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Egyesületünk évzáró küldöttközgyûlését ünnepivé emelte a
Wagner Károly emlékév megnyitója, melyre Alkotmány utcai
(volt) székházunk Erdésztermében került sor, melyen Dr. Pet-
hõ József, Egyesületünk elnöke – az emlékév kezdeményezõje
– betegsége miatt nem tudott részt venni. Az ünnepséget Zété-
nyi Zoltán vezette le, aki köszöntötte a megjelenteket. A Fanfá-
rok Vadászkürt Együttes elõadása után Balla Gergely, a Nemze-
ti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke megnyi-
tó beszédében reményét fejezte ki, hogy „elorzott” épületünk-
ben egy-két helyiséget majd rendelkezésünkre tudnak bocsáta-
ni. Dr. Oroszi Sándor elõadását – távollétében – Pápai Gábor,
az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje olvasta fel (lásd vezércikk),
aminek ma is érvényes legfontosabb gondolata: 

„Vannak emberek, akiket a gondviselés kiszemel, hogy az
emberiség fejlõdésének irányt adjanak, egy nemzetet vagy
más testületet a hatalmuk által a bukástól megmentsenek,
vagy annak felvirágozását lényegesen elõmozdítsák, vagy
pedig valamely szak kifejlõdése történetében korszakot alko-
tó haladást idézzenek elõ: ilyen providentiális ember volt
Wagner Károly.”

Majd Kertész József Kazinczy Ferenc nyelvújításról szóló írá-
saiból idézett, felelevenítve a kor nagyjainak szellemiségét:

„Honn ûlsz, szántasz és vetsz, kazlakat állítasz,
Ugart törsz, árkot nyitsz, mocsárt s tót szárítasz,

Nemesíted almád’, sajtólod szõlõdet,
Ménes gulyák, nyájak lepik el mezõdet;
S azért örülsz a nagy birtok’ nagy hasznának,
Hogy a sokból sokat adhass a hazának.”
Ezután az emlékülés résztvevõi átvonultak az FVM oszlop-

csarnokába, ahol a fanfárok hangja után ismét Kertész József
olvasta fel Fekete Lajos Wagner Károlyra emlékezõ írását.

„Vezetni és gyámolítani fogja ez a magyar erdészetet, to-
vábbra sugallani és erõsíteni fogja annak harczosait, munká-
sait ezután is mindig, a míg önzetlenül és igaz szeretettel szol-
gálandják annak ügyét, és ne felejtsük el kedves szaktársak,
hogy teljes egyetértés csak akkor lesz, és közös munkálkodá-
sunk sikert csak úgy arathat, ha nem tulajdonítjuk saját sze-
mélyiségünknek a szépet és nagyot, a mit csak Isten sugalla-
ta és segedelme által voltunk képesek elérni. Boldog az, a ki
ennek a sugallatnak enged, ellenben jaj annak, a tisztán ön-
zésbõl és dicsvágyból segít elõ valamely, még oly népszerû
ügyet is. Kövessük e tekintetben az önzetlen és tiszta jellemû,
szerény Wagner Károlyt.”

Végül dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ Sirman Ferenc szak-
államtitkár köszöntõjét tolmácsolta, majd Ormos Balázs fõtit-
kár megemlékezésében méltatta a z Egyesület Wagner Károly
eszmeiségéhez méltó tevékenységét.

Az ünnepség az Erdész Himnusszal zárult.

A Wagner Károly emlékév nyitóünnepsége

Fotó: Greguss László Géza
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A harmadik oldal

B ármikor, ha szakmánk meghatározó egyéniségei
életének évfordulóihoz érkezünk, az elvárt tiszte-
letadás mellett igényünk van arra, hogy erkölcsi-

és szakmai nagyságukból erõt merítsünk úttévesztéseink
rendezésére. Ez a nemes elv vezérelt a felejthetetlen sel-
mecbányai vándorgyûlésen is,a mikor Wagner Károly ki-
emelkedõ alakját a figyelem középpontjába emelve, 2010-
re a Wagner Emlékévre tettem javaslatot. Nemcsak születé-
sének (1831. október 8.) jövõ évi 180 éves és halálának
(1879. december 21.) 2009. évi 130 éves évfordulója kész-
tetett erre az elhatározásra, hanem a mának szóló önzet-
len hazafisága és szakmaszeretete is. A reformkor nagy
magyarjainak sorában következetesen folytatott munkája
történelmileg tartósnak bizonyult. Illés Nándor, kortársa
így vall errõl: „A magyar erdészeti irodalom megalkotása,
a selmeczi erdészeti akadémia megmagyarítása és sok-
részben egyesületünknek magyar szellemben történt szer-
vezkedése” voltak halhatatlan érdemei. Szerencsés is volt,
hisz világra eszmélése idején olvashatta Petõfi Sándortól a
világirodalom legszebb sorait, így:

„...Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár,
S még benne virít az egész kikelet...”

Ez alapján is úgy gondolhatta és úgy is gondolta, hogy
a világ egyik legszebb, legplasztikusabb és legidõtállóbb
nyelvén, magyarul kell – a német nyelv helyett – a magyar
erdészetben is megszólalni. Fiatal akadémiai tanárként
elõbb az ifjú magyar hallgatókat mozgósította, majd a tet-
tek mezejére lépve, indulásként az erdészeti terminológia
elkészítésén szorgoskodott, hogy ennek segítségével megte-
remtõdjék a magyar erdészeti szakirodalom alapja, az Er-
dészeti Lapok kiadásával pedig kiteljesedjék mindezek
gyakorlata. Az egyesületet magyarrá átszervezve – harcos-
társaival – kiemelte a magyar erdészetet a birodalmi érde-
kek hálójából. 

Wagner Károly ma is köztünk él, ma is korszerû. Szel-
lemisége napjainkig töretlenül hat. Az általa elindított
magyar erdészeti szaknyelv parázsló szikrája egyre erõtel-
jesebb lánggal égve szaklapunk folyamatos megjelenésé-
hez, napjainkra a világhálóra való felkerüléséhez vezetett.
Erdészeti oktatásunk, kutatásunk és gyakorlatunk egyre
gazdagabb szakirodalma szakmánk szellemi erejévé vált.
Államiságunk millenniuma alkalmával anyanyelvünk
tiszteletére egyesületünk által megjelentetett „A mi nyel-
vünk” címû könyv méltó tisztelgés volt emléke elõtt is. 

Az élet ajándékának tekintem, hogy a reá való emléke-
zést – identitásunkat is erõsítve – Selmecbányáról újra in-
díthattam. Akkor leszünk továbbra is méltók hozzá, ha
életmûve minta marad számunkra. Korrektségünk igazi
mércéje pedig az lesz, ha 2010 végén, az Emlékév ünne-
pi zárásán egyesületünk Almanachját tagságunk kezébe
adjuk.

Dr. Pethõ József
elnök
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Az 1830-ban Máramarosban született
Wagner a selmeci bányászati és erdé-
szeti akadémiát (mert mindkét tanfolya-
mot hallgatta) 1855-ben végezte el, és a
következõ évben, Pozsonyban erdésze-
ti államvizsgát tett. 

Kapcsolata a korabeli erdészeti
egyesülettel, az Ungarischer Forstve-
rein-nel 1857-58-ban kezdõdött, amikor
az egylet közlönyében, a Mitteilungen
des Ungarischen Forstverein-ben, mint
új tagot sorolják fel („Vagner Carl, k.k.
Forstcandidat in Neuschol” – 1858. I. fü-
zet). Wagner tagsága azonban nem volt
folyamatos, mert 1863-ban kilépett. A
következõ évben, mint az Erdészeti La-
pok tulajdonosa, kiadója és szerkesztõ-
je – és nem utolsósorban, mint selmeci
segédtanár – ismét új tagként szerepel
(Erdészeti Lapok 1864. III. füzet).

1858 és 64 között azonban nemcsak
Wagner Károly, hanem az Ungarischer
Forstverein (amely szervezet egyre in-
kább „Magyar Erdész-egylet”-nek
kezdte magát nevezni) helyzetében is
jelentõs változások következtek be.

Wagner elsõ egyesületi megbízatása
1860-ban kelt. Az erdészegylet a termi-
nológiai munkára – értsd: a magyar er-
dészeti szaknyelv létrehozására – 1860
decemberében egy bizottságot nevezett
ki, amelyben Wagner (Divald Adolf
mellett) helyet kapott. Azaz az egyesü-
leti munkája már akkor a magyar erdé-
szeti szaknyelv megteremtéséhez kap-
csolódott. A következõ évben, az egylet
oravicai közgyûlésén – távollétében –
pedig funkcióba emelték; bevették az
Ungarischer Forstverein intézõközegé-
be, a választmányba.

A Divald és Wagner által 1862-ben
elindított Erdészeti Lapok az egyelet és
Wagner viszonyát egyelõre nem érintette.
Igaz, már az induláskor támadtak nehéz-
ségek (kötelespéldány-leadás elmaradá-
sa, lefoglalt számok stb.), amit látva az
egylet 1862 májusában ajánlotta: Wagner
a kiadás jogát az Ungarischer Forstverein-
nek adja át. Wagner azonban pontosan
ezt nem akarta, mivel az egylettõl függet-
len szakmai orgánum fenntartása az ad-
dig botladozó magyarosítási törekvések

legfõbb bázisa le-
hetett. Következés-
képpen az átadá-
sért olyan súlyos –
részleteiben egyéb-
ként nem ismert –
feltételeket támasz-
tott, amit az erdész-
egylet nem tudott
vállalni. A lap meg-
szerzésérõl azon-
ban nem mondott
le, de módszert vál-
toztatott. Mivel
Wagner akadémiai
segédtanár, így álla-
mi alkalmazott volt,
rá a bécsi intézõ kö-
rök megmozgatásá-
val próbáltak nyo-
mást gyakorolni.
Ennek ellenére a
füzetek 1863-ban
ismét rendszeresen
megjelentek, mi-
közben az egyez-
kedés Wagner és az
egylet között to-
vább folyt.

Wagner ekkor –
talán taktikai meg-

fontolásokból – még az egyletbõl is ki-
lépett. Közben az újonnan megfogal-
mazott, teljesíthetetlen kéréseket a „fõ-
munkatárs” Divaldra hivatkozva adta
elõ. Azt nem tudjuk, hogy miért: talán a
kettejük között keletkezett ellentétek
miatt-e, vagy egyszerûen arról volt szó,
hogy Divald ekkor már magánurada-
lomban szolgált, így az esetleges állami
retorziókra kevésbé volt érzékeny?

A Magyar Erdész-egylet 1863-ban új,
magyar nyelvû alapszabályt szerkesztett,
amelyben külön kitért a magyar nyelvû
szakirodalom pártolására. Az egylet ve-
zetõsége – most már alapszabályából kö-
vetkezõen is – újult erõvel igyekezett az
Erdészeti Lapokat megszerezni. Ennek
érdekében novemberben elfogadta
Wagner és Divald feltételét, amely szerint
a lap elõfizetési díjával továbbra is a két
alapító rendelkezik, viszont az Ungari-
scher Forstverein kezességet vállal arra
nézve, hogy átadás esetén az Erdészeti
Lapokat továbbra is megjelenteti. Ebbõl
kitûnik, hogy Wagnerék féltek; ha a ma-
gyar nyelvû lapot átadják, akkor azt az
egylet egyszerûen megszünteti.

A következõ év is alkudozásokkal telt
el. Az erdész-egylet újabb ajánlatot szer-
kesztett. Pozsonyban „erdõszeti tanodát”
létesítenek, mellette a jól jövedelmezõ
városi erdõmesteri állás is betölthetõ, sõt
az egyesület titkári állása is (amely az
egyleti közlemények szerkesztésével van
összekötve) egyetlen emberre, Wagner
Károlyra vár. Wagner azonban ezen,
minden korábbinál csábítóbb ajánlatnak
is ellenállt. Õ megmarad Selmecen és az
Erdészeti Lapok mellett.

Csakhogy az erõviszonyokat nem jól
mérte fel. Arra nem számított, hogy 1864
nyarán selmeci tanári állásától megfoszt-
ják, és Nagybányára küldik erdõrendezõ-
nek. Az új állomáshely elfoglalását októ-
berig elhúzta, miközben szeptemberben

Wagner Károly és az
erdészeti egyesület(ek)

Wagner Károly síremléke a Farkasréti temetôben
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lezajlott az egyesület selmeci közgyûlése.
Ezen, a magyar ügy szempontjából fele-
más gyûlésen Wagner – érthetõen, hi-
szen már nem lehetett házigazda – kevés
aktivitást mutatott. (Bár a tagsági viszo-
nyát – miként láttuk – helyreállította.) Az
erdészetet az a Schwarz Frigyes Ignác
képviselte (egyébként Wagner volt sel-
meci fõnöke), aki a magyar nyelvû okta-
tás, sõt a magyarok ellen volt, míg az
akadémián a kohászat-kémia tanszékve-
zetõje, Ignaz Curter. Õ üdvözlésében ér-
dekes módon azt fejtegette, hogy bár az
erdészeti tudomány német, de ha nincse-
nek magyarok, akik a németeket kelet
felõl évszázadokig védték, akkor nem
lenne német tudomány sem.

A közgyûlés hangulatának ezen fele-
mássága õsszel kíméletlenségbe csapott
át. Wagner a vonatkozó sajtópátens sze-
rint Nagybányáról nemcsak nem szer-
keszthette, hanem nem is adhatta ki a la-
pot, mivel a kiadónak – ami a nyomda
helye is volt – a kiadás helyén kellett lak-
nia. Így Wagner kénytelen volt az Unga-
rischer Forstverein sokadik ajánlatát el-
fogadni, s a kiadást – szerkesztõségének
fenntartása mellett – az egyletnek átadni.
Az Erdészeti Lapok tehát 1865-ben már a
Magyar Erdész-egylet kiadásában, Po-
zsonyban jelentek meg.

Wagner azonban ezzel a helyzettel
nem volt elégedett. 1865 júniusában az
Ungarischer Forstverein-nel kötött szer-
zõdést felmondta és a gazdászokhoz kö-
zeledett. A folyóirat 1866-ban „Erdészeti
és Gazdászati Lapok, a Magyar Erdész-
Egylet Közlönye. Szerkeszti és kiadja
Sporzan Pál a budai kir. mûegyetemnél a
mezei, s erdei gazdászat r.ny. tanára. Fõ-
munkatárs: Divald Adolf, laptulajdonos:
Wagner Károly. Pest, Kocsi Sándor nyom-
dája” felirattal jelent meg. Azaz a pozso-
nyi erdészegylettõl helyileg elszakadt (a
„közlöny”-ért, azaz az egyleti tudositáso-
kért külön fizetni kellett), sõt az év végén
szellemileg is. Ez alatt értsd: 1866. decem-
ber 9-én alapszabály-módosítással meg-
alakult az Országos Erdészeti Egyesület.
Wagner – mint korábbi választmányi tag
– ezen az átalakuláson jelen volt, sõt a
rendkívüli közgyûlés az OEE második
alelnökévé választotta. Az alelnöki pozí-
ció, amely 1876-tól elsõ alelnökivé vált,
az elnök általános helyettesítését jelentet-
te, s az alapszabály 50.§-a szerint az egyik
alelnöknek erdész végzettségûnek kellett
lenni. Wagner az említett alelnöki funkci-
ót haláláig betöltötte.

Visszatérve az Erdészeti Lapok  és az
OEE viszonyára, 1867-re kell utalnunk,
amikor a szeptemberi számtól az Erdé-
szeti és Gazdászati Lapok az Országos Er-

dészeti Egyesület közlönyeként jelent
meg – de Wagner továbbra is laptulajdo-
nos maradt (késõbb Divald is hasonló cí-
men volt feltüntetve). A szerkesztés –
Wagnerral együtt – 1868-ban ismét Sel-
mecre került, majd 1872 végén Wagner és
Divald a tulajdonjogot (pénzért) átadta az
OEE-nek. Wagner Károly ezzel tehát be-
fejezte a magyar nyelvû irodalom legfon-
tosabb orgánuma feletti bábáskodását, s
az irodalom pártfogása átkerült az Orszá-
gos Erdészeti Egyesülethez.

Az egyesület(ek) és Wagner viszo-
nyát illetõen még hadd utaljunk a kö-
vetkezõkre.

Az egyik mindjárt az: a kortársak, így
Wagner is ragaszkodott az OEE 1866. de-
cember 9-ei alakulásához, hiszen látható,
a jogelõd Ungari-
scher Forstverein
éppen elég szo-
morúságot, bánatot
szerzett neki. Ezt
azért kell hangsú-
lyoznunk, mert
amikor napjaink-
ban ismét felmerül
az egyesület alapí-
tásának kérdése, el
kell ugyan fogad-
nunk 1851-et, de
nem mondhatunk
le 1866-ról sem. Hi-
szen ha ezt ten-
nénk, az alapító
atyák – sokszor eg-
zisztenciájukat is
veszélyeztetõ – har-
cát, akaratát ven-
nénk semmibe.

A másik. Az Or-
szágos Magyar Gaz-
dasági Egyesület
(OMGE) 1842-ben
létrejött erdészeti
szekciója, ha jogilag nem is, de szakmai-
lag Wagnerék törekvésében fontos, sok-
szor az erdészegyletnél fontosabb partner
volt. (Itt utalunk az erdõtörvény elõkészí-
tésére, illetve magyar nyelvû erdészeti
tankönyv kiadására.) Szövetségük az Er-
dészeti (és Gazdászati) Lapok megmara-
dását a legnehezebb idõkben is segítette.

A harmadik. Wagner Károly egyesüle-
ti tevékenysége az elõbb említett OMGE-
re is kiterjedt, aminek évekig – Divalddal
együtt – tagja volt, sõt élete utolsó tanul-
mányát is ennek az egyesületnek készí-
tette. Ugyanakkor Wagner egyéni tagként
(mert az OEE jogi tag volt) 1867-ben be-
lépett az Osztrák (Birodalmi) Erdészeti
Egyesületbe. Azaz: az osztrák-német
egyesületi élettõl sem zárkózott el.

A negyedik. Wagner OEE-beli szerep-
lése 1871 után, minisztériumi szolgálata
idején, elsõsorban az erdõtörvény elõké-
szítésére, a sokoldalú egyeztetésekre kor-
látozódott. Az egyesület tényleges vezeté-
se az egyik legtehetségesebb selmeci ta-
nítványa, Bedõ Albert kezében volt, aki az
Erdészeti Lapok szerkesztését is átvette.

Az ötödik. Wagner 1879. december
21-ei halála munkatársait, egyesületi
tagtársait emlékének sokirányú ápolá-
sára késztette. Így már 1880 januárjában
létrehozták a Wagner Károly alapít-
ványt, amelynek „évenkénti kamataiból
oly erdõtisztek segélyre szorult özve-
gyeinek vagy árváinak, kiknek férjük
vagy atyjuk az elsõ lépéstõl kezdve ál-
landóan és 5 éven át az Országos Erdé-

szeti Egyesület tagja volt, évenként se-
gély adassék.” Selmecen Wagnernak
két helyen is emléket állítottak, majd
pedig Sopronban és Budapesten.

Végül: Wagner Károly megérte célkitû-
zései megvalósulását. Azt, amit a másik
legtehetségesebb selmeci tanítványa, Fe-
kete Lajos így fogalmazott meg: „Vannak
emberek, a kiket a gondviselés kiszemel,
hogy az emberiség fejlõdésének irányt ad-
janak, egy nemzetet vagy más testületet
szellemi hatalmuk által a bukástól meg-
mentsenek vagy annak felvirágozását
lényegesen elõmozdítsák, vagy pedig va-
lamely szak kifejlõdése történetében kor-
szakot alkotó haladást idézzenek elõ: Ilyen
providentialis ember volt Wagner Károly.”

Oroszi Sándor

A Wagner Károly Emlékév, 2010 rendezvényei,
eseményei az OEE szervezésében

1. A Wagner Károly Emlékév felvezetése, bemutatása az Országos
Erdészeti Egyesület 2009. évi Ünnepi Évzáró Küldöttközgyûlése
keretében az Egyesület egykori Székházának Erdésztermében,
2009. december 9-én, illetve az azt követõ koszorúzáson a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium árkádjai alatt.

2. Emléktábla-avatás a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárnál,
majd megemlékezés a Farkasréti temetõben, Wagner Károly sír-
jánál 2010. június

3. Megemlékezés Kisiblyén (Felvidék) a magyar erdészeti szak-
nyelv létrejöttérõl 2010. szeptember

4. Wagner Károly-emlékülés és emlékkõ állítás a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Botanikus Kertjében, Sopronban 2010. november 

5. A Wagner Károly Emlékév lezárása az Országos Erdészeti Egye-
sület 2010. évi Ünnepi Évzáró Küldöttközgyûlése keretében
2010. december

6. Év közben Wagner Károlyról szóló leporelló megjelentetése az
Országos Erdészeti Egyesület  sorozatában, illetve Wagner Ká-
roly az Egyesület Könyvtárban fellelhetõ diplomamunkájának le-
fordítása, elõszóval és magyarázó szöveggel ellátott kinyomtatá-
sa, nagy erdész elõdünk írásos és tárgyi emlékeinek felkutatása. 

Országos Erdészeti Egyesület
Wagner Károly Emlékbizottság



Az erdõrészleteket természetességi álla-
potuk szerint hét kategóriába lehet beso-
rolni az új Evt. 7. § (1) a)-f) pontjai alapján.

A természetes állapotokat leginkább
megközelítõ részletek a természetes er-
dõk, ezek az adott termõhelyen a boly-
gatatlan erdõk természetes összetételét,
szerkezetét és dinamikáját mutató er-
dõk. Ezekben az erdõkben a faállo-
mány természetes úton magról – illetve
a természetes körülmények között sarj-
ról is szaporodó õshonos fafajok eseté-
ben emberi beavatkozás nélkül sarjról –
jött létre, és idegenhonos, erdészeti táj-
idegen fafaj csak szálanként fordul elõ
és intenzíven terjedõ fafaj nincs jelen.

Az ezt követõ, alacsonyabb termé-
szetességi kategória a természetszerû
erdõ. Ebbe olyan erdõk kerülnek, ame-
lyek az adott termõhelyen a bolygatat-
lan erdõk természetes összetételéhez,
szerkezetéhez hasonló, természetes
úton létrejött vagy mesterséges úton lét-
rehozott és fenntartott erdõk. Ezekben
az idegenhonos és az erdészeti tájide-
gen fafaj(ok) elegyaránya nem több 20
%-nál, intenzíven terjedõ fafaj pedig
legfeljebb csak szálanként fordul elõ.

A következõ, származék erdõ kate-
góriába olyan erdõket sorolnak, ame-
lyek az emberi beavatkozás hatására fa-
fajösszetételükben, szerkezetükben át-
alakítottak vagy átalakultak. Azonban
ezek meghatározóan az adott termõ-
helynek megfelelõ természetes erdõ tár-
sulásalkotó õshonos fafajaiból álló, de a
természetes társulás egyes fafajait, illetve
a természetes szerkezet elemeinek nagy
részét nélkülözõ, mag vagy sarj eredetû
erdõk. Idetartoznak az olyan erdõk, me-
lyekben az idegenhonos és az erdészeti
tájidegen fafajok elegyaránya 20-50 %
közötti, az intenzíven terjedõ fafajok
elegyaránya 20 % alatt van.

Átmeneti erdõk közé kerülnek az
olyan erdõrészletek, melyek az emberi be-
avatkozás hatására fafajösszetételükben,
szerkezetükben erõsen átalakítottak
vagy átalakultak. Ezek közé csak kisebb
részben az adott termõhelynek megfele-
lõ természetes erdõtársulást alkotó õsho-
nos fafajokból álló, a természetes szer-
kezet elemeinek nagy részét nélkülözõ,
mag vagy sarj eredetû erdõk tartoznak,
amelyekben az idegenhonos és az erdé-
szeti tájidegen fafajok elegyaránya 50-70
% közötti. Továbbá minden olyan erdõ,

ahol az intenzíven terjedõ fafajok elegy-
aránya 20-50 % között van.

A kultúrerdõkhöz tartoznak az olyan
erdõk, amelyek elegyarányukat tekint-
ve több mint 70 %-ban idegenhonos,
erdészeti tájidegen, vagy több mint 50
%-ban intenzíven terjedõ fafajokból áll-
nak. Ezeknél az erdõknél az adott ter-
mõhelynek megfelelõ természetes er-
dõtársulást alkotó õshonos fafajai keve-
sebb, mint 30 %-os elegyarányban,
vagy egyáltalán nincsenek jelen.

A természetes állapotok legkevésbé
a faültetvényekben érvényesülnek.
Ezek jellemzõen idegenhonos fafajok-
ból vagy azok mesterséges hibridjeibõl
álló, szabályos hálózatban ültetett, lega-
lább 15 éves vágásfordulóval intenzí-
ven kezelt erdõk.

Az egyes erdészeti tájakon honos fa-
fajok jegyzéke a Vhr. 2. mellékletében
található. Az idegenhonos, valamint in-
tenzíven terjedõ fa- és cserjefajok listá-
ját ugyanezen jogszabály 3. számú mel-
léklete tartalmazza.

Az állami erdõkre vonatkozó szabályok:
Evt. 8. § (2) A gazdasági elsõdleges

rendeltetésû természetes erdõ, termé-
szetszerû erdõ és származék erdõ ter-
mészetességi állapotú, az állam kizáró-
lagos tulajdonában álló, 5 hektárnál na-
gyobb, természetben összefüggõ erdõ a
kincstári vagyon részét képezi és forga-
lomképtelen.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában
álló, gazdasági elsõdleges rendeltetésû,

a) 5 hektárnál nem nagyobb, termé-
szetben összefüggõ, természetes erdõ,
természetszerû erdõ és származék erdõ
természetességi állapotú erdõ,

állami tulajdonból történõ kikerülé-
sére kizárólag azonos vagy magasabb
természetességi állapotú erdõvel törté-
nõ birtokösszevonási célú önkéntes
földcsere vagy csere útján, az optimális
állami birtokszerkezet kialakítása céljá-
ból kerülhet sor.

Evt. 10. § (1) Az egyes erdõtervezé-
si körzetekben a védelmi és közjóléti
rendeltetésû, a 7. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontja szerinti természetességû ál-
lami tulajdonú erdõ területének az e
törvény hatálybalépését követõ

a) elsõ körzeti erdõtervezést követõ-
en legalább egyötöd részén,

b) második körzeti erdõtervezést kö-
vetõen legalább egynegyed részén, 

c) harmadik körzeti erdõtervezést
követõen legalább egyharmad részén,

az erdõterv határozatban foglaltak
szerint, folyamatos erdõborítást biztosí-
tó átalakító, szálaló vagy faanyagterme-
lést nem szolgáló üzemmódokat kell al-
kalmazni.

