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I mmár lassan hagyományosnak tekinthetõ helyszínen került
sor 2012. december 7-én az ünnepi évzáró küldöttgyûlésre
az Egyesület Alkotmány utcai székházának patinás „Erdész”

Termében. A téli idõjárás viszontagságai miatt ugyan a vártnál
kisebb létszámban jelentek meg az ország minden sarkából
összesereglõ küldöttek, ám az esemény és a hely szelleme mit
sem vesztett az ünnepélyességébõl.  Ezt csak tovább emelte a
küldöttgyûlés hivatalos részét megelõzõ könyvbemutató, ahol
Pápai Gábor az elõzõ fõszerkesztõ tolmácsolta az örömhírt,
hogy az Egyesület gondozásában és a támogatók segítségével
most már a nyolcadik „Gyökerek és lombok” kötettel lettünk
gazdagabbak. A könyvbemutató szépen keretezte az egyesületi
rendezvényt és éppen azáltal vált igazán életszerûvé, hogy a
székház dísztermében Zambó Péter elnök személyesen nyúj-
totta át a tiszteletpéldányokat a kötet jelenlévõ szereplõinek.
(A küldöttgyûlés további részleteit a11-12. oldalon olvashatja.)   

Kép és szöveg: Nagy László

KKüüllddööttttggyyûûllééss    aazz    „„EErrddéésszz””    TTeerreemmbbeenn

Zambó Péter elnök éves beszámolóját tartja

Pápai Gábor a könyvbemutatón

Kondor Endre átveszi a tiszteletpéldányt

Lomniczi Gergely fõtitkár beszámolójaA zalai küldöttek
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A harmadik oldal

„Emberi természetünkben rejlik az, hogy valahány-
szor új évre fordulunk, nagyobb vagy kisebb re-
ménnyel tekintünk a jövõ felé, s hinni szeretjük,

hogy ez meghozza azt, amit a múltban el nem érhettünk.”
– írta Bedõ Albert az Erdészeti Lapok 1874. januári
számában. Abban az idõszakban, amikor jelentõs válto-
zás történt az Egyesület életében, hiszen az elõzõ évben
megvásárolta az Erdészeti Lapok kiadói jogait, felvállalva
ezzel a magyar nyelvû szakmai tájékoztatás felelõsségtel-
jes feladatát. A korabeli újévi köszöntõben megfogalma-
zott reménykedés valószínûleg nem várt mértékben vált
valóra azzal, hogy a tavalyi évben újságunk 150 éves év-
fordulóját ünnepelhettük.

Adott a példa, hogy hasonló bizakodással, reménnyel
tekintsünk a jövõbe mi is az új év kezdetekor. A 2012-es
évben a fenti példához hasonló, nagy horderejû változá-
sok indultak el Egyesületünkben. Háromezer ötszáz fõs
tagságunk, országos egyesületi rendezvényeink látogatott-
sága, újságunk és honlapunk olvasottsága visszaigazolja,
hogy jó irányba indultunk. A kitûzött cél eléréséig, vagyis
hogy „Legyen jó egyesületi tagnak lenni!”, azonban még
sok feladat vár ránk ezután is.

Legfontosabb teendõként, meg kell tanulnunk használ-
ni az elért eredményeket. Ez nemcsak az egész közösség,
hanem minden tag lehetõsége – és feladata is egyben. Hi-
szen Egyesületünket a tagság élteti, az egyes emberek lelke-
sedése, érdeklõdése, elkötelezettsége tölti meg élettel. Az El-
nökség, a Titkárság mindehhez a kereteket biztosítja. E ke-
retek újragondolása, Alapszabályunk és egyéb szabályza-
taink megújítása lesz idei évünk második legfontosabb fel-
adata. A megújuló, mûködésünket meghatározó doku-
mentumoknak is tükröznie kell a szakértelem, erkölcs és
összetartozás értékrendje köré szervezõdõ egyesületi éle-
tünket. Azt az egyesületi életet, aminek hosszú távú fenn-
tartásához anyagi forrásokat biztosítani folyamatos fele-
lõsségünk. Ezt a célt szolgálják az egyesületi vagyon meg-
teremtésére, helyreállítására eddig tett, és az új évben is ki-
emelt feladatként kezelt lépéseink.

Mindezek egyáltalán nem lehetetlen, viszont tudatos,
folyamatosan építkezõ munkát kívánó feladat elé állítják
2013-ban Egyesületünket. Ehhez kérem minden tagtár-
sunk aktív hozzájárulását, és kívánok Bedõ Albert nyom-
dokain reményt és bizakodást az új esztendõre!

