
Tanulmányút-tapasztalatok 
Franciaországban... 

Egy francia erdészcsoport az év elején szállást kapott Mátrafüreden. 
Mint ahogy lenni szokott, ismerkedés és beszélgetés közben szóba került 
a kapcsolatfelvétel lehetséges módja. Gyors megegyezés után a magyar 
fél vállalta egy 22 fős csoport itthoni szállásának és ellátásának biztosí
tását cserébe azért, ha a francia fél ugyanezt megteszi. Az utazás minden
kinek saját költsége. 1995. június első felében meg is jöttek a vendégek, 
és a mátrafüredi Erdésziskola vendégeként kellemes napokat töltöttek 
Észak-Magyarország nevezetes tájain. Június 30-án indult a magyar 
csoport öt napra Franciaországba. 

Első nagyobb állomásunk Nancy volt. A CNFF = Centre National de 
Formation Forestier, azaz Nemzeti Erdészeti Nevelási Központban kap
tunk igen figyelmes elhelyezést. A könyvtárral, oktatótermekkel, házi 
nyomdával igen jól felszerelt intézményben többféle képzés folyik (szer
vezete 5 osztályra osztható): szakemberek nevelési osztálya; hivatalno
kok nevelési osztálya; személyzeti és adminisztrációs osztály; gazdasági 
osztály; általános szolgáltatás. 

A képzés elméleti és gyakorlati. Rövidebb-hosszabb ideig tart (I hét 
a minimum, 10 hónap a maximum). Csak felnőtt leendő vagy már 
szolgáló erdészeti dolgozók teljesen ingyenes képzése folyik itt. Még az 
útiköltségüket is fizetik. Jól felfogott érdekük, hogy a szakemberek 
mindig a legfrissebb, legújabb információkhoz jussanak. A szakmunkás
tól az igazgatóig bezárólag minden beosztásban lévő dolgozóra 2-3 éven 
belül sor kerül. Az oktatókat külön pályázat útján választják ki a legjobb 
gyakorlati és elméleti szakemberekből. Az állandó „tanárok" mellett 
meghívott előadókat is foglalkoztatnak.Számítógépes rendszerüket ép
pen ez idő tájt korszerűsítik. (Havaiakikeres egy szakmai könyvet, mely 
náluk nincs meg, a gép „megmondja", melyik könyvtárban található.) 
Hatvanféle folyóiratot járatnak. Saját tanáraikat is továbbképzésre kész
tetik. A jól felszerelt ebédlő igen tágas, 200 főt is kiszolgálnak egyszerre. 
Társalgó, labdarúgópálya stb. teszi az itt-tartózkodást komfortossá. Az 
alkalmazottak nagy része szolgálati lakásban lakik 500 m-re a központi 
épülettől. Barátságos a környezet. Állami költségvetésből gazdálkodnak 
és saját bevételt is szorgalmaznak. (Hét végén bérbe adják a helyiségek 
egy részét más szervezeteknek is - ottlétünk alkalmával is tapasztaltuk.) 

A CNFFilletékes kabinet-vezetői tartoltak elméleti ismertetést. Meg
tudtuk, hogy az erdészet is a mezőgazdasági és halászati minisztériumhoz 
tartozik. Meglepő, hogy a fejlett agrárgazdaság az erdészettel együtt a 
nemzeti jövedelemnek csak 4%-át adja, az ipar 31%-át, a szolgáltatás 
65%-át. Franciaország erdősültsége 25%-os. Az összes erdő 71%-a 
magánkézben van (kb. 10 millió ha), 29%-a állami erdő (4 millió ha). Az 
erdők 25%-a 4 ha alatti területű, és rengeteg tulajdonosa van. 4 és 25 ha 
közötti erdők tesznek ki 30%-ot, és a 25 ha feletti erdők 45%-ot, a 
tulajdonosok 1%-a birtokolja ezt. Az állami erdőket, melyeknek egy 
jelentős része közösségi = önkormányzati erdő, az állami erdészet kezeli. 
Az ONF, vagyis a hivatal önállóan végzi munkáját; 25 országos egysége 
van. Főtevékenysége a személyzeti ügyekre, a tervezésre, gazdálkodásra 
(költségvetésre) és a kereskedelemre irányul. Csak minden 20 ha feletti 
erdőre kötelező az erdőterv. Rendkívül erős szervezettségű, szinte ren
dőrségi jogkörrel felruházott hivatalos személy az erdész. Külsőségek
ben is hangsúlyt adnak ennek. Szép formaruhájuk többféle használatban 
jelenik meg. Az erdőben is egyenruhában köszöntöttek bennünket, de a 
fogadáson is, csak ott az elegáns társasági öltönyben. Jellemző, hogy a 4 
millió ha állami kezelésben levő erdők kezelésében mintegy 600 erdő-
mérnök, 5000 technikus, 1500 adminisztratív dolgozó és 6000 fizikai 
munkás vesz részt. A fizikai munka jelentős részét vállalkozókkal végez
tetik (bérbe adják). Az erdésztől elvárják az általános állami érdekvédel
met, a természetvédelmi szemléletet, a szociális érzékenységet, a kiváló 
szakértelmet, a fejlesztőképességet, az erdő minden oldalú védelmét, 
kihangsúlyozva a tűzvédelmet és még számos feladatot. A magas köve
telmény teljesítése természetesen megfelelő elismerésben is részesül. 
(Szolgálati lakás, ruhák, kedvezmények - pl. továbbképzésre stb.) 

A vadgazdálkodás lényege, hogy a vadászati jog a terület tulajdono
sáé. Bizonyos korlátok között ő döntheti el, hogy saját maga vadászik 

csak vagy bérbe adja, esetleg más tulajdonossal társulást hoz létre. A 
bérlet általában 12 évre szól, a helytől változóan. Érdekes, hogy a bérleti 
díjba beépítik (10%) a várható vadkár térítési díját is. A vadászok 
szövetségbe lépnek, a megyei szövetségek jelentős jogkörrel rendelkez
nek. A hatalmas országban vidékenként is eltérő módozatok alakulnak 
ki. Terv szerint vadászhatnak, de az bizonyos, hogy lényegesen kevesebb 
vad van náluk, mint nálunk. Igazolva láttuk az erdőjárás alkalmával. 

Első erdőbejárásunk tárgya a tölgygazdálkodás volt Champenoux-
ban. Mintegy 3/4 órás út után egy látványnak is szép erdőben üdvözölt 
bennünket egy fiatal erdőmérnök és a kedves őszülő halántéka erdész. 
Löszön kialakult, változó vízgazdálkodású termőhelyen, ahol az évi 
csapadék 800 mm vagy a feletti, arról győzhetett meg, hogy az erdőne
velésnek bizony számos útja, módja lehet, de a természeti adottságok 
meghatározóak. Történetesen arról van szó, hogy derék barátaink ma 
büszkén mutatták a korábbi sarj erdő-gazdáikod ás helyett alkalmazott 
magról történő felújítást. Ebben még nem lenne semmi különös, de ők 
ezt úgy tudják csinálni, hogy vadkerítés nélkül semennyi, vagy igen kevés 
csemete felhasználásával, mert amakktennés rendkívüli bősége, a terület 
vadszegénysége, a jó időjárás teljes garancia az új erdő létrejöttének. Az 
ún. végvágást elhúzzák, több lépcsőben veszik le az idős fákat, általunk 
először meg nem értett módon. Hiszen az igen sűrű és felnövő újulatban 
jelentős kár lehet, nem beszélve arról, hogy a szórtan álló idős tölgyek 
egészségi állapota romlik (gatyásodás, viharkár). A magyarázat gazda
sági: nem kell a fa, csak módjával. Terveik szerint 14-16 éves korig 
tartják itt a tölgyet azzal a tervvel, hogy évi 2-3 mm-nél nagyobb évgyűrű 
ne keletkezzék. Láttunk fiatal (1949-ben újult) erdőt is, ahol érzékelhet
tük szólásunk igazságát: lába vízben, törzse subában, feje szabadon - s 
kiválóan érzi magát a tölgy. A subát elsősorban gyertyán, de más fajok 
is képezik. Nagyon érdekes volt azt hallani, hogy korábbi (múlt századi) 
gazdálkodás eredményeként a tölgyfák törzs és korona aránya 1:1 volt, 
míg az új móddal 2:1 a törzs javára. Nyilván jelentős a különbség a 
hasznosításban. Megkockáztatjuk: értéknövelő bővített újratermelésről 
van szó. 

Másik utunk a Vogézekbe vezetett. Vendéglátóink a végére hagyták 
a csattanót. Ritkán látható szép vidékre vittek bennünket. Nancytól 
délkeleti irányba, Mulhouse felé, a Moselle folyó völgyében kapaszko
dott fiatalnak éppen nem mondható autóbuszunk az 1400 m magas 
Vogézek hegyei közé. Még a hegy lábánál felvettük az erdészkollégák ül . 
akik kalauzoltak bennünket. Nyugatról - az Atlanti-óceán felől - ez az 
első komoly hegység, amelybe a felhők ütköznek. A nyugati Vogézek 
ezért 2000 mm esőt is kapnak, ez meghatározó. Itt az erdő úgy nő, mint 
nálunk az Alföldön a tarack. A szó szoros értelmében küzdenek az erdő 
terjedése ellen. A birka ebben a legjobb segítőjük. A számukra fenntartott 
legelők jelentik a tisztásokat. Első megállónk egy szálaló vágásmóddal 
kezelt jegenye fenyves (kevés luc és néhány lombos fa). A 10 m 3/ha/év 
növekedésű erdőben szinte törzsenként ismeri az erdész a fákat és okos 
gazdálkodással 10-12 évenként nyúlnak bele. Lábon adják el a kivágásra 
itélt fákat. Törekvésük, hogy szép, egyenletesen változó korosztályú 
erdőt tartsanak fenn. Sikerül is nekik. Itt örök erdő van. A mohával, 
áfonyával, páfránnyal dúsan benőtt aljnövényzetben szépen nőnek az új 
kis fenyők is. (Mi magyarok gyűjtöttünk is. - Lehet, hogy lesz hazánkban 
is a Vogézekből származó jegenyefenyő.) Az erdész számára itt csak a 
kitermelés körülményei, nehézségei jelentik a gondot. Megfigyelhettünk 
persze szép szálerdőt is. Letermelés után itt is természetes úton újítják 
fel az erdőt. 