(2) A védelmi és közjóléti elsõdleges
rendeltetésû, 7. § (1) bekezdés a), b) és
c) pontja szerinti természetességû, álla-
mi tulajdonú erdõben a tarvágás tilos.

(3) Az erdészeti hatóság kivételesen
engedélyezheti a tarvágást a 7. § (1) be-
kezdés a), b) és c) pontja szerinti termé-
szetességû, állami tulajdonú erdõben, ha

a) termõhelyi vagy erdõvédelmi ok-
ból vagy

b) a természetes újulat megõrzése
érdekében

indokolt.

Az erdészeti létesítményekre vonatkozó
szabályok:

Vhr. 8. § (2) Természetes erdõ, ter-
mészetszerû erdõ és származék erdõ
természetességi állapotú erdõben a kö-
zelítõ nyomokat a jogosult erdészeti
szakszemélyzet köteles azok használa-
tával járó erdõgazdálkodási tevékeny-
ség megkezdése elõtt jól látható módon
kijelölni. 

A körzeti erdõterv:
Evt. 34. § (2) A körzeti erdõterv ké-

szítése során
a) az erdõfelújítási feladatok megha-

tározásánál elõnyben kell részesíteni a
természetes és természetszerû erdõk
megõrzését és fenntartását;

Az erdõ és fásítás telepítése:
Evt. 45. § (1) Az erdészeti hatóság

megtagadja vagy feltételekhez köti a
természetes és természetszerû erdõ, va-
lamint a nem erdõ mûvelési ágú védett
területek kétszáz méteres körzetében
az idegenhonos fafajokkal tervezett er-
dõ telepítésére vonatkozó erdõtelepíté-
si-kivitelezési terv jóváhagyását, ha az a
meglévõ erdõ természetességi állapotá-
nak megõrzését, vagy védett természeti
terület fennmaradását veszélyezteti.

Evt. 47. § (2) Az erdészeti hatóság a
fásítás és a szabad rendelkezésû erdõ
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telepítését megtagadja, vagy feltételek-
hez köti, a természetes és természetsze-
rû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési
ágú védett területek kétszáz méteres
körzetében, ha a telepítés a meglévõ er-
dõ természetességi állapotának megõr-
zését, vagy védett természeti terület
fennmaradását veszélyezteti.

Az erdõ, valamint a fásítás felújításának
szabályai:

Evt. 51. § (6) Származék-, természe-
tes és természetszerû erdõvel közvetle-
nül határos erdõben idegenhonos fafa-
jokkal az erdõ mesterséges felújítása
csak akkor végezhetõ, ha az a környe-
zõ erdõk természetességi állapotát nem
rontja, nem veszélyezteti.

Vhr. 30.§ (1) Az erdõfelújítás befeje-
zetté nyilvánításának feltételei a követ-
kezõk:

c) az erdõ természetességi állapota
szempontjából meghatározó idegenho-
nos, illetve intenzíven terjedõ elegyfafajok
– amennyiben azok jelenlétét az erdõterv
erdõsítési elõírása és egyéb rendelkezé-
sek egyébként nem zárják ki – a véghasz-
nálatra került faállományt alapul véve
nem fordulnak elõ nagyobb elegyarány-
ban, kivéve, ha erre maga az erdõterv er-
dõsítési elõírása biztosít lehetõséget.

Vhr. 32. § Fásításból való fakiterme-
lés vagy a fásítás faállományának pusz-
tulása esetén az erdészeti hatóság – az
erdõsítés módjának és az alkalmazható
fafajoknak a meghatározása, valamint
az elõírt állapot elérésére vonatkozó
határidõ megállapítása mellett – elõír-
hatja a fásítás felújítását, ha

a) a kitermelt, vagy kipusztult fásítás
az Evt. 7. § (1) bekezdés szerint – a terü-
leti kiterjedésétõl eltekintve – besorol-
ható a természetes, a természetszerû,
vagy a származék erdõ természetességi
kategóriák egyikébe.

A befejezett erdõsítés felülvizsgálatának
szabályai:

Vhr. 33. § A befejezett erdõsítés fe-
lülvizsgálata során az erdészeti hatóság
azt vizsgálja meg, hogy a befejezett er-
dõsítés teljes, vagy részterületére vonat-
kozóan

b) a befejezett erdõsítés természetes-
ségi állapotának romlása miatt

szükséges-e intézkednie.

Vhr. 34. § (1) A 33. § b) pontja sze-
rinti esetben, amennyiben a befejezett
erdõsítés természetességi állapota erdõ-
nevelési beavatkozással nem állítható

helyre, az erdészeti hatóság elrendeli az
erdõsítés megismétlését.

(2) A 33. § b) pontja szerinti esetben,
amennyiben a befejezett erdõsítés ter-
mészetességi állapota erdõnevelési be-
avatkozással helyreállítható, az erdé-
szeti hatóság elrendeli a szükséges er-
dõnevelési feladatok elvégzését.

Vhr. 44.§ (2) A tisztítás során az er-
dõ rendeltetésének, távlati célállo-
mánytípusának, valamint elvárt termé-
szetességi állapotának megfelelõ faállo-
mány-szerkezet és elegyarányt kell ki-
alakítani. 

A fakitermelés szabályai:
Evt. 73. § (4) Az erdészeti hatóság

természetes és természetszerû, valamint
származék-erdõkben, véghasználat
esetében, termõhelyi, tájképvédelmi,
talajvédelmi és erdõmûvelési okokból
elõírhatja a faállomány élõfakészleté-
nek 5 százalékos mértékéig hagyásfák,
facsoportok visszahagyását.

Evt. 74. § (1) Az erdõterv alapján
tarvágás akkor végezhetõ, ha:

a) sík és dombvidéken gazdasági el-
sõdleges rendeltetésû faültetvényekben
és kultúrerdõkben húsz hektárnál, gaz-
dasági elsõdleges rendeltetésû szárma-
zék és átmeneti erdõkben tíz hektárnál,
egyéb erdõkben öt hektárnál na-
gyobb, egybefüggõ, felújítás alatt álló
vágásterület nem keletkezik.

Erdõnevelés végrehajtására vonatkozó
szabályok:

Vhr. 49. § (2) Az erdõnevelések ke-
retében elvégzett fakitermelések során
– az erdõ késõbbi sikeres felújításának
feltételeit is szem elõtt tartva – töreked-
ni kell az adott termõhelynek valamint
az erdõ természetességi kategóriájának
megfelelõ, elegyes erdõtársulás kialakí-
tására és fenntartására, valamint az ide-
genhonos, illetve intenzíven terjedõ
elegyfafajok visszaszorítására.

Az erdõszerkezet átalakítása:
Evt. 55. § A meglévõ erdõ természe-

tességi állapotán erdõgazdálkodási be-
avatkozással történõ javítás, valamint
sarjeredetû állomány után egy legalább
azonos természetességû, nem sarj ere-
detû állomány létrehozása (erdõszerke-
zet átalakítás)

a) faültetvénybõl, kultúrerdõbõl át-
meneti, származék- vagy természetsze-
rû erdõ,

b) átmeneti erdõbõl származék-
vagy természetszerû erdõ,

c) származékerdõbõl természetszerû
erdõ

létrehozásával történhet.

Az erdõ igénybevétele:
Evt. 81. § (1) Erdõ igénybevétele

esetén az igénybevevõ erdõvédelmi já-
rulékot köteles fizetni.

(2) Az erdõvédelmi járulék mértéke
b) erdõ mezõgazdasági mûvelésbe

vonásáért hektáronként
ba) természetes és természetszerû

természetességi állapotú, valamint vé-
delmi elsõdleges rendeltetésû erdõ ese-
tén az erdõvédelmi járulékalap húsz-
szorosa;

c) erdõ idõleges igénybevételéért
hektáronként és évenként

ca) természetes és természetszerû
természetességi állapotú, valamint vé-
delmi elsõdleges rendeltetésû erdõ ese-
tén az erdõvédelmi járulékalap három-
szorosa;

Evt. 82. § (3) Nem kell erdõvédelmi
járulékot fizetni,

a) amennyiben az erdõ igénybevéte-
lének ellentételezéseként az igénybe-
vevõ:

ab) természetes, természetszerû,
származék-, átmeneti természetességi
állapotú erdõ esetén az igénybe vett er-
dõ területénél másfélszer nagyobb terü-
letû, az igénybe vett erdõvel megegyezõ
vagy attól magasabb természetességi ál-
lapotú erdõ telepítésérõl gondoskodik;

(4) Az erdészeti hatóságnak csereer-
dõsítést kell elõírnia

a) természetes és természetszerû er-
dõ ötezer négyzetméter vagy azt meg-
haladó mértékû igénybevétele esetén.

Az erdõ megosztása:
Evt. 86. § (2) Megosztással csak

olyan erdõ mûvelési ágú földrészlet
vagy alrészlet alakítható ki, amelynek
szélessége átlagosan legalább harminc
méter, és területe a 7. § (1) bekezdés a)-
b) pontja szerinti természetességi álla-
potú erdõ esetében három hektárnál
nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja
erdõ igénybevétele.

Budapest, 2009. november 20.

Összeállította: 
MgSzH Központ Erdészeti 

Igazgatóság

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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A 2009. évi XXXVII. törvény (további-
akban: új Evt.) 7. § (1) alapján az erdõ-
ket a bennük található erdei életkö-
zösség természetességi állapota sze-
rint – aszerint, hogy a természetes fo-
lyamatok és a korábbi erdõgazdálkodás
együttes hatására kialakult, vagy kiala-
kított állapotuk mennyire áll közel a ter-
mõhelynek megfelelõ természetes er-
dõtársuláshoz – el kell különíteni.

Az erdészeti hatóság az erdõk ter-
mészetességi állapotba történõ beso-
rolását az új Evt. által elõírt szempontok
és a 153/2009. számú FVM rendelet (to-
vábbiakban: Vhr.) 65. § (1) alapján az el-
múlt napokban elvégezte. Ez a rendel-
kezés kimondja, hogy az erdészeti ható-
ság a természetességi állapotot elsõ alka-
lommal az Országos Erdõállomány
Adattár (továbbiakban: Adattár) adatai-
nak felhasználásával állapítja meg. 

Az erdõgazdálkodók és a szakirá-
nyítók az illetékes erdészeti hatóság
kirendeltségein tájékozódhatnak az
erdõrészleteik természetességi állapotá-
ra vonatkozó adatokról. Az erdészeti
hatóság által az adattári adatok felhasz-
nálásával megállapított természetessé-
gi állapot felülvizsgálatát a Vhr. 65. §
(3) bekezdése alapján – az erdõtervben
szereplõ faállomány-leírás módosításá-
nak kezdeményezése mellett – 2010.
december 31-ig kérelmezhetik.

A természetesség megállapítására
vonatkozó fontosabb szabályok

Az erdészeti hatóság követve az új Evt.
szövegét az Adattár adatai közül azokat
vette alapul a besorolás folyamán, ame-
lyek leginkább meghatározzák, hogy az
erdõrészlet mennyire közelíti meg a ter-
mészetes állapotokat. Kiemelt jelentõ-

ségû az erdészeti tájhonos, a tájide-
gen, és az intenzíven terjedõ fafajok
terület alapú elegyaránya, a fafajok
eredete és az erdõ elegyessége.

Azon erdõ természetességi állapotát,
amelynek faállománya átmenetileg hi-
ányzik (például üres vágásterület), a
Vhr. 2. § (1) szerint, a véghasználat elõt-
ti, illetve a kipusztult faállomány jellem-
zõi alapján állapítja meg az erdészeti
hatóság. Ennek felülvizsgálatára a sike-
res erdõsítést követõen kerül sor.

Természetes erdõállapotba való be-
sorolás, a kategória kiemelt jelentõsége
miatt, a Vhr. 2. § (2) pontja alapján, csak
az Adattár adatai alapján nem történhet,
azt mindenképpen meg kell elõznie a
helyszíni felülvizsgálatnak. A felülvizs-
gálat elõtt az ilyen erdõrészletek a Vhr.
65. § (2) szerint természetszerû erdõ-
ként lesznek besorolva.

Mivel az új Evt. az elkülönítés szem-
pontjai között több olyan tényezõt is fel-
sorol, amelyek az Adattár adatai alapján
nem vizsgálhatók, vagy túl komplexek

ahhoz, hogy helyszíni vizsgálat nélkül el-
dönthetõk legyenek (például bolygatatlan
szerkezet, dinamika), ezért lehetõség van
arra, hogy a hatóság – helyszíni vizsgálatot
követõen – felülbírálja az Adattár alapján
megadott természetességi állapotot.

Az új Evt. és a Vhr. több szabályozása
is a természetességi állapottól függõen
érvényesül, ezért fontos, hogy ezeket fi-
gyelembe vegyék az erdõgazdálkodás
során. Külön szabályozás van érvény-
ben például állami erdõkre vonatkozó-
an, illetve eltérõ az eljárásrend a külön-
bözõ természetességi állapotoknál erdõ-
telepítés, erdõfelújítás, fakitermelés,
vagy erdõ igénybevétele esetén is.

A természetességi állapottal össze-
függõ jogszabályok megtekinthetõk a
mellékelt dokumentumban.

Budapest, 2009. november 20.

Összeállította: 
MgSzH Központ Erdészeti 

Igazgatóság

Megjelent az Erdõtörvény
végrehajtási rendelete

A 2009. évi XXXVII. törvény – az új
Erdõtörvény – végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet a
Magyar Közlöny 159. számában ol-
vasható.
A fontos jogszabály az OEE honlap-
ján keresztül is gyorsan elérhetõ:   
http://www.oee.hu/pages/templa-
te1.aspx?id=1527908

Az erdõk természetességi állapotba
történõ besorolása

Az Országos Erdészeti Egyesület
Visegrádi Helyi Csoportjának rendezésében

ORSZÁGOS
ERDÉSZBÁL

Visegrádon

2010. február 6-án, szombaton
18 órától a SIRÁLY ÉTTEREM összes helyiségében

Jelentkezni 2010. február 1-ig lehet:
Kissné Szabó Gabriellánál

2025 Visegrád, Mátyás király utca 4. • 20/9846-009
kissne@pprt.hu

Baráti asztaltársaságok részére 6-8-16 fõ között terítjük
elõre foglalt asztalainkat.

Báli belépõk: 6000 Ft/fõ

Szeretettel várjuk, örömmel fogadjuk mindazokat, akik már
vendégeink voltak, hallották hírünket vagy jól akarják
érezni magukat.

Szállásfoglalás:
Visegrád-tours Schreck Erika • vistours@visegradtours

2025 Visegrád, Rév utca 15. 
telefon: 06/26/398160 munkanapokon  8–16h között



A Regionális Energiagazdasági Kutató
Központ nyilvánosságra hozott tanul-
mányában azt állítja, hogy évente 3-3,5
millió köbméternyi illegális fakiterme-
lés van Magyarországon. A sajtó felkap-
ta a hírt, vezetõ napi- és hetilapok, hír-
portálok foglalkoztak a témával, 50-75
milliárdos fekete fapiacról beszélve. 

Egyesek azt sejtetik, hogy a hiányzó
fa eltüntetõi maguk az erdészek, az er-
dõgazdálkodók – köztük az állami tulaj-
donú erdõk kezelõi, az erdõgazdaságok. 

Az Országos Erdészeti Egyesület, e
másfél évszázados szakmai szervezet
elnökeként nem hagyhatom szó nélkül
ezt a lejárató kampányt, a nemzetközi-
leg is elismert magyar erdészet besáro-
zását!

A tanulmány készítõi úgy mondanak
sommás ítéletet, hogy nem ismerik a
számításainkban alkalmazott erdészeti
alapfogalmak valódi tartalmát – azokat
félreértelmezik, így helytelen következ-
tetésekre jutnak. 

Alapvetõ hiba, hogy olyan értékeket
használnak fel, melyek a szárazföld leg-
összetettebb ökoszisztémájának csupán
a modellezésére alkalmasak, könyvelõi
szemléletû leltári elszámoláshoz viszont
nem. Ennek belátásához egyetemi szin-
tû faterméstani képzettségre volna
szükség. Az erdõ esetében az alapada-
tok lehetséges szórásának mértéke egy
nagyságrenddel meghaladja a kimuta-
tott eltérés értékét. 

Ezt az „eredményt” tényként kezelni
súlyos szakmai és matematikai hiba! 

A tanulmány állítja, hogy a piac a fel-
tételezett illegális famennyiséget is fel-
veszi. Ezt alátámasztani kívánó elemzé-
sében következetlenül és hibásan alkal-
maz statisztikai adatokat. Olyan szak-
szerûtlenül megválasztott váltószámo-
kat használ, melyek önmagukban is a
kimutatni szándékozott hibával össze-
mérhetõ nagyságú számítási hibát
okoznak.  

A szerzõk elegánsan túllépnek szá-
mításaik szakmai és matematikai ellent-
mondásain. Például az egyik év kalku-
lált háztartási tûzifa-felhasználásának
mértéke önmagában meghaladja az
ugyanazon esztendõre számított teljes
fakitermelést. A tanulmányban ugyan-
ekkor a feltételezett illegális fakiterme-
lés értéke negatív. Ez nyilvánvalóan le-
hetetlen. 

Egy komoly, nyilván jelentõs anyagi
támogatással készült tanulmányban ilyen
elemi hibákat elkövetni, azokat publikál-
ni több mint meggondolatlanság. 

A tanulmányból a média súlyos kö-
vetkeztetéseket vont le és tett közzé.
Ezek egyike szerint az „eltûnt fa” ha-
szonélvezõi maguk az erdõgazdálko-
dók, erdészek – akiknek érdekében áll
az átláthatóság akadályozása. 

Tudni kell, hogy Magyarországon az
erdõk mintegy felét az állam, a fennma-
radó részt pedig a magán erdõgazdál-
kodók kezelik, az erdészeti hatóság ál-
tal szabályozott és ellenõrzött formá-
ban. A kitermelt faanyag minden köb-
méterével el kell számolni. 

A hatóság mellett az állami erdõgaz-
daságok következetesen felállított szer-
vezeti rendszere minden fakitermelést
többszörös visszacsatolással ellenõriz.
Nyilvántartásaikat könyvvizsgálók hite-
lesítik, mûködésüket testületek felügye-
lik. Ha ekkora mértékû illegális fakiter-
melés lenne a háttérben, arról minden
érintett erdõgazdasági szereplõnek tud-
nia kellene. 

A 3,5 millió köbméter illegális fakiter-
melés nyomait az erdõkben a laikus ál-
lampolgár is látná. E mennyiség csak-
nem 1 millió lakos téli tûzifa szükséglete.

A feltételezés szerint tehát a falopásban
minden tízedik honfitársunk cinkos! 

Az illegális fakitermelés valóban je-
lentõs probléma, ám mértéke a tanul-
mányban feltételezettnek a töredéke.
Ellene az erdészek a hatóságokkal
együttmûködve, személyes biztonságu-
kat is kockáztatva küzdenek.

A tanulmány hamis következtetéseit,
rágalmait visszautasítom egy olyan
szakterület képviselõjeként, mely év-
századok óta, esküvel megerõsített hi-
vatásának tekinti az erdõvagyon gyara-
pítását, korrekt kezelését. 

A feltételezés a hatóságok tevékeny-
ségét is megkérdõjelezi, miközben Ma-
gyarországon Európa egyik legszigo-
rúbb erdõtörvénye mûködik, Európa
legrészletesebb erdészeti adattárára ala-
pozva. Felháborodásomnak adok han-
got az õ nevükben is!

Tisztelt tanulmányírók, kérem, ne
terjesszenek rémhíreket a sajtón keresz-
tül! Állításaikat hitelt érdemlõen tá-
masszák alá, vagy tartózkodjanak egy
közcélokat szolgáló, háromszáz éve
megbecsült szakterület  módszeres lejá-
ratásától!

Dr. Pethõ József 
az Országos Erdészeti Egyesület

elnöke
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A magyar erdõk jó kezekben vannak!
Az Országos Erdészeti Egyesület elnökének nyilatkozata
a REKK-tanulmány megalapozatlan következtetéseirõl

Felhívás az ÉV ERDÉSZE 2010. versenyre

Ötödik alkalommal hirdeti meg az Országos Erdészeti Egyesület az „Év Erdésze” versenyt, amely-
nek jövõre a Mecseki Erdészeti Zrt. ad helyet.

A verseny idõpontja: 2010. május 28-29., helyszíne: Pécs és a Mecsek.
A név szerinti nevezés határideje: 2010. április 15.

A hagyományoknak megfelelõen a verseny az „Országos Bányász – Kohász – Erdész Találkozó”
felvezetõ szakmai programja. 
A verseny célja a szaktudás gyarapítása, korszerûsítése mellett az erdészhivatás rangjának emelése,
a szakma népszerûsítése és az erdésztechnikusok baráti-szakmai kapcsolatainak elmélyítése.
A versenyt az Egyesület jóváhagyott versenyszabályzata alapján szervezzük. A versenyszabályzat 2009
novembertõl letölthetõ a www.mecsekerdo.hu honlapról, illetve elérhetõ a helyi csoportok titkárainál.
A szervezõk várják az erdészeti zrt.-k nevezését, valamint a MEGOSZ által delegált erdészkollégákat. 
Az Egyesület és a Szervezõk barátsággal várják a háziversenyek helyezettjeit, a versenyzõk ve-
zetõit és biztatóit is. A kísérõk jelentõsen emelik a szakmai vetélkedõ rangját, hozzájárulnak a ver-
senyzõk elismeréséhez.

Schmotzer András Szõnyi János
OEE alelnöke helyi csoport elnöke

Az Erdészeti Tudományos Intézet székhelye 2009. szeptember 18. napjától megváltozott.
Az új székhely: 

2600 Sárvár, Várkerület 30/A
Elérhetõségek:

Levélcím: 2601 Sárvár; Pf.: 51.
Telefon: 06-95/320-070 • Telefax: 06-95/320-252 • E-mail: erti@erti.hu
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Erdõtörvény a fák alatt!. Mindig is
(fa)szálka volt ennek a  a paragrafusnak
a megalkotása parlamenti képviselõink
szemében. Ha elkészül, a védett erdõk-
ben nehezebb, a nem védettekben vi-
szont könnyebb lesz a fakitermelés. Az
illegális erdõirtókkal szemben kemé-
nyebben lépnek fel, a bírságok a több-
szörésére nõnek, a büntetést, mint sok
mást, az APEH, hajtja be. A falopások
megelõzése érdekében, a fák elszállítá-
sára és eladására csak a megfelelõ ható-
sági engedélyek birtokában lesz lehetõ-
ség. Az engedély nélküli kitermelés a
magánerdõket érinti inkább, a falopás
(beszerzés) az államiakat. Napjainkban
fõleg a Duna-Tisza köze, a Kiskunság
valamint Zala megye a veszélyeztetett
terület. A falopás terjed, mint a járvány,
nem szájról szájra, csupán ágról ágra
száll. A rendünk õrei, erdeink erdészei,
nemzeti parkjaink természetvédõi egye-
lõre tehetetlenek, olykor már belefásul-
tak az ügybe.  Az érintettek egyelõre fa-
pofával kísérik az eseményeket.

Ha valaki a biciklijén néhány kiló fát
hazacipel, szabálysértés. Ügyét a jegyzõ
bírálja el, s legfeljebb százezer forintra
büntethetõ. Az összeg behajtása rend-
szerint gondot okoz, az elkövetõk
(gyûjtõk) nem rendelkeznek rendsze-
res jövedelemmel. Sajnos a tüzelõfa
mellett egy-két értékes fajt is kivágnak.

Rendelkezés ide vagy oda, nyakun-
kon  a tél, s országszerte emelkedik a fa-
lopások száma. Egyes médiumok szépít-
ve a dolgot fagyûjtésrõl, mások megélhe-
tési bûnözésrõl számolnak be ez ügyek-

kel kapcsolatban. Romlik a szociális
helyzet, sok a nincstelen, a munkanélkü-
li. Közben megkezdõdött a szezonmun-
ka. A megélhetési bûnözést szerényeb-
ben nevezhetnénk megmelegedési bû-
nözésnek is. A fa begyûjtésével azonban
még nem biztos, hogy megoldódik a ne-
héz helyzetben lévõ családok kihûlt laká-
sának a helyzete. A magasabb, melegebb
hõmérséklet elérése érdekében kályha is
szükségeltetik. Mi van, ha már az is mû-
ködésképtelen, kiégett belõle a samott,
kilyukadt az oldala, nem csukódik az aj-
taja… csupán egy megoldás marad. Vagy
kettõ. Pédául nagy-nagy tüzet raknak a
szoba közepén, másik megoldásként a
begyûjtött fa mellé begyûjtenek még
egy-két kályhát is. Például valamelyik
módosabb szomszédtól, aki már úgyis

modern kandallóban égeti a Tüzépen vá-
sárolt tûzifát.

De nemcsak a nehéz körülmények
között élõk (szegények, munkanélküli-
ek) gyûjtenek, hanem sok erdõben
gépesített tolvajbandák mûködnek. Te-
hát dívik a szervezett (fa)bûnözés. Ez
idáig több helyen rendõrség, polgárõr-
ség faluõrség vigyázta az erdõket, azok
környékét, útjait, az illetéktelen elvitel
megakadályozására.  Védekezésként az
utakon van, ahol sorompókat állítanak
fel. Jelzõtábla is jelezheti, hogy Stop!
Állj! Fával, fás kocsival kihajtani tilos.
Máshol útlezárókat tesznek ki, de olyan
is van, hogy az erdõbe vezetõ utat kiár-
kolják. Ennek ellenére az üzlet megy,
kelendõ az akác, a nyár, a nyír.. év vé-
ge elõtt meg a karácsonyfának való, a
fenyõ. Jut belõle a szomszédnak is. 

Szakemberek egy csoportja a meg-
elõzés fontosságát hangsúlyozza. Ezek
egyik formája: stílfûrész helyett munkát
adni a nincstelenek kezébe, ezzel csök-
kenthetõ lenne a „megmelegedési” bû-
nözés. De mit lehet kezdeni a famaffiá-
val? Hogyan lehet (fa)rács mögé juttatni
a szervezett bûnözõket, annak ellenére,
hogy a csoportok között dúl a területi
háború. Már egymás erdeit is fûrészelik.
Csatározásaiknak itt-ott egész erdõk lát-
ják kárát Rendõrségünknek a famaffia
keresztapa tartózkodási helyére is ne-
héz fényt derítenie, egyelõre megmarad
a (fa)árnyékában, pedig fût-fát meg-
mozgatnak az illetékesek kézre keríté-
sére.  Egyes téglák, erdei szakszóval
tuskók szerint valahol a bakonyi erdõk-
ben bujkál, mások szerint épp Nagyfán
üdül. A lakosság többsége pedig némán
hallgat, fásult figyelemmel kíséri a tör-
ténteket.  