Zambó Péter
elnök
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NEMZETKÖZI ÁGAZATI HÍREK

Az ENSZ Közgyûlés a 67/200. számú ha-
tározatával az erdõk nemzetközi napjá-
vá nyilvánította március 21-ét abból a
célból, hogy 2013-tól kezdõdõen min-
den évben világszerte megemlékezzünk
az erdõk és fák jelentõségérõl. 

Az erdõk napjának alapgondolata
nem új keletû. Bár az elmúlt több mint
6 évtizedben többször is felmerült egy
ilyen nap szükségességének gondolata,
az elsõ konkrét javaslat 1971-ben szü-
letett, amikor az Európai Mezõgazdasá-
gi Bizottság (ECA) felvetette az erdé-
szeti világnap alapítását. Sajnos ezt kö-
vetõen, megállapodás hiányában nem
született konkrét intézkedés az ENSZ
rendszeren belül és a javaslat hamaro-
san lekerült a napirendrõl. Az erdõk és
fák napjának megünneplése egyéni
kezdeményezések tárgya maradt, a vi-
lágon negyven-egynéhány országban
szerveztek, zömében március 21-én,
ezzel kapcsolatos rendezvényeket.

Az Erdõk Nemzetközi Éve kapcsán
melegítette fel újra ezt a gondolatot a
FAO Erdészeti Bizottsága. Felismerve,
hogy az Év elmúltával is szükség lenne
arra, hogy rendszeresen ráirányítsuk a
figyelmet arra a fontos szerepre, ame-
lyet az erdõk és fák a természetben és
az emberi társadalom fejlõdésében be-
töltenek. A gondolatot ezúttal támogat-
ta a FAO Konferencia is és a kibontako-
zó nemzetközi egyetértés alapján Algé-
ria nyújtott be határozattervezetet az
ENSZ Közgyûlés 67. ülésszakához, mely
2012. december 21-én emelkedett ha-
tározati erõre, ezúttal mind a 193 tag-
állam támogatását élvezve.

A határozat felhívja az ENSZ tagál-
lamait, hogy március 21-ét szenteljék
az erdõk és fák megünneplésének és
szervezzenek olyan akciókat, melyek
az adott nemzet természeti és társa-
dalmi viszonyai közepette ezt a legha-
tékonyabban szolgálják. Természete-
sen lehetetlen olyan idõpontot kijelöl-
ni, mely a Föld valamennyi országában
egyformán kedvezõ lenne, de a már-
ciusi napéjegyenlõség napja, mint
legjobb kompromisszum került kivá-
lasztásra.

A határozat teljes szövege hamarosan
elérhetõ lesz az ENSZ Közgyûlés honlap-
ján (http://www.un.org/en/ga/67/resolu-
tions.shtml). 

Március 21. az Erdõk Nemzetközi Napja!
Csóka Péter – osztályvezetõ, ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (UN FAO) Erdészeti Kapcsolatok Osztály 

A fajsúlyos és egyben örömteli nem-
zetközi ágazati hír kapcsán az Erdésze-
ti Lapok megkereste Csóka Pétert, az
ENSZ FAO Erdészeti Kapcsolatok Osz-
tályának vezetõjét, hogy a hazai szak-
emberek és az Olvasók számára kér-
déseink segítségével világítson rá  a ha-
tározat megszületésének néhány rész-
letére, az érdekesebb háttér-informá-
ciókra.  

E.L.: Jelentõs nemzetközi szakmai
eredménynek tekinthetõ az Erdõk
Nemzetközi Napjának ENSZ szintû
deklarálása. Milyen jellegû és mekko-
ra energiaigényû háttérmunkára volt
szükség ennek a megvalósulásához?
Milyen lépések megtételével sikerült a
határozatot a Közgyûlés elé vinni és
elfogadtatni? Hogyan zajlott a folya-
mat?  

Cs. P.: Érdekes és tanulságos végig-
követni azt a folyamatot, melynek
eredményeképpen az Erdõk Nemzet-
közi Napja elfogadásra került. Bár szá-
mos nemzetközi és világnap létezik,
melyek közül sok környezeti vonatko-
zású (Víz Világnapja, Föld Napja, Vizes
Élõhelyek Világnapja, Sivatagosodás
és Aszály Elleni Harc Világnapja, He-
gyek Nemzetközi Napja), az erdõknek
nem jutott ilyen figyelem. A FAO Kon-
ferencia 6. Ülésszaka ugyan már 1951-
ben javasolta, hogy a „Fák Nemzetközi
Ünnepe kerüljön megrendezésre vala-
mennyi tagországban olyan idõpont-
ban, mely az adott országban e célra