A szakmai érdekesség és szépség után egy hangulatos kis hegyi 
faluban, Panois központjában ebédeltünk. Visszafelé jövet megismertük 
a gyönyörű fekvésű La Bressc kiránduló központot, a téli sportok ked
venc helyét. (Novembertől áprilisig lehet síelni.) Mint a világ számos 
helyén, itt is emlékmű idézi fel a II. világháború esztelen vérontását. E 
térségben jelentős partizánharcok folytak - ártatlanok pusztításával. 

Búcsúzva a Vogézektől, kicsit búcsúztunk Franciaországtól is. Haza
felé jövet kevéske frankunkat költöttük el egy bevásárló központban 
szeretteink megajándékozására. Másnap reggel ragyogó időben köszön
tünk cl házigazdáinktól. Még minden jóval ellátva, minden jót kívánva 
intettünk búcsút egymásnak. Fárasztó volt az út, de megérte. 

Frőhlich András 



Jubileumi találkozó Sopronban 

Az egykori , esztergomi m. kir. Alerdész-szakiskola 1945-ben 
végzett növendékei 50. éves találkozót tartottak Sopronban, a „Roth 
Gyula" Erdészeti és Faipari Szakközépiskola tanévnyitójának kere
tében. 

Dr. Rónai Ferenc szakközépiskolai igazgató és dr. Firbás Oszkár 
ny. mérnök-tanár támogatásával , illetve rendezői közreműködésével 
szerény, de tartalmában színvonalas és emlékezetes rendezvény ré
szesei voltunk. A jubi lá ló „öregdiákok" felkutatásában és szervezé
sében Sasvári Kálmán végzett - több hónapon át tartó - nagy 
elismerést é rdemlő munkát . 

Évfolyamunk 1943-ban 32 fos lé tszámmal kezdte a tanévet. A 
vizsgabizottság elé 1945-ben 19-en állhattunk. Hiányzó osztálytár
saink még a világháború utáni hadifogoly menetoszlopokban rótták 
az országutak kilométereit , valahol Európában. . . O k csak később 
tudták befejezni félbeszakadt tanulmányaikat . 

A soproni félévszázados találkozón 11 öregdiák volt jelen, akik 
- a tanévnyitó ünnepség keretében - ctr. Rónai Ferenc igazgatótól 
vehették át az „Arany Jubileumi Oklevelei". Név szerint a követke
zők: 

Csányi Sándor - Gödöl lő , Dózsa Mihály - Máza-Szászvár , Ho-
racsek Vilmos - Dunasziget, Horváth Ernő' - Fertőd, Karácsony 
Ernő' - Solymár, Pechl József - AszófŐ, Saskó István - Kismaros, 
Sasvári Kálmán - Budapest , Szabó Imre - Ravazd, Varga László -
Nógrád, Varjú László - Szombathely . 

Ide kívánkozik azoknak az osztálytársainknak a neve is, akik mái 
nem lehettek ott a találkozón, mert az utóbbi évtizedben véglegesen 
eltávoztak az erdészek nagy családjából: 

Hoiyáth Gyula - Lovászpatona, Kaszás János - Szigetmonostor , 
Kempf Ferenc- Salgótarján, Sógor Lajos- Budapest , Simon Kálmán 
- Lillafüred, Tóth István - Vác . 

Tőlük a kegyelet és a megemlékezés néma egy percében vettünk 
végleges búcsút. 

Nem ünnepelhetett velünk együtt Nevendó's István Bugacról , aki 
kórházi kezelés alatt áll (sajnos már féllábbal) és nem sikerült meg
találni I^ehoczky Zoltánt, aki oklevele megszerzése után szülőföldjé
re ~ a trianoni határ északi oldalára - távozott és nemhivatalos 
értesüléseink szerint a csehszlovák állami erdészetben teljesített 
szolgálatot. 

A tanévnyitó ünnepség után dr. Rónai Ferenc igazgató fogadásán 
vettünk részt, amelyen az egykori diákélet emlékezetes történései, 
valamint a gazdag gyakorlati élet megemlékezései elevenedtek újjá. 

A találkozó lehetőségének biztosításáért, a jubi leumi oklevele
kért, valamint a kedves vendéglátásért Csányi Sándor mondot t kö
szönetet az öregdiákok nevében a szakközépiskola igazgatójának és 
tanári karának. 

A délutáni napszakot betöl tő találkozó jó hangulatban, baráti 
elbeszélgetésekkel, s végül a búcsúzások megható perceivel fejező
dött be. 

CsányiSándor 

Német-magyar 
erdőifjúsági találkozó 

Az 1988-as és 1989-es nagysikerű táborozás után végre 
újra sikerült ez évben hasonlót szervezni a német-belga-hol
land határ térségében, Würselen városerdejében. Az észak-
rajna-vesztfáliai szervezet meghívására részt vett ezen taná
rok kíséretében a mátrafüredi „Vadas Jenő" Erdészeti Szak
középiskola ötfős tanulócsoportja is. Ez egyben ötéves jubi
leumát is jelentette a két szervezet közötti kapcsolatnak. 

Az előkészítés és levezetés U. Jakesch és fi. Migende urak 
kezében volt és hét városból összesen 248 fő 192 éjszakát 
töltött itt. Agyakorlati munka során tölgyesek és lombelegyes 
állományok tisztításával foglalkoztak és egy emléktölgy tala
jának taposását igyekeztek körülkerítéssel megakadályozni 
Kaisersruh természetvédelmi területén. Ugyanitt egy juhar-
cseresznye-kőris felújítást szabadítottak fel dús bodzanövet 
nyomása alól, benőtt járóösvényeket tettek újra járhatóvá, és 
különböző egyéb fenntartási munkákkal összesen 287 mun
kaórát teljesítettek. 

Bő idő állt rendelkezésre az egyéb tapasztalatszerzésre is. 
Meglátogatták a rajnai barnaszén vidéket, az aacheni újságki
adót, egy komputergyárat Würselenben, Nettesheim termé
szetvédelmi központját, kocsiztak a magas Venn-en Belgium
ban. Aachenben érdeklődést váltott ki az Oltimermuseum és 
egy fűrészüzem. Jó időben természetesen nem hiányozhat a 
szabadban való fürdés sem. Az élmények csúcsát jelentette 
augusztus 20-án Szent István emlékművének megkoszorúzá
sa a magyar kápolna mellett. 

Gitármuzsikával fűszerezett hangulatos tábortüzek zárták 
általában a napokat. Nagy volt az öröm, amikor a második hét 
végén értékes díjak átadására került sor. A magyar vendégek
nek / Franz, a német Waldjugend szövetségi elnök kötötte 
fel tagsági elismerésként a mozgalom nyakkendőjét. 

Az 1995. évi táborozás összességében jól sikerült. Ezt 
méltatta az egyik estén Cadenbach aacheni konzul úr és dr. 
Erdődy bonni magyar követ. A helyi cégek bőkezű támoga
tása mellett a rendezvény a minisztérium segítségét is élvezte. 
Bőven foglalkozott vele ahelyi és nemzetközi hírszolgálat is. 

Roland Migende 

Greenpeace 
együttműködés erdészettel 

A bajor erdészet i miniszter utasított a a z Allgaus erdó'hi -
vatalait, hogy adjana k technikai segítsége t a  Greenpeace 
kutatóinak a z erdeikben folyó ózonmérésekhez . Megegye-
zés jött létre a  tekintetben, hog y a  mérési eredménye k a z 
erdészeti kárvizsgálatokho z i s rendelkezésr e állanak . Vé-
leménye szerin t a  bajor erdőkben nincs mi t takargatni.. . 

A müncheni Olimpia-csarnokba n idé n másodszo r ren -
dezték me g a  Bayernoko kiállítást , amelye n 40 0 kiállít ó 
kínálja fe l nég y napo n á t környezetbarát módon előállítot t 
vagy ily módon használható termékét . 

Kékvércsék erdejébe n 

Talán ne m mindenki előt t ismert : Homok i Nag y Istvá n a  Kék 
vércsék erdejébe n cím ű világsikert aratot t filmjé t a z Ohati erdő -
ben forgatta. Ez a csodálatos terület i s a Nyírerdő' Rt. tiszacsegei 
erdészetének területé n található , a  Hortobágy i Nemzet i Parko n 
belül. Ez t a szép tájat , az ohati erdő t választotta táborhelyü l a z a 
csapat, amel y „Nemcsa k a  védett a z érték! " jelszóva l vonul t k i 
ide, hog y felmérj e a z élővilágot . A  Debrecen i Agrártudomány i 
Egyetem, a  Hortobágy i Nemzet i Park , valamin t a  Tiszacsege i 
Erdészet közö s akciójána k vezetőj e dr. Juhász Lajos egyetem i 
tanár volt . Terepmunk a sorá n gyűrűzte k madarakat , számo s 
fényképet készítettek , ismerkedte k a  növény - é s állatvilággal , 
részt vettek a  fiatal erdők kézi ápolásában. Filmvetítésekkel, vide-
obemutatókkal szerezte k újab b ismereteke t tájról , természetről, 
védett esnem védet t értékekről . A jövő esztendőben megismétli k 
ezt az ismeretszerző', pihentető és értékteremtő táborozást. 