Halla József
újságíró

Famaffia

Jelentõs mértékben, a tavalyihoz képest
45 százalékkal csökkent az Amazonas
mentén az elmúlt évben kiirtott esõer-
dõk nagysága: 2008 augusztusa és 2009
júliusa között viszonylag keveset, héte-
zer négyzetkilométernyit pusztítottak el
– jelentette a távirati iroda.

Az erdõirtás aránya a mûholdas vizs-
gálatok 1988-as kezdete óta elõször
csökkent kilencezer négyzetkilométer
alá – mondta Carlos Minc környezetvé-
delmi miniszter Brazíliavárosban. Az in-
tézet a legmagasabb értéket 1995-ben
mérte, amikor több mint 29 ezer négy-

zetkilométer esõerdõ tûnt el faégetés,
legális és illegális fakitermelés miatt. A
2003–2004-es idõszak óta, amikor több
mint 24 ezer négyzetkilométer erdõt ir-
tottak ki, folyamatos a csökkenés. A
kormány a sikert a szigorú ellenõrzés-
nek és szabályoknak, valamint a fenn-
tartható tevékenységek népszerûsítésé-
nek tulajdonítja. Paulo Gustavo, a Fo-
gyasztók Világszervezetének környe-
zetvédelmi igazgatója szerint azonban a
háttérben a szója, a marhahús és a fa-
anyag iránti kereslet csökkenése áll.

(Magyar Nemzet)

Lelassult a brazíliai erdõirtás

Ózd környéki csendélet

Fotó: Pápai G.
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A folyamatos erdõborítást biztosító
természetközeli erdõgazdálkodási
módszerek iránti szakmai és társa-
dalmi igény ösztönzõleg hat a nem
vágásos erdõkezelési üzemmódok
elterjedésére. Ennek is köszönhetõ,
hogy jelenleg a folyamatos erdõbo-
rítást biztosító erdõkezelési üzem-
módok összterülete hazánkban
már mintegy 20.500 ha, melyben
kiemelt szerep jut a szálaló és átala-
kító üzemmódoknak. 

A szálalás fogalma nem, az átala-
kító üzemmódé viszont magyará-
zatra szorul: elsõdleges szakmai cél-
ja az addig vágásos üzemmódban
kezelt erdõ szálaló üzemmódra való
áttérésének megvalósítása. 

Az átalakító üzemmód során törté-
nõ erdõgazdálkodás tervezése, a gaz-
dálkodás gyakorlati megvalósítása és
ellenõrzése komoly szakmai kihívás
elé állítja mind az erdõgazdálkodót,
mind pedig az erdõrendezést. 

Kitûnõ példa erre a Monostora-
páti Erdészet szálaló üzemosztályai-
ban folyó tervezési és gazdálkodási
tevékenység.

A vágásos – korosztályos – erdõ
átalakítása szálaló erdõvé

Az átalakítással kapcsolatban a követ-
kezõ kérdésekre kell választ találnunk:

Milyen korban lehet elkezdeni?
Célszerû a magzókor kezdetén elin-

dítani az átalakítást, de már elõbb is le-
het beavatkozásokat végezni az átmérõ
differenciálásra és az állomány geneti-
kai tulajdonságainak javítására.

Milyen módszereket lehet alkalmazni?
Kb. 70 évig egy jól elnyújtott csoportos

felújítóvágást (szálalóvágást) alkalma-
zunk, aminek végén az idõs állomány 20-
40 %-át állva hagyjuk. Ez az állomány
óhatatlanul minõségromlást szenved a
késõbbiekben, viszont szükség van a kor-
szerkezet széthúzására, az újulat biztosí-
tására, illetve a további vastagfa-hozamra.
További 70 év szükséges a valódi szálaló
szerkezet kialakításához, mely idõszak-
ban készletgondozó szálalást végzünk.

Mennyi idõt igényel az átalakítás?
Azt lehet mondani, hogy a magzó-

korba jutáshoz szükséges idõ kétszere-

sét, azaz 140 évet, ui. ekkor már feltöl-
tõdtek a korfokok 0-140 évig, és nem-
csak az újulat, hanem a vastagfa-hozam
is folyamatosan biztosított. Ezt követõ-
en készletgondozó szálalást végzünk és
csak a növedéket termeljük ki.

Hogyan lehet ellenõrizni?
Az ellenõrzõ eljárás során vizsgálni kell 
– az újulatviszonyokat, 
– az utánpótlás-állomány mennyiségét

és minõségét, 
– a vastagsági csoportok ideálishoz vi-

szonyított törzsszámát és fatérfogatát, 
– a növedék-hozadék viszonyokat, 
– az élõfakészlet minõségének javulá-

sát, illetve azt, hogy 
– átmérõ osztályonként biztosított-e az

állandó fatérfogat, amely feltétele a
stabil vastagfa hozadéknak.

A szálaló kezelési terv felépítésének
bemutatása a Monostorapáti Erdé-
szet szálaló üzemosztályainak terve

alapján
A Monostorapáti Erdészet területén há-
rom tömb lett kijelölve szálalásra, mely-
bõl kettõ az Agár-tetõn, egy pedig a
Boncsos-tetõn a Monostori erdõben ta-
lálható. Mindegyik terület vulkánikus
eredetû alapkõzeten helyezkedik el, így
az elõforduló genetikai talajtípusok ran-
ker, illetve agyagbemosódásos barna er-
dõtalaj. Az üzemosztályok északi kitett-
ségben 200-400 m, déli kitettségben 400-
500 m magasságok között találhatók

Természetes erdõtársulások
– Hegy és dombvidéki bükkösök

(Daphno laureolae - Fagetum) extra-
zonálisan.

– Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
(Querco petraeae - Carpinetum).

Az átalakítás folyamata és várható
idõtartama

Jelenleg mindegyik üzemosztály faállo-
mányai 60-80 év közöttiek. Ezekben az
erdõrészletekben még kevés a célátmé-
rõt elért egyed, elsõként célszerû csak a
beteg, rossz genetikai tulajdonságú fá-
kat kitermelni, majd differenciálni kell
az átmérõeloszlást is. Körülbelül 20-30
év múlva számíthatunk arra, hogy a fa-
kitermelések nagy részét a célátmérõt
már elért egyedek adják. Mivel a faállo-
mányok közel egykorúak, elkerülhetet-

len lesz bizonyos számú fa túltartása,
melyek kivágását amennyire lehet, el
kell nyújtani, hogy megfelelõ minõségû
utódállomány nõjön fel. Ahogy a felsõ
szintbõl fogynak a fák, egyre több he-
lyen indul növekedésnek a fiatal állo-
mány. Az egykori lékek közepén erõ-
sebb egyedek fejlõdnek, a széleken
gyengébbek. Mindegyiknek meg van a
szerepe az erdõben. 

Amikor az immár szálaló szerkezetû
utódállományból anyaállomány lesz, és
a folyamatos magtermésekbõl újra meg-
induló természetes felújulással elindítják
az utánpótlás-állomány kifejlõdését, ak-
kor ez a második generációs utódállo-
mány már valódi szálalóerdõvé válik. 

Az átalakítás idõtartama attól függ,
hogy az egykorú erdõ, amelybõl kiin-
dultunk, mennyire volt homogén. Az it-
teni adottságok között 100-130 év kell
ahhoz, hogy a szálalóerdõ szerkezete
kialakuljon. Az átalakítási idõszakban
az erdõtömbbe évenként kell belenyúl-
ni, de az azonos nyilvántartási egysé-
gekbe (erdõrészletek) csak 5 évenként
szabad visszatérni (szünetelõ szálalás).
Az átalakítás megkezdése bármilyen
korban történhet, de legkedvezõbb a
már tartós magtermést adó, de még fia-
tal állományokban.

Az átalakítási idõszakban a fakiter-
meléseknél az értékmaximumukat
elért, elsõsorban a célátmérõ fölötti fae-
gyedeket kell kitermelni, illetve azok-
ban a vastagsági csoportokban kell
csökkenteni a törzsszámot, amelyek-
ben a vágásos erdõ átmérõeloszlás gör-
béje a szálaló erdõ görbéje fölött halad,
de csak olyan mértékig, hogy az erdõ-
szerkezet ne lazuljon fel túlságosan, az
erdõklíma ne sérüljön.

A használatok során alkalmazandó
általános irányelvek

– Az átalakítási idõszakban azokban
az erdõrészletekben, ahol a fák még
nem érték el a magzókor kezdetét,
szálanként kell a kitermeléseket
elvégezni abból a célból, hogy az át-
mérõeloszlást minél jobban differen-
ciáljuk és a fák átlagos törzsminõsé-
gét javítsuk.

– Az átalakítási idõszakban azon erdõ-
részletekben, ahol a fák már elérték a
magzókort és magtermés várható, ott
az erdõgazdálkodó a megfelelõ köze-

Állandó erdõborítottságra való
átalakítás tervezése és ellenõrzése
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lítési hálózat kialakítása után inkább
elnyújtott, ellipszis alakú lékeket ter-
meljen ki az erdõállományból. A lék
alakját kismértékben befolyásolja a ki-
tettség és a lejtésviszony is, de legjobb
a közel észak-dél irányba nyújtott lék.
A lékek egy-másfél fahossz hosszúak,
és fél fahossz szélesek legyenek indu-
láskor, valamint a lékek közötti távol-
ság minimum kétszeres famagasság
legyen. Ha az árnytûrõ fafajok felúju-
lásának akarnak kedvezni, akkor a lék
végleges területe 400-500 m2, ha a fé-
nyigényeseknek, akkor 800-1000 m2

között legyen. A lékek bõvítését úgy
kell megoldani, hogy a megjelent úju-
latfolt megerõsödése és belõle a léket
idõs korára kitöltõ néhány fa felnöve-
kedése biztosítva legyen. A lékeket
kezdetben olyan helyeken kell kijelöl-
ni, ahol minõségileg gyengébb cso-
portok állnak. Lékeken kívül szálan-
ként csak a beteg vagy a célátmérõt
elérõ egyedeket vehetik ki.

– A fedettség (az állomány záródása,
az újulatot is beleértve) nem csök-
kenthet 70% alá (ideálisan 100 %).

– A lékekben kialakuló utánpótlás-
(tartalék) állományt sûrûn kell tarta-
ni, hiszen ezekbõl pótlódnak a kivá-
gott fák. Az egy-egy lékben fejlõdõ
újulatcsoportból csak annyi fára van
szükség, amennyi a léket benövi
idõsebb korára, ez ideális esetben 1-
2 értékes fát jelent. Beavatkozást
csak akkor végezzünk, ha a lék kö-
zepén lévõ néhány értékes egyedet
böhöncös, rossz alakú faegyed ve-
szélyezteti. Ezeket a beavatkozáso-
kat a lékhez közeli egyéb munkála-
tokkal egyidejûleg elvégezhetjük.

– A betegség miatt elhaló faegyedek
csak akkor távolítandók el az állo-
mányból, ha a fertõzés tovább ter-
jedhet és várhatóan komoly károkat
okozhat. Néhány elhaló és elhalt fa
hasznos a jól mûködõ erdei öko-
szisztémának, ezért minimum az élõ-
fakészlet 5%-a körüli (álló és fekvõ,
vastag és vékony) õshonos holtfa
megtartására kell törekedni.

– A társuláshoz nem tartozó termõ-
helyidegen vagy idegenhonos fafajo-
kat szükség szerint vissza kell szorí-
tani, az agresszíven terjedõket el kell
távolítani.

– Kitermelések során az utánpótlás-
(tartalék) állományra maximális vé-
delem vonatkozik. Csak a lombhul-
lást követõen, fagyos, száraz idõ-
szakban – lehetõleg hóborítás mel-
lett – szabad dönteni, közelíteni. Kö-
zelíteni csak a kijelölt utakon szabad. 

– Abban az esetben, ha forwarder nem
áll rendelkezésre, akkor az értékmeg-
õrzõ hossztolást a tõ mellett kell elvé-
gezni, és választékban, illetve válasz-
tékrakatban kell közelíteni.

– Az erdei munkásokat ösztönözni és
kötelezni kell a lehetõ legkímélete-
sebb eljárások alkalmazására.

– A vadállomány nagyságát folyamato-
san a szálalni kívánt terület vadeltar-
tó képességének minimumában kell
tartani. A vadat a jelentkezõ vadkár
esetén vissza kell szorítani.

A gazdálkodó adatfelvételi és ter-
vezési kötelezettségei

A kezelési terv készítésének alapját az
üzemterv állapotfelvételi, térképészeti
alapadatai és tervelõírásai szolgáltatják,
amelyeket a gazdálkodó egészít ki a te-
vékenység célját, módját, mértékét, tér-
beli rendjét, ütemezését szolgáló ada-
tokkal.

Az erdõrészletekhez törzslap és
nyilvántartási lap tartozik. A törzsla-
pot minden erdõrészletre a szálalás
megkezdése elõtt kell kitölteni. A
nyilvántartást a gazdasági céltól füg-
gõen kétféleképpen lehet vezetni:

1. Gazdasági cél a meghatározott
minõségû vastagfa (célátmérõ) termelé-
se egyenletes hozammal, a folyamatos
felújulás biztosítása mellett:

A gazdálkodónak az ellenõrzõ felvé-
telt az elsõ beavatkozás utáni 5 éven
belül kell elvégeznie. A fõállománynál
(15 cm feletti átmérõvel rendelkezõ
egyedek alkotják) az átmérõ-eloszlást, a
törzsszámot és a fatömeget minden er-
dõrészletben körös próbával vagy tör-
zsenkénti felvétellel kell meghatározni
és a nyilvántartásban 5 cm-es átmérõ-

osztályokban kell rögzíteni. A fatömeg
meghatározásához a famagassági görbe
szerkesztésének szabályai szerint fama-
gasságot kell mérni. Az 1,3 méternél
alacsonyabb állomány esetében az
összterületre vonatkozó borítást kell
becsülni. Az 1,3 méternél magasabb és
15 cm-nél kisebb mellmagassági átmé-
rõjû állományelemek esetében pedig az
összterületre vonatkozó záródást kell
becsülni. Vizsgálni kell az egyes erdõ-
részletek egészségi állapotát is.

Törzsenkénti felvételt csak a 3 hektár-
nál kisebb erdõrészletekben célszerû vé-
gezni, az ennél nagyobbakban körös
mintavétel javasolt. A mintaköröket az
állomány egész területén egyenletesen
elosztva kell kijelölni. A körök közép-
pontját állandósítani kell, hogy a követ-
kezõ ellenõrzõ felvételt ugyanott lehes-
sen elvégezni. A mintakörök elhelyezke-
dése a szálaló üzemosztály teljes terüle-
tére fektetett 100x100 méteres rácshálón
alapul. Az elsõ felvétel során ennek a há-
lónak a rácspontjaiban kell a mintakörö-
ket felvenni, majd a késõbbi felvételek-
nél – ha az állomány szerkezete megkí-
vánja – a hálót egyszerû módszerekkel
70x70, majd 50x50 méteresre lehet sûrí-
teni. A mintakörök területe 3 ár nagysá-
gú (9,77 m sugarú kör) legyen. Az elvég-
zett fakitermelési beavatkozásokat a
nyilvántartási lapon rögzíteni kell.

2. Gazdasági cél a vegyes választékú,
egyenletes hozamú faanyagnyerés folya-
matos erdõborítás mellett vagy a talajvé-
delmi rendeltetés biztosítása és a vegyes
választékú faanyagtermelés egyenletes
hozam és folyamatos erdõborítás mellett.

A gazdálkodónak a nyilvántartásban
csak a kitermelés m3 összesen sorát kell
kitölteni. Ellenõrzõ felvétel során pedig
a tartalékállományra vonatkozó borítást
és záródást célszerû rögzíteni. A kiter-
melhetõ fatömeg mennyiségének meg-
határozásához a 10 évente készülõ er-
dõtervben számított folyónövedék az
irányadó. A 100x100-as felvételi minta-
pontok sûrítésére a késõbbiekben
ezekben az állományokban csak akkor
van szükség, ha a gazdasági célt meg-
határozott minõségû vastagfa- (célát-
mérõ) termelésre változtatjuk.

A második ellenõrzõ felvétel idõ-
pontjáról a gazdálkodó és az erdõfelü-
gyelõ közös megegyezés alapján dönt,
figyelembe véve az állomány szerkeze-
tét, a belenyúlásokat, az újulatot, illetve
azt, hogy mikor szükséges a törzs-
számeloszlás ismerete. A két felvétel
között akár 20-30 év is eltelhet.

Kürtösi András
erdõfelügyelõ

Kerületvezetõ erdészek
figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége
kéri a kerületvezetõ kollégákat, hogy
aki megõrizte szolgálati naplóját, jut-
tassa el a szerkesztõségbe. Szeret-
nénk ezekbõl a feljegyzésekbõl kivo-
natolni, és a tanulságos, érdekesebb
eseményeket, megfigyeléseket köz-
readni. A naplókat természetesen
visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a
szerkesztésre. Megkülönböztetett fi-
gyelemmel várjuk  idõs erdészek fel-
jegyzéseit. 

A szerkesztõség



Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 12. szám (2009. december) 371

Dr. Baja Ferenc államtitkárrtól, infor-
matikai kormánybiztostól vehették át az
Erdészeti Lapok digitális archívuma
projekt képviselõi a Magyar Tartalom-
ipari Szolgáltatók Szövetsége e-Feszti-
vál multimédiás versenyén nyert díjat.
2009. november 10-én a Magyar T-Com
budapesti székházában rendezett díj-
kiosztó gálán az Országos Erdészeti
Egyesület, az Erdészeti Lapok szerkesz-
tõbizottsága és a projektet megvalósí-
tók, támogatók nevében – FVM, Ipoly
Erdõ Zrt., Stihl Kft. – megjelent Ormos
Balázs (OEE fõtitkár) és Nagy László
(Ipoly Erdõ Zrt.) vették át az erdeszeti-
lapok.hu ágazati honlap kimunkálásért
és az ebbe is integrált Erdészeti Lapok
digitális archívuma megvalósításáért já-
ró „Díjnyertes digitális multimédia al-
kalmazás 2009” kitüntetõ címet és az e-
Kultúra/e-Oktatás/Magyar Kulturális
Örökség digitalizálása összevont ver-
seny kategóriában elért harmadik he-
lyezést igazoló okiratot. A díjkiosztón
Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje és Lackó Zsolt webprogra-
mozó, az Erdészeti Lapok honlapfej-
lesztõje is megjelent, képviselve egy-
ben Lengyel Lászlót (Ipoly Erdõ Zrt.) az
Erdészeti Lapok honlapszerkesztõjét is.
A zsûri elnöke a méltatásban külön
örömtelien kiemelte, hogy egy olyan
ágazat, szakma jelent meg a magyar és
ezzel egyben az európai webfejleszté-
sek rendkívül dinamikusan fejlõdõ ipa-
rágában, melynek kapcsán nem feltét-
lenül a programozás vagy az informati-
ka jut eszébe az átlag magyar állampol-
gárnak. Ez a megjelenés egyben kapu a
társadalom széles, eddig el nem érhetõ
célcsoportjai felé is. Az erdészek, erdõ-
mérnökök e projektje a maga 120 000
oldalnyi szakmai tartalmával egyedülál-
ló értéket tett bárki által elérhetõ köz-
kinccsé. S egyben létrehozta a magyar
web legnagyobb és leggazdagabb, sza-
badszavas keresõrendszerrel ellátott te-
matikus tartalmát. A méltán megnyert
díj az egyesület munkájának elismeré-
sén túl egyben az egész ágazat összefo-
gásának díja is – az Ipoly Erdõ Zrt. ve-
zetésétõl kezdve a Földmûvelésügyi
Minisztérium szakigazgatásán át az ága-
zathoz szorosan kapcsolódó magáncé-
gekig – akik az értékmentésen, az érté-
kátadáson túl felismerték, mekkora er-
dészeti kommunikációs potenciál rejtõ-
zik abban, ha 150 évre visszanyúló
szakmai örökségünk kulturális örök-
séggé válhat az internet segítségével.

Olyan honlapok elõztek meg ben-
nünket, mint a Magyar Csillagászati
Egyesület hírportálja és az Örkény Ist-

ván honlap. Így elõttünk a végtelen és
az örökkévalóság…

Nagy László, Pápai Gábor  

Nekünk aranyként csillog a bronzérem

Balról: Baja Ferenc, Nagy László, Ormos Balázs
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DR. MOLNÁR SÁNDOR, DR. BARISKA MIHÁLY*

Hazánk erdõterületének 2,8%-át bo-
rítja (cca. 50 ezer hektár). Az éven-
kénti bruttó fakitermelése 200 ezer
m3 körüli. Értékes, könnyen meg-
munkálható fája iránt jelentõs a ke-
reslet. 

Az élõfa jellemzõi 
20-30 m magasra nõ, az ágtiszta törzs-
rész 12-15 m. Általában egyenes, hen-
geres, de néha a tõ feletti szakasz gör-
bült. A mellmagassági átmérõ 0,3-0,6 m
(a véghasználati korban). Kérge fiata-
lon sima, szürkésbarna, sok keresztirá-
nyú paraszemölccsel, idõsebb korban
szürkésfekete „táblás cserepû”. A kéreg
vastagsága a kortól függõen 1-3 cm. Ál-
talában 40-60 éves korban termelik ki
(100-120 éves korig él, de növekedése
40 év után erõsen csökken).

A faanyag szöveti jellemzõi 
Színes geszttel nem rendelkezik („szi-
jácsfa”), de a külsõ és belsõ gesztrészek
között kisebb színárnyalati különbségek
vannak. Színe meleg, sárgás, sárgásvö-
röses, jellegzetes sötétebb bélfoltokkal
(a keresztmetszeten vese alakúak, a
hosszmetszeten rövidebb csíkok). El-
szórt faegyedek sötét színû (ál)gesztet
képezhetnek. A hullámos évgyûrûk ha-
tárai elmosódottak. Szórt likacsú fa, az
edények finomak, a széles, halmozott
bélsugarak – amelyek az égeren kívül a
gyertyán és mogyoró fájában fordulnak
elõ – szabad szemmel is kivehetõk a ke-
resztmetszeten. A húrmetszeten a bélsu-
garak gyakran sötétebb csíkok formájá-
ban láthatók. Az égerfajok jellegzetessé-
ge, hogy frissen döntve fájuk húsvörös
színû, késõbb fokozatosan halványodik.

A fatest szilárd sejtes alapállományát
az átlagosan 1 mm hosszú farostok ad-
ják (55-60%). Az edények elszórtak,
avagy 2-7 edénybõl álló, húrirányú cso-
portokban fordulnak elõ, gyakoriságuk
csökken a vastagabb évgyûrûk késõi
pásztájában. Az edények 50 mm átmérõ
körüliek, mennyiségi részarányuk 25-
30%. Az edényelemek közt gyakran lát-
ható létrafokos áttörés. A bélsugarak
középmagasak (300 mm), de keske-
nyek (10-12 mm). Mennyiségük 10-

15%. A bélsugártükrök jól láthatók, nö-
velik a fa esztétikai értékét. Az edé-
nyekben tílisz nem található, nyitottak.

Fahibák, károsodások, tartósság
Az égernek viszonylag kevés a káro-

sítója, de idõsebb korban (40 éves kor
után) gyakori a bélkorhadás, ill. a fagy-

repedések mentén keletkezõ gomba-
fertõzés. Ezek általában fehér, ill. ve-
gyes típusú, világossárga korhadás for-
májában jelentkeznek (Fomes, Pleuro-
tus fajok).

A törzsfa kedvezõ alaki tulajdonsá-
gú, egyenes, hengeres, de ritkán ér el
nagyobb méreteket. A fatest belsõ fahi-
bái közül e fafajnál is a göcsösséget kell
kiemelni (gyakoriak a korhadt göcsök),
megfigyelhetõk rendellenes elszínezõ-
dések is (ezek utólag is keletkezhetnek
vizes tároláskor, szárításkor). Az éger
feldolgozásának tervezésekor fontos fi-
gyelembe venni, hogy a kitermelt fa-
anyag a biológiai károsítókkal szemben
kevésbé ellenálló, fülledékeny. Így
hengeresfa fûrészelését legkésõbb au-
gusztus végéig el kell végezni. Furnér-
üzemekben célszerû a rönköt vízben
tárolni.

Tartósság:
– szabadban: 5-20 év
– vízben: kb. 500 év
– szárazon: kb. 400 év
Tartóssága állandó nedvességi hatás

mellett kiváló, ezért már a rómaiak is
szívesen alkalmazták vízbe épített mû-
tárgyakhoz. Velence és Amszterdam
egyes városrészei is égercölöpökön
nyugszanak. 

Váltakozó klimatikus igénybevételek
esetén (szabadban való tárolás, felhasz-
nálás) az éger fája nem tartós. Így java-

Az év fája

A mézgás éger fájának tulajdonságai
és felhasználása

Virágzó égeres (fotó: Börcsök Zoltán)

Éger faanyag bélfoltokkal (fotó: Börcsök
Zoltán)* NyME
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solható a belsõ téri, ill. a víz alatti fel-
használása. Kültéri felhasználás esetén a
védõszeres kezelés nem nélkülözhetõ.

Fizikai és mechanikai tulajdonságai
A mézgás éger közepesen lágy, könnyû
fafaj (a lágylombos fafajokhoz tartozik).

Sûrûsége (kg/m3):
– abszolút szárazon: 450-510-600
– légszárazon (u = 12%): 490-550-640
– frissen termelve: átl. 820

Pórustérfogat: 68%
Zsugorodás %-a:
– húrirányban: 9,3
– sugárirányban: 4,3
– rostirányban: 0,4
– térfogati: 13,6
Tehát nem tartozik az erõsen zsugo-

rodó fafajok közé, de a húr- és a sugári-
rányú zsugorodási hányados a veteme-
dési („teknõsödési”) hajlamot mutatja.
Az égerek rosttelítettségi határa vi-
szonylag nagy: 32-35%.

A légszáraz állapotra (u = 12%) vo-
natkozó szilárdsági jellemzõk (a rostok-
kal párhuzamosan) [MPa]:

– nyomó (bütü): 31,0–54,8–77,0
– hajlító: 44,0–97,0–172,0
– nyíró 3,0–4,5–6,5
– húzó 55,0–94,0–140,0
Statikus hajlító rugalmassági modu-

lusz (MPa): 9 500–11 700
Ütõ-hajlító munka (szilárdság) J/cm2:

2,5–5,4–10,8
Keménység (Brinell) MPa:
– bütü: 33,0 - 38,0
– oldal: 7,0–8,0–17,0
Az adatok értékelése azt mutatja,

hogy az éger viszonylag könnyû, puha
fája kedvezõ szilárdsági és rugalmassá-
gi jellemzõkkel rendelkezik.

Kémiai összetétel [%]:
– extrakt anyagok:
– vizes kivonás 2,5
– benzol-alkoholos kivonás 3,8
– cellulóz: 43
– hemicellulózok: 23
– lignin: 25

– járulékos anyagok: gyanta: 0,87;
csersav 2,5; keményítõ 1-2; zsír (viasz)
2,8; hamualkotók 0,5. 

