 
Bartha Dénes EFE Sopron 
Bánó László PAP Visegrád 
Bidló András EFE Sopron 
Csányi Sándor erdész Gödöllő 
Csóka Péter FMERSZ Budapest 
Dobay Pál erdőfelügyelő Visegrád 
Fejes László FMERSZ Budapest 
Gerely Ferenc ÁV Rt Budapest 
Homolya József erdőfelügyelő Salgótarján 
Jéröme René erdőmémök Budapest 
Kollwentz Ödön erdőmémök Pécs 
Kovács Gáborné EFE Sopron 
Magyar Lajos ERTI Kecskemét 
Molnár Sándor EFE Sopron 
Óvári Ilona erdőmérnök Eger 
Pápai Gábor OEE Budapest 
Teszáry Károly TK vezető Diósjenő 
Wagner Tibor erdőmémök Eger 



séget tartottak. A sírnál Rácz Józsefné dr. a baráti kör titkára tartott 
rövid megemlékezést, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat 

• 
Az erdészettörténeti szakosztály idei második rendezvényét 

Budapesten tartotta. Nyírádi Lajos vetítettképes előadás keretében 
mutatta be a legérdekesebb erdészeti témájú plaketteket és érme
ket Néhányat eredetiben is megmutaottt, s kérte a hallgatóságot 
a még kevésbé ismert vagy nem ismert ilyen jellegű tárgyak fel
kutatására. 

Másodikként dr. Horváth László A dualizmus-kori Szabolcs 
vármegyei agarászat címmel tartott előadást. Kitért az agarászát 
szervezeti jelentőségére, továbbá hangsúlyozta ezen vadászati mód 
sportos jellegét. Ismertette a megye agarászatának legfontosabb 
eseményeit és az ebben részt vevő családokat. 

Dr. Hajdú István, dr. Csötönyi József, dr. Csőre Pál és dr. 
Kollwentz Ödön hozzászólásában főleg az egykori grófi, bárói csa
ládok állat- és sportszeretetét hangsúlyozta. 

Borsó Zoltán és dr. Kovács János Egy vértesi erdészdinasztia 
címmel a Pravecz család egymást követő nemzedékeinek pályafu
tását tekintette át. Borsó Zoltán külön is kiemelte a családi indít
tatás, az otthon látott példaképek óriási szerepét a pályaválasztás
ban. 

A témához dr. Kollwentz Ödön, dr. Csötönyi József és Béni 
Kornél szólt hozzá. Szorgalmazták a helytörténeti és a családku
tatások fontosságát s legfőképpen a fiatalok bevonását ebbe a 
munkába. A szakosztályülés végén megválasztották a szakosztály 
új vezetőségét (elnök: dr. Oroszi Sándor, titkár: Béni Kornél, if
júsági titkár: Borsó Zoltán), illetve ajánlásokat tettek az OEE el
nökségi tagjaira. 

• 
Márkás László 75 éves 

Az erdészeti gazdaságtan ágazatának legeredményesebb hazai 
művelőjét köszönthetjük személyében. Egyetemi tanulmányait 
1944-ben fejezte be Sopronban. Szolgálatát a Szombathelyi Erdő-
igazgatóság területén kezdte, majd rövidebb ideig dolgozott az ak
kori állam-erdészeti szervezet, a MALLERD budapesti központjá
ban. Innen Sárvárra, majd Somogyba vezetett az útja. Az egykori 
kaposvári erdőgazdaság főmérnöki beosztásából váltott át a kut
atómunkára. Ugodon az akkori kísérleti erdészet vezetője volt és 
elsősorban erdőművelési témákban merült el, majd 1964-től már 
a soproni ERTI Kísérleti Állomáson az erdészeti gazdaságtani kér
désekkel foglalkozott. A hosszú ideig Csipkerózsika álmot alvó 
erdőértékelés terén kiemelkedőt alkotott újra életre keltette, kor
szerűsítette a napjainkban annyira fontos és szükséges területet 
hathatósan hozzájárult a több évtizedes lemaradás behozásához. 
Tanulmányai, könyvei is inkább e tárgyban készültek, ezzel szer
zett akadémiai doktori fokozatot és ezt oktatja ma is c. egyetemi 
tanárként egyetemünkön. 

Márkus László az Országos Erdészeti Egyesületben is hosszú 
időn át tevékenykedett. Alapító tagja volt az erdészeti gazdaságtani 
szakosztálynak, Kaposvárott helyi csoporttitkárként működött. 

Szaktudásának fokát csak szerénysége múlja felül. Az egész 
szak nevében kívánunk neki töretlen alkotókedvet ehhez jó egész
séget! 

Isten éltessen sokáig Laci! 
Dr. Szodfridt István 

• 
Egy megkésett istenhozzád 

Búcsú Világhy Andrástól 
Elhunyt Világhy András, okleveles - aranydiplomás - erdőmér

nök, volt bakonyi (ugodi) vadászati felügyelő, 1993. november 
5-én. 