NAGY ELŐDEINK NYOMÁBAN 
Botvay Károly 

(1897-1958) 
V / 

Nehéz feladat Botvay Károlyról írni, hiszen ó"t több éven 
keresztül hallgattam, vizsgáztam nála és emberi, tanári voná
sait közvetlen közelből csodálhattam. Amikor leültem írógé
pem mellé, az emlékezet zugaiból számtalan mozzanat, 
apróbb-nagyobb történés tolakodik elő és nehéz ezt úgy 
összerakni, hogy teljes képet adjon egy nagyszerűpedagögus-
ról, elmélyült kutatóról és kiművelt, humán érdeklődésű em
berről. No, de vegyük sorjában. 1897-ben a bácskai Adán 
született. Ez a Tisza menti kisváros alföldi környezetével 
meghatározóvá vált későbbi pábyáján. Középiskoláit az 
ugyancsak elcsatolt Újverbászon, Újvidéken, majd Szegeden 
folytatta, de néhány évet a Tátra tövében húzódó patinás és 
történelmi levegőt sugárzó Lőcsén is eltöltött. Talán ez az 
erdőkkel koszorúzott, csodálatos régi épületekkel ékes kisvá
ros indította az erdész pálya felé. Az I. világháborúban rövid 
ideig katonáskodott, majd 1917-ben iratkozott a nagyhírű 
Selmecbányái akadémiára. Oklevelét már az áttelepült főisko
lától, Sopronban kapta meg 1924-ben. A legnehezebb idő
szakban. Mert pályakezdése egybeesett a vesztes háború utáni 
ájultságból ocsúdó ország Trianon utáni nehézségeivel, a 
megcsonkított ország összes bajai akkor jelentek meg a ma
guk szomorú valójában és mindezt tetézte a gazdasági pangás 
is. Ezért örült, amikor szerény fizetésű szakdíjnokként elhe
lyezkedhetett Sopron város erdejénél, majd pedig a Főiskolán, 
későbbi működése színhelyén. Hosszabb ideig tanársegéd, 
majd adjunktus volt. Közben majd egy évet tölthetett a mün
cheni erdészeti kutatóintézetnél ösztöndíjasként. Akkortájtez 
az intézmény igen erősen foglalkozott a talajfizikával, és ezt 
Botvay is követte hazatérte után. 

Korán észrevette, hogy a hazai erdők növekedése alapve
tően talajuk vízgazdálkodásától függ, ezért is fordult figyelme 
ebbe az irányba. Új szedimentációs mérlegel készített és 
ennek használatát ma is korszerűnek mondható matematikai 
számításokkal fejlesztette használható eszközzé, ezzel lehe
tett a talaj vízgazdálkodását alapvetően befolyásoló mechani
kai összetételt az akkor szokásosnál pontosabban meghatá
rozni. Kapilláris vízemelési vizsgálataival kimutatta, hogy a 
homok jellemzésére az addig szokásos 5 órás helyett a 2 órás 
kapilláris vízemelés adata biztosabb tájékoztatást ad. Erről 
készített dolgozata ma is szívesen hivatkozott szakmunka a 
talajtani szakirodalomban. Alföldi származását jelzi, hogy az 
Alföldön elterjedt akácosok talajtani vonatkozásait módsze
res alapossággal tárta fel, és ez jelzi kötődését az alföldi térség 
felé. Ez a motiváció indította később arra, hogy a II. világhá
ború után nagy lendülettel elindult alföldfásítási munkához 
rendszeres szaktanácsadás céljából nagy energiával kapcso
lódjék. 

A Termőhelyismerettani Tanszék éléről a háború végén 
emigrációba vonult Vági István megürült helyére 1947-ben 
kapott kinevezést és haláláig, 1958-ig oktatta az új ab erdész-
generációkat. Szabad kezet kapott ahhoz, hogy korábbi meg
látásait érvényesítve azokra a talajokra tanítsa meg diákjait, 

amelyek hazánk jel lemző képződményei. Az addig elsősor
ban oktatott podzolosodás és más, tőlünk távol eső területeken 
érvényesülő talajtani hatások helyére a hazai sajátosságokat 
vette programjába. 

Kutatómunkáját az alaposság, megbízhatóság jellemezte, 
képes volt akár ötször is végigcsinálni ugyanazt a vizsgálatot, 
csakhogy biztos eredményre és jól megalapozott következte
tése jusson. Hasonló alaposság, gondos felkészülés jellemezte 
oktatómunkáját is. Jól szerkesztett, kiválóan rendszerezett 
előadásokat hallottunk tőle. Nem volt „színes" előadó, annál 
inkább tárgyszerű, könnyen érthető, jól megtanulható és je
gyezhető előadásokat tartott. A világos okfejtés, a jelenségek 
összefüggéseinek láttatása volt ezen előadások legfőbb jel
lemzője. 

Érdeme az is, hogy az addig kevéssé ismert és kevéssé 
feldolgozott, erdőre vonatkozó ismeretanyagot is beemelte 
előadásainak tárgyalásába. Legjobban tükrözi ezt a törekvését 
az Erdészeti éghajlattan jegyzete. Itt az éghajlati jellemzők 
mindegyikének tárgyalását kiegészítik az erdőre vonatkozó 
megállapítások. Szakirodalomból vagy saját vizsgálataiból 
merített adatokkal, grafikonokkal, ábrákkal tette szemléletes
sé az erdő éghajlati elemek érvényesülésére gyakorolt, módo
sító hatását. Éhben a jegyzetében is, de a talajtaniban is 
egyetlen felesleges szó sincs. Minden mondatot jól megrágott, 
a fontos fogalmakat kiemelte és ezzel átláthatóvá, könnyen 
tanulhatóvá tette szakterületét. A felsorolt vonásokat kiválóan 
jelzi az Erdészeti zsebnaptár 1943-as kötetében megjelent 
összefoglaló munkája az erdészeti talajok bemutatásával. Szi
gorú vizsgáztató volt, a pontos tudást megkövetelte, de ember 
tudott maradni, ha erre volt szükség. 

Nem lenne teljes a róla alkotott kép, ha nem említeném a 
művészetek iránti vonzódását. Erről gyermekeinek apjukról 
készített jellemzése vall a leghitelesebben. Éhből emelek ki 
néhány részletet: „Dolgos életében, sokfelé ágazó munkája 
mellett is éberen rezonált a művészetekre, amelyekre fiatal 
korától igen fogékony volt (festett, zongorázott). Rendszeres 
koncertlátogató volt, családostól. Gyermekeit kicsi koruktól 
kezdve nagy gonddal vezette be a zene világába, sokszor 
előismeretekkel felkészítve a koncertek anyagához..." „A 
képkiállításokat sem mulasztotta el soha megtekinteni és ha
sonlóan lenyűgöző erővel hatottra egy-egy kimagasló alkotás 
vagy stílus." „A család észrevétlen zenei légkörben élt, a 
tehetség anyai részről is adott volt. Mint családapa, miután 
tudomásul vette, hogy mindhárom gyermeke zenei pályára 
készül, nagy odafigyeléssel kisérte haladásukat. A néhány 
házikoncert mellett még fontosabbak voltak a közös triógya
korlások, melyeken - ha tehette - aktívan, lelkesen nagy 
élvezettel: vezényléssel vett részt." 

Ha most tömör jellemzést kellene adnom Botvay Károly 
professzorról, azt írhatom: teljes ember volt. Alapos kutató, 
kiváló pedagógus és széles körű humán műveltségű ember. 
Mindehhez a meleg családi háttér adta meg a töltést. Ezekkel 
a tulajdonságokkal őrizzük őt emlékezetünkben és szeretnénk 
a fiatalabb generáció figyelmét is ráirányítani. Két év múlva 
lesz születésének 100 éves évfordulója. Tudományos rendez
vénnyel lehetne ennek legméltóbb megemlékezést adni és 
emléktáblával vagy talán mellszobrának kifaragásával tiszte
legni szakemberi és emberi nagysága előtt. 

Dr. Szodfridt István 



Emlékhelyek a Bükk hegység 
keleti oldalán 

„Barátod a természet" j e lmonda t hirdette azt a kiállítást, amelyet 
Szombathelyen az Oladi Általános Iskola tanulóinak fákat, virágo
kat, naplementét, tájakat ábrázoló rajzaiból állítottak össze. 

Az emberiség többségének pihenési lehetőséget, felüdülést, rege
nerálódást, a művészeknek állandó témát adó és önmagát mindig 
megújító természet legszebb gyöngyszeme az erdő. Az erdő. amely 
szépsége mellett kenyéradója azember i ség kiscsoport jának; az erdőt 
nevelő, ő rző erdész szakembereknek és a szükséges munkálatokat 
e lvégző erdei dolgozóknak. A munkahely pedig az emberre veszély
forrást is jelent. Veszélyekkel van tele az erdő, ahol nincs védőbeen-
dezés, védőrács, ahol nem sík, tiszta padozaton áll a munkát végző, 
aki nem lát be a fa törzsébe, időben nem észlelheti a benne re j lő hibát. 
Munkáját alkokkal, kü lönböző egyenlőtlenségekkel szabdalt tere
pen, meredek hegyoldalban, sziklás, kőí'olyásos lejtőn végzi. Ilyen 
körülmények közöt t elkerülhetetlen a baleset, amely végzetes is 
lehet. 

A szakember tisztelettel adózik a nehéz és veszélyes erdei munkát 
végző embernek. Kegyelettel megőrz i az erdei munka áldozatainak 
emlékét, és állít emlékművet becsülése kifejezéseként. 

A Kelet-bükki Állami Erdőgazdaság 1968-ban állított emlékmű
vet az erdei munka áldozatainak. Az emlékmű, melyet Deninger 
István tervezett, egy vihar által tépett, szimbolikus lucfenyőt ábrázol. 
A kegyhely a lillafüredi Erdészeti Igazgatóság területén, a kurtabérci 
tebrek (töbrök) egyikének aljában található, melynek déli oldalról 
lucfenyves ad mél tó hátteret. 

A stilizált fenyő alsó részén bronz relief egy fadöntést végző 
szakmunkást jelenít meg, a kezében D R U Z S B A motorfűrésszel. 
Magán a fenyőfán egy tábla is található, melyen elhunytak nevei 
szerepelnek. Mellelte kőfal áll, melyen két márványtáblát láthatunk. 
Az alsó táblán a következő felirat olvasható: 

„Azok emlékére, akik az erdőgazdálkodásért végzett munka 
közben életüket vesztették." 

A három táblára eddig ötvenkét nevet véstek fel. A szomorú 
névsor első személye Herczeg József (1903-1923) 20 évesen vesz
tette életét. A névsor utolsó áldozata Kovács Imre (1956-1987). A 
halálos balesetet szenvedettek legfiatalabbja a 16 éves iff Kulcsár 
József(1940-1956) volt. 