A kérgét korábban felhasználták
csersav nyerésére, mert azt 4,5%-ban
tartalmaz.

Az éger erdei választékai [%]:
– furnéripari rönk (elsõsorban há-

mozási célra): 2-3;
– fûrészipari rönk: 30-32;
– papírfa, rostfa (forgácsfa): 40-45;
– tûzifa (az alacsony fûtõérték miatt

tûzifát csak az egyéb célra nem alkal-
mas farészekbõl készítenek): 20-25.

Megmunkálási sajátosságai
Az éger fûrészipari feldolgozásakor a fül-
ledékenység miatt nagy figyelem fordí-
tandó a gyors felfûrészelésre (kevésbé
fülledékeny, mint a bükk vagy a gyer-
tyán). A fûrészárurakatok szakszerû ki-
alakítása, takarása a faanyag elszínezõdé-
se, foltosodása miatt is fontos. A hézaglé-
cezett fûrészáru két évig is tárolható.

Az éger fûrészáru jól szárítható, de fi-
gyelmet (óvatosságot) igényel a nagy
zsugorodási anizotrópia. Megfigyelhetõ
még mesterséges szárításkor a fûrészá-
ru elszínezõdése (foltosodása). Ez meg-
elõzhetõ speciális klímakezeléssel (telí-
tett vízgõz mellett rövid ideig 95 °C-ra
való felmelegítés). Az éger fûrészáru
természetes szárításakor 6 hónap alatt
érhetõ el a 20-24% fanedvesség. A mes-
terséges szárítás ideje (10%-ig) a vastag-
ságtól függõen 10-20 nap (kb. 1/3-a a
tölgynek).

Az éger Európában még ma is fontos
furnéripari fafaj (jelentõsége azért csök-
kent, mert a divatos „biobútor”-gyártás
fûrészáru alapanyagot igényel). Kiváló-
an hámozható, hasítható. A furnér szárí-
tásakor elõnyös, hogy a geszt és a szi-
jács nedvességtartalma közel azonos. 

Az éger mechanikai megmunkálása
(fûrészelés, gyalulás, marás) nem jelent
nehézséget, de nagy elõtolások alkal-
mazásakor a felület bolyhosodásra haj-
lamos. Kiválóan esztergályozható. Az
éger könnyen és jól ragasztható min-
denféle ragasztóanyaggal. Ugyanaz vo-
natkozik a szegezésére és a csavarozá-
sára. A különbözõ felületkezelõ anya-
gok alkalmazásakor figyelembe kell
venni nagy csersav- és zsírtartalmát (a
felületet esetenként semlegesíteni kell).
Egyébként jól pácolható (pl. dió, maha-
góni stb. színekre) és a különbözõ eljá-
rásokkal jól lakkozható. A ma divatos
tömörfa frontfelületek esetén („biobú-
torok”) a lakkozás helyett elterjedt a fe-

Frissen vágott éger rakat (fotó: Börcsök Zoltán)

Éger faanyag pásztázó elektronmikroszkópos képe (fotó: Bariska Mihály)

(folytatás a 384. oldalon)



Tizedik alkalommal került sor a Mecse-
ki Erdõkért Díj kiosztására. A Mecseki
Erdészeti Zrt. azokat a munkatársakat
tüntette ki az elismeréssel és pénzju-
talommal, akik munkásságukkal, elhi-
vatottságukkal példát mutattak.

Matyók József erdésztechnikus, a
Sellyei Erdészet kerületvezetõ erdésze.

Appl Gábor erdésztechnikus, a
Sásdi Erdészet kerületvezetõ erdésze.

Heltné Zsidek Anna, az Árpádtetõi
Erdészet vezetõ könyvelõje.

Hohn Miklós okleveles erdõmér-
nök, az Árpádtetõi Erdészet igazgatója.

Róna Zsolt okleveles erdõmérnök,
a Pécsváradi Erdészet erdõgondnoka.

Balogh Tibor, a Szigetvári Erdészet
vadászati munkatársa.

Scholtz Péter okleveles erdõmér-
nök, erdõmûvelési fõmunkatárs,
Központ.

Nyári Erika mérlegképes könyve-
lõ, Központ.

Szuper Józsefné titkárságvezetõ,
Központ. 

Társadalmi díjazottak:
Dr. Marosi György okleveles er-

dõmérnök, az Erdészeti Tudományos
Intézet gazdasági igazgatója.

Schóber József, a Mindszentgodisai
Általános Iskola igazgatója, aki: nagy
szerepet vállalt a Sásdi Erdészet terüle-
tén megtalálható „Fekete István Tanö-
svény” és park kialakításában, az erdõ-
gazdálkodás bemutatásában és az isko-
lás korosztály környezeti nevelésében.
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MMeegghhíívvóó

Barátsággal meghívjuk Önt 
aazz OOrrsszzáággooss EErrddéésszzeettii EEggyyeessüülleett 114411.. VVáánnddoorrggyyûûlléésséérree,, 

Pécsre, Európa Kulturális Fôvárosába.

IIddôôppoonntt:: 22001100.. mmáájjuuss 1188––1199..

A rendezvény rövid programja:

mmáájjuuss 1188.. ((kkeedddd))
polgármesteri köszöntô a város fôterén, szakmai programok, 

erdészeti emlék avatása, baráti találkozó

mmáájjuuss 1199.. ((sszzeerrddaa))
ünnepi közgyûlés, szakmai kiállítások

Kérjük, részvételi szándékát legkésôbb február 20-ig jelezze a
wwwwww..vvaannddoorrggyyuulleess..hhuu honlapunkon található programismertetô

alapján.

DDrr.. PPeetthhôô JJóózzsseeff KKáállddyy JJóózzsseeff
az Országos Erdészeti Egyesület a Mecseki Erdészeti Zrt. 

elnöke vezérigazgatója

Díj az elhivatottságért, a példamutató
munkásságért

Fenti címmel rendezett konferenciát az
FVM Gépesítési Intézete Gödöllõn 2009.
október 29–30-án. Az elsõ nap elõadásai az
„Energia szántóföldrõl, azaz hogyan hasz-
nosítsuk a vidéket” témakörrõl szóltak.
– Dr. Fenyvesi László fõigazgató megnyi-

tója után az alábbi elõadások hangzot-
tak el:

– A megújuló energia és a környezetvé-
delem kapcsolata (KVVM).

– Hagyományos és molekuláris geneti-
kai módszerekkel támogatott nyárfa-
nemesítés a bioenergia szolgálatában
(ERTI, Sárvár).

– Miscanthus „Halmaji” energia nád sza-
porítóanyag elõállítás új módszerei
(NYME Erdõmérnöki Kar).

– Energetikai faültetvények növedék vizs-
gálatai (Szent István Egyetem, Gödöllõ)

– A fás szárú ültetvények összehasonlító
energetikai vizsgálat eredményei (MG
Gép. Int.).
További elõadások szóltak a biogáz

fermentációs kísérletekrõl, a biogáz és a
biomotor hajtóanyagoknak perspektivi-
kus szerepérõl, a hazai etanoltermelés
elõrejelzésérõl a Debreceni Agrár- és a
Pannon Egyetem, a NYME képviselõitõl.

A második nap programja a környezet-
kímélõ növényvédelem és a növényvédõ-
szer témakörével foglalkozott.

Az elhangzott elõadások a bioenergia-
termelés széles spektrumáról adtak tájé-
koztatást, ahol döntõen fiatal kutatók sze-

repeltek. A hozzászólások során vita bon-
takozott ki az ültetvényekben az akác –
özönfafaj, visszaszorítandó fafaj – szere-
pérõl, holott a növénytermelésbõl ener-
getikai célokra átengedett földek többsé-
ge száraz adottságú homok vagy barna er-
dõtalaj-változatok. Az ilyen talajok több-
ségén csak az akáctermelés rentábilis.

Örömmel állapítható meg, hogy az er-
dészet, illetve a fatermelés jelentõs súlyt
képviselt a programokban, érzékelhetõ az
agrár- és az erdészeti mûhelyek együtt-
mûködése. 

Javasolható az érintett témakörben az
ökonómiai, földhasználati, agrárpolitikai
kérdések vizsgálata. Az „Energia szántóföld-
rõl” program feltételezi az agrárszerkezet
jelentõs módosulását, több százezer hektár
szántón valamilyen bioenergia-termelést.

Dr. Erdõs László

Fenntartható bioenergia-termelés
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Erdélyben, Háromszéken mindannyiunk
természeti szépségélménye a Rétyi Nyír.
Nyáron pezsdítõ, télen üdítõ, tavasszal a
hersenõ lombozat és a fák talpa alatt lévõ
fû zöldjével harmonizáló fehér törzsek
kápráztatnak el, télen a hó fehérjére fa-
metszetként rávetülõ lomb nélküli fahaja-
zat szédít erdei bolyongásra embert és
menedéket keresõ állatot. Bizony a Nyír
hajazata majdnem görbült, amikor évtize-
dekkel ezelõtt az öreg fák düledezni
kezdtek, amikor fesztiválozók taposták
szét az aljnövényzetet, s a Nyír értelmet-
len csatornázásával vérét vették – vizét
csapolták – ennek a csoda erdõszigetnek,
s amikor a csordanépek mellett marhák
taposták-legelték az apró fácskákat. 

A Nyír arra is példa, hogy rettentõ és
pusztító idõszakokban is ki kell állni bi-
zonyos ügyek képviseletében. A Nyír
dr. Nagy Lajos Réty monográfiájának
fõhõse, de elõtte a közülünk korán eltá-
vozott Kovács Sándor botanikus írt mo-
nográfiát, amely egykori kiadásának
egyik szorgalmazója és támogatója le-
hettem, a kis füzet és a vaskos könyv
megjelenése közben elõbb az erdészet,
majd a Pro Natura mozgalom épített ke-
rítést körülötte, amely Nyír-mentõnek
bizonyult. Költõt parafrazálva: szinte
sercent, úgy nõtt a fa. 

Dr. Nagy Lajos nemcsak könyvet, fát
is ültetett. És ami a legfontosabb, sok el-
lentmondás, máig zajló erdõtulajdon vi-

ta ellenére a helyi
vezetés is igyek-
szik a köztudatba
plántálni a nyírkul-
tuszt, a Nyír védel-
mének, megõrzé-
sének szükséges-
ségét, a község
szimbólumfájává
emelését.

A minap beve-
tettem magamat a
gyönyörûséges er-
dõbe. Az összké-

pet az egészséges, immár a természetes
felújulásból fává cseperedett nyírfák raj-
zolják a benne bóklászó elé, ezt a ké-
pet, örömünkre egy-egy a rozsdabarna
leveleit télen is õrzõ – valamikor nagy
erdõséget alkotó – mocsári tölgy színe-
zi át, a buja, mohás aljnövényzetbõl ki-
dugja ágacskáját a legfrissebb nyírnem-
zedék, a szomszéd millenniumi fenyves
fái fenyõmag-fellegeket irányítanak a
Nyír fölé és ott széthintik azokat, ezek-
bõl itt-ott ki is kel az erdei fenyõ sötét
zöldjével élénkítve a nyíres fehérfüggö-
nyét. Nyomul a régi tavacskák helyén a
mézgás éger is, és valahonnét, egy
nyárfa is behintette pihébe burkolt és a
szelek szárnyára bízott magvaival a te-
ret.

És ami természetessé teszi, az élet cik-
likusságát, a születés és elmúlás képes-
könyvévé szépíti a Nyírt, az a földre zu-
hant öreg nyírfák teste, amelyek mellett
megilletõdve áll meg az ember és saját
életútjáét, sorsát akaratlanul is a nyírfá-
kéval méri össze.

Viszont a Nyír védelmét ellátó kerí-
tés is összerogyott itt-ott.

Hátha ennek is lehet valamiképp or-
voslása.

Kép és szöveg: Sylvester Lajos
Sepsiszentgyörgy

A szépségesen szép Rétyi NyírA szépségesen szép Rétyi Nyír
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2009. október 28-án adta át az erdõláto-
gató közönségnek a Hajagi Véderdõ EBT
a de minimis támogatási forrásból az er-
dõbirtokosság területén, Szentgál köz-
séghatárban létesített Óriás pöfeteg tan-
ösvényt, mely nevét a sziklák közt gya-
kran fellelhetõ jóízû gombáról kapta. A
meghívottak a környezõ városok turistái
és a közeli települések önkormányzatai,
iskolái voltak. A szervezõk nagy örömére
szolgált, hogy megjelent a Veszprém Me-
gyei Természetbarát Szövetség elnöke,
Mag Éva, a Veszprém Városi Természet-
barát Szövetség elnökhelyettese, Kovács
Lajos, aki a Veszprémi Építõk Természet-
barát Egyesületet is képviselte. Az érdek-
lõdõk nagyobb részét az ajkai Bánki Do-
nát Természetbarát Egyesület tagsága tet-
te ki, akiket Káldi Géza aranyjelvényes
túravezetõ, elnök vezetett. Herend város
önkormányzata, a természetvédelmi és
az erdészeti hatóság is képviseltette ma-
gát. Az ide látogatókat barátságos tábor-
tûz, egyszerû vendéglátás fogadta.

A megjelenteket dr. Markó Lászlóné,
az erdõbirtokosság elnöke köszöntötte.
Röviden bemutatta az erdõbirtokosságot
és elmondta, hogy a legfõbb célkitûzésük
ezen a vadregényes erdõterületen a XXI.
század elvárásainak megfelelõen az erdõ
védõ hatásainak és közcélú szolgáltatása-
inak biztosítása. Ezért a szállást is nyújtó
faházukban nyáron erdei tábor mûködik.
Az ide látogatókat saját turistaút-hálózat
segíti abban, hogy minél jobban megis-
merjék a Bakony harmadik legmagasabb
hegyét, a 646 méter magas Középsõ- vagy
Fekete-Hajagot. Táblán látható és nyom-
tatott térképek mutatják a séták és túrák
útvonalait, melyeket végigjárva megis-

merhetjük a hajagi erdõ képét, a védett,
hatalmas barkócaberkenye fát, a Gombás-
barlangot, a sziklaalakzatokat és az erdei
emlékhelyeket. A környék iskolái, óvodái
jól eltölthetnek itt egy vagy néhány napot,
hiszen nemcsak szállás, de foglalkoztató
helyiség is rendelkezésre áll.

Az üdvözlés után dr. Péti Miklós
vezette végig az érdeklõdõket a Ha-

jag geológiáját, erdõállományait és
azok kezelését, fafajait, állatvilágát,
cserjéit, lágyszárúit, gombáit és az er-
dei házirendet is bemutató hat állo-
másos tanösvényen. A séta résztvevõi
nagy érdeklõdéssel szemlélték a Ba-
konyban is páratlan terület érdekes-
ségeit.

Bús Mária

Tanösvényavatás a Hajagban

Eladó egy STEYER 19S24/K35/4x4 típusú,
1990/09 évjáratú, három oldalra billenthetõ platójú,

terepváltós, összkerékhajtású, Hiab071 daruval
szerelt (+ kanállal ) teherautó.

Hathengeres dízelmotor, 9726 köbcenti, 182 kW, jó
állapotú gumik, fiatal akkumulátorok, magyar rend-
szám, törzskönyv, daruvizsga, szerviz, 330 000 km. 

Irányár: 4,2 M Ft+áfa
Megtekinthetõ: 2000 Szentendre, Kõzúzó utca 5/a

Tel.: +36-30-942-8060
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„Itt van az õsz, itt van újra!” A lombok
színezõdése és az idõjárás zordabbra
változása természetesen nem kerülte el
a Helyi Csoport vezetõségének figyel-
mét sem, így a háttérben folytatott szer-
vezõmunka gyümölcseként a megjelent
mintegy 70 fõ, köztük számos magáner-
dõgazdálkodó, remek és hasznos elõ-
adásokat hallhatott dr. Nagy Dániel fõ-
osztályvezetõ, valamint dr. Stark Mag-
dolna egyetemi docens elõadásban és
végig gyönyöködhette egy csodálatos
utazás élménybeszámolóját is.

A rendezvényt Nagy Imre, a Helyi
Csoport elnöke nyitotta meg. A köszön-
tõt követõen dr. Nagy Dániel fõosztály-
vezetõ próbált rávilágítani az új (2009.
XXXVII. tv.)  és a régi (1996. LIV. tv.) Er-
dõtörvény közti különbségekre és szem-
léletes gyakorlati példákon keresztül
igyekezett rámutatni a változás szüksé-
gességére. Mint elmondta az 1996. XIV.
törvény óta eltelt csaknem másfél évti-
zedben végbement változások okán már
nagyon szükségszerû volt az Erdõtör-
vény egyes részeinek újragondolása. En-
nek következtében született meg Euró-
pa egyik legszigorúbb Erdõtörvénye,
amely összességében azonban egysze-
rûbb szabályozást hoz a gazdálkodók
számára. Sok minden változott, fõként
anyagi és eljárás-jogi szabályok, de a fõ
célkitûzés – a fenntartható erdõgazdál-
kodás jogi hátterének megteremtése –
változatlan maradt. dr. Nagy Dániel sze-
rint az új erdõtörvény a „Fékek és egyen-
súlyok rendszere” lesz ahol a megnöve-
kedett számú lehetõség mellé megnöve-
kedett felelõsség is társul.

Második felszólalóként dr. Stark Mag-
dolna kommunikációról szóló elõadását
hallgathattuk. Elmélyedhettünk egy kicsit
a kommunikácós folyamatok felépítésé-

ben, kielemezhettünk két, a ’90-es évek
közepén-végén készült, sajnos az erdé-
szeket negatív színben láttató  felmérést
és megismerhettük az ÁPV Rt. számára
korábban kidolgozott kommunikációs
stratégiákat, amelyekbõl sajnos semmi
nem valósult meg. Bemutatásra kerültek
az Erdõvagyon-gazdálkodási Intézet  gya-
korlatba átültetett erõfeszítései, hogy az
erdészszakmáról pozitív kép alakuljon ki
az emberekben. Konklúzióként levonha-
tó, hogy az erdészek összefogása és meg-
felelõ anyagi fedezet nélkül számottevõ
elõrelépés nem várható. Egy átgondolt,
hosszú távú stratégia szükséges az erdé-
szetrõl kialakult negatív vélemény átfor-
málására, ez pedig, ha azt szeretnénk,
hogy eredményes legyen, csak közös
összefogással valósulhat meg.

A záróelõadásként Rauch József nyu-
galmazott erdészet igazgató„Brazília er-
dész szemmel” címû elõadását csodál-

hattuk meg, melyben megosztotta ve-
lünk élményeit, fényképeit és videóit,
melyek egy csodálatos utazás emlékeit
örökítették meg.

A rendezvényen Pethõ József elnök
is tiszteletét tette, mint a Helyi Csoport
tagját természetesen mindenki ismerõs-
ként üdvözölte már. Az elõadásokkal
kapcsolatban számos hozzászólásban
fejtette ki gondolatait .

A szakmai jellegû elõadások mind-
két elõadója számos kérdést kapott az
elmondottakkal kapcsolatban, amire
mind õk, mind az elnök kifejtette gon-
dolatait. Fõként az erdészeti kommun-
káció témakörhöz kapcsolódó észrevé-
teleken és felvetéseken lehetett érezni,
hogy csaknem mindenki szívügyének
érzi a dolog elõremozdítását de az or-
szágos egyetértés hiánya miatt igazán
átütõ sikert sajnos nem várhatunk. 

Németh János

Õszi  nagyrendezvény a Szombathelyen

Dr. Stark Magdolna elôadása Rauch József beszámolója

„Tisztelt Elnökség!

Az erdélyi erdészek nevében keresem
meg az Elnökséget, azzal a céllal, hogy az
Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi
Csoportja megalakulhasson. 

Az Országos Erdészeti Egyesület is ak-
tív szereplõje a kilencedik éve szervezett
erdélyi tudományos konferenciáknak. Leg-
utóbbi rendezvényünket Gyimesközéplo-
kon tartottuk 2009. október 24-én, melyen
részt vett Schmotzer András OEE alelnök
és Ormos Balázs OEE fõtitkár is. Korábbi
elhatározásunkat ismertettük velük, mely
szerint meg kívánjuk szervezni az OEE Er-
délyi Helyi Csoportját. Az OEE tisztségvi-
selõk tájékoztattak, hogy az OEE szabályai
ezt lehetõvé teszik. A konferencia alkal-
mával a nyilvánosság elõtt is bejelentettem
szándékunkat és a megalakuláshoz szük-

séges tíz fõnél többen jelezték vissza,
hogy belépnek a helyi csoportba.

A belépés egyesületi feltételeit elfo-
gadjuk, azonban a tagdíj vonatkozásában
kérünk engedményt, mivel leendõ tagja-
ink az EMT Erdészeti Szakosztályának is
tagjai és ezért mérsékelt OEE tagdíjat sze-
retnének, melynek általunk javasolt
összege 500 Ft lenne.

Kérem a tisztelt Elnökséget, hogy leg-
közelebbi elnökségi ülésükön vegyék na-
pirendre kérésünket és határozzanak az
OEE Erdélyi Helyi Csoport megalakulása
mellett, hogy a hivatalos alakuló ülést is
megtarthassuk.

Székelyudvarhely, 2009. október 24. 
Üdvözlettel:

Szakács Sándor
elnök

EMT Erdészeti Szakosztály„

Erdélyi helyi csoport alakulna
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Parkerdõ természetesen
Az Európai Unió támogatásával, és ha-
zai források felhasználásával indult a
Hármashatár-hegy térségében az a
munka, mely az õshonos fafajok vissza-
telepítésével segíti elõ a természetes
élõhely kialakulását. A bejárásra dr. Bo-
da Zoltán, a budapesti erdészet vezetõ-
je és Lomniczi Gergely kommunikációs
vezetõ invitáltak. 

A térséget a középkorban összefüg-
gõ erdõ borította, melyben Mátyás ko-
rában legendás vadaskertek voltak. Az
1700-as években az erdõket kiirtották,
helyükre szõlõültetvényeket és gyü-
mölcsösöket telepítettek. A szõlõt a filo-
xéra pusztította ki, a gyümölcsösöket
elhanyagolták, így a talaj is szép lassan
lepusztult. Mintegy száz évvel ezelõtt az
erodált talajra feketefenyõt telepítettek,
melynek védelmében megjelentek a
lombos fafajok, mint a virágos kõris, a

molyhos és csertölgy, valamint a száraz-
ságtûrõ és mészkedvelõ cserjefajok. A
„mór” feketefenyõ megtette kötelessé-
gét, és most elöregedve átadja helyét a
hajdan õshonos fafajoknak. Természe-
tesen ezt nem önszántából teszi. A terü-
let kezelõje a Pilisi Parkerdõ Zrt. egy
több éven át tartó élõhely-rekonstrukci-
ós program keretében – az említett uni-
ós támogatással – lombos fafajok telepí-
tésével bábáskodik az új fafaj-összetéte-
lû erdõ születésénél. 

Megtudtuk, hogy 14 hektáron nem
kellett csemetét ültetni, mert a kiritkult
fenyõ helyén természetes úton jelentek
meg a lombos fafajok, melyek alapjai az
õshonos ökoszisztéma kialakulásának.

Az Árpád-kilátónál a fakitermelés
munkálatait ismertette Lomniczi Ger-
gely, ahová az érintett kerület civil szer-
vezõdései is meghívót kaptak. Bánffy
György színmûvész is bekapcsolódott a

szakmai polémiába, majd a zuhogó esõ
ellenére megérkezett a civilek nagyobb
csoportja. A bemutató után remélhetõleg
csökkenni fog az erdészetnél a fakiter-
melés miatt morgolódó telefonok száma. 

Parkerdõ a gyermekekért
Befejezõdött az ország legrégebbi erdei is-
kolájának fejlesztéssel egybekötött felújí-
tása. A visegrádi Mogyoróhegyen 20 éve –
Makovecz Imre tervei alapján – épült Er-
dei Mûvelõdési Ház fõépülete az Unió 56
milliós támogatásával megszépült, és bel-
sejében is korszerûsödött. A szálláshe-
lyeknél akadálymentes utak épültek, és az
oktatóeszközök is cserélõdtek. A mikrosz-
kópok a tantermi foglalkozások alkalmá-
val, az infratávcsövek az éjszakai vadlese-
ken tesznek kiváló szolgálatot. 

Sehol nem tapasztalt aktivitással folyik a
Mûvelõdési Házban a könyvkiadás terén.

A három holló története folytatások-

Pilisi trilógia: Budapest Árpád-kilátó, Mo

Bánffy György színmûvesz is (jobbra) részt vett a rendezvényen
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ban meseszerû elemekkel mutatja be az
erdõben történteket a helytörténeti vo-
natkozások ismertetésével. A rendezvé-
nyen megjelent pedagógusuk érdeklõd-
ve hallgatták Békefi Andrásné könyvis-
mertetõjét. A kiadós õszi esõ a Házban
marasztalta a résztvevõket, így annál
több idõ jutott a szemléltetõ eszközök,
megújult felszerelések megismerésére.

A Budakeszi Arborétum
Apatóczky Istvántól jött a meghívó egy
nosztalgia bejárásra. Úgy gondolta,
hogy a negyvenéves évforduló alkal-
mából összetrombitálja azokat a kollé-
gákat, akik az Arborétum születésénél
bábáskodtak, felnevelésében aktívan
közremûködtek. Aki tehette eljött.

A bejárás Galambos Gáspár erdõ-
mérnök emléktáblájánál szemerkélõ
esõben kezdõdött, ahol fõhajtással em-
lékeztünk az elhunyt telepítõre, gondo-

zóra, felidézve komoly és vidám törté-
neteket. Az õszi színekben pompázó
kertben alkalom nyílott néhány ku-
riózum megismerésére. Nemcsak az
egyes duglászfenyõ-félék ötven centit is
meghaladó vastag törzsei, a hikoridió
(Carya) termésalakja, az Eleagnus um-
bellata élénkpiros, ehetõ termése, az
esõ után csoportosan fellelhetõ, kosár-
hizlaló szürke pereszke (Tricholoma
portentosum) tette érdekessé közös sé-

tánkat, hanem az emlékek felidézése is.
Ilyen volt az, amit Fritsch Ottó kotort
elõ emlékei bugyrából. Nevezetesen a
több, mint száz évet élt erdész, Szõdi
Pista bácsi alkotta Silvanus szoborral
megtörtént esetet. 

(Silvanus erdõ- és természetisten, a
dûlõk, birtokok, telkek, kertek és hatá-
rok védõistene a római mitológiában.
Fõként a plebejusok és a rabszolgák
tisztelték. A parasztok évente erdei ál-
dozatot mutattak be neki, a szertartás-
ból a nõket kizárták.)