Kislődön született 1914. december 11-én, édesapja gazdatiszt 
volt. Veszprémben a Piarista Főgimnáziumban érettségizett, erdő
mémöki oklevelet 1940. március 30-án szerzett 

Gyakorlati pályafutása Kárpátalján (Rahón), 1940. május 15-én 
kezdődött, ahol mint m. kir. erdőmérnökgyakornok indult el vál
tozatos szakmai életútján. Letette névjegyét az ugyancsak kárpá
taljai Gyertyánligeten, majd Tiszabogdányban is, innen Havasme
zőre került (mindig „a szolgálat érdekében"). Később a Tiszabog-
dányi Alsó- és Felső Erdőhivatal vezetésével bízta meg a földmű
velésügyi miniszter. Ezekben az években széles körű tapasz
talatokra tett szert Tiszabogdányban még tutajozással, faűsztatás-
sal is foglalkozott A vadászathoz és halászathoz (pisztrángte
nyésztéshez) mindig különös érdeklődéssel vonzódott - mindha
lálig. 

Utolsó kárpátaljai szolgálati helyének elhagyására az akkori há
borús események - és felettesi utasítás - kényszerítették. A háború 
után előbb a veszprémi erdőfelügyelőségen dolgoztot majd 1945. 
januárjától az ugodi erdőgondnokságot vezette. Az akkori áthelye
zési áradat 1952-ben a Veszprém Megyei Tanács mezőgazdasági 
osztályához sodorta, majd ismét Ugodra került vissza erdészetve
zetőnek (1953). Később Pápán az erdőigazgatóságnál tevékenyke
dett, mint vadászati felügyelő. Utolsó szolgálati helye a Balaton
felvidéki Erdőgazdaságnál (Keszthelyen) volt, ugyancsak mint va
dászati felügyelő, ahonnan 1975. augusztus 31-vel vonult nyu
gállományba, és költözött vissza Pápára. Életútja szinte tükörképe 
a kor hányatott sorsú erdész nemzedékének. 

Két és fél évig tartó, türelemmel viselt alattomos betegség kö
vetkeztében váltott át az egyszer mindnyájunkat befogadó örök 
v ad ászmezőkre. 

Az elmúlás mindig szomorú, különösen annak, aki visszamarad 
még egy-egy villanásnyi időre, aki búcsúztat. 

így vagyok most én is Világhy Andrással, Bandi bará-tommal, 
akihez sok ifjúkori- és vadászélmény köt, s még több szakmai 
kapcsolat, jóban-rosszban töltött napok, amelyek hátterében mégis 
mindig a töretlen hit és reménykedés állott.. Lelkesen jártuk, „búj
tuk" a Bakony vadregényes kies tájait, ezüstös törzsű bükköseit 
követve bennük a vad, főleg a szarvasok csapáit olykor vadászva, 
olykor a vad és az erdő közötti kapcsolatok titkait kutatva. Az 
együtt töltött napokról Írásaimban több ízben is megemlékeztem. 

Együttműködésünk és együttgondolkozásunk eredményét és 
emlékét az alma materünk kiadásában megjelent közös tanul
mányunk őrzi. (,Adatok a magasbakonyi erdőgazdasági táj szar
vasállománya és élőhelye értékeléséhez". EFE Kiadványai, 1971. 
2. sz.) Közös megállapításainkat, szakmai üzenetünket akkor így 
összegeztük: „a magasbakonyi táj olyan természeti adottságokat 
rejt magában, amelyek biztosítják egy összetételében és népessé
gében szabályozott szarvasállomány életfeltételeit. A vadállományt 
kezelő szakember céltudatos munkája pedig kibontakoztathatja az 
itt élő szarvaspopulációkban rejlő genetikai adottságokat és nagy
ban hozzájárulhat a táj vadállománya minőségének növeléséhez". 

Búcsúzom Tőled, Bandi barátom mind a magam, mind erdész
vadász kollégáid nevében. 

Az örök vadászmezőket járva, gondolj olykor-olykor a Bakony 
szépséges erdeire és a benne iramló szarvasokra... 

Az alma materünk hagyományos köszöntésével: 
Jószerencsét! 

Dr. Bencze Lajos 

• 
Elhunyt Pápa Zoltán 

1922. szeptember 19-én született Pécs-Somogyban. A polgári 
iskola elvégzése után 1939-41-ig a pécsi püspökségnél erdészgya
kornok, majd 43-ig az Esztergomi Magyar Királyi Alerdész Szak
iskolán tanult. Katonai szolgálat teljesítése után 1945-53. között 
Mánián, Zobákpusztán és Pécsváradon kerületvezető erdészként 
dolgozott 1933-tól önhibáján kívül 10 évig a Mecseki Szénbá
nyáknál volt alkalmazásban, 1967-től ismét hivatását folytathatta, 
69-ig a Pilisi Erdőgazdaság Süttői erdészeténél, majd 1982-ig, 
nyugdíjazásáig a Mecseki Erdőgazdaság árpádtetői erdészeténél 
volt kerületvezető. Az Országos Erdészeti Egyesületnek szakisko
lás kora óta volt tagja. 

Meghalt 1994. január 22-én, Mánián. 
Ifj. Pápa Zoltán 