A felsoroltak között van Bettenbuch István (1922-1961) is. Bet-
tenbuch István fakitermelő munkacsapat-vezető, a volt munkatárs . 
36 éves erdészeti szolgálatom alatt ő volt az egyetlen közvetlen 
munkatársam, aki halálos kimenetelű balesetei szenvedett . Belten-

A \r.\ \ as/mai sírker t háts ó fiilát díszít ő táblakép 
Fotó: Schalkház Lipót 

buch István az Alföldről került a Bükkbe , a hegység rengetegébe és 
vált igazi erdei munkássá . Feladatát mindig lelkiismeretesen és nagy 
odaadással látta el. A legnehezebb teendők elvégzésére vállalkozott. 
A tragédia 1961. május 5-én következet t be. A Szent István-tetőn 
útpászta ki termelése közben érte a végzetes kimenetelű baleset. 
Sziklakibúváson, néhol kőfolyásos, 30-35 fokos meredek hegyol
dalon folyt a munka . A végzetet okozó bükkfa, mely 26 m magas 
volt, kívülről nem sejtette, hogy az egészséges kéreg és szíjács 
mögöt t korhadt geszt húzódik. Hiába végezték feladatukat szaksze
rűen a brigád tagjai, a rejtett hiba miatt e l lenkező irányba dőlő fa a 
szabályszerűen eltávolodó Bet tenbuch Istvánra zuhant. Több órás 
szenvedés után, a késő esti órákban, a diósgyőri vasgyári kórház 
sebészeti osztályán hunyta le szemét örökre. 

Ö t kiskorú gyermek maradt árván. Özvegye példamutató önfelál
dozással tett eleget anyai kötelességének és nevelte fel gyermekeit . 
Az özvegyen maradt édesanya most már sokunokás nagymama. 

Az e m l é k m ű az elhunytak igaz emberségét hirdeti, melyen az 
idegenek által is elhelyezett tisztelet virágai minden időben megta
lálhatók. 

Ezen a helyen 
fejezte be életét 
szolgálat közben 
1974. IX. 7-én 
életének 59. évében 
Csorba József 
a Bükk-hegység 
neves erdésze. 
Megemlékezésül állították 
erdész munkatársai és 
családja. 
1989. év 

A látókői erdészház alatt e l terülő réten található kopjafa állít 
emléket Csorba József kerületvezető erdésznek. A napi munkából 
késő este haza igyekvő a lejtős réten, 100 m-re az erdészháztól -
lakásától - esett össze. Családja másnap reggel talál tra. Csak a halál 
beálltát állapíthatták meg. 

A tönkiement e lőző kopjafa helyére állított új j e lkép bizonyítja, 
hogy az utódokban nemes érzések élnek elődeik iránt. 

O 
Az erdészek, erdészeti do lgozók kis tábora összetartozásukat 

bátran hirdető egyénekből áll. Örömben , bánatban összefogva segí
tik, támogatják egymást . 

Kisházi Zoltánt, a Kelet-bükki Erdészeti Igazgatóság igazgatóját 
az összetartozás gondolata vezette, amikor a parasznyai temetőben 
az erdészek részére elkülönített sírkertet létesített. A kőfallal elkerí
tett temetőrész előterében kopjafa áll. A hátsó fal közepén képet 
ábrázoló fatábla van. A háttérből sugárzó nap fénye egy derékba tört 
fatörzsre esik, melynek gyökfőjéhez erdészek helyezik el a tisztelet 
koszorúját. A kopjafát és a táblaképet Kiss Pál faragta. 

Az 1981-ben készült lé tesí tményben már négyen nyugszanak. 
Köztük a 86 évesen elhunyt Bártfay Zoltán, aki Kárpátaljáról került 
a barátságkerti kerületbe. Gazdag tapasztalattal, nagy szaktudással 
érvényesí tve nevelt és hagyott hátra szép bükkösöket . 

O 
Dr. Lenár György Erdei emlékhelyek Zemplénben c ímű írásának 

befejező mondataiból idézve legyen szabad lezárnom munkámat , 
mert azoknál értékesebbet úgysem tudnék mondani . 

„Az egyéni tragédiák színhelyén emelt emlékoszlopokkal igye
keztünk leróni tiszteletünket mi az élők, szakmánk „hősi halottai" 
előtt. Bízván abban, hogy egyéni helytállásuk, tragédiájuk megörö
kítésén túlmenően a közvé leményben tiszteletet ébresztünk szak
mánk nehézségei, veszélyessége, valamint hagyománytisztelete 
iránt. Bízunk abban, hogy ezen egyedülál ló kezdeményezés tovább 
fog élni a köve tkező generációknál is ." 

Bizonyosan tudom, hogy így lesz. 
Schalkház Lipót 



CEBE Z O L T Á N 

A természetben való egészséges szabadidő-eltöltés lehetőségei kisvárosainkban 

Általános megállapítás, hogy a kiterjedt egészségügyi ellátás 
ellenére romlik a lakosság egészségi állapota. Új és megoldaüan 
problémák adódtak a megvál tozot t élet- és munkakörülmények, az 
egészségtelen életmód, a kedvezőt len környezet i hatások, a fokozott 
stressz következtében. Nőtt az elmúlt években a munkaképes embe
rek halálozási arányszáma és ugyancsak nőtt a rokkantsági nyugdíjra 
kényszerültek, a leszázalékoltak száma. 

A kedvezőt len tendenciák részben az egészségügyi ellátástól 
független okokra vezethetők vissza. Nyilvánvaló, hogy bár csökkent 
az egészségre káros , nehéz fizikai munkák aránya, a technikai fejlő
dés növeli a fokozott idegi, pszichikai megterhelést . A törvényes 
munka idő ugyan csökkent, mégis egyre kevesebb időt fordítunk 
pihenésre. Az életszínvonal emelkedése - hosszabb időre visszate
kintve - nem járt együtt az egészségesebb fogyasztási szokások 
elterjedésével, s em pedig az egészségügyi kultúra számottevő fejlő
désével. Nemzetközi kutatások szerint a hazánkhoz hasonló fejlett
ségű országokban a halálozást befolyásoló tényezők közül 35 -40%-
ban az életmód, 20-25%-ban a környezet i ártalmak, a fennmaradó 
40%-ban az egészségügyi ellátás, illetve az emberek biológiai adott
sága felelős. Mi, erdészek az életmód-változtatás feltételeihez a 
magunk munkaterületén tudunk hozzájárulni. Miben segíthetünk, 
milyen szükségleteket elégíthetünk ki, illetve milyen szükségletek 
merülhetnek fel a jövőben? Két kisváros, a Vas megye i Körmend és 
Szentgotthárd példáján szeretném megmutatni , hogy milyen tervezés 
lenne szükséges a lehetőségek feltárására, mely elképzelést lehet 
előterjeszteni. 

K ö r m e n d szabad idő ' e l tö l t é s i koneepe ió j a 

Körmend a Rába völgyében fekvő kisváros, kb. 12 ezer lakossal, 
az Őrség kapuja. Teljesen sík területen fekszik, körülötte szántók és 
rétek, mellet te folyik a Rába, festői kanyargós partjával. A legköze
lebbi erdőterület a Tilalmas és a Dobogó, a város szélétől 1-4 
kilométer távolságra. 

A város belterületén je lentős zöldövezeti egység a kastélypark, 
mely rövid sétára alkalmas és a Rábapart , mely nyári kikapcsolódásra 
megfelelő, bár vízminősége miatt mind kevésbé alkalmas fürdésre. 
Keresni kell a célnak megfele lő közeli további kikapcsolódási lehe

tőséget a városon kívül. Az adottságok egyértelműen a kerékpáros, 
gyalogos rövid távú turisztikának adnak lehetőséget. Nagyszerű 
adottságok vannak olyan kerékpár-úthálózat kialakítás ára, mely m ó 
dot ad egyes konkrét célpontok rövid úton való elérésére, vagy egy 
szép körút megtételére, pihenő- , piknikhelyekkel tarkítva, erdei tor
napályákat beiktatva. 

A kerékpár-úthálózat kiépítése viszonylag nem nehéz feladat, de 
időben meg kell határozni a pontos nyomvonalat , mert későbbi 
építkezések lehetetlenné teszik a városból való ideális kijutást. 

Az első kerékpár-gyalogút a tilalmasi erdőtömb feltárása lenne. 
E szép tölgy-gyertyán-fenyő ál lományú, jó nyiladékhálózattal feltárt 
e rdő szinte kínálja magát parkerdőnek, pihenőterületnek. A kerék
párút a régi szombathelyi út mellett haladva érné el az erdőtömböt. 
Itt a régi erdészház környéke lenne az e lső központ, majd a nyiladé
kokon haladva a másik (sajnos már magántulajdonba adott) erdész
ház felé. Útközben kialakítandók a pihenőhelyek, piknikterületek, 
erdei tornapályák, sétaösvények, tanösvények, erdészeti propagan
daterületek. A nyomvonal nem okoz gondot, a terület tökéletesen sík, 
a burkolat kialakításán kívül semmilyen műszaki létesítmény nem 
szükséges. A tilalmasi erdőt e lhagyva a következő cél a magyarsze-
csődi kavicsbánya mellett kialakítandó kis központ, ahol a lelkes 
molnaszecsődi mgtsz-szel egy nagyon hangulatos sétacsónakázó 
területet lehetne létrehozni. Innen az út a 8-as mellet t vezetne vissza 
Körmendre , esetleg a későbbiekben elágazna a Rába-partra, Dörös-
kére, Nádasdra. 

Látható, hogy nagyon könnyen megvalósí tható egy 2-3 óra alatt 
bejárható körút, de jóval rövidebb idő alatt e lérhető egy-egy célpont 
is. 

A parkerdő kialakítása rendkívül könnyen végrehajtható és nem 
zavarná az erdőgazdálkodást sem, hisz a tölgyállományok egész
ségesek, hosszú vágásfordulóval tervezettek. A fafajösszetétel is 
nagyon szerencsés, és nagyon sok a középkorú és idős ál lomány. 