Annakidején Ottó kollégánk látogatók
csoportját kísérte az Arborétumban. Az
autodidakta szobrász alkotásánál hossza-
san idõzött a csoport, míg szakmai kalau-
zunk az alkotások születésérõl beszélt.
Ezalatt egy hölgy közelrõl is szemügyre
vette erdeink védõszentjének a szobrá-
szatban megszokott szemérmetességgel
ábrázolt alakját. Ám a hölgy anatómiai is-
mereteit nem elégítette ki a diszkréten ta-
karó fügefalevél, hanem a végére akart
járni a mûvész alaposságának, és kutató
keze a levelek mögé „tévedt”. A csoport,
derék Ottó barátunk és a kíváncsi hölgy
legnagyobb döbbenetére, az idõ és a fagy
által meglazított férfiassággal a kezében
érezhetett elégtételt azért, amiért nemtár-
sait kizárták hajdan az éves rituálékból.

Közben a nap is kisütött, és ritkán ta-
pasztalható hangulatban folytatódott a
bejárás. Mire Hibbey Alpár kosara meg-
telt gombával, a bejárathoz értünk. Az
erdészetnél folytatódott az emlékezés.
Ritkán voltam ilyen meghitt kötetlen,
jókedvû „szakmázáson”, ami pedig na-
gyon ránk fér az utóbbi idõben.  

Kép és szöveg:  Pápai Gábor

gyoróhegy, Budakeszi Arborétum

Ocsovai Zoltán erdészetvezetô köszöntôje

Fotó: Apatóczky István
Balról jobbra: Fritsch Ottó, Apatóczky István, Hibbey Alpár, Szalai Sándor, Bartha Pál, Kiss
Balázs, Kissné Szabó Gabriella és Baranyi Katalin
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A munkabaleseti statisztikák szerint a
mezõgazdaság, erdészet, halászat a leg-
veszélyesebb ágazatok közé tartoznak,
elsõsorban az itt bekövetkezett halálos
balesetek és foglalkozási megbetegedé-
sek száma miatt.

A fakitermelés komoly fizikai terhe-
léssel járó veszélyes munka. Még napja-
inkban is évrõl évre halálos balesetek
történnek az erdõn végzett fahasználati
mûveletek közben.

A 2002 és 2006 között eltelt 5 évben

675 különbözõ súlyosságú baleset – 3
napon túl gyógyuló, nem súlyos cson-
kulás, súlyos csonkulás, életveszélyes
sérülés (életveszélyes sérülések, beszé-
lõképesség elvesztése, torzulás, bénu-
lás, elmezavar esetei), halálos – történt
az erdészeti ágazatban, ebbõl 22 halá-
los kimenetelû volt.

A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. az
erdészeti munkakultúra és biztonság
színvonalának emelése érdekében a
munkavédelmi bírságok felhasználásá-
ra kiírt pályázat keretében és önerõbõl
a Zselici Erdészet területén tan- és okta-
tópályát hozott létre. 

A „fahasználati tanpálya” motorfûré-
szes, közelítõ és szállító objektuma le-
hetõséget biztosít a veszélyes munka-
mûveletek biztonságos körülmények
közötti betanítására és gyakorlására, va-
lamint alkalmas versenyek lebonyolítá-
sára is. A tanpálya terveit dr. Gólya Já-
nos, az Erdõhasználati tanszék vezetõje
készítette, a kivitelezõ az Erdõgép és az
Indukció Kft. volt.  

Az oktató és gyakorló bázis a Ropoly
alatti völgyben helyezkedik el. Ropoly
vára a honfoglalás utáni idõktõl kezdve
õrizte a Zselic mocsaras völgytalpai és
erdõs, meredek oldalú dombjai által
képzett gyepûvonal legkönnyebben
járható szakaszát. Ez a vár kõfalak nél-
küli cölöpvár lehetett földsáncokkal,
ezért mára szinte teljesen elenyésztek a
maradványok. Annál is inkább, mert a
14. században már Ropoly szerepét át-
vette Ropolyújvár (Kaposújvár) erõdít-

„Fahasználati tanpálya” a Zselicben

Forrás: OMMF



A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. – ha-
gyományainak megfelelõen – idén is ki-
tüntette az arra érdemes munkatársait. A
cég vezetése által 1992-ben alapított „So-
mogyi Erdõkért” kitüntetést – amely egy
arany pecsétgyûrûben ölt testet – min-
den évben hárman kapják meg, akik –
többnyire egy élet munkájával – sokat
tettek a somogyi erdõkért. Az idei arany-
gyûrûs kitüntetéseket Barkóczi István
vezérigazgató Valent Sándor kerületve-
zetõ erdésznek (Szántódi Erdészet), Hor-
váth József kereskedelmi osztályveze-
tõnek, valamint Koleszár István a Társa-
ság igazgatósága elnökének adta át.
(lásd fotón balról jobbra). A cég 1997-
ben egy másik kitüntetést is alapított,
amelyre minden szervezeti egység egy-
egy dolgozóját terjesztheti fel, amely
elismerõ oklevéllel és pénzjutalommal

jár. A 2009. év kitüntetettjei: Szabó Ta-
más Zoltán erdõmûvelési ágazatvezetõ
(Marcali Erdészet), Spingár László kerü-
letvezetõ erdész ( Iharosi Erdészet), Rus-
ka Istvánné adminisztrátor (Zselici Erdé-
szet), Tanits Tiborné fõkönyvelõ (Nagy-
bajomi Erdészet), Kovács István rakodó
kezelõ erdész (Szántódi Erdészet), Zar-
ka György kerületvezetõ erdész (Lábodi
Vadászerdészet), Flender Mihály kerü-
letvezetõ erdész (Barcsi Erdészet) dr. Bí-
ró Boglárka erdõmûvelési ágazatvezetõ
(Kaposvári Erdészet), valamint Bencs
László (Központ).

A kitüntetéseket az Október 23-i ün-
nepség keretében adták át, amelyen az
ünnepi megemlékezést Spingár Péter
osztályvezetõ tartotta. Az ünnepség az
erdészhimnusz hangjaival ért véget. 

Detrich Miklós
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ménye, és a ropolyi várra több gondot
nem fordítottak. Napjainkban vadász-
ház áll a több száz éves település ma-
radványain.

A Zselici erdészet ropolyi tanpályája a
Soproni és baktalórántházi után harma-
dikként valósult meg Magyarországon.

Az avatóünnepség 2009. október 27-
én a szakhatóságok, tervezõk, kivitele-
zõk, vállalkozók, üzleti partnerek, társ er-
dészeti társaságok és oktatási intézmé-
nyek képviselõinek jelenlétében történt.

Pintér Ottó erdészeti igazgató meg-
nyitó beszédét követõen a tanpálya
„szalagfáját” az igazgató és Merczel Ist-
ván projekt menedzser vágta át motor-
fûrésszel.

A tanpálya komplexumot dr. Gólya
János mutatta be az 50 fõs ünneplõ kö-
zönségnek. A magyar fakitermelõ válo-
gatott tagjai a fakitermelõ pályán a szere-
lés, a kombinált- és lánckímélõ darabo-
lás, a döntés, valamint a gallyazás mûve-
leteit ismertették rendkívül látványosan,
versenyszerû körülmények között. A
projekt munkabiztonsági jelentõségét Ju-
hász Zoltán, az OMMF Kaposvári kiren-
deltségének szaktanácsadója emelte ki. A
Husqvarna motorfûrészek munka- és
környezetvédelmi technikai és technoló-
giai megoldásairól Pinczés Péter üzletkö-
tõ tartott rövid elõadást. Az avatóünnep-
ség végén a vendéglátók helyi specialitá-
sokkal kínálták meg a résztvevõket.

Az átadott tanpálya várja a régió szak-
iskolai tanulóit, vállalkozóit, szak- és
munkabiztonsági oktatóit, valamint min-
den érdeklõdõt a fahasználat mûveletei-
nek gyakorlása céljából.

Merczel István
Fotó: Pápai Gábor

A SEFAG Zrt. – csatlakozva az Európai
Erdõk hete programsorozatához, vala-
mint a cég két évtizedes hagyományai-
hoz – fotókiállításra hívta jelenlegi és

nyugdíjas munkatársait. Az idei kiállító
Zvonimir Ištvan horvát erdõmérnök, a
Repaši Erdészet igazgatója, akivel az ed-
digi szakmai és baráti kapcsolat immár a

mûvészet területé-
re is kiterjedt. Az
1966-ban született,
1993-ban Zágráb-
ban erdõmérnöki
diplomát szerzett
fotós a fényképe-
zéssel 1994 óta
foglalkozik. A je-
lenlegi tárlat pálya-
futásának hetedik
önálló kiállítása, de
ezenkívül mintegy

ötven alkalommal mutatták be képeit
Horvátországban és külföldön. Legu-
tóbb az Erdõ az erdész szemével címû
nemzetközi pályázat nagydíját nyerte el.

A kiállítás képeit Bõhm István termé-
szetfotós, a Sefag nyugdíjas fõvadásza
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A
megnyitót követõen az alkotó egy
olyan képet adományozott a rendezõk-
nek, amelynek az eredetije jelenleg egy
koreai kiállításon szerepel, ahol díjat is
nyert vele. A képet Barkóczi István ve-
zérigazgató vette át.

A kiállítás nyilvános volt, a rendezõk
szívesen fogadták az iskolásokat és a
város lakóit.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Kitüntetések a SEFAG-nál

Fotókiállítás az Európai Erdõk Hete alkalmából
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A mikorrhíza kapcsolat jelentõsége
Számos vizsgálat és kutatás foglalkozik
a mikorrhíza kapcsolatok elõnyeivel.
Erdészeti berkekben bevett technoló-
giai fogás, hogy a csemetekertekben
spóraszuszpenzió kijuttatásával úgy-
mond rásegítenek a mikorrhíza kapcso-
lat kialakítására. Vannak „agresszív” mi-
korrhíza gombák (kis pénzecskegom-
ba, begöngyölt szélû cölöpgomba),
amelyek gyorsan rátelepszenek a cse-
meték gyökerére és már az elsõ évek-
ben is segítik azok fejlõdését. A mikorr-
hizált csemeték jobban bírják a stresszt,
a gombafonalak révén könnyebben
hozzáférnek a tápanyagokhoz, egyszó-
val jobban fejlõdnek, mint a nem mi-
korrhizált társaik. Kevesebbet hallunk
arról, ha a mikorrhíza gazdát nagyobb
stressz éri, erõs vadkár vagy rovarrágás,
villámkár, vagy széltörés, akkor a gom-
bapartner nem „szolidáris” elveszi, ami
eddig „járt” neki.

Mikorrhizálás ehetõ gombákkal
Már korábban felvetõdött a kérdés: ha
már mikorrhizálunk, miért nem tesszük
ezt ehetõ gombákkal, elõsegítve evvel a
kettõs haszonvételt. Ez idáig viszont ke-
veset tudtunk az ehetõ gombák mikorr-
hizálási hajlamáról, viselkedésérõl.
Nem is beszélve arról, hogy a csemete-
kerti mikorrhizálásra nem minden ehe-
tõ gomba alkalmas. Vannak az ún. ké-
sei mikorrhízás fajok, amelyek a fafa-
jokkal azok fejlõdésének egy késõbbi

idõpontjában „hajlandók” kapcsolatot
létesíteni, sok esetben a termõre fordu-
lásuk után. Az ún. korai mikorrhízás
gombák felé a figyelem a szarvasgomba
termõ vidékeken fordult, ezek ugyanis
már csemetekorban képesek a fákkal
mikorrhizakapcsolatot kialakítani.
Franciaországban komoly állami támo-
gatással kutatták a mesterséges ültetvé-
nyek kialakításának lehetõségét.

A telepítés menete – 
helyben mikorrhizálás

2006 májusában helyben történõ mi-
korrhizálással 1 ha-os ültetvényt telepí-
tettünk a HM Veszprémi Erdõgazdaság
szentgáli területén. A csemetekertbõl
származó kocsánytalantölgy-csemeték
gyökerérõl lemostuk a földet, rövid ide-
ig papírlapon szikkasztottuk, majd spó-
raszuszpenzióban áztattuk õket. A spó-
raszuszpenziót a nyári szarvasgomba
(Tuber aestivum) érett, túlérett termõ-
testeibõl készítettük. Az ültetéskor a ma-
radék szuszpenziót a csemeték gyöke-
réhez locsoltuk. Az így kezelt csemeté-
ket karóval jelöltük, tövükhöz a gyomo-
sodás késleltetésére kartonlapból készí-
tett mulcsanyagot helyeztünk el. Ennél a
mikorrhizálási eljárásnál a legegysze-
rûbb az ültetvény telepítése, viszont a
gomba számára optimális körülmények
kellenek. A talajelemzés alapján megál-
lapítottuk, hogy a gomba talajigényei-
hez közelíthetünk meszezéssel, ezért a
telepítést követõen dolomitporos mész-

pótlást alkalmaztunk a csemeték körül,
2008-ban pedig aprószemcsés dolomit-
szórást alkalmaztunk a sorközökben is.

Konténeres csemeték – nagyobb
biztonság – pótlások

Francia és olasz tapasztalatok szerint
a telepítést nagyobb biztonsággal lehet
elvégezni, ha konténerben mikorrhizált
elõnevelt csemetéket helyezünk ki. Eb-
ben az esetben a spóraszuszpenziót a
gomba növekedésének leginkább meg-
felelõ módon összeállított nevelõ kö-
zegbe keverjük be, majd ebbe helyez-
zük el a korábban „steril” (más gomba
spórájától mentes) körülmények között
kikeltetet csíranövényeket. Egy, ill. két
évig ebben a közegben neveljük a cse-
metéket, és ha a mikorrhíza elérte a
megfelelõ fejlettséget, akkor kihelyez-
hetjük a végleges helyükre. Az eljárást a
pótlásoknál alkalmazzuk.

Körülmények biztosítása a
szavasgombának

Ezt követi a gomba számára optimális
viszonyok biztosítása. Amennyiben le-
hetséges, az ültetvény számára olyan
körülményeket választunk, ami a gom-
ba fejlõdésének a legkedvezõbb: meg-
felelõ „izolációs” távolság a meglévõ er-
dõktõl, enyhén lúgos, meszes, közép-
kötött talaj stb. Ha nem minden igényt
elégít ki az ültetvény elhelyezése, bizo-
nyos tényezõkön magunk is javítha-
tunk, pl. meszezéssel. Erre nekünk is
szükség volt.

Helyben mikorrhizált erdészeti csemeték 
Kezdeti tapasztalatok a HM VERGA szentgáli területén 

Nyári szarvasgomba termôtestei

Kihelyezett mikorrhizált tölgycsemete
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Elsõ tapasztalatok: növekedés, és
mikorrhíza vizsgálatok

A Szentgál határában létesített ültetvény
talaja barnaföld, vályogtalaj. Az ültet-
vényben eltelepített csemeték fejlõdé-
sét oly módon vizsgáltuk, hogy a fák
gyökfõátmérõjét és magasságát mértük.
Ügyelve a reprezentatív mintavételre,
kiválasztott sorokban az összes cseme-
térõl gyûjtöttünk adatokat. Minden sor-
ban egy mikorrhizált facsemete mellé
három, általunk nem mikorrhizált cse-
mete lett eltelepítve kontrollnak.

A fiatal kocsánytalan tölgyek fejlõdé-
sében a különbség minden esetben a
szarvasgombával mikorrhizált cseme-
ték javára mutatkozott. A magasságban
kicsi, a gyökfõ-átmérõben pedig csak-
nem kétszeres az eltérés a mikorrhizál-
tak javára.

Az ültetvényben végezhetõ terepi
mikorrhíza vizsgálat is, bár ezt célszerû
az ültetvény telepítésétõl számított ne-
gyedik-ötödik évben megkezdeni. Elõ-
zetes kutatásaink alapján megállapítot-
tuk, hogy a mikorrhizált csemeték né-
melyikén nem, vagy nem csak a nyári

szarvasgomba mi-
korrhizája van je-
len. Volt olyan fa-
csemete, amelyi-
ken bazídiumos
gombafaj mikorr-
hizáját találtuk
meg. Az is feltehe-
tõ, hogy az álta-
lunk nem mikorr-
hizált kontroll cse-
meték idõ közben
spontán módon
mikorrhíza kap-
csolatot tétesítet-
tek a környéken
elõforduló gom-
bák valamelyiké-
vel. Az ültetvény
korábban vadföld-

ként mezõgazdasági mûvelés alatt állt,
tehát többé-kevésbé mentes volt más
gombafajok jelenlététõl. Ez a helyzet
ideális gombatermesztõ ültetvény léte-
sítésére. Ugyanakkor az erdõ közelsége
miatt az ott spórát érlelõ gombák csak-
nem akadálytalanul terjednek, ezért
fennáll az átmikorrhizálódás veszélye,
ami azt jelenti, hogy az általunk létesí-
tett szarvasgomba mikorrhíza kapcsolat
mellett (vagy helyett) más gombával is

mikorrhizát képez a csemete. Ezért
igyekszünk a szarvasgombának minél
kedvezõbb körülményeket biztosítani
(pl. meszezéssel), egyben a konkurens
gombáknak pedig minél kedvezõtle-
nebb körülményeket teremteni.

Mi várható?
A helyben történõ mikorrhizálás a gom-
ba–növény kapcsolat létesítésének ex-
tenzív módja. Ennél nagyobb mértékû
mikorrhizáltságot lehet elérni konténe-
res csemeteneveléssel. Az elpusztult fa-
csemeték helyére a pótlásokat már
ilyen anyagból végeztük el. A kísérlet
alkalmat nyújt arra is, hogy hosszú tá-
von értékeljük az intenzív és az exten-
zív eljárás eredményességét az adott
környezeti tényezõk között.

Hasonló talajviszonyok mellett elõ-
fordul a természetben is szarvasgomba.
Amennyiben a tölgycsemeték megõrzik
szarvasgomba mikorrhizáltságukat, vár-
ható, hogy 10-12 év múlva akár termõ-
testet is lehet majd találni a területen.
Addig azonban kemény munkával kell
ápolni, gyomtalanítani az ültetvényt, a
pótlásokat elvégezni, közben számos
tapasztalatot szerezhetünk a gomba vi-
selkedésérõl.

Dr. Szeglet Péter,  Mészáros Gyula

1. ábra Nyári szarvasgombával mikorrhizált és a kontroll facsemeték
gyökfô átmérôje a szentgáli mintaterületen

2. ábra Nyári szarvasgombával mikorrhizált és a kontroll facsemeték
magassága a szentgáli mintaterületen

Nyári szarvasgombával mikorrhizálódott gyökérvég

Egykor egész Spanyolország és Portugá-
lia, sõt Franciaország déli része is az ibé-
riai hiúz természetes élõhelyei közé tar-
tozott. A túlzott vadászat és az emberi be-
avatkozások miatt a nagymacskák közül
ez lett a leginkább veszélyeztetett faj, és
ma már a kihalás fenyegeti. A spanyol
hatóságok bejelentették, hogy a faj vé-
delmében házinyulakat fognak kienged-
ni a hiúzok territóriumára, így táplálják a
nagymacskákat. Elsõként a hiúzok több-
ségének lakóhelyéül vélt andalúziai Do-

nana Természeti Park területére enged-
nek ki nagyobb számban nyulakat. A hi-
úz nem fogyasztja el az elhullott állatok
húsát, ezért csak annak van értelme, ha
élõ nyulakat engednek el a vadonban. A
Hiúz Projekt vezetõje a nyulakat étrend-
kiegészítõnek szánja, amellyel az egyre
apadó hiúzállomány általános egészségi
állapota megõrizhetõ és javítható, továb-
bá a nõstény hiúzok – és így a kölykök –
kielégítõ táplálkozása is segíthetõ.

(Élet és Tudomány)

Nyulakat a hiúznak
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Új ökoturisztikai központot, illetve
vadászházat avatott november 17-én
a Sefag Zrt. a Csokonyavisonta mel-
letti Alexandra-puszta közelében. A
ház tíz szobájában huszonkét szálló-
vendég számára van hely. Az igé-
nyes kialakítású létesítmény hu-
szonnégy fõs étteremmel és ötven
fõs konferenciateremmel is rendel-
kezik. E két helyiség egybenyitásával
80-100 fõ helyezhetõ el, ezáltal a
szállóvendégeken kívül családok,
munkahelyi közösségek számára is
szervezhetnek programokat. A ház a
konferencia-turizmus speciális elvá-
rásait is tudja biztosítani.

Újdonság a Sefag hasonló létesít-
ményei között, hogy az üzemeltetés
teljes mértékben vállalkozói formá-
ban történik.

A Lábod Rt. 2004-es beolvasztásakor a
Sefag Zrt. a Csokonyavisonta környéki

vadászterülettel jutott a rinyatamási va-
dászkastély birtokába. Ahogy Barkóczi
István vezérigazgató az új létesítmény
avatáskor elmondta, a kastély olyan álla-
potban volt, hogy el kellett gondolkodni
azon, milyen módon tudják felújítani.
2006-ban Carlo Benetton, a Drava Bt. tu-
lajdonosa megkereste cégüket azzal,
hogy szeretné a rinyatamási kastélyt
megvásárolni. Az ezt követõ tárgyaláso-
kon olyan megállapodás született, hogy
a vevõ alapterületében és funkciójában
azonos létesítményt fog megépíteni, az
általuk kiválasztott területen.

Az új létesítményt Barkóczi István
vezérigazgató és Carlo Benetton adta át
a vendégeknek. Az avatóünnepségen
megjelent dr. Gyenesei István ország-
gyûlési képviselõ, Karvalics Ottó a me-
gyei önkormányzat képviselõje, Csík
László polgármester, valamint a tervezõ
és a kivitelezõ cég képviselõi.

Alexandra-puszta Csokonyavisontá-

tól keletre, mintegy három kilométerre
található. Közel két évszázados múltja
úgy indult, hogy az 1800-as évek elején
a tulajdonos, Széchenyi Imre az egykori
juhhodályok helyén gazdasági épülete-
ket építtetett és az új helységet feleségé-
rõl nevezte el. Komolyabb fejlõdésnek
azonban csak késõbb, a század vége fe-
lé indult, amikor Széchenyi Endre továb-
bi épületekkel – egyebek között hat,
összesen harminchat lakásos cselédház-
zal és iskolával – gazdagította a pusztát.
A pusztai iskolának késõbb, bár két kö-
zeli kisebb puszta iskolásaival együtt,
százhúsz tanulója is volt. 

Még egy érdekes adalék: a gyorsan
fejlõdõ gazdasági központot a környék
már nem tudta elegendõ munkaerõvel
ellátni, ezért a tulajdonos a Heves me-
gyei Csányból tucatnyi cigánycsaládot
telepíttetett ide. A cigányok az erdei
munkákat (fakitermelés, hamuzsírfõ-
zés, szénégetés) végezték és az ott fel-
szabaduló helybeli munkásokat a me-
zõgazdaságban, illetve a termények fel-
dolgozásában foglalkoztatta. 

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Ökoturisztikai központ
Alexandra-pusztán

lületek viaszolása és/vagy olajozása. A
viaszolás elõtt fontos a finom, szálirá-
nyú csiszolás. A biofelület-kezelés is
összekapcsolható természetesen elõze-
tes pácolással. Acéltárgyakkal való
érintkezéskor (nedvességi hatás mel-
lett) az égerfa foltosodik.

Felhasználási területei
Ma az éger igen keresett fafajjá vált a
bútorgyártásban. Az éger fûrészáruból
meleg színû, hangulatos kisbútorokat,
konyhákat, sõt lakószobákat is készíte-
nek. Kedvelt fafaj a belsõépítészetben is
(pl. falburkolatok).

Fontos felhasználási terület a ceruza-
gyártás és egyéb tömegcikkeket, dísz-
tárgyakat, sõt öntõmintákat is készíte-
nek égerbõl. A vékonyabb, rövidebb
választékokat forgácslemezek, farostle-
mezek gyártására használják, de ezek
papíripari célra is hasznosíthatók. Az
éger kültéri és vízépítészeti hasznosítá-
sa ma háttérbe szorult a bútoripari és
belsõépítészeti felhasználással szem-
ben. Az éger természetesen ma is fontos
fafaj a furnér- és rétegeltlemez-gyártás-
ban. A könnyen megmunkálható, me-
leg színû, környezetbarát faanyagot adó
égernek az erdõgazdálkodásban való
további felkarolása, szélesebb elterjesz-
tése termõhelyén feltétlenül indokolt!

(Folytatás a 373. oldalról)
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Az Országos Erdészeti Egyesület Sop-
roni Helyi Csoportja 2008. október
15-én tartotta rendezvényét a hegy-
vidéken. Ennek során két emléket
is megtekintettek, a Berzsenyi fát és
a Deák-kútnál az új millenniumi
emléktáblát. Az Asztalfõn pedig az
óriás lucfenyõ-törzsfák meglátoga-
tása történt meg.

Köveskúti Zoltán erdõmérnök, a TA-
EG Zrt. Soproni Erdészetének vezetõ-
helyettese, a helyi csoport titkára üdvö-
zölte a megjelenteket. Kihasználva a rit-
ka pillanatot, külön köszöntötte a meg-
jelent három hegyvidéki erdészetveze-
tõt: Mollayné Madas Gabi nénit, Mol-
nár Ákos és Csapó József erdõmérnökö-
ket. A Berzsenyi fáról Gabi néni hozott
információkat. Eszerint a bükk fafajt
igyekeztek népszerûsíteni az úthoz kö-
zel ültetett, de mára alászorult bükk
egyeddel. A Berzsenyi Líceumra emlé-
kezve kaphatta a nevét a fa. A rendez-
vényre kiszabadított szép alakú fáról bi-
zonyára többet is lehet tudni, de ehhez
adatok gyûjtésére van szükség.

A csoport gyalogosan vonult fel a
Deák-kúthoz, ahol dr. Jereb Ottó erdõ-
mérnök tanár mondott beszédet a mil-
lenniumi emlékfáról. A szép kivitelû táb-
la a Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-
kolában készült. A tanár úr beszédét vá-
gatlanul közöljük:

EMLÉKFA a Deák-kút felett
Az 1940-es évek második felében gyak-
ran jártam ezen a területen, de eleinte
csak a Deák-kút vízének szépítõ hatásá-
nak híre csalogatott ide. Egyik alkalom-
mal azonban feltûnt a kút megett egy
különleges feliratú kõ. Szövegét azóta
sem tudom elfelejteni, mely így szólt:

„Ég vándora, vidd hírül észak, kelet,
dél és nyugatra,

Hogy szent határairól a magyar nép le
nem mond soha, soha, soha.”

Ezt látva megkérdeztem Tamás Jó-
zsef erdõgondnok fõnökömet, hogy
tud-e errõl nekem valami részletesebb
magyarázatot adni? Ugyanis nem ér-
tettem, hogy mivel érdemelte ki ez a
hely, a millenniumi emlékkõvel ezt a
különleges kitüntetést?