Az első szakasz kissé r ideg szántóföld mellett haladna, de ez 
fásítással el lensúlyozható. Itt is fontos az előre való tervezés, hogy 
legalább ez a kis sáv ne kerüljön most magánkézbe . 

Ugyancsak fontos az erdészház sorsának rendezése, nehogy le
bontásra kerüljön, nagyon nagy a közjóléti értéke. 

Békés m e g y e „ leg idősebb" fái 

Keressük minde n Béké s megye i telepü -
lés „legidőseb b fáját " cimme l a  Béké s me -
gyei Önkormányzat i Hivata l é s a  Kórós-Ma -
ros Nemzet i Parkér t Egyesüle t közzétet t a 
napilapokban eg y felhívás t Béké s megy e 
természetszeretet' é s természetbarátaina k 
számára. 

Afelhivás 1995 . a Természetvédelem Ev e 
tiszteletére született , abbó l a  sajnálato s 
tényből kiindulva , hog y Béké s megy e a z or -
szág megyé i közöt t legkiseb b erdó'sültségű , 
fában a  legszegényeb b térsége . Felhívá -
sunkkal ugyanakko r az t reméltü k é s remél -
jük, hog y nagyob b les z a z odafigyelés , a  f i-
gyelemfelkeltés a  fák é s azokféltése iránt . 

Elsősorban gyermekközösségek , iskolá k 
jelentkezését vártuk , d e örömme l állapítot -
tuk meg , hogy több -  a  természetet szeret ő 
- időseb b embertő l érkezet t levé l é s fény -
kép a  matuzsálemkorú fákról . 

Bízunk abban , hog y a z élmény t nyújt ó 
öreg fá k keresésé n tú l szakmaila g i s nyúj t 
valamit, h a más t nem , akko r tapasztalato t 
arra, hog y mel y fajok élte k me g hossz ú időt , 
maradtak me g legtováb b (iga z e z nem min -
dig rajtuk múlott), esetleg melyeket érdeme s 
telepíteni, melye k azo k a  fafajok , amelye k 
térségünkre leginkáb b jellemzők . 

Az bizonyos , hog y a  résztvevők álta l be -
küldött fafajo k közü l korba n é s gyakoriság -
ban kitűn t a  kocsányo s tölgy , amel y közöt t 
szerepeltek olyano k min t a  szarvasi Anna-li
getit éve s tóigyfáivaqy a  gyulavári erdő
rész bányaréti őstölgyese, amel y egybe n 
Magyarország ezredi k természetvédet t te -
rülete. A  beküldöt t fá k közöt t olya n ritka -
ságokat i s találunk, mint a  bélmegyeri fehér-
fűz,^ m kerületéve l talá n a z Alföl d legöre -
gebb fűzfája , vagy a  170 évesre becsül t Do
bozi úti vadkörtefa, a  MedgyesegyházánXa-

lá Iható 20 0 é v körül i eperfa é s a  mezőbe-
gyesiménesbirtokírásos feljegyzés e szerin t 
1829-ben ültetet t india i eredet ű platánfa. 
Külön érdekességkén t említe m me g a z 
Okánykozséq hatátábó l beküldöt t kocsá
nyos tölgyfát, amelyrő l feljegyezték , hog y 
1857-ben Siss y királyn ő i s pihen t alatta , 
amint férjével Gyuláró l hazafelé tartott . 

Összességében megállapítható , hog y 
fenti felhívásunkra 30 te lepü lés 70 öregkor ú 
fá já ró l érkezet t jelzé s a  pályázatokban . A 
Mezőhegyesen megrendezet t „Megye i Ter -
mészetvédelmi Napok"-on , melye n dr.Baja 
Ferencmmzi\£\ ú r i s jelen volt, minden pá -
lyázónak oklevélle l é s emléktárggya l kö -
szöntük me g a közreműködést . 

Úgy reméljük , hog y a  készülő Béké s me-
gyei hossz ú táv ú fásítás i koncepcióba n j ó 
hasznát vesszük a  szerzett tapasztalatokna k 
a megfelel ő telepítend ő fafajták kiválasztá -
sában. 

Szelekovszkylászló 
a Békés m. Ónkorm. Hivatal főtanácsosa 



Az előrelátás fontosságát nagyon jó l szemlélteti a magyarszecső-
di bányató. A tavat kavicsbányászással a molnaszecsődi Rábamente 
Mgtsz létesítette ideális helyen, a nagy idegenforgalmú 3-as műút 
mellett. A kavicsbányászás következtében egy nagy méretű, tiszta 
vizű, mély tó keletkezett romantikus parttal, szigetekkel. Mellette 
egy kavicsfeldolgozó telep. Körmendtől való távolsága kb. 3 km. A 
kavicsbányászás megszűnt , most horgászok vették birtokukba. A 
gépek elvonultak, a tsz nagyon szép gesztusként megkezdi a partok 
rendezését, fásítását. De sajnos a kibányászást nagyon meredek 
rézsűvel hagyták abba, így a partot közvetlenül csak néhány helyen 
lehet megközelíteni, különben balesetveszélyes. Ez is j ó példa arra, 
hogy ha előre gondolunk a későbbi felhasználásra, akkor kis költség
gel (vagy költség nélkül) munkánk alkalmas utólagos közjóléti hasz
nosításra. 

A terület kiválóan megfelelne kemping és zöldvendéglő létesíté
sére. 

A döröskei tó későbbi bekapcsolása szintén nagyon érdekes 
feladat lenne. 

Szentgotthárd szabadid ő eltöltés i koncepciój a 

Szentgotthárd, ez a Vas megyei , kb. 1 0 ezer lakosú kisváros 
nagyon szerencsés fekvésű. Az Alpokalja dombvidéke egészen a 
szélső házakig nyúlik. Az utolsó 15 évben a Vendvidék Szakszövet
kezet és a Falkó hatalmas mére tű erdősítést, telepítést hajtott végre 
ezeken az erodált domboldalakon, melyeken a mezőgazdasági mű
velés már nem volt gazdaságos. Gyönyörű fenyőfiatalosok létesül
tek, ezek hatalmas összefüggő erdőtömböt alkotnak, erőteljes növe
kedésükkel lassan megváltoztatj ák a táj arculatát, erdőfélkört alkotva 
a város körül, néhol az e rdő egészen a szélsőházakig lenyúlik. Kevés 
olyan magyar város van, ahol az erdő ennyire megközelí t i a várost. 

A szakszövetkezet azonban nemcsak fatermelő erdőt telepített. 
Jól tudta, hogy ez az e rdő felmérhetetlen érték a város számára, tehát 
a munkát már úgy végezte, hogy a telepítés kielégítse a közjóléti 
igényeket is. Evégett sétautakat hagyott, nagy tisztásokat alakított ki, 
nem beerdősítve ezeket. A szombathelyi erdőfelügyelőség segítsé
gével megkezdte ezek berendezését erdei bútorokkal, esőbeállókat, 
piknikhelyeket létesített. Természetesen a Falkó is elvégezte ezt a 
munkát . 

A terepviszonyok merőben mások, mint Körmend esetén. Jellem
zőek a szaggatott domboldalak, rendszerint a Rába völgyébe lefutó 
árkokkal, vízmosásokkal , mel lékvölgyekkel . A kialakítandó parker
d ő párhuzamosan fut a Rába völgyével, Kéthelytól Máriaújfaluig, az 
ottani parkerdőig. Mindenüt t gyönyörű a kilátás a Rába-völgyre, 
helyenként az oszuák hegyekre, tájakra. 

A terep jel legzetessége kimondot tan a gyalogos turizmusnak, a 
természetjárásnak kedvez, csak erre ad lehetőséget. Számba jöhe t 
eseüeg még a lovas turizmus is. 

Rendkívül kedvező, hogy az erdőterület (néhol csak a nyúlvá
nyai) leér a szélső utcáig, így megközel í tésekor nincs üresjárat, a 
szé lsőházak után akikapcsolódásra vágyó mindjárt az erdőben lehet. 

Az előbbiek lehetővé teszik a sétálási távolság tetszés szerinti 
beosztást is, mer t erre a több bekötő, visszavezető út módot ad. A 
piknik- és tűzrakóhelyek, játszóterek, kilátópontok így önálló kirán
dulási célok is lehetnek. 

A máriaújfalusi tó k iemelkedő esztétikai és szórakozási célpont, 
a túra egyik szép befejező pontja. Itt kel lene létesíteni egy zöldven
déglőt. 

A kialakítandó szép parkerdő biztosan nemcsak a szentgotthár
diakat szolnálná, hanem Szentgotthárd idegenforgalmát is fellen
dítheti. Nagyon jó lenne egy mini arborétum létesítése is a parkerdő 
bejáratánál, ahol a sétára induló megismerkedhetne az eléje kerülő 
növényzettel , fákkal, cserjékkel. Örülne, ha a lent tanultakat később 
felismeri az erdőben, az é lő természetben. 

A cikkünk által megkívánt előregondolkodás itt már megva ló
sult, mer t előrelátható a tervezéssel, viszonylag kis fáradsággal és 
költséggel a jövőbe tekintve a célnak majd megfelelő közösségi 
létesítményt lehet létrehozni, ami később elkezdve csak nagy anyagi 
ráfordítással, törődéssel valósulhatna meg . 

Az előrelátás az erdész érdeke is, hisz az igény valamikor min
denképpen jelentkezik, és későbbi létesítéskor lehet, hogy ez a 
munka az ál lomány kárát is je lentené . Lehet a je lent és a jövőt 
egyszerre szolgálni, bár ez nekünk erdészeknek természetes, de azért 
fontos figyelembe venni az igények bővülését, változását. Sok gaz
dálkodó szerv van, melynek munkája a tájat befolyásolja, és ha ezek 
is ilyen szellemben végeznék munkájukat , biztosan megvál tozna 
környezetünk és emberivé válna. 