Õ ezeket mondta: „A Berzsenyi Gim-
názium már régen is itt tartotta a bal-
lagások ünnepségét. Szüleire hivatkoz-
va elmondta, hogy a Deák-kút mit je-
lentett a soproni ifjúság számára ak-
kortájt, de felhívta a figyelmet arra a
magaskõrisre is, amit a millennium
évében ültettek ide. Eredetileg 7 db su-
háng félkörívben vette körül az emlék-
mû /7 vezér tiszteletére/ Kõszeg forrást/,
de ezekbõl csak ez az egy maradt meg
millenniumi emlékfaként.

Ezután a soproni levéltárban átnéz-
tem az erre vonatkozó írásokat, melyek
dióhéjban a következõket mondták:

A Soproni Líceumnak, mely gimná-
zium, teológia és jogászatból állt, ab-
ban az idõben, egyik fõ jellemzõ tulaj-

donsága volt min-
dig a hagyo-
mánnyá vált önte-
vékeny önképzés.
Így 1790-ben a Lí-
ceum itt tartotta
az ország elsõ ön-
képzõkörét és
1827-ben ez a tár-
saság hozta létre a
Deák-kúti várme-
gyét. Az ifjúság
minden év máju-
sában kivonult a
kúthoz és itt meg-

választotta tisztikarát. Elsõ fõispánja
Horváth Dániel volt. A forradalom után
az ünnepségek 1864-ig szüneteltek.
Majd folytatva az utolsó egyetemi gyû-
lés 1883. május 3-án volt.

1918-ban újra alakult, ezt követõen
a Berzsenyi Gimnázium itt tartotta meg
mindig a ballagási ünnepségeket. is.

A vármegye idõszakos mottóját,
amely sokszor változott, a kút falára fel-
írták. Egy-két írás a sok közül.
„Deák-kút légy forrása sokúnk ártatlan

örömöknek. (1873)”
„Itt lobogott a Deák-kúti vármegye lobo-

gója egykor a következõ felirattal: Szellem
mostan is int, ifjú szeresd a HAZÁT!”
Mindezek indokolták az emlékmû

helyének kiválasztását.

Az emlékkövet a 49-50-es években –
irredenta szövegnek vélve – darabokra
törték, amelyek néhány év alatt eltûn-
tek a területrõl. 1950-52-ben még egy
pár darab ott volt, s akkori tanítvá-
nyaimnak ezeket be is mutattam az
elõbb említett magyarázattal.

Ki sejthette volna akkor még a tria-
noni tragédiát, de még a fasizmus sem
létezett.

Örülök, hogy az OEE helyi csoportja
megértette sürgetõ kérésemet, s legalább ez
az egy kõrisfa jelzi elõdeink végakaratát.

Szeretném megköszönni fõtitkár úr-
nak, a helyi csoport OEE titkárának, az
erdõgazdaságnak, az erdészeti iskolá-
nak és mindazoknak, akik segítettek ab-
ban, hogy ez az emlékfa végre a város
számára hirdesse azt az ezer évet, mely
bennünket hazánk területéhez köt. ”

Az emlékezés után a csoport buszra
szállva, Csapó József erdõmérnök, a So-
proni Erdészet vezetõje kalauzolásával
jutott el a Hidegvíz-völgybe. Éppen a
nagy zivatarral együtt érkezett meg a
Roth emlékmûhöz és annak közelében
lévõ kutatóházhoz. Dr. Jereb Ottó itt
folytatta ismertetését a lucfenyõ törzs-
fákról, melyek a közeli területen talál-
hatók. Közben a társaság ázott kívül és
lassan belül is, hiszen a TAEG Zrt. jó-
voltából az esõ oltotta tábortûz mellett
és a kutatóházban is fogyaszthatták a
kitartó tagok a meleg teát, a jó soproni
kékfrankost és hozzá szervírozott ha-
rapnivalót. 

A dörgés és villámlás elmúltával még
a terepi bejárást is megejtette az õszi er-
dõben a csapat. Közben Budapestrõl
megérkezett a csoport elnöke, dr. Ró-
nai Ferenc igazgató, aki köszöntötte a
csoport tagjait és további tartalmas pro-
gramokat ígért az év során. 

Kép és szöveg: 
Dr. Jereb Ottó, Ormos Balázs

Emlékfa a deák-kút felett
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Egyesületünk, a Hajdú-Bihar megyei
Magánerdõ Tulajdonosok Egyesülete
1994. évben alakult és 1995. évben je-
gyezte be a bíróság. 

Az Egyesület célja: 
– Az erdõgazdálkodást, környezet-

védelmet, természetvédelmet népsze-
rûsíteni; 

– A gyermekek részére az erdõvel, a
természetvédelemmel, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos ismeretterjesztés.

– Fa bemutatása, mint élõ elem
(ahogy a nóta mondja „a bölcsõtõl a
sírodig elkísér…”), kiállításokon, fafara-
gó táborok szervezésén keresztül.

Az alakulás utáni években a szakmai
közönségnek tartottunk elõadásokat, te-
repi bemutatókat (pl.: a debreceni Na-
gyerdõn a Nyírerdõ Zrt. debreceni erdé-
szete területén természetközeli kocsá-
nyos tölgy tuskózás nélküli erdõfelújítás
bemutatója, motorfûrész bemutató, deb-
receni Köztemetõben helikopteres ve-
szélyes fakitermelés megszervezésében
való segítség, rendszeres szaktanácsadás
erdõtulajdonosok részére). A késõbbi-
ekben nyílt meg az erdõ felõl érdeklõdõ
nagyközönség részére (pl. szervezett
rajzpályázatot az év fájához kapcsolódó-
an, fafaragó tábort, kiállításokat).

A fa, a játék és a gyerekek szeretete in-
dított el az Egyesület tagjai közül egyné-
hány fõt, hogy foglalkozzon a fajáték ké-
szítés témájával. Tagok korábban készí-
tett alkotásai: pl. Debrecen Nagyerdei
Kultúrpark állatsimogatója, Debrecen Új-
kerti Nevelési és Oktatási Központ játszó-
tere, Debrecen Napsugár Óvoda játszó-
parkja, Nagyrábé-Millenniumi játszótér.

Az Egyesület 2007. évben sikeresen
megrendezte az elsõ Fafaragó népmû-

vészeti szaktáborát a HNP Erdei Iskolá-
jában Hortobágy-Mátán. Az elkészült
csoportos alkotások témája: lovas motí-
vumokkal asztalok, padok, tûzrakó
hely és kültéri fa játszóeszközök (má-
szófa, libikóka). Egyéni alkotások té-
mája: kulcstartó, tányér, kanál. Az alko-
tásokat az Egyesület felajánlotta a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Er-
dei Iskolája, a Hortobágyi Természetvé-
delmi és Génmegõrzõ Közhasznú Tár-
saság Pusztai Állatparkja és a Horto-
bágy Fogadó részére.

Egyesületünknek 2008. évben a leg-
nagyobb programjai az „Ezerarcú fa”
címmel megrendezett elsõ fafaragó
népmûvészeti kiállításai voltak Debre-
cenben, a Diószegi Sámuel Erdei Mûve-
lõdés Háza Regionális Környezet és
Természetvédelmi Oktatóközpontban
és a Nyírerdõ Zrt. debreceni erdészeté-
nek Erdõspusztai Tájházában, valamint
késõbb a Debreceni Mûvelõdési Köz-
pont által üzemeltetett Tímárházban.

Ez év tavaszán a természeti és kultu-
rális értékeket bemutató, valamint az
erdészeti munkákkal kapcsolatos kom-
munikáció céljára 6 darab kültéri bemu-
tató táblát készített (150x100 cm infor-
mációs felülettel) és helyezett ki az
Egyesület a NYÍRERDÕ Zrt. debreceni
erdészetének a Bánki Arborétumba
Debrecen-Erdõspusztán.

A világhálón saját honlap fejlesztése
van folyamatban, két címen, a www.ke-
rek-erdo.hu és a www.ezerarcufa.hu cí-
mek alatt lehet majd az Egyesületet elérni. 

Egyesületünk, a Hajdú-Bihar megyei
Magánerdõ Tulajdonosok Egyesülete
2009. október 03 és 07 között rendezte
meg a II. Fafaragó népmûvészeti szaktá-

borának elsõ hetét
Debrecenben, a
Nyírerdõ Zrt. deb-
receni erdészeté-
nek területén. 

A tábor elsõ he-
tének központi té-
mája volt: a Nagy-
erdõ Napja tisztele-
tére, a debreceni
Nagyerdõ védetté
nyi lvánításának
hetvenedik évfor-
dulója alkalmára, a
Nyírerdõ Zrt. felké-
résére Vass Tamás

fafaragó vezetésével a környékbeli fát
szeretõ, fával dolgozni tudó fafaragókkal,
kalákában emlékoszlop készítése. Az em-
lékoszlop 2009. október 08-án ünnepé-
lyes keretek között felavatásra került. 

A fafaragó tábor második részében
erdész sírok felújítása és kopjafák készí-
tése volt a feladat a Nyírségben lévõ
bockereki erdõ részére. 

Egyesületünk ez évben folytatja, a ta-
valy „Ezerarcú fa” címmel megrendezett
fafaragó népmûvészeti kiállításait. A Csa-
pókerti Közösségi Ház adott otthont a
rendezvénynek 2009. november 10 és 17
között, ahol az alkotók tárlatvezetést és
kézmûves foglalkozásokat tartottak. Kí-
sérõ rendezvényként az erdõk hete tisz-
teletére az erdõk szépségérõl és fontos-
ságáról elõadások hangzottak el.

Fontos a hagyományõrzés, a múlt ér-
tékeinek felkutatása, bemutatása és a
hagyományos kézmûves szakmai mes-
terség továbbadása, örökítése, ahogy a
nóta mondja:

„Gyökér nélkül semmit sem érek, 
Gyökér nélkül kidõl a fa, 
Gyökér nélkül nem szól az ének, 
Gyökér nélkül nincs korona. 
Gyökér nélkül múltam rekesztem, 
Gyökér nélkül kidõl a fa, 
Gyökér nélkül jövõmet vesztem, 
Gyökér nélkül nincs korona.”

(Sólyomfi Nagy Zoltán)

Puskás Mihály
erdõmérnök

Magánerdõ-tulajdonosok 
Hajdú-Bihari Egyesülete

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.erdo.hu
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DR. BARTHA DÉNES*

A növénytani oktatás idõszaka
Sopronban

A Sopronba való áttelepülés után, 1923-
tól Növénytani Intézetbe olvasztva két
tanszék látta el a növénytani tárgyak
oktatását. A Növénytani Tanszék veze-
tését FEHÉR DÁNIEL fõiskolai rendkívüli
majd rendes tanárra bízták, a Növényé-
let- és -kórtan Tanszék vezetõje KÖVESSI

FERENC fõiskolai tanár lett. Az Általános
növénytan tantárgyat az 1. félévben 4
óra elõadással és 6 óra gyakorlattal, ill.
a Részletes növénytan és származástan
tantárgyat a 2. félévben 5 óra elõadással
és 8 óra gyakorlattal a Növénytani Tan-
szék keretében oktatták, míg a Fák
anatómiája és fiziológiája tantárgyat a
3. félévben 2 óra elõadással és 4 óra
gyakorlattal, ill. a Növénykórtan tantár-
gyat a 4. félévben 2 óra elõadással és 2
óra gyakorlattal a Növényélet- és -kór-
tan Tanszék gondozásában sajátíthatták
el a hallgatók. KÖVESSI FERENC 1933-ban
Budapestre távozott egyetemi tanárnak
és tudományegyetemi tanszékvezetõ-
nek, ezért a két tanszék összeolvadt, s
egészen 1952-ig Növénytani Intézet né-
ven mûködött FEHÉR DÁNIEL egyetemi
rendes tanár vezetésével. FEKETE LAJOS

mûködése mellett ezt az idõszakot te-
kinthetjük még egy második, meghatá-
rozó idõszaknak a növénytani oktatás
és kutatás terén.

A József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetembe való olvasz-
tás után az 1933/34. tanévtõl kezdve is-
mét újabb tanterv keretében oktatnak.
Az Általános növénytan oktatására 4
óra elõadással és 6 óra gyakorlattal a 3.
félévben kerül sor, a Részletes növény-
tant a 4. félévben 4 óra elõadás és 8 óra
gyakorlat keretében adták elõ. Ezeken
kívül FEHÉR professzor a 4. félévben 1
óra elõadást tartott kedvenc szakterüle-
te, az Erdõtalaj mikrobiológiája címen.
„Fehér Dani” elõadásainak és vizsgázta-
tásainak híre az intézmény falain kívül-
re is eljutott, errõl az idõszakról sok
anekdota, emlék maradt fenn, amiket
ma is gyakran emlegetnek. FEHÉR prof.
egyébként kevésbé szeretett elõadni,
idejét és gondolatait inkább a kutató-
munkának szentelte. „Nem vagyok há-

zitanító, nem vagyok gramofon, ott a
könyvem, tanulják meg abból!” – hang-
zott el gyakran a prof. szájából. Viszont
ha jó kedve volt, briliáns elõadásokat
tudott tartani.

Az intézetben beindult élettani, mik-
robiológiai kutatások nemzetközi vissz-
hangra találtak, számos doktorandusz
érkezett ide kutatni (volt aki 6 hétre jött,
s aztán 3 évig maradt), FEHÉR DÁNIEL ve-
zetésével rangos publikációk sora látott
napvilágot. Közben a technikai feltéte-
lek is egyre javultak, amit az Intézet fel-
szereltsége is bizonyít. Az 1930-as évek
közepén a Növénytani Intézetnek a
hallgatósági laboratóriumon kívül 10
kutatást szolgáló laboratóriuma, öt kí-
sérleti üvegháza és saját múzeuma is
volt az oktatást szolgáló gyûjteménye-
ken kívül

Az oktatás szempontjából jelentõs
esemény, hogy az 1931/32. tanévben FE-
HÉR DÁNIEL a Botanikus Kertben addig
iroda és raktár céljaira szolgáló épületet
átalakíttatta, és gyûjteményteremnek
rendezte be, ahol a hallgatóság – a „szá-
raz kertben” – sajátíthatta el a megtanu-
landó fajokat. Ide került az Intézet
könyvgyûjteménye is. (Az 1950-es évek
végén a gyûjteményeket és a könyvtárat
kiköltöztették, s a Fõiskola sofõrje részé-
re szolgálati lakást alakítottak itt ki.)

1952 márciusában FEHÉR DÁNIELt az
oktatómunka alól – koholt vádak alap-
ján – felmentették, és mint kiemelt tu-
dóst a Magyar Tudományos Akadémia
megbízta az általa a Növénytani Intézet
keretében szervezett Talajbiológiai Ku-
tatólaboratórium vezetésével. Az okta-
tási feladatokat a Növénytani Intézet
helyett felállított Növénytani Tanszék
látta el, amelynek vezetésével NEMKY

ERNÕ egyetemi docenst bízták meg. Az
oktatási reform során a növényrend-
szertanból kivált a dendrológia, mint
önálló tantárgy, és a növényföldrajz ok-
tatása is szélesebb alapokon önállósult.
Az új tárgyak oktatásával TUSKÓ FERENC

egyetemi docenst, az ERTI korábbi tu-
dományos munkatársát bízták meg.
1952-tõl a tanrendben az 1. félévben ta-
láljuk az Általános növénytant heti 3
óra elõadással és 3 óra gyakorlattal, a 2.
félévben a Növényrendszertant heti 2
óra elõadással és 4 óra gyakorlattal. A 3.
félév tantárgya a Növényélettan és öko-
lógia heti 3 óra elõadással és 2 óra gya-

korlattal, míg a 4. félévben következett
a Dendrológia, növényföldrajz, erdei
növénytársulások c. tantárgy heti 2 óra
elõadással és 4 óra gyakorlattal. 1954-ig
– a kor szellemének megfelelõen – a
Biológia ill. Darwinizmus c. tantárgyat
is kötelezõ volt hallgatni heti 2 óra elõ-
adás formájában.

Az 1950-es évek politikai viharai je-
lentõs és szégyenteljes veszteségeket
okoztak a Növénytani Tanszék szemé-
lyi állományában. FEHÉR DÁNIEL me-
nesztése, majd 1955-ben ennek betud-
hatóan bekövetkezett hirtelen halála
után 1956. november 4-én külföldre tá-
vozott NEMKY ERNÕ egyetemi tanár, TUS-
KÓ FERENC egyetemi docens, valamint
SZY FERENC egyetemi adjunktus és CSA-
PODY ISTVÁN egyetemi tanársegéd. Kö-
zülük NEMKY ERNÕ és CSAPODY ISTVÁN

késõbb visszatértek. 1959-ben – „szilárd
világnézetük miatt” – a Fõiskoláról el-
bocsátották CSAPODY ISTVÁN és KISS LÁSZ-
LÓ egyetemi tanársegédeket.

Az egyetemmé válással (1962)
hosszú idõre rögzült a növénytani tár-
gyak neve, tanrendi helye és óraszáma.
Az Erdõmérnöki Karon az 1. félévben
Általános növénytant hallgatnak az er-
dõmérnök-hallgatók heti 4 óra elõadás
és 3 óra gyakorlat keretében, a 2. félév-
ben a Növényélettan következik heti 4
óra elõadás és 2 óra gyakorlat formájá-
ban. A növényrendszertani tárgyak ok-
tatása a 3. és a 4. szemeszterben valósul
meg, a Növényrendszertan I. heti óra-

* intézetigazgató egyetemi tanár
NYME Növénytani és Természetvédelmi In-
tézet

Az erdészeti növénytan oktatásának
rövid története II.

Fehér Dániel
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száma 1 óra elõadás és 3 óra gyakorlat,
a Növényrendszertan II.-t heti 2 óra elõ-
adás és 3 óra gyakorlat formájában ok-
tatják a hallgatóknak. Ennél a tanrend-
nél gondot okozott a rendszertani tár-
gyak alacsony óraszáma, valamint az,
hogy a Növényföldrajz tárgynak nem
volt tanrendi helye, így a rendszertani
tárgyak legvégén lehetett csak ezzel a
témakörrel érintõlegesen foglalkozni.

Az 1960-as évektõl a növénytani tan-
tárgyak óraszámának folyamatos csök-
kenése figyelhetõ meg, ezzel szemben
a mûszaki, a politikai és a gazdasági tár-
gyak óraszáma növekedett. Az 1970-es
évek végén az Erdészeti növénytan I.
(Általános növénytan) heti óraszáma 3
elõadás és 2 gyakorlat, az Erdészeti nö-
vénytan II-é (Növényrendszertan) 2 óra
elõadás és 3 óra gyakorlat, az Erdészeti
növénytan III-é (Dendrológia) 1 óra
elõadás és 3 óra gyakorlat, az Erdészeti
növénytan IV-é (Növényélettan, ill. Nö-
vényföldrajz) 3 óra elõadás. A hallgatók
kérésére a Dendrológia elõadási óra-
számát késõbb felemelték heti 2 órára.

NEMKY ERNÕ egyetemi tanár 1952 és
1975 között vezette a Növénytani Tan-
széket, utóda GENCSI LÁSZLÓ egyetemi
tanár lett, aki 1988-ig látta el ezt a fela-
datot. Tanszékvezetésük alatt elsõsor-
ban az oktatásra és az oktatást szolgáló
területekre (pl. Botanikus Kert, gyûjte-
mények, jegyzetek) koncentráltak.
1988 és 1994 között a Növénytani Tan-
szék vezetõje MÁTYÁS CSABA egyetemi
tanár volt. Ebben az idõszakban az er-
dészeti növénynemesítés, genetika té-
makörrel, ill. tantárggyal bõvült az okta-
tás palettája, valamint az ökológia is eb-
ben az idõszakban lépett elõ önálló
szakterületté, késõbb tantárggyá. Eb-
ben az idõszakban az 1. szemeszterben

oktatott Erdészeti botanika óraszáma
már csak 2 óra elõadás és 2 óra gyakor-
lat, a 2. szemeszterben sorra kerülõ Er-
dészeti növényrendszertan I. elõadása-
inak óraszáma heti 2, a gyakorlatoké 3
óra, a 3. szemeszter Erdészeti növény-
rendszertan II. (Dendrológia) elõadá-
sainak óraszáma heti 2, a gyakorlatoké
heti 4 óra, a 4. szemeszterben korábban
oktatott Növényélettan és Növényföl-
drajz átalakult Élettani- és társulásöko-
lógia c. tárggyá heti 4 óra elõadással. Az
oktatás sajátossága, hogy a heti óra-
számból 1 óra konzultáció volt, ezzel is
csökkentve a hallgatók leterhelését,
ugyanakkor megnehezítve az elõadá-
sok és gyakorlatok tartását. Ekkor már
fakultatív tárgyak hallgatását is ajánlot-
ták az erdõmérnök-hallgatóknak, a 7.
szemeszterben Bioszféra biológia, a 8.
szemeszterben Vegetációismeret, ill.
Díszfaiskola c. tárgyak kerültek meghir-
detésre.

1994-ben a tanszékvezetõi feladato-
kat BARTHA DÉNES kapta meg. 1998-ban
a kari szervezeti struktúra változásával a
Növénytani Tanszék, a Botanikus Kert
és a Termõhelyismerettani Tanszék Nö-
vénytani és Termõhelyismerettani Inté-
zetbe integrálódott, majd 2007. január
1-tõl – egy újabb szervezeti változtatás
következtében – Növénytani és Termé-
szetvédelmi Intézetre módosult a neve
és tevékenységi köre. A 2008. január
22-i Kari Tanács döntése alapján a Bota-
nikus Kertet elcsatolták az Intézettõl és
azt a dékáni vezetés alá rendelték.

Oktatási feladataink az utóbbi másfél
évtizedben az Erdõmérnöki Szakon kí-
vüli egyéb szakok beindulásával lénye-
gesen bõvültek. Jelenleg öt nappali és
két levelezõ graduális szakon, két
posztgraduális levelezõ szakon és két

doktori iskolában összesen 36 növény-
tani és 43 természetvédelmi tárgyat ok-
tatunk! Napjainkban csak az erdõmér-
nök-hallgatók az 1-4. félévben kötele-
zõen hallgatják az Erdészeti növénytan,
Növényrendszertan, Dendrológia, Nö-
vényföldrajz és társulástan c. tantár-
gyakat, s a választható tantárgyak köré-
ben ott találják még a Gombaismeret,
Mohaismeret, Gyomismeret, Magyar
növényvilág ismerete, Fátlan növény-
társulások ismerete, Növényhatározási
gyakorlatok, Etnobotanika c. tantárgya-
kat is.

Külsõ gyakorlatok és nagy tanul-
mányutak a növénytani oktatás

szolgálatában
Az elsajátítandó növénytani – elsõ-

sorban rendszertani és növénytársulás-
tani – ismeretek gyakorlatiasabbá tétele
érdekében már maga WILCKENS is szor-
galmazta a külsõ gyakorlatok megtartá-
sát, s Selmecen a növénytan oktatói
rendszeresen vitték hallgatóikat a repis-
tyei, szklenói, kisiblyei erdõbirtokokra.
Ez a szokás Sopronban is megmaradt,
egy-, olykor kétnapos gyakorlatokra
mentek (gyalog) a tanárok és a hallga-
tóság. FEHÉR DÁNIEL tanszékvezetése/in-
tézetigazgatása idõszakában a szeptem-
ber-októberi hónapokban 4, a május-jú-
niusi hónapokban 10 alkalommal jutot-
tak ki a növendékek a Sopron környéki
területekre (többek között a Prof. ked-
venc területére, a hidegvízvölgyi Va-
dászház környékére). Arról is van tudo-
másunk, hogy FEHÉR DÁNIEL – a magas-
hegységi flóra tanulmányozása céljából
– a Schneeberg-re, Semmering-re, Rax-
ra és Schneealpe-ra is vitte hallgatósá-
gát. Az 1950-es években alakult ki a
nagytanulmányút rendszere, amely

Nemky Ernô
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kezdetkor egy ideig háromhetes (!) idõ-
tartamú volt. Ezeket a nagytanulmányu-
takat a Növénytani Tanszék oktatói kö-
zösen szervezték a Termõhelyismeret-
tani Tanszék oktatóival, a terepi hely-
színeken az éghajlati, geológiai, talajta-
ni sajátosságokon túl a fás  és lágy szá-
rú növényfajokat, a növénytársuláso-
kat, illetve kapcsolataikat tanulmányoz-
ták a hallgatók. Az elsõ héten a közép-
hegységi területeket, a második héten a
síkvidéki termõhelyeket és növénytár-
sulásokat, a harmadik héten az árteret
vizsgálták. Ez a szakmai szempontból
nagyon fontos nagytanulmányút, amely
az oktatók, a terepi szakemberek és a
hallgatóság kapcsolatát is erõsítette, a
késõbbiekben egyhetes (elõbb hatna-
pos, majd ötnapos) tanulmányúttá zsu-
gorodott, s kiegészült a dendrometriai
ismeretek terepi elsajátításával is. A ta-
nulmányúti rendszer napjainkban is
mûködik, s az erdõgazdaságoknak
ezért hálával tartozunk.

Gyûjtemények a növénytani ok-
tatás szolgálatában

Az élõ növénygyûjtemények és a her-
báriumok a kezdetektõl fogva napjain-
kig nagyon fontos szerepet töltenek be
a növénytani oktatásban. WILCKENS elsõ
tervei között már ott találjuk egy botani-
kus kert kialakításának gondolatát, ami
aztán 1808-ban tett végzetes kijelenté-
se, miszerint Selmec nem alkalmas az
erdészeti felsõoktatás székhelyéül, Kis-
iblye pedig botanikus kert létesítésére,
rányomta bélyegét késõbbi itteni tevé-
kenységére, és 1838-ig meghiúsította
ezt az elképzelést. A selmeci alsó és fel-
sõ botanikus kert, az 1900-ban TUZSON

JÁNOS által létesített kisiblyei dendroló-
giai kert, a soproni botanikus kert fenn-
tartása összefonódott a növénytani ok-
tatással és kutatással. [A napjainkban,
2008 januárjában a Növénytani és Ter-
mészetvédelmi Intézettõl elcsatolt Bota-
nikus Kert, illetve elõdjei történetét egy
másik tanulmány tartalmazza.]

Herbáriumok készítését már maga
WILCKENS is megkövetelte hallgatóitól,
és ez a hagyomány napjainkban is tart.
A gyûjtemények készítése közben – ha
azt maga állítja össze a diák, s erre is
van példa – jobban el tudja sajátítani a
faji bélyegeket, s mások gyûjteményei-
nek tanulmányozásával még alaposabb
ismeretekre tehet szert. Az erdõmér-
nök-hallgatók napjainkban 60 tételbõl
álló lágy szárú, 80 tételbõl álló fás szárú
hajtás-, 60 tételbõl álló rügy-, 40 tételbõl
álló termés- és maggyûjteményt köteles
a szorgalmi idõszakok végén leadni.

Az oktatást közvetlenül szolgáló her-
báriumok összeállítása már szintén a
wilckensi idõszak elején megkezdõ-
dött, s ezek bõvítése, megújítása napja-
inkban is fontos és nem egyszerû fela-
dat. Selmecbányán a herbárium a nö-
vénytani oktatás helyszínéül szolgáló
Zsembery-házban, a Fortuna-házban,
az Erdészeti Palotában került elhelye-
zésre, Sopronban külön épületet emel-
tek neki, amelybõl az 1950-es évek vé-
gén kiszorult, s a tanszék egyik helyisé-
gében lelt otthonra, ahol ma is ott talál-
ható. Herbáriumi szobánkban és a hall-
gatóság számára éjjel-nappal nyitva lé-
võ gyûjteményteremben ma az alábbi
gyûjtemények találhatók:

– Fás szárú fajok lombgyûjteménye
(Collectio Dendrologica),

– Lágy szárú fajok gyûjteménye (Col-
lectio Phanerogamica),

– Történeti növénygyûjtemények
(Collectiones Historicae),

– A Kárpát-medence növényfajai
(Herbarium Carpato-Pannonicum),

– Mag- és termésgyûjtemény (Collec-
tio Seminum et Fructum),

– Rügygyûjtemény (Collectio Gem-
marum),

– Fásszárú fajok csíranövény-gyûjte-
ménye (Collectio Plantarum Juvenili-
um),

– Fakocka gyûjtemény (Collectio
Dendrologica Truncorum),

– Növényfajok fényképgyûjteménye
(Collectio Photographica Plantarum).

Meg kell említeni azt is, hogy az el-
múlt két évszázadban több értékes
gyûjtemény (pl. SIMONKAI LAJOS vagy
BORBÁS VINCE tölgygyûjteménye) meg-
vásárlására nyílott lehetõség. Sajnos a
megfelelõ tárolás lehetõségei az 1960-
1980-as években nem voltak adottak,
ezért történeti gyûjteményeink java ré-
sze – sajnálatos módon – elpusztult.

Növénytani témájú tankönyvek
és jegyzetek

A hallgatók növénytani témájú tanköny-
vekkel, jegyzetekkel és egyéb oktatást
szolgáló segédletekkel való ellátása – az
elmúlt kétszáz évben – folyamatosnak
mondható, ezek hiánya nem róható fel a
vizsgákra való gyenge felkészülésnek. 16
tankönyv és 80 fõiskolai, majd egyetemi
jegyzet látott napvilágot eddig a Tanszék
oktatóinak tollából. Megemlítendõ, hogy
napjainkban a Tanszékünk honlapján
(http://novenytan.emk.nyme.hu) vala-
mennyi elõadásunk és gyakorlatunk di-
gitális anyaga megtalálható, s az bárki
számára hozzáférhetõ.

Epilógus
A Növénytani Tanszék eddigi oktatói –
szigorú számonkérésükkel – többnyire
mély nyomot hagytak a kezeik közül
kikerülõ hallgatókban. E következetes
magatartást a Tanszék jelenlegi oktatói
sem akarják föladni, bár egyre több kül-
sõ kényszerítõ erõ próbálja megtörni
szakmai és oktatói hitünket. Az elmúlt
kétszáz év tapasztalata azt bizonyítja,
hogy a növényekre és a növények okta-
tóira csak így emlékeznek majd az er-
dészeti növénytant egykoron hallgatók.

A jubileum alkalmából a növénytani
oktatás és kutatás, a botanikus kertek
részletes történetén túl egykori oktató-
ink és hallgatóink visszaemlékezéseivel
bõvített kötetet jelentettünk meg, ami
az intézetünk honlapján elérhetõ.

Balról: Bartha Dénes, Gencsi László és Vancsura Rudolf
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1949 és 52 között az Egri Erdõgazdaság-
nál dolgozott ez a különleges, nem
mindennapi egyén, aki fordulatos életé-
vel vonta magára az erdésztársadalom
figyelmét.

A tiszafüredi villanyszerelõ és járási
párttitkár a MÁLLERD megszûnésével,
az Egri Erdõgazdasági Nemzeti Vállalat
megalakulásakor, 1949 tavaszán lépett
be az erdõgazdasághoz mint gondnok-
helyettes Szilvásváradon.

A fordulat éve után az új hatalom sa-
ját képére formálta át az erdészetet. Le-
váltotta az erdõmérnököket a gazdasá-
gok élérõl, káderigazgatókat nevezett ki,
az erdõgondnokok mellé gondnokhe-
lyetteseket nevezett ki, akiknek feladata
a nagy politika elvárásainak teljesítése
volt elsõsorban személyzeti kérdések-
ben. A 20-25 gondnokhelyettes szemé-
lyét tekintve igen tarka kép tárul elénk.
Voltak közöttük jól képzett, kiváló erdé-
szek, elismert szakemberek, többségük
azonban fizikai munkából kiemelt, kép-
zettség nélküli káder ember volt.

Fehér Sándor azok közé tartozott,
akiknek erdészeti szakismertei nem
voltak, annál inkább politikai gyakorla-
ta és a hatalomhoz való hûsége tette al-
kalmassá erre a posztra. Nem volt köny-
nyû dolga, mert egy olyan gondnok
mellé került, aki erõs egyéniség volt, ki-
váló szakmai ismeretekkel. Kárpátaljá-
ról jött Szilvásváradra 45 után határozott
elképzelésekkel, célokkal. Ez az ember

Hibbey Albert volt, akit Szilvásvárad le-
gendás erdõgondnokaként emleget-
nek. Fehér Sándor a reakciós, osztály-
idegen személyek eltávolítását követel-
te a gondnoktól, és amikor Hibbey erre
nem volt hajlandó, ellene tett feljelen-
tést. Vizsgálatok következtek, még az
Erdõközpont is belépett az ügy folya-
matába, a gondnok lakásán házkutatást
tartottak, végül lezárták az ügyet, mert
nem találtak terhelõ adatot.

Hasonló dolog játszódott le Felsõtár-
kányban. Fehér Sándort megbízták az
ottani szakmunkásképzõ vezetésével.
Mûködését azzal kezdte, hogy elõdjét,
Sziklai Oszkárt (aki késõbb professzor-
ként vált ismertté Kanadában) feljelen-
tette fegyverrejtegetésért, akit ezért az
ÁVÓ meghurcolt.

Fehér Sándor felfelé ívelõ pályafutá-
sa Recsken folytatódott. A gondnokhe-
lyettesek közül kettõjüket igazgatónak
neveztek ki: Vitai Józsefet Sándorrétrõl
a Mátrafüredi (Dél-Mátrai) Erdõgazda-
sághoz, Fehér Sándort pedig a Recski
(Észak-Mátrai) Erdõgazasághoz vezé-
nyelték az igazgatói székbe.

Fehér Sándor, az újonnan kinevezett
igazgató elsõ meglepõ lépése az volt,
hogy fõmérnöknek azt a Hibbey Alber-
tet kérte fel, akivel Szilvásváradon ál-
landó ellentétben állt. Hibbey azonban
ezt nem vállalta, mint írja: „saját és csa-
ládom becsülete érdekében így kellett
döntenem”.

Az igazgatói posztján Fehér Sándor
egészen új arcát mutatta be. Beszéltem
olyanokkal, akik Recsken a keze alatt
dolgoztak. Olyan embernek ismerték
meg, aki kiállt a beosztottaiért, megadta
nekik amit lehetett. Igazi „vagány em-
bernek” tartották, aki együtt élt, együtt
futballozott embereivel. Ugyanakkor
nem átallotta hangos motorkerékpárjá-
val megzavarni a bodonyi búcsúsokat,
akik azt mondták, hogy ha még egyszer
erre jön, bedobják a patakba. Hódolni
akart a hatalom vallásellenes politikájá-
nak.

Recskrõl – ahol két évig volt igazga-
tó – Balassagyarmatra vezetett az életút,
kinevezték a Nógrád megyei Erdõgaz-
dasági Egyesülés igazgatójának. 1953-
ban megszûntették az egyesüléseket, 

Fehér Sándor Budapestre került,
ahol hamarosan az ERDÉRT vállalat
igazgatója lett. Gyors elõrejutását annak
köszönhette, hogy minden lépésével
igyekezett megfelelni a nagy politiká-
nak, és a legmagasabb emberekkel tar-
tott kapcsolatot, állandóan a hatalmi
körökben forgott. Mindig jól értesült
volt, mindig tudta, hogy kell helyezked-
nie ahhoz, hogy érvényesüljön. Az
1956-os forradalmat megelõzõen egy
küldöttséggel már Titónál járt. Akkori-
ban történt ugyanis, hogy Hruscsov sza-
kított Moszkva ellenséges magatartásá-
val a jugoszlávokkal szemben, felvette
velük a kapcsolatot. A magyar politika
természetesen követte a hruscsovi ma-
gatartást, és szintén kapcsolatba lépett
Titóval. Ekkor került Fehér Sándor a Ju-
goszláviába utazók közé.

Fehér Sándor az ERDÉRT vezéreként
ismét megmutatkozott pozitív oldaláról.
Több olyan kollégát felvett, számukra
állást biztosított, akik az 50-es években
kisodródtak az erdõgazdaságoktól. Kö-
zöttük voltak olyanok, akiket az 50-es
években szakképzettség nélkül ültettek
igazgatói beosztásba, és késõbb szak-
emberekkel váltották fel õket, mint pél-
dául Vitai József és Csillat Lajos koráb-
bi mátrafüredi igazgatók.

A 60-as évek történései Fehér Sándor
életének tragikus végét jelentették. 

1964-ben robbant ki az Ónody-ügy
néven országosan ismertté vált szerte-
ágazó történet, amelynek szálai a legfel-
sõ politikai körökhöz vezettek. Az
ügyet teljes terjedelmében Tischler Já-
nos interneten is megjelent írásából is-
merjük. Ónody Lajos, az Éttermi és Bü-
fé Vállalat igazgatója korát jóval meg-

Egy különös személyiség: Fehér Sándor

A hónapok régi magyar neve
Amikor elsõ alkalommal találkoztam hónapjaink régi magyar nevével egy naptár-
ban, olvasás közben végigpergett elõttem egy teljes esztendõ. Láttam a hófer-
geteget, ahogy végigszáguld erdõn-mezõn; az olvadó jeget a folyón, a tavasz elsõ
óvatos virágait, a hûvös szél által borzolt réteket és legelõket; az éledõ fákat és
bokrokat, ragyogó smaragdzöldbe öltözködve, s az életet adó áldott Nap aranysár-
ga sugaraival borított virágos mezõket; a terméstõl roskadozó gyümölcsösöket, az
érett kalászokat, amint lágyan hajladoznak a szélben; az aratókat a földeken, ahol
a frissen kaszált tarló illata mindent betölt; aztán szántó-vetõgépek szorgoskodnak
mindenütt, s a kis magoncok félõsen megbújnak a földben; végül az erdõk tarka
ruhába öltöznek, majd köntösüket félõsen a földre ejtik, és a vastag lombtakaró
alatt az új életrõl álmodik FÖLDANYÁCSKÁNK.

Segíts, hogy a feledés homálya ne rabolja el tõlünk régi hagyományaink és múl-
tunk tengernyi emlékét. Hiszen a múlt nélkül nincs jelen és nincs jövõ.

Közreadja:
Dobay Pál

Január – FERGETEG hava
Február – JÉGBONTÓ hava
Március – KIKELET hava
Április – SZELEK hava
Május – ÍGÉRET hava
Június – NAPISTEN hava

Július – ÁLDÁS hava
Augusztus – ÚJ KENYÉR hava
Szeptember – FÖLDANYA hava
Október – MAGVETÕ hava
November – ENYÉSZET hava
December – ÁLOM hava
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elõzve, kiváló üzletemberként országos
nagyvállalattá fejlesztette cégét. Sok
nagy emberrel tartott kapcsolatot, so-
kakkal jót tett, ugyanakkor ellenségeket
is szerzett. Valakik, akik nem nézték jó
szemmel a sikeres embert, adatokat
gyûjtöttek ellene, és elindították az eljá-
rást Ónody és társaival szemben. A do-
log hátterében a párton belüli ellenté-
tek húzódtak meg. 

Az „ügy” a kisnánai vadászházban
(ismertebb nevén Térfy-kastély) történ-
tek miatt kapcsolódik az akkori Mátrai
Erdõgazdaság történetéhez, jóllehet az
itteni események csak parányi töredé-
két jelentették a politikai üggyé terebé-
lyesedett Ónody-ügynek. 1963-ban Kis-
nána-Csikójárás térségében létrehoztak
két vadásztársaságot, a Mackó és a Diá-
na nevût, amelyeknek tagjai igen magas
politikai személyek voltak, mint példá-
ul Gáspár Sándor, a Politikai Bizottság
tagja, Nezvál Ferenc, igazságügyi mi-

niszter, Szalai József, a legfelsõbb bíró-
ság elnöke, és még néhányan a politikai
hatalmasságok közül. A tagok között ta-
láljuk természetesen Ónody Lajost, aki
a „rendezvények” fõ szervezõje volt.

Az „elit” vadásztársaságok létrehozá-
sát Fila József, a Mátrai Erdõgazdaság
igazatója kifejezetten ellenezte, annak
ellenére, hogy Balassa Gyula, az OEF
föigazgatója a háttérbõl támogatta a tö-
rekvéseket. Végül Fila feladta a küzdel-
met, és 1963-ban Gödöllõre ment igaz-
gatónak. Az õt követõ Hangyál Tibor
engedélyezte társaságok megalakítását.
Ekkor kezdõdtek el a nagy vadászatok,
mulatozások, amelyeket aztán minden-
féle valótlan történetekkel feltupíroz-
tak. Mindez már sokaknak szemet szúrt.

Fehér Sándor még recski igazgatói
idejébõl jól ismerte a Mátrát, igy szere-
pe volt a hely kiválasztásában, az ese-
mények elõkészítésében. 

Az 1964-ben elindult vizsgálatok,

rendõrségi nyomozások alapján társa-
dalmi tulajdon megkárosítása miatt
Ónody Lajost és több társát börtönre és
különbözõ egyéb büntetésre ítélték. A
legmagasabb politikai személyek vizs-
gálat nélkül megúszták.

Fehér Sándornak annyi volt a bûne,
hogy a kisnánai vadászházat állampén-
zen, az ERDÉRT vállalat költségére ren-
deztette be. Amikor megtudta, hogy el-
lene is rendõrségi nyomozás indul, ön-
gyilkos lett. Az a Fehér Sándor, aki sok
szálon kapcsolódott a legmagasabb kö-
rökhöz, annyi sok embert segített, nem
tudta feldolgozni azt a helyzetet, hogy
õt valaki felelõsségre vonja. Cselekede-
te nehezen magyarázható, mert Fila Jó-
zsef szavaival élve õ csak az ügy „tized-
rangú szereplõje” volt. 

Egy változatos, ellentmondásokkal
teli élet így ért szomorú véget.

Wágner Tibor
ny. erdõmérnök

Az utóbbi évtizedekben több jelentõs
program foglalkozott a gemenci térség-
gel, különösen a vízviszonyok változá-
saival és változtatásának lehetõségeivel.
Ezek sorába tartozik a jelenleg futó, a
Duna és végsõ soron a Fekete-tenger táp-
anyagterhelésének csökkentését célzó
un. GEF projekt is, amelynek keretében
vízvisszatartó mûtárgyak és kotrások va-
lósulhatnak meg. Természetvédelmi cél-
nak tekinthetõ, hogy a gemenci hullám-
téri területeken történõ víz- és tápanyag-
visszatartás a holtágak rehabilitációját, il-
letve revitalizációját is eredményezze. A
tervezett vízkormányzások természete-
sen hatással lehetnek az erdõkre is. Ezért
tartott e témakörben az OEE Erdészeti
Vízgazdálkodási Szakosztálya és a Bajai
Helyi Csoport közös kihelyezett rendez-
vényt 2009. október 21-én Pörbölyön, az
Ökoturisztikai Központban. Házigaz-
dánk a Gemenc Zrt., s személy szerint
Bodor László osztályvezetõ volt.

Délelõtt elõadóülés keretében tájé-
kozódhattak a résztvevõk a projekt kü-
lönbözõ összetevõirõl. Bevezetésként
Gribovszki Zoltán a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Karának
oktatója, foglalta össze röviden az álta-
lános tudnivalókat. Ezt követõen Tor-
nyai Géza és Virág Lajos, a Keviterv
Akva Kft. tervezõi ismertették a közeljö-

võben megvalósuló mûszaki beavatko-
zásokat, a vízvisszatartó mûtárgyak tí-
pusait, a kotrások helyét és mértékét,
valamint a kikotrásra kerülõ üledék-de-
póniák elhelyezési lehetõségeit. A pro-
jekthez kapcsolódó monitoring erdé-
szeti és botanikai részének felépítését
és a jelenlegi alapállapot felvételének
tapasztalatait Mesterházy Attila, a BioAqua
Pro Kft. szakértõje foglalta össze. A ter-
vezett beavatkozások (vízvisszatartások
és kotrások) várható környezeti, s külö-
nösen az erdészeti hatásainak elõrevetí-
tésével, illetve modellezésével kapcso-
latos vizsgálatok eredményeit Zsuffa
István, a VITUKI Nonprofit Kft. és Sza-
lay Miklós, a Szalay és Papp Mérnöki
Iroda munkatársa mutatták be. Az elõ-
adásokra a terület erdészeti kezelõje
képviseletében Bodor László osztályve-
zetõ reagált, s osztotta meg a jelenlé-

võkkel a témakörrel kapcsolatos gon-
dolatait. Ezt követõen a hallgatóság
közvetlen kérdéseire igyekeztek az elõ-
adók válaszokat adni.

A délutáni program elõtt, a Gemenc
Zrt. jóvoltából, egy nagyon kellemes és
ízletes ebéd keretében, kisebb asztaltár-
saságokban volt lehetõség a délelõtt
hallottak továbbgondolására és megbe-
szélésére. Az ebédet követõen erdei
kisvasúti utazással egybekötött terepbe-
járáson vehettek rész a szakosztály és a
helyi csoport tagjai, amelynek során a
résztvevõk benyomásokat szerezhettek
a gemenci ártéri erdõkrõl, erdõgazdál-
kodásról és a holtág-rendszer aktuális
állapotáról. Útközben lehetõség nyílt
egy, ma halászati múzeumként funkcio-
náló, régi ártéri csárda meglátogatására
is. A terepi programot Bodor László ve-
zette, nagy helyismerettel és szakmai
elkötelezettséggel beszélve a gemenci
erdõkrõl és a gemenci erdõgazdálkodás
sajátosságairól.

A program során, az aktuális gemen-
ci tápanyag-visszatartási és holtág-reha-
bilitációs projekt bemutatása keretében
nemcsak az ország különbözõ tájairól
érkezett szakosztálytagok, de a helyi
csoport tagtársai is gazdagodhattak új
ismeretekkel.

dr. Gribovszki Zoltán

Víz- és tápanyag-visszatartás
a gemenci ártéren



„...A lét iránya nem az uniformalizá-
lódás, hanem a kiteljesedés.”

(Jókai Anna)

Tájékoztató az OEE Szeniorok 
Tanácsa és Erdészettörténeti 

Szakosztálya, illetve az FvM Helyi
Csoportja közös rendezvényérõl.
Az OEE Szeniorok Tanácsa és Erdé-
szettörténeti Szakosztálya 2009.
április 23-án a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem Központi Könyvtár és Le-
véltárában, illetve a Rongyos Gárda
Károly-magaslati emlékmûvénél tar-
tották közös rendezvényüket. Meghall-
gatták ifj. Sarkadi Sándor fõigazgató
„Bányászati és Erdészeti Fõiskola Sop-
ronba történõ áttelepülésérõl, elhe-
lyezés körülményeirõl”, ill. Dr. Sze-
merei Tamásné „A könyvtár anyagá-
nak hányatott sorsáról, értékeirõl és
a levéltár funkciójáról, összegyûjtött
újabb dokumentumairól” szóló elõ-
adásokat., Az elõadások igen részletesen
ismertették
– az Erdészeti és Bányászati Fõiskola

1918/1919 telén Selmecbányáról Sop-
ronba történõ áttelepülésének viszon-
tagságait, ezen belül az Ifjúsági Kör
megalakulásának körülményeit és a
kör tagságának az áttelepülésben, a fel-
szerelések és a könyvtár megmentésé-
ben, majd a szervezeti mûködés felté-
teleiben betöltött kiemelkedõ szerepét.
Azokat, amelyek meghatározták a kör
mindenkori célját, a Hazafiság, Testvé-
riség, Bajtársiasság, vagyis tagságának
megbonthatatlan hármas egységét. 

– a kör választott vezetõinek egy-egy
idõszakban végzett munkáját, külö-
nösen az elhelyezésben, – elsõ tanu-
lószoba, 1929-ben az ifjúságköri ház
megvétele, a közösségi élet tartalma-
sabbá formálásában – lövészegylet
felállítása stb. – módszerekben – ha-
gyományok ápolásában történõ fej-
lõdést, felmerülõ nehézségeket.

– szó volt az 1919-21 évek történései-
bõl a fõiskolások hõsi helytállásáról,
az ágfalvi csata eseményeirõl, tiszte-
lendõ résztvevõkrõl, hõsökrõl és ar-
ról a szervezõi tevékenységrõl, ame-
lyek jelentõsen hozzájárultak Sopron
és térsége megõrzéséhez,

– továbbá azokról az írásokról, ame-
lyek érzékeltetik azt a hõs kort, illet-
ve árnyalják az eseményeket, a kor-
szak szellemiségét, a hallgatók tartá-
sát, a dicsõ múlt ragyogó tetteit, mint
örök példaképeket.

– A könyvtár vonatkozásában tájéko-
zódtunk a könyvek Sopronba kerü-
lésének körülményeirõl, a pannon-
halmi idõleges elhelyezés indítékai-
ról, majd rendszerének kialakításá-
ról, igénybevételének rendjérõl stb.
Külön is említésre méltók a levéltári
vonatkozások. Megtudhattuk, hogy
Ágazati levéltárként mûködik és a
szükségszerû tagoláson belül fogad-
nak egyéni hagyatékokat akár letét-
ként is. Az anyag feldolgozása folya-
matos és a bekerült értéktelennek
látszó levél-, illetve dokumentum-
részletek összekapcsolásával igen
fontos történések pontosíthatók,
vagy iránymutatók lehetnek.
Jó volt hallani a könyvtár és levéltár

kitûzött céljainak vázolását, érzékelni a
megvalósítására irányuló elkötelezett és
alázatos munka eredményeit, tárgyi bi-
zonyítékait. 

Az elõadásokat kiegészítették, vagy
kérdéseket tettek fel; dr. Rácz J.-né, dr.
Szász T., Dr. Király P., Jereb O., Köves-
kuti Gy., Béni K., Rakonczay Z., Fuják J.

Összegzésképpen rögzíthetõ, hogy az
Egyetem „200 éves” jubileuma jegyében
szervezett ülésünkön igen hasznos in-
formációval gazdagodtak a részvevõk,
amelyért hálás köszönetüket fejezték ki
az elõadók alapos és lelkiismeretesen
végzett tevékenységük bemutatásért.

A könyvtári betekintés és informáló-
dást követõen a vendéglátók megszer-
vezték azt is, hogy egy másik ~70 éve
történt eseményekrõl kapjunk „tõmel-
letti” kiegészítõ információt, a Károly-
magaslaton létesült Rongyosgárdista
emlékmûnél. Amikor is az ún. elsõ bé-
csi döntés okán, a felvidéki határkérdé-
sek „megoldásához” kapcsolhatóan a
fõiskolások, mint soproni harcéták részt
vettek bizonyos tevékenységekben,
amelyrõl Halász Aladár már tartott egy
elõadást, de külön témaként ajánlatos a
mélyebb megismerése.

A helyszín és az emlékmû megható
és elgondolkodtató, jó volt megismerni,
hogy az további érdeklõdés tárgya le-
hessen. Ezeket követõen az elnökök az
rendezvény-szervezõnek köszönetüket
fejezték ki és a rendezvényt befejezett-
nek nyilvánították. 

Dr. S Nagy L.  
* * *

Az OEE Szeniorok Tanácsa és az
FVM Helyi Csoportja május 11–12.
én a Gyulaj Zrt. Hõgyészi Erdészete te-
rületén tartották közös rendezvényü-

ket. A két napra ütemezett igen gazdag
programon részt vevõ kollégák Gál
László és Stein Krisztián mûszaki veze-
tõk tolmácsolásában – illetve a Zrt.
munkatársai közremûködésében – be-
tekintést kaphattak a közcélú fejleszté-
sek, a tájhasznosítás és az erdõmûvelés
korszerû lehetõségeirõl, új kezdemé-
nyezésekrõl, hagyományok ápolásáról
és az erdei iskola ifjúságnevelõ megol-
dásairól. A gazdag programból az ér-
deklõdõk számára vázolható néhány
példaértékû tapasztalat.
– A vadgazdálkodásra szakosodott

Hõgyészi Erdészet szakemberei kez-
deményezéseiben érzékelhetõ volt a
tájegységi adottság gazdasági poten-
ciáljának fokozása, az erdei életfelté-
telek megõrzésével, az egészséges
vadlétszám és a természeti eltartó
képesség összehangolásával.

– Az idõszerû elképzeléseikben figye-
lemre méltó volt; egyrészt a már ki-
alakult tradicionális létesítmények új
funkciónak – pl. a Lengyel-Anna-
fürõi létesítmények Turisztikai és
Természetismereti Központnak –
megfelelõ tartalommal történõ átala-
kítása, berendezettsége alkalmas 40
fõs erdei iskolai foglalkozásra, minõ-
sített pedagógiai programmal, más-
részt azok eszközrendszerének fenn-
tartható irányú fejlesztése, nevezete-
sen; biológiai szennyvíztisztító rend-
szer, különbözõ kézmûves mûhe-
lyek, egyéb szabadtéri sportolási le-
hetõségek, stb., amelyek kiszolgál-
hatják a változó új igényeket is.

– A közcélú létesítmények környezeté-
ben kialakított 100 ha-os parkerdõ
példaértékû azáltal, hogy a változó
hosszúságú tanösvények mentén a
gyertyános tölgyes bükkös erdõrész-
ben a természetszerû kezelési irány-
zat bemutatása – tapasztalatai – mel-
lett más általános élõvilág, növény-
ismereti mozaikokat is kialakítottak:
Anna-forrás kiépítése, geológiai be-
mutató hely, vadaspark stb. 