Emlékezte tő az M T A Agrárközgazdasági Bizottság 
és az M T A VEAB M e z ő - és Erdőgazdálkodási 

Munkab izo t tsága közös rendezvényéről 

Helyszín: Balatonfelvidéki Erdő- és 
Fafeldolgozó Rt. tanácsterme 

Téma: Az erdó'értékelésse l kapcsola -
tos kutatás i eredménye k ismertetése , 
megvitatása 

A rendezvény t dr. Viharos Zsolt ve -
zérigazgató (BEFA G Rt. ) nyitott a meg . Is -
mertette a  Balatonfelvidék i Erdő' - é s Fa -
feldolgozó Rt . mos t má r ritkaságna k szá -
mító integrál t működését . 

Előadások: Ezt követó'en Sipos Aladár 
akadémikus adot t alapo s áttekintés t a 
földértékelésnek a z elmúl t tizenö t évbe n 
lezajlott folyamatairó l é s a  jelenlegi gon -
dokról. Elmondta , hog y a  kutatá s a  90-es 
évektó'l pén z hiányába n megtorpant . 
Nagy problémá t jelent , hog y hiányzana k 
az értékeléshe z szükséges , megbízhat ó 
adatok. Késó'b b meghatározot t időpont -
ban eg y újab b megbeszélé s összehívá -
sát tervezik a  földértékelésről . 

Dr. Márkus László alapo s előadásá -

ban összefoglalt a a z erdó'értékelé s cél -
jait é s módszereit . Szerint e a z erd ő fa -
anyag szerint i érték e a  termőhel y é s a 
faállomány értékéne k összegzéséve l 
számítható. 

Dr. Illyés Benjámin egyetértet t Sipo s 
akadémikussal abban , hog y a z aranyko -
rona rendsze r elavult . Rámutatot t a z 
adatgyűjtés fontosságára . A  föl d é s a z 
éló'fakészlet-érték szerint e ne m választ -
ható e l egymástól . A természet i adottsá -
gokra visszavezethet ő különbözet i jára -
dék lehe t a z értékelé s alapja . 

Dr.Mészároskáro/ybeszámoW a z Er -
dészeti é s Faipar i Egyeteme n a  közel -
múltban végzet t elmélet i kutatásokró l é s 
azok gyakorlat i alkalmazásáról . A z egye -
temen má r rendszerese n folyi k erdőérté -
kelési szakértők képzése . 

Dr. Várhelyi István nag y érdekló'dé s 
által kísér t előadásába n hasonlított a 
össze a  VEA B régi ó erdészet i adottsá -

gait a z országo s adatokkal . Korreferátu -
ma a  jele n kérdése i mellet t megadt a a 
téma prognózisá t is . 

Dr. Héjjz?o/i7/7ű'korreferátumában is -
mertette a z erdő egyé b funkcióina k érté -
kelési lehetőségeit . 

Vita: é ? z ó f e i v 7 7 Ó ' hozzászó lásában ki -
fejtette, hog y a  faanya g csa k kiseb b ré -
szét képez i a z erdő szolgáltatásainak . A z 
egyéb funkció k miat t a  jövőbe n felérté -
kelődik a z erdő . 

Dr. SomkutiF/emérxímüXaXotX a z em -
beriség számána k rohamo s növekedé -
sére é s a z ebbő l származ ó problémákra . 
Oroszország példájáho z hasonlóa n Ma -
gyarországot i s fe l kellen e osztan i régi -
ókra a  tulajdonosoktól függetlenül . 

Dr. NémethiLászlóutalt rá , hog y ú j 
helyzet alakul t k i é s err e ú j módo n kel l 
reagálni. 

Sipos Aladár akadémiku s zárszavá -
ban kijelentette , hog y széleseb b kérdés -
kört ölel t fe l a  tanácskozás . A  tudo -
mánynak előbbr e kel l tartania , min t a 
gyakorlatnak. 

Dr. Héjj Botond 
az MTA VEAB munkabizottság titkára 



Emlékezés 
Mágócsy-Dietz Sándorra 

Az erdészeti szakirodalomban jártasaknak ismerősen 
cseng a Fekete-Mágócsy-Dietz vagy éppen a Fehér-Má-
gócsy-Dietz szerzőpáros neve. Fekete Lajost és Fehér Dánielt 
különösebben nem kell bemutatnunk, de Mágócsy-Dietz 
Sándor élete és munkássága kevésbé ismert szakmai körcink
ben, ezért halálának 50. évfordulóján reá emlékezünk. 

1855. december 7-én Ungváron született, de nagybátyjá
nál, a nagynevű Hazslinszky Frigyesnél Eperjesen nevelke
dett, aki a botanika iránti szeretetet oitotta az ifjúba. Az 
eperjesi evangélikus gimnázium elvégzése után a budapesti 
tudományegyetem bölcsészeti karára került, ahol 1879-ben 
természetrajz-kémia szakos tanári oklevelet kapott. Egyetemi 
évei alatt gr. Andrássy Manó családjánál nevelősködött, dip
lomáját később, 1883-ban földrajz szakkal is kiegészítette. Az 
1879/80. tanévben a Selmecbányái akadémián kapott tanárse
gédi állást, első fontosabb művének megírásához ekkor látott 
hozzá. A Rügy- és levélkulcs a Magyar Birodalomban honos 
és honosított fásnövények meghatározására c. munkája 1882-
ben az Erdészeti Lapok hasábjain látott napvilágot. Ez egyben 
az első erdészeti dendrológiai tárgyú határozó is hazánkban. 
Bár egyéves selmeci tanársegédeskedés után a budapesti tu
dományegyetem növénytani tanszékére került Jurányi Lajos 
asszisztenseként, az erdészeti botanika művelését azért nem 
hagyta abba. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a bevezető
ben emlegetett szerzőkkel megírt két nagy mű, az első erdé
szeti növénytan, illetve ennek későbbi, megújított változata. 
Fekete Lajossal és Rejtő Adolffal 1891 -ben adták ki az Erdé
szeti növénytan I. kötetét, melyben az általános növénytant 
tárgyalják. Öt évvel később, 1896-ban Feketével együtt jelen
tetlek meg a II. kötetet, mely a részletes növénytant tartalmaz
za. Ez a kétkötetes, csaknem kétezer oldalas munka egyben 
az első hazai, átfogó növénytani mű. Századunk első harma
dában Fehér Dániel Mágócsy-Dietz Sándorral karöltve kísér
letet tesz az Erdészeti növénytan megújítására. A szerzők 
egyre gyarapodó leterhelése miatt azonban csak három kötet 

megírására futotta; az 1929-ben megjelenő I. kötet a morfo
lógiát, az 1931-es II. kötet az élettant, míg az 1935-ös III.kötet 
a virágtalan növényeket és a nyitvatermőket tárgyalja. Sajnos 
a IV. kötet, a zárvatermők ismertetése nem készült el. 

A fenti alapművek megírásán túl Mágocsy-Dietz Sándor
nak arra is jutott ideje, hogy erdészeti tárgyú cikkeket is 
megjelentessen. Csaknem hetven ilyen témájú munkáról tu
dunk, amelyekben - a szerző széles látókörének bizo
nyítékaként - különféle erdészeti szakmai kérdések kerültek 
terítékre. Foglalkozott az erdei-, luc- és jegenyefenyő válto
zatosságával, a füzek és tölgyek telepíthetőségével, az euró
pai erdei fák eredetével. De jelentek meg közlései az erdészeti 
növénykórtan, valamint a fás növények anatómiája és élettana 
területéről is. Behatóan tanulmányozta a gesztesedés, évgyű-
rűképződés és vastagsági növekedés folyamatát, valamint a 
fák tápanyagfelvételét. Szánt időt arra is, hogy az Erdészeti 
Lapok hasábjain külföldi botanikuskerteket és honosítási kí
sérleteket mutasson be, de foglalkozott erdészettörténettel is, 
miként azt a legrégibb magyar erdészeti műről és a selmeci 
botanikus kertről írott dolgozata bizonyítja. Utazásainak, a 
külföldi szakirodalomban való búvárkodásainak eredménye
ként pedig lapunkban színes leírásokat adott más földrészek 
erdeiről, a Jóreménység fokától egészen Új-Zélandig. Az 
elsők között szállt síkra a nézet ellen, hogy az Alföld termé
szetes vegetációja a sztyepp, ezért alkalmatlan fás növények 
telepítésére. Az erdészek iránti rokonszenve és az erdészeti 
növénytan művelése mellett tett fogadalma mindvégig, halá
láig megmaradt. 

Itt nincs lehetőség arra, hogy Mágócsy-Dietz Sándor egyéb 
botanikai, budapesti egyetemi tanári és fűvészkerti igazgatói 
munkásságát bemutassuk. Elismertségét fémjelzi az, hogy 
1897-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1908-
ban rendes tagjává választotta. Székfoglaló előadásai szintén 
kapcsolatosak az erdészeti növénytannal, a Kétszikű fás nö
vények béldiaphragmája, illetve A lomblevelek alkalmazko
dása címmel hangzottak el. 

A számos tisztséggel felruházott és nem csekély elismerést 
kivívott tudós hosszú, békés életet élt meg. Kilencvenéves 
korában, néhány nappal a budapesti ostrom után, 1945. feb
ruár 27-én hunyt el. 

Dr. Barlha Dénes 

A csermelyciprusról 
Napjainkban a  hon i dendroflór a minteg y 40-4 5 faja védett . A védet t fák , cserjé k nagyob b részéne k hazánkba n mindössz e néhán y 

előfordulása ismert , má s fajok jelenlét e bizonytalann á vált , adatai k megerősítendők . Utóbb i csoportb a sorolhat ó a  csermelycipru s is , 
melynek kipusztulás a -  e z idáig -valószínűsíthetővolt . 

A csermelycipru s [Myricarla germanica (L.j  DESV. j a  tamariskafélékhez hasonló , 1- 3 méte r magasr a növ ő cserje . Levele i aprók , 
pikkelyszerűek, lombozat a kékesszürk e színű . Nyáro n á t folyamatosa n virágzik , végáll ó virágfüzérekb e tömörül ő rózsaszín ű virága i 
jellegzetesek. Toktermésébe n so k ki s bolyhos , üstökö s ma g fejlődik . A  csermelycipru s a  szárazföld i területe k növény e Közép - é s 
Dél-Európában, foly ó ment i törmeléktalajoko n él . Pioní r jellegű , ún . hordalékcserje . Századun k els ő felébe n publikál t előfordulása i 
(Szigetköz, Rába , Dráva , Mura ) napjainkr a bizonytalann á váltak . E z é v augusztusába n Horváth Zoltán1 taIáI t eg y példány t eg y őrtilos i 
Dráva-zátonyon, maj d néhán y nappa l későb b a  záton y szisztematiku s bejárásako r mé g minteg y 2 0 cserjé t találtunk . A z élőhel y 
jellegzetes, valah a nyíl t felszín ű több hektáro s sóderzátony , melye t a z árad ó foly ó rendszerese n átmoshat . A  szigete n megjelen t a 
beerdősülés els ő lépésekén t a  tömeges fűz-nyá r újulat , s  helyenként má r 3- 4 méte r maga s nyárfiatalosoka t láthatunk . A  füze k közü l 
említést érdemel a szintén védett, itt tömeges part i fűz ISalixeleagnosj. Véleményün k szerin t e térségben mé g várható a  csermelyciprus 
előkerülése, de minde n bizonnya l csa k hasonló mennyiségben . 

Sajnos, a Drávára valaha ol y jellemző építő-romboló tevékenység a  beavatkozások következtébe n (szabályozás i munkálatok, vízierő-
művek) egyr e jobban korlátozott . íg y ú j zátonyok, szigetek ali g létesülnek , a  korábbiak cserjésednek , maj d beerdősülnek . E  folyamatsor 
a pionír hordaléknövényzet -  é s pl. a nyílt zátonyokon fészkelő madarak - számár a a z élettér megszűnését jelentheti. Emiatt e speciális 
élőhelyek fokozott odafigyelést é s ezzel együtt védelmet igényelnek . 

FenyősiLászló - Horváth Zoltán 



G Á L I S T V Á N 

Erdőismeret - Székelyföldről 
Első pillantásra úgy tűnne, hogy az erdőről szerzett ismereteink 

tájanként nem térhetnek el egymástól . Miért vetem fel a kérdést úgy, 
hogy a Székelyföld szerint külön erdőismeretet emlegetek? Azok az 
erdészek, akik 1940 szeptemberétől kerültek a Hargita környékére, 
sok olyan szakismeretre tettek szert, melyekről az erdészeti szakmai 
képzés folyamán nem kaptak tájékoztatást. Pedig hamarább igazod
hattak volna el az el térő megjelölések Ösvényein, ha „útjelzés" állott 
volna erdőjárásuk közben a fákon, köveken. 

Mos t ötven év múl tán megpróbá lom, hogy a hézagot pótoljam, 
és közreadom mindazt, ami sajátosan székelyföldi volt az erdők 
környékén. 

Még bukaresti műegye temis ta koromban akar tam leírást közölni 
a Revista Padurilor erdészeti szaklapban a Lúcsos nevű vulkánkrá
terben keletkezett , tőzegesedett növényi társulásról. Ez elmaradt . 
Csupán azért, mer t a szakközleményekben nem találtam azokat a 
megnevezéseket , melyek a székely közösségek nyelvhasználatában 
ismertek voltak. Sem Fekete Lajos, sem a román Pro dán nem úgy 
jelölte a fajokat, ahogy a székely ember elnevezte volt. Főleg a 
fenyőfélékkel volt baj. Nézzük csak! 

A lucfenyő' a székely használatban erdei fenyő. 
Az erdeifenyő' viszont lúcsfenyó'. 
A vörösfenyő olyan ritka, hogy nincs székely közismert neve. 
A tölgyfélékkel is gond van. 
A tölgy (Quercus robur) a csíki székely szerint cserefa. Ez 

Csíkban alig van, talán Alcsíkon. 
A cser(Qu. cerris) cse>fa. Ez csak tűzifának j ó ! 
Benedek Elek életrajzi regényében cserfát említ, de mert Erdővi

déken a tölgy gyakori, úgy látom, a tölgyet je löl i a cserfával, de nem 
cseréfát mond, hanem csak cserfát. 

Benedek Elek szülőföldjén Erdő'vidéken a hársfa is gyakori fafaj. 
Egy ősrégi elnevezése is fennmaradt a hársnak, az egyik település 
nevében. Száldobos a táj, melyen a hárs, a száldob ismert, vagyis a 
hárs-as. A hárs másik neve is ismert: zádog. 

Az eltőzegesedett vulkánkráter t Lucsosnak nevezik, ahol az erde
ifenyő mellett a jégkorszakból megmarad t törpe nyír (Betula nana) 
növényi ri tkaság; a rovarevő harmatfű, a Vaccinium mirtilus és 
Vaccinium vitis idea található. Ezt a két növényfajtát a székelyek 
sajátos elnevezése után érdemes említeni. A fekete áfonya és a vörös 
áfonya ízletes termése haszonszerzési forrás is volt. 

A kokojza e lnevezés a fekete áfonya székely neve. Rokonhang
zású a román coacáse névvel . 

Az áfonya alatt értik a piros kokojzát. 
A Lucsos vizenyős, lapos területével ellentétben a más ik eltőze

gesedett vulkánkráter a Mohos. A Csornád tömbje egyik kráterén, a 
Szent Anna- tó mellett alakult zsombékos, mohapárnákkal fedett, 
sekély vízfelületű, kihalt kráter gyűrűjében. Élővilága eltér a Lucsos-
ra je l lemzőtől . 

Hogy a kokojzát összegyűjthessék, s haza is vihessék, széles 
körben ismert volt a kászú készítése. A kivágásra jelöl t lucfenyő 
(erdei fenyő!) kérgét egy darabban lefejtették, s a lapot összehajtva, 
edényt nyertek. Az időben, amikor a házépítést is a közös erdőből 
nyert boronából húzták fel, a szarufának alkalmas fenyőtörzseket a 
lábon álló alkalmas egyedek kéreg tele nítés év el készítették elő. A 
csupasz törzs felülete így gyantásodás folytán tartóssá vált a szabad 
levegőn. Tehát az időben a kászú készí tésével nem okoztak kárt. 
N e m úgy mint ma , amikor az á l lomány fáit nyúzzák meg a kászú 
miatt. Ma szigorúan tilos kászút készíteni , hacsak nem a már ledön
tött törzsről nyerik a kérget. 

A fadöntéshez m a is a feszit használják. A hajk készítése motor
fűrésszel gyorsabb, így lassan a feszi csak hasogatásralesz a lkalmas. 

A harcsafürész, vagyis a keresztvágó fűrész volt alkalmas a rönk 
darabolására. A vasfúvókban nyert vascipót a vasverő műhelyben 
dolgozták fel, s készítettek fűrész lapotés feszit, melyetra jzdíszí tés
sel cifráztak. Az Olt mellett a Vasfúvó-dombon feltárták a régi 
ércfeldolgozót; itt vasverő is működöt t . Cs íkmadarason hasonlóképp 
létezett hámor, s innen látták el a Madaras-patakán épült, egymástól 
kőhajításnyira szorgoskodó deszkametsző vízimalmokat , fűrészlap
pal . A deszkát és fosznideszkát (palló) kóboros szekereken vitték be 
Barassóba (Brassóba). Andori (Aladics) Zoltán erdőmérnök, fotó
művész őrzi felvételén a márk iha l t , de m é g a harmincas évek során 
élő mesterség képét. Madaras nemcsak arról volt híres, hogy még a 
pap is fazekas, hanem a deszkás szekereseiről is. 

Ha az erdőjáró elfáradt csámborgása közben, nem heveredett le 
öreg fenyő árnyékába, mQiiViCsereklyébéx se lymes felülete hívogató, 
a fenyőtű szúrós, és mint a kul lancs ráragad az emberre . így inkább 
a borvizes faköpű közelében keresett zöldgyepes, árnyas helyet. Ma 
betongyűrű helyettesíti a fenyőtörzsből készül t forrás foglalást, a 
faköpűt. 

Máig is azon töprengek, vajon gyermekkoromban hallottam-e a 
csalogány csat togását? Csíkban szület tem, ott nőt tem fel, de félig 
tudatosan a csalogány után hallgatóztam. Inkább az érzelgős műda-
lokból és német versfordításokból érzékel tem a csalogány énekes 
remekléseit , mint a gyakorlatban is m ó d o m b a n lett volna felfognom 
hatását. Itt Baranyában lett világos előttem, hogy a csalogány való
ban olyan, min t a hasonlat Dérynével : a nemzet csalogánya, az 
erdők csalogányának ember i mása, utolérhetetlen művésze . Úgy 
érzem, Csíkban nem is i smerhet tem m e g a csalogányt, mer t nincs 
lomberdő. S igen zord az éghajlat, s kevés a kukac. De van fenyőrigó, 
lipinka madár (barázdabil legető), fajdkakas (havasi páva), amelyért 
messze földről csődülnek a havasokra a puskások. 

S egy csíki havasi vadról is néhány szót: a vadmacskáról. 
Előtte azonban é rdemes szót ejteni arról is, hogy a vadmacska 

volt a mérnöki oklevelem románra honosí tásának vizsgatétele vad
gazdaságból Bukares tben, akkor, a m i k o r a m á s o d i k világháború után 
hazatelepedtünk volna Csíkba. Ha visszavesznek régi szolgálati 
helyemre Besztercére. 