– Az Anna-forrás gyenge lejtésû völgyét
követõ tanösvény gazdag élõvilágú
bükkösön, ezüsthárs elegyes gyertyá-
nos tölgyesen keresztül elvezet egy
szakszerûen kialakított kis tóig,
amelynek a tájgazdagító esztétikai ha-
tása, „berendezettsége” figyelemre
méltó. A tó után, a tanösvény tölgyer-
dõn keresztül vezet a cca. 250 m ma-
gasan kiépített kilátóhoz, ahonnan a
tájegység domborzati jellege érzékel-
hetõ, amelynek közelében kialakított
tisztáson szélturbina építését tervezik
a szükséges energia pótlásához.
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– A program keretében bejárhattuk a
lengyeli Apponyi kastélyparkot, ta-
pasztalva idõs fáinak állapotát és ke-
zelésének szûkös voltát.  

– A vendéglátóink bemutattak továbbá
kocsánytalan tölgy magtermõ állo-
mányt, bükkös fokozatos erdõfelújí-

tást, illetve erdõhasználatra kísérleti
területeket, amelyek utaltak arra,
hogy az erdészet szakszemélyzete
igen érzékeny és fogékony a legú-
jabb módszerek befogadására, azok
alkalmazására.  
A kihelyezett ülés résztvevõi igen sok-

oldalú, új ismeretekkel gazdagodhat-
tak, amit Holdampf Gyula, a FVM Helyi
Csoportjának elnöke és e sorok írója
megköszönt és további eredményes
munkálkodást kívántak.

Dr. S Nagy László
a Szeniorok elnöke

A tanácselnök és a párttitkár piszkosul
unatkozott. Odakint 33 °C, itt az irodá-
ban 28 °C és sok légy. A tanácsházán
ügyfél nincs, értekezlet nincs, az utcán
csak a por és a reggeli csorda megszá-
radt lepényei. Szemben az ABC-bõl rit-
kán lép ki egy-egy vevõ, hóna alatt kis-
sé száraz kétkilós kenyérrel. Délután
két óra van, ennél több történés nem
várható.

A baj csak az, hogy a közeli presszó
hûtõje reggel elromlott, nem hût, a víz
folyik belõle. Csak langyos kõbányai vi-
lágos sör kapható. Hát ezért üldögélnek
az elöljárók magukba roskadva a legyes
irodában beletörõdve a szeszélyes sors
hullámvölgyeibe.

A halálos csöndben végre megreccsen
a folyosó olajos padlója, egy túlsúlyos
egyén nagy robajjal közeledik, az ajtón
beszakítás jellegû kopogás után belép
Kristóf, az erdeitermék-begyûjtõ. Nagy
darab, közepesen vörös fejû szeplõs em-
ber, süketnéma. Kezében egy szakadt
szatyor, kikandikál belõle egy üveg érin-
tetlen Lánchíd konyak. Kristóf egyébként
már kora délutántól egy légiesen könnyû
bormérgezésben szokott lenni, a konya-
kot inkább a felesége szerette. Erõsen.
Ha szükséges volt – most pedig nagyon –
még viszonylag bonyolult ügyeket is
meg tudott értetni, egy-egy szót reszelõs
torokhangon mondott, a részleteket pe-
dig leírta (tele helyesírási hibával). Szájról
jól olvasott.

„Ömböly... feleség... zsákok... to-
boz...” – volt a fõ mondanivaló, a lé-
nyegtelent leírta.

Na szóval nagy küzdelemben – fél sze-
müket a konyakos üvegen tartva – kike-
rekedett a jövetel célja, miszerint a felesé-
ge a szomszédos Ömböly (határmenti)
község erdejében feketefenyõ-tobozt
gyûjt (a koszorúkészítõknek) és kettõ
után az ottani vegyesboltból idetelefonál,
hogy mikor mehet értük (még két ass-
zony volt vele) a Warsavával. Várja a tele-
font – ha megengedik –, addig is megkí-
nálhatja-e õket egy pohár konyakkal?

Gyula, a tanácselnök jól olvasható
szájmozgással valami gyengécske tilta-

kozást artikulált, célozva arra, hogy a
konyak a feleségé, de kényszeredett
mozdulatokkal elõvett három poharat a
szekrénybõl. Zavarában csak decis po-
harakat talált. 

A történészek azt mondhatnák, így kez-
dõdött Ömböly másodszori elfoglalása.

Az elsõ 1921-ben volt. Úgy mesélik,
hogy a román-magyar határ itt Ömböly-
nél mozgott, egy alkalommal a román
polgárõrök Ömbölyig nyomultak va-
dászpuskákkal, elöltöltõs puskákkal
felfegyverkezve. De délutánra a magyar
vonal erõsítést kapott a környékbeli er-
dészek, vadászok lelkes csapatából, es-
tére már a jelenlegi határ mögé szorítot-
ták a románokat. Mindkét oldalon sok
hõst avattak, de szerencsére még csak
sebesülés sem történt.

Úgyhogy mikor megcsörrent a tele-
fon – dühös nõi hang sürgette Kristófot
–, Gyula, akinek az agya innentõl
kezdve számítógép gyorsasággal im-
provizált, rémült arccal fordult a kissé
kapatos begyûjtõhöz:  „nagy a baj, a ro-
mánok elfoglalták Ömbölyt”

Az artikulálatlan hangtól kimenekül-
tek a legyek: „az asszony! …. a toboz!”

A sokk hatására azonnal kellett inni
egy pohár konyakot és még egyet. Mis-
ka, a párttitkár veleszületett tehetséggel
felvette a fordulatot  és segítséget ígért.
Telefon ide, telefon oda és mire kiürült
a Lánchidas üveg mit ad Isten, a mun-
kásõrök, mezõõrök visszafoglalták a
mozgalmas sorsú Ömbölyt. Kristóf
õszinte hálával – a folyosó teljes széles-
ségét felhasználva – robogva távozott. 

Gyuláék némi önsajnálkozással
összenéztek: „de sokat kell háborúzni
egy üveg konyakért”.

Hónapokig kerülték Kristóf egész-
ségtelenül harcias  feleségét. A férje
szeme alatti kék foltokkal pedig senki
sem törõdött, megszokták, régóta.

A háborúról mit sem sejtõ béltekiek
unalmas délutánja igen lassan csordogált.
Átmeneti érdeklõdéssel a bolt elõtt állók
csak Gyula bácsi kissé korai hazaszekere-
zését szemlélték lesújtóan. Szégyellte is
Gyula erõsen nap, mint nap. És szidat

Gusztávot, a lovát (ilyenkor persze Gusz-
ti, az anyád... megszólításokkal illette).

Gusztáv egy erdészettõl kiselejtezett
sodrott, nagy testû ló volt, hosszú ideig
egy fakitermelõ brigád „közelítõ kerék-
párjában” dolgozott mindenki kényezte-
tése mellett. Nagyon erõs, nyugodt, jó
modorú. Sajnálta a brigád – és mindenki
–, hogy váratlanul kehes lett (ma is meg-
fejthetetlen titok marad). Gyula bácsi éj-
jeliõr volt az erdészet központjában és
egyben a közelítõ lovak éjszakai gondo-
zója. Jelentkezett, hogy kedvenc kehes
lovát vágósúlyban megvenné, amit meg-
nyugvással vettünk tudomásul, mert tud-
tuk jó kezekbe kerül a ló. Valóban gon-
dos gazdája volt (hogy az étkezésében
törés ne legyen, továbbra is az erdészeti
takarmányból hordott haza valamennyit)
és amit az állatorvosok sem tudtak meg-
magyarázni: néhány hét alatt a kehessé-
ge is elmúlt Gusztávnak. Ez már a cigány
lókupecek tudományába tartozott, ami
sok esetben felülírta a közepes gyakorla-
tú állatorvosokét is. 

Úgyhogy Gusztáv a falu legjobb lova
lett, fényes szõrû, bivalyerõs, intelli-
gens. Még a tavaszi munkáknál is rend-
ben volt minden, mint a pelyhet vitte az
ekét, boronát. A két gacsos tehénhez
szokott Gyula csak loholni tudott utána.
Büszkeség töltötte el. Igen ám, de
hosszabbodtak a napok, hosszabbodott
a munkaidõ a határban. De nem Gusz-
távnak. Pontosan 5 órakor elindult ha-
za. A kétségbeesett Gyula csak szörnyû
nehézségek árán tudta befogni a sze-
kérbe és máris repültek. Végig a fõut-
cán kellett menni, a könnyû szekéren
hevenyészett módon feldobott ekekapa
éktelenül csörgött-csattogott, az is oda-
figyelt, akinek más dolga volt.

Nem volt haszontalan az a sok év, amit
Gusztáv a favágóknál töltött. Megszokta
erõsen, hogy nyáron is, mikor hét ágra
süt a nap, délután 5 órakor vége a mun-
kaidõnek és rohanás haza, vár a bõ va-
csora. Gusztávnak kiváló étvágya volt.

Így aztán Gyula – és minden család-
tagja – kimerítõ magyarázatokkal szol-
gált az ismerõsöknek, miszerint nem

Tõ melletti történetek: Gyula bá!
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Gyula bácsi lustasága miatt fejezik be
fényes nappal a munkát a határban, ha-
nem Gusztáv és a favágók a hibásak.
Ezek az akciók nem érték el a kellõ ha-
tást. Sõt. Mi bent az irodában –  akik ne-
hezen felejtettük a váratlan kehesség
okozta bánatunkat – egyszerûen zártuk
le a témát: „ki mint veti ágyát...

Gyula bá egyéként régi bútordarab
volt Erdõtanyán. Már említettem Erdõ-
tanyán a nyírbélteki erdészet irodája,
szerelõ-, bognár- és kovácsmûhelye, is-
tállója raktára és hat szolgálati lakása
volt. A kolónia közepén egy 120 éves
hatalmas tölgy állt, az iroda udvara szé-
pen parkosítva, a lakásokhoz külön fél
hold gondozott gyümölcsös tartozott.

A lakásokban víz, villany, parketta,
cserépkályha és kényelem. Télen a
cserépkályhák egyenletes meleget ad-
tak, a nagy ablakokon besütött a nap.
Nyugalom volt és békesség. Nyáron
folyamatosan értek a gyümölcsök, sok
volt a tyúk, csirke, tojás, kocákat, sül-
dõket tartottunk (fene sok volt a bol-
ha), bõven volt pálinkánk. Nem éltünk
rosszul. 

Gyula bá esti szolgálatát körúttal
kezdte, hazaterelte a laza viselkedésû ko-
cákat, malacokat és a játékba feledkezett
gyerekeket. Egyiket-másikat még gyor-

san felületesen meg is mosdatta, nehogy
veréssel kezdõdjön otthon az este.

Ezután látta el a lovakat gondosan és
szakszerûen, majd nekiült kései vacsorá-
jának, jóízûen elfogyasztotta. Rövidesen
könnyû álomra szenderült. Jó alvó volt.

Történt egyszer (mesélte elõdöm),
hogy Gáspár – a fiatal erdõmérnök – el-
homályosult szemekkel várta frissen dip-
lomázott feleségét, aki új otthonába a
délutáni Zsuzsivonattal érkezik. A foga-
dást a fiatal férj alaposan megszervezte.
Jóskának és Sándornak, a két jó megje-
lenésû kerületvezetõ erdésznek egy-
szerre jött meg az új Pannónia motorke-
rékpárja, õket kérte meg, hogy menje-
nek ki az állomásra, együtt hozzák haza
újdonsült feleségét Erdõtanyára.

Az illõ fogadáshoz hozzátartozott egy
nagy üveg rum is, mivel ez volt kedvese
megszokott itala. A vonat idõben meg-
jött, sugárzó arccal lelépett feltûnõ meg-
jelenésû felesége, érzékeny ölelkezés (a
kísérõk illedelmesen hátrább vonultak),
az állomásfõnököt bevonva pillanatok
alatt megitták a márkás üveg rumot és tá-
voztak a két új motorral. 

A csellengõ utasok úgy emlékeznek,
hogy a Pannóniák kerekei nem is érint-
keztek a talajjal. 

Az emelkedettség az új lakásban is

tartott. Egy ideig. Ott ugyanis (enyhén
csípõs) nyúlpaprikás várta a társaságot
(bár még nem volt szezonja), újabb rum
és pár láda kútban lehûtött sör.

Percrõl-percre nõtt a hangulat és az
üres üvegek száma.

Beesteledve Gyula bácsi a szokásos
körútja során odaért az ünneplõ házhoz.
Az új asszony a gangon állt és sokadik ci-
garettáját szívta. Gyula bá illõ módon kö-
szönt, indult volna tovább. „Maga az Gyu-
la bácsi?, már sokat hallottam magáról!”
szólt ki Emõke, az új feleség. „Jöjjön már
be egy koccintásra, nincs kivel igyak”.

A jólneveltségtõl, némi kíváncsiság-
tól (és hát a várható ital sem volt ellené-
re) hajtva levett kalappal lépett be a la-
kásba. A látvány azonnal Emõkét iga-
zolta. A három férfi szanaszét ledõlve,
lecsúszva, az asztalon és asztal alatt
nyálukat csurgatva aludt. Már nem vol-
tak koccintós állapotban.

Gyula bá így – mentve az itteniek be-
csületét – egyik poharat a másik után
ürítve tett eleget szolgálatával járó köte-
lességének. Végén még egy-két pajzán
pásztorábrándot is elénekelgettek,
majd ki-ki békés nyugovóra tért. 

Nagy természetû, õszinte idõk voltak
ezek.

Szöõr Levente 

Wass Albert szavaival búcsúzom
Madas Andrástól

„Amikor már nagyon fáradt leszel, és na-
gyon céltalannak érzed a sorsodat: egyszer-
re csak érted üzen az erdõ.

Elõször csak egy kis szellõvel, mely csak
úgy végigsurran melletted az utcán. Fenyõil-
latából már alig érezhetsz valamit, de meg-
hallod mégis, amikor a füledbe súgja:

Üzeni az erdõ, hogy árnyékkal várnak
rád a fák… illatukat neked gyûjtik a rét virá-
gai… jöttödet lesi az ösvény… jöjj, siess… !

Fájva dobban meg tõle a szíved. Torko-
dat fojtogatja a honvágy. De nem mehetsz.
Nem eresztenek a láncok, a láthatatlan lán-
cok, amiket rád raktak a gonosz varázslatok.

Aztán meglátsz egy felhõt, egy kicsi boly-
hos fehér felhõt az égen, és tudni fogod,
hogy újra üzent érted az otthoni erdõ. Látni
fogod emlékezetedben a régi tájakat, és úgy
sajog valami benned, mint még soha addig.

Végül aztán meghallod ablakod alatt az
aranymadár füttyét. Ablakod magától kitá-
rul. És ott ül majd a fán, és hazahív otthonod
drága aranymadara: a sárgarigó.

Valami megpattan benned akkor. Szemed-
bõl elõtörnek a könnyek, lemossák rólad a
láthatatlan láncokat, kiömlenek az utcára is,
és végigfolynak a köveken, bûvös ösvényt

mosva lábaid elé az emberek között. És te
elindulsz majd ezen az ösvényen. Keletnek,
mindig csak keletnek, amerre a sárgarigó hív.

Így.
Most aludj jól, a mese véget ért.
A fák is alszanak már odakint.”
Kettõezer-kilenc karácsonya!
„Vass Albert: Erdõk könyve” (Mesék) 

F. A.

Elköszönés Henter Páltól
Nem a búcsú sorait kezdem itt, Henter Pali ba-
rátom. Elköszönés-féle ez a néhány gondolat,
olyasféle, mint az eddigi találkozásaink vége.
Mindig tudtuk, hogy látjuk majd egymást, ami-
kor szükségét érezzük, és barátként beszélünk
egymással, a ritkább találkozások ellenére is.
Ezekben a napokban Babits Mihály szavai jut-
nak eszembe többször is, amelyekkel a neves
kortársára emlékezett: „Mi haltunk meg õben-
ne, õ tovább él bennünk.” A mi ámító, gépies,
pláne: számító-gépies világunkban, a szünet-
mentességgel dacolva, most rákattintok a
„Pause” billentyûre. Hallgass ide! 

Azt hiszem, a számítógépedrõl lemaradt ez
a billentyû. A másmilyen gépeid pedig, az éle-
teddel lettek teljesek, veled számítottak szü-
netmentes teremtõ egységnek. Anélkül, hogy
magad, bármikor számító lettél volna, tudod,

hogyan értem! „Page up”: az elején kezdve, és
a lényeget nézve, semmi nem változott az
„End”-ig. Nézem a most tizenéves, évszázados
jövõre szánt telepítésedet, hallgatom, hogyan
fojtja el a fakadó lombjával a bíbelõdõ nyuga-
ti szelet, és érzem, hogy itt a szegényes termõ-
hely kevés a száz évhez. Az idõ gépiesen telik
addig, kinek-kinek a sajátja lejár, de ennek és
más erdõidnek is lesz igézete: a látványon
nem fog az idõ! Ezekben a fákban szilárdul,
serkent a szuggesztív törekvésed, gépestõl-
mindenestõl. A serkentõ lelked obeliszkjei
ezek a rudaló fák, itt tízezrével. – „Page
down?!” – Ugyan! - Egyszer fent, egyszer lent.
– szokták bár mondani a napi életünk folyásá-
ra. „Mezei”, egyszerû körülmények között va-
lóban, egy az életünk idefönt, azután … – De
„erdeiben”!? - Erdész-lélekkel? 

Kollégád tollából olvastam, hogy alapít-
ványt kezdeményeztél, az év erdésze jutal-
mazására, aki az újabb idõkben az elért
eredményeivel, a mentalitásával kiérdemli
az elismerést. Tudom, Te az erdõmérnököt
is el tudod fogadni adott esetben az év erdé-
szének, és, mert a kerületvezetõk már ver-
sengenek évek óta a nekik kijelölt szinten,
lehetne mérnökök versenye is, amely bíz-
vást sajátos kisugárzással, messzire ható ösz-
tönzéssel párosulna. Hozzád, a szellemed-
hez méltó lenne. A nevedet viselné! 

Szevasz Pali! „H/enter”
Apa

Megkésett búcsúk
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„Tapasztalatcsere az erdõhöz kötõdõ
környezeti oktatás terén” címmel
szervezett tanulmányutat és fórumot
a szlovák erdészeti intézményeknek
a zólyomi Szlovák Nemzeti Erdészeti
Központ (NFC) Erdészeti Tanácsadó
és Oktatási Intézete. A program az
Európai Közösségek finanszírozásá-
ban valósult meg 2009. október 12-
16. között. 
A résztvevõk állomásaik során több
külföldi és magyar erdei iskolát is
felkerestek.

A szlovák erdõpedagógusok elõször az
ausztriai Ottakring-i természetiskolát
nézték meg, majd pedig a Bruck an der
Murban és a Mattersburgban található
erdei iskolákat. 

A magyarországi programok során
elõször a Bakonyerdõ Erdészeti és Fai-
pari Zrt. Monostorapáti Erdészete keze-
lésében lévõ Balaton-felvidéki Erdé-
szeti Erdei Iskolát látogatták meg ok-
tóber 14-én. Farkas Zsuzsanna, az er-
dei iskola vezetõje részletesen bemutat-
ta az erdészeti erdei iskola mûködését,
erdõpedagógiai programjait, valamint a
környezeti nevelés helyszínéül szolgáló
szálló- és tanépületeket, valamint az er-
dei iskola mellett húzódó Öreg Bükk
Tanösvényt. A tapasztalatcsere folya-
mán szó volt a magyarországi erdõgaz-
daságokról és az általuk mûködtetett
erdészeti erdei iskolák szerepérõl is.

A következõ napon a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. és a NYME Apáczai Csere
János Kar által 1996-ban közösen létre-
hozott és mûködtetett Ravazdi Erdei Is-
kolai Oktatóközpont megtekintése
következett. A vendégeket az erdõgaz-
daság képviseletében Kocsis Mihály er-
dészeti igazgató és Iványi Ákos erdõmér-
nök fogadta, az Apáczai Kar részérõl pe-
dig Kovátsné dr. habil. Németh Mária
intézetigazgató, projektvezetõ, valamint
Kövecsesné dr. Gõsi Viktória és Lampert
Bálint tanársegédek. A vendégek a déle-
lõtt folyamán megismerhették a pro-
fesszorasszony által 15 éve megalkotott
„Erdõpedagógia, mint életmód-straté-
gia” projekt elméletét, a tanársegédek
segítségével pedig a gyakorlati megvaló-
sulását és eredményeit. Szlovákiai ven-
dégeink kiváló példáját láthatták annak,
milyen sikeresen tud egy erdõgazdaság
és egy pedagógusképzõ felsõoktatási in-
tézmény együttmûködni a hatékony
környezeti nevelés érdekében.

Ezt követõen a pákozdi Pelikán Ház
Erdei Iskolában fórumot tartottak a ma-
gyar és a szlovák környezeti oktatásról.

A program zárásaként, október 16-
án, az Ipoly Erdõ Zrt. Domszky Pál
Erdészeti Erdei Iskolájába érkeztek
a szlovák látogatók, a Kemencei Erdé-
szethez. Hoffmann András erdészet-
vezetõ elõadásában tájékoztatást adott
az erdészet mûködésérõl, valamint az
erdészetnél jelenleg is zajló fejlesztések-
rõl. Az erdei iskola mûködését és pro-
gramjait Mátyásiné Bán Ágnes mutatta
be, majd a látogatókkal az erdei iskola
épületeit, parkját körbejárva, az erdé-
szeti tanösvényen virtuálisan is végig-
haladva került sor a hasznos tapaszta-
latcserére. 

A szlovák kollégák számos tapaszta-
lattal gazdagodtak ausztriai és magyar-
országi útjuk során. A nemzetközi
együttmûködés az erdõpedagógia vo-
natkozásában is bizonyította létjogo-
sultságát. Mindenképpen hasznos len-
ne és ehhez keresni szükséges a lehetõ-
ségeket, hogy a magyar erdõpedagógu-
sok is megismerkedhessenek külföldi
példákkal, amelynek tapasztalatait be-
építhetnék itthoni munkájukba.

Farkas Zsuzsanna, 
Lampert Bálint, 

Mátyásiné Bán Ágnes

A szlovák erdészeti központ 
tanulmányútja Magyarországon

Új belépõk

Pest megyei Magánerdõ Helyi
Csoport: Bodnár Imre egyéb
középfok; Bp. HM Helyi Csoport:
Szõke Péter erdõmérnök

Az Év fája 2010-ben az Ezüst hárs
(Tilia tomentosa Mönch).
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A Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészete
2009. október 21-22-én a Koprivnicai
erdõgazdaság Krizevci erdészeténél
szakmai tanulmányúton vett részt.

A Krizevci erdészet vezetõjének, Bálint
Tibornak és kollégáinak vendégszeretetét
már másodszor élvezhette az erdészet-
szak személyzete, hiszen a kapcsolatunk
Tóth Jenõ BEFAG Lövészklub elnökének
köszönhetõen már több évre tehetõ.

Az elsõ napon a Répási erdészet
(4200 ha) sík vidéki KST-KTT állomá-
nyait néztük meg a Dráva mellett. Lát-
tunk 350 éves KST hagyásfákat – az er-
dészeti iroda közelében –, KST magter-
mõ állományt, 8-12 éves rendkívül sûrû
természetes felújítással létrehozott tölgy-

fiatalosokat, megbontott 120-140 éves
tölgy felújításokat.

A vendéglátóink elmondták, hogy a
talajvíz csökkenése , az elöntések elma-
radása következtében a tölgyesekben a
száradás több éve elkezdõdött , aminek
következtében a 140 éves vágáskor
nem biztos, hogy tartható lesz.

Az erdõfelújítás szinte kizárólag termé-
szetes úton történik, az elsõ bontás után
viszonylag rövid idõn belül megtörténik a
végvágás. A megtekintett erdõrészletek-
ben tömeges tölgyújulatot láttunk.

A „Csambinai” vadászházban a Drá-
va egyik holt ágának a partján szerény-
nek egyáltalán nem mondható ebéddel
láttak vendégül bennüket.

Az utunk ezután a Krizevci erdészet
területére vezetett , ez egy dombvidéki
(legmagasabb pontja 650 m) 12 000 ha-
on gazdálkodó erdészet, gyönyörû B-T
elegyes erdõkkel.

Az évi csapadék 1100 mm, és ennek
eloszlása – mint azt a vendéglátóink
többször is hangoztatták – a vegetációs
idõszakban is kedvezõ, ami társulva a
területen végzett kiváló szakmai mun-
kával, valóban irigylésre méltó erdõál-
lományok kialakulását, és ezek fenn-
maradását tette lehetõvé. A vágáskor a
tölgyesekben itt is 140 év körül van, a
bükkösök vágáskora 120 év körüli.

A felújítás természetes úton elõször
minimális belenyúlással, majd a megje-

Tanulmányút Horvátországban

Hazaindulás elôtt a Krizevci erdészet erdei házánál Régi idôk tanúja

Erdei határjel A Csambinai vadászház



lenõ újulat függvényében szakaszosan
történik.

Akárhová mentünk tömeges újulattal
rendelkezõ felújításokat láttunk.

A napot az erdészet vadászházában fe-
jeztük be, ahol már a nyárson szabad ég
alatt sütött malaccal, egyéb helyben ké-
szített finomságokkal vártak bennünket.
A vacsorára megérkezett horvát zenekar
az egyébként is jó kedvet tovább növelte.

Így másnap kicsit fáradtan, de to-
vábbra is érdeklõdve szemléltük a hor-
vát erdõket.

A két nap alatti beszélgetéseken
megtudtuk, hogy a horvát állami erdé-
szet felépítése kicsit eltér a miénktõl.
Zágrábban van egy erdõgazdasági köz-
pont, majd az ország területén a miénk-
hez hasonló erdõgazdaságok.

A Krizevci erdészet a Koprivnicai er-
dõgazdasághoz tartozik.

Az erdészet felépítése náluk:
– egy fõ erdészetvezetõ
– erdészetvezetõ helyettes
– 5-6 erdõmérnök (ennél az erdé-

szetnél 5 hölgy), akikhez tartozik
– 2 fõ erdész.
Az erdõn általában saját emberek dol-

goznak.

Az erdészet 5-6 területre van osztva,
az itt folyó munkákat a terület erdõmér-
nöke  irányítja, õ végzi a vágásjelölést is.
Az erdészek közül az egyik, amikor fa-
kitermelés van, állandóan a brigádnál
hosztol, a másik erdész  a faanyagot fel-
vételezi, szállítja (terepi adatrögzítõvel,
amirõl az adatokat az erdészet központ-

jába naponta beküldi). Az erdészet felü-
gyeletét az erdõgazdaság, illetve a zág-
rábi központ látja el.

A másnapi ebéd után megköszönve
vendéglátóink õszinte, baráti vendég-
szeretetét, meghívva õket a Bakonyer-
dõ Zrt.-hez hazafelé vettük utunkat.

Kép és szöveg: Szakács István

350 éves tölgyrönk a Répási Erdészet udvarán Horvát erdômérnök hölgyek az újulatban

Vendéglátóink. Középen Bálint Tibor erdészetvezetô Bükkös erdôfelújítás a Krizevci erdészetnél

Horvát erdészek egy csoportja