Negyvenfokos hidegben utaztam Bukarestbe, hogy vizsgát te
gyek román nyelven is. Mer thogy a tudósok - tudott dolog - igen 
gyanakvó emberek. így történt, hogy mikor Észak-Erdélyt az anya
országhoz csatolták, a soproni professzorok úgy látták, amit Buka
restben tanítottak, az nem ér fel azzal, amit a soproniak tanítanak, 
ezért számomra elrendelték, hogy a Bukarestben e lmaradt hat vizs
gám és az á l lamvizsgám helyett 16 vizsgát, hat tantárgy lehallgatását 
és két ál lamvizsgát vagyok köteles letenni, hogy magyar oklevelet 
nyerhessek. A 16 vizsgából há rom érettségi tárgy volt. N e m csoda, 
hogy a várható fél év helyett másfél év lett, amire az erdőmérnöki 
oklevelet megszerez tem. így lett az anyaország számomra „mostoha 
anyaország". Közben fo ly t amásod ik világháború. Utász zsávolyban 
és pontonhíddal a vál lamon tanul tam és vizsgáztam Sopronban. 
Illetve feküdtem 40 fokos lázzal Esz tergomban a városi kórházban 
három hétig, élet és halál közt . Megúsz t am élve. Mint ahogyan a 
bukaresti honosítási vizsgát. Ezen a vizsgán a volt bukarest i profesz-
szoraim olyan meleg szívvel fogadtak, min tha gyermekük lettem 
volna. A vadgazdaságból dr. Nedici, aki Károly román királynak volt 
a vadászmestere, megkérdez te mely ik vidékről vagyok. Megtudta, 
hogy Csíkból; kérdése a vadmacska volt. Jól megértet tük egymást , 
s ö röm volt a vizsga. Honosí tot t román diplomával a román minisz
térium átdobott a havasokon Moldvába a románok közé . Se felesé
gem, se j ó a n y á m nem tudtak románul . így történt, hogy fordítottunk 
szekerünk rúdján, s visszajöttünk Zalaegerszegre, ahol mos t már két 
oklevél árnyékában művelhe t tem az erdőismeretet . 



A TERMESZÉT 
KALENDÁRIUMA I NOVEMBER 

őszutó ] 
Régi kalendáriumokban találkozhatunk a november régies neve

ivel is. így hajdan nevezték Szent András havának vagy őszutónak. 
Az egykori kalendár iumok november hónapról is jegyeztek fel 

érdekes időjárásokat. így i.e. 280 novemberében a gallok a görögor
szági Delfi városát akarták elfoglalni és felprédálni, amit egy nagy 
erejű hóvihar megakadályozot t . I.sz. 974 . november 1 -én kezdődött 
az az igen kemény tél, amely egész Európát alaposan próbára tette. 
1099 novemberében Hollandiában és Angliában pusztítottak heves 
viharok, amelyek óriási áradásokat okoztak. A krónikák szerint 
mintegy 100 000 ember vesztette életét. A szokatlan időjárásokat 
feljegyző krónikákból érdemes megemlí teni , hogy 1690-ben Bras
sóban egy erős szélvihar félig lerombolta a János templomot. 1854. 
november 14-én a kr ími háborúban egy hatalmas erejű szélvihar 
semmisítette meg az egyesült angol-francia hajóhadakat. 

Ez a hónap már átmenetet képez a tél felé. A hajnali ködök 
gyakoriak, olykor egész nap is megmaradhat . Előfordul, hogy reg
gelre jéghár tya feszül az út ment i tócsákon, máskor dér lepi be a táj at. 

November legelső je les napja í- je. Mindszentek napja,míg 2-a 
világszerte a halottakról való megemlékezés dátuma. A mai Mind
szentek római eredetét igazolja, hogy sok helyen nem is egyetlen 
napot, hanem hetet ünnepelnek. „Az elmúlás, a halál gondolata 
különben jó l beleillik a természet nyújtotta keretbe, az ősz, a pihenni 
térő növény- és állatvilág hangulatába." - írja Kalendáriumában 
Xántus János. November 1  l -e , Márton napjához igen sok parasztre
gula kötődik. „Márton olykor fehér lovon j á r " - amely szerint 
november közepén már várható az e lső havazás. 

Bár októberben legszínesebb az erdő, ám a ködfátyolos novem
beri erdők is csodaszépek, és ez a színorgia már a természet évente 
ismétlődő haldoklását je lent i . Ősszel az évelő növények levelei 
kezdenek feleslegessé válni, amelyekből igyekeznek minden hasz
nosítható tápanyagot visszavonni száraikba, ahol elraktározzák. El
sősorban a nehezebben pótolható anyagokra van szüksége, mint a 
nitrogén és a foszfor. A nitrogén a zöld színt adó klorofillhoz kötődik, 
ezért együtt is bomlanak el. A levél ekkor veszíti el zöld színét, ekkor 
tűnnek elő a levél más festékanyagai, min t a narancssárga karotin és 
az aranysárga xantofill. Az elszíneződés a levelek széltől befelé vagy 
a levélerektől indulva kifelé halad. Megfigyelték, hogy előbb színe
ződnek el az alsó, idősebb levelek. „Peregnek a hulló levelek, szövik 
a nyár halotti leplét" - fogalmaz költőien Xántus János. 

Novemberre az igazi gombaszezonnak már vége, bár még ezek
ben a hetekben is gyűjthetők gombák. Különösen a hónap első 
felében szedhetünk még fenyőtinórut, gyapjas t intagombát, meze i 
szegfűgombát, rizikét. A leggyakoribb és legismertebb fajok a pe
re szkefé lékhez tartoznak. A legtöbb pereszkefaj húsa vaskos, ám a 
késő ősszel termőké vékonyabb. Egyik legismertebb a kitűnő, fűsze
res ízű lila tölcsérpereszke. Emellett tölgyesekben és nyárasokban is 
tömeges lehet a sárgulópereszke . Apró pikkelykékkel borí tot tkalap-
jának a széle, valamint fehér lemezei sárgán foltosak.Fehér húsú, 
nyersen lisztszagú, de megfőzve ízletes gomba. Fenyvesekben az 
e lőző fajhoz hasonló fenyőpereszke gyűjthető. Kevéssé ismert, ám 
kellemes illatú, ehető faj a fagyálló cs igagomba, amely fenyvesek
ben, fenyővel elegyes lomberdőkben terem. 

A hónap első napjaiban m é g elvétve találhatunk virágzó növé
nyeket, így néhány tő csillagos őszirózsát is. Ebben az időszakban a 

Dél-Dunántúl erdeinek aljnövényzetében üde 
színfoltként tűnnek szemünk elé a lónyelvű és 
a szúrós csodabogyók viszonylag nagy, korall-
piros termései. 

Gyomtársu lásokban , par lagokon gyakori 
növény a H É J A K Ú T M Á C S O N Y A (1. áb
ra). Erőteljes, 1 m-nél is magasabbra növő faj, 
amelynek hengeres fészekvirágzata ekkor már 

elszáradva tűnik elő, ám még így is igen deko
ratív. Sziklagyepek védett növényritkasága a 
S Z Á R T A L A N B Á B A K A L Á C S (2. ábra). 
Feltűnően nagy, földön heverő virágai már ré
gen elszáradtak, de így is a gyepek ékei marad
tak. 

Az állatvilág túlnyomó részénél november 
már téli hónapnak számít. 

A rovarvilág nagy része pete, lárva, báb, esetleg kifejlett állapot
ban várja az első enyhe tavaszi napokat. A rovarok egy része a tél 
elől délre vándorol. így tesznek a bogáncslepkék és a gamma-ba
golylepkék is. Ez utóbbinak második nemzedéke szeptember-októ
ber hónapokban látható, de gyakran találkozhatunk novemberben is 
dél felé vándorló példányokkal . 

Ebben a hónapban m é g néhány lepkefaj megfigyelhető, így az 
Őszi p iheszövő is. Á m a késő ősz legjellegzetesebb fajai atél iaraszo-
lók. 

Néhány halfajunk, így a törpe maréna csak november közepén 
kezd ikrázni. Ezt az észak-európai elterjedésű fajt az 50-es években 
próbálták hazánkban meghonosí tani a Balatonban és néhány más 
helyen. Hazai telepítése nem sikerült, ám elvétve felbukkanhat. 
Ebben az időszakban javában tart a sebes pisztráng ívása is. A hazai 
angolnák fő elvándorlási ideje őszre esik. Jelentősebb mozgásukat 
november közepéig észlelhetjük. 

Míg a halak többsége a téli hónapokban 
nyugalmi állapotban van, addig egyes fajok, 
mint a C S U K A (3. ábra) az egész tél folyamán 
aktívak maradnak. 

Kétéltűink döntő többsége már az előző 
hónap folyamán telelőhelyeire húzódott. Á m 
ha kellően enyhe az időjárás, még november
ben, sőt olykor decemberben is láthatunk bé
kákat. A hónap elején még megfigyelhetjük az 

október végén téli álomra vonuló foltos szalamandrákat is. 
Hüllőink a kétél tűekhez hasonlóan már októberben megkezdik 

téli álmukat. Kígyóink közül leginkább a vízisikló tart ki november 
elejéig. 

Az őszi hideg szelek novemberre már rég 
elűzték a madárvilág nótás népét. Október vé
gére a madárvonulás nagyrészt befejeződött. 
November első felére már csak néhány madár
faj marad. Ekkor vonul el a nyílfarkú réce, a 
nyári lúd, valamint a legszebb hangú meze i 
énekes, a M E Z E I P A C S I R T A (4. ábra). Ez 
idő tájt vonul el féltett madárr i tkaságunk, a 
kerecsensólyom is. 

Novemberre valamennyi téli madárvendégünk megérkezik. Kü
lönösen utak menti vezetékeken ülve tűnhet a szemünk elé egy-egy 
nagy őrgébics. A szürke-fekete mintázatú madár igen hasonlít a 
kisőrgébicshez, ám hazánkban sohasem fordulnak e lő egyszerre. 

Az alföldi szikes legelőkön, főleg a Hortobágyon jelennek meg 
az északról é rkező hósármányok és sarkantyús sármányok, melyek 
megfigyelése igazi madarászélményt jelent. 

Novemberben húzódik téli szállására a ritka nagy patkósorrú 
denevér. Párzási ideje ősszel megkezdődik, majd a téli álom szüne
teiben is tart. A m a petesejtek csak tavasszal termékeny ülnek meg. 
Ebben az időszakban szaporodhatnak egyéb kisemlőseink is, így a 
cickányok, egerek, pockok. 

A hónap vége felé a lombjukat veszített fák, a kietlen, kopár 
mezők, a rövid, hűvös nappalok és az egyre hidegebb időjárás már 
jelzik az igazán a decemberrel é rkező tél közeledtét. 

Szöveg és kép: Andrási Pál 