legjobban megfelel”,  azonban ez a a
döntés sokáig megvalósítatlan maradt.
A következõ jelentõsebb lépés az Eu-
rópai Mezõgazdasági Bizottság 1971-es
döntése volt, melyben javasolták az er-
dõk világnapjának létrehozását. A
nemzetközi közösség több év alatt sem
tudott megállapodásra jutni a deklará-
ció konkrét tartalmát és esetleges pénz-
ügyi és szervezeti vonatkozásait illetõ-
en, így végül a hetvenes évek közepén
a téma lekerült a napirendrõl. Számos
ország döntött mégis úgy, hogy e kez-
deményezés alapján megünnepli az er-
dõk napját, zömében március 21-én, a
FAO-nak tulajdonítva az ezzel kapcso-
latos döntést. Ez idáig negyven-egyné-
hány országban rendeztek az erdõkkel
és fákkal kapcsolatos ünnepi esemé-
nyeket, ezek azonban országonként
nagyon eltérõ tartalmúak és jelentõsé-
gûek és gyakorlatilag semmilyen kap-
csolatban nem állnak egymással. Az
Erdõk Nemzetközi Évére való felké-
szülés kapcsán vetõdött fel a gondolat,
hogy szükség lenne az Év biztosította
figyelmet felhasználni arra, hogy an-
nak elmúltával is legyen alkalom fel-
hívni a közfigyelmet az erdõk jelentõ-
ségére. A FAO Erdészeti Bizottságának
javaslatára a FAO Konferencia 2011-
ben támogatta az Erdõk Nemzetközi
Napjának megalapítását. Ezzel párhu-
zamosan az ENSZ Erdészeti Fóruma is
támogató döntést hozott, de végül idõ-
zítési problémák miatt 2011-ben nem
került konkrét határozati javaslat az
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ENSZ Közgyûlés elé. Ezért kellett
2012-ben újraindítani a kezdeménye-
zést és segíteni a gondolat támogatói
közötti együttmûködést, hiszen ilyen
döntés csak a tagországok együttes
akaratából születhet. Örömmel mû-
ködtünk közre a Nap megalapítását
célzó egyeztetésekben és készítettünk
háttéranyagokat a tárgyalásokhoz.
Ezekre azért volt elsõsorban szükség,
mert a fejlett országok rendkívül óva-
tosak a nemzetközi napok és évek ala-
pításával kapcsolatban, tartva attól,
hogy túl sok ilyen alkalom a források
szétforgácsolásához vezet és nem éri
el a kívánt célt. Szerencsére ebben az
esetben a várható elõnyök meggyõ-
zõbbek voltak, mint a vélt hátrányok,
és az egyetértés, mintegy negyven év
után, végül megszületett.

E.L.: Van-e különösebb konkrét oka,
hogy egy erdõkben, fákban gazdagnak
nem mondható, alapvetõen sivatagi or-
szág nyújtotta be a határozat-terveze-
tet? Vagy ez csak szervezeti kérdés? 

Cs. P.: Hogy miért éppen Algéria
kezdeményezte az Erdõk Nemzetközi
Napjáról szóló határozatot, annak na-
gyon is praktikus okai vannak. Az
ENSZ rendszeren belül ugyanis a tag-
országok gyakran csoportokba szerve-
zõdve tárgyalnak a különbözõ kérdé-
sekrõl. Az egyik legnagyobb ilyen cso-
port az ún. 77-ek és Kína csoportja
(G77 and China), mely nevével ellen-
tétben 132 országot tömörít (hasznos
információk találhatók a a G77-rõl az
alábbi linken: http://g77.org/doc/). A
G77 soros elnöki posztját 2012-ben Al-
géria töltötte be, és a javaslat a G77 tag-
országok erõs támogatását élvezte.

Bár valóban fában szegény, Algéria
mégis aktív szerepet játszik erdészeti
kérdésekben, 2013 márciusában példá-
ul otthont fog adni a 3. Mediterrán Er-
dészeti Hétnek, mely a Földközi-tenger
medencéjében található országok jelen-
tõs erdészeti szervezetének, a 26 tagor-
szágot és az Európai Uniót magában
foglaló Silva Mediterranea-nak a ren-
dezvénye lesz (a Silva Mediterranea-ról
részletesebben olvashatunk az alábbi
linken: http://www.fao.org/forestry/sil-
vamed/en/ ).

Ez a rendezvény lesz egyúttal  a leg-
nagyobb nemzetközi esemény, amely
2013-ban FAO közremûködéssel meg-
rendezésre kerül az Erdõk Nemzetközi
Napján.

E.L.: Várható központi szervezésû
ENSZ vagy FAO rendezvény 2013. már-
cius 21-én?

Cs. P.: A Nappal kapcsolatos nem-
zetközi tevékenység koordinálása az
ENSZ Erdészeti Fórum titkárságának
(UNFFS) és a FAO-nak a közös felada-
ta. A határozat elfogadása és a március
21. közötti  idõ rövid arra, hogy 2013-
ban átfogó nemzetközi kampányt szer-
vezhessünk, de a jövõben erre is fel kell
készülni.

E.L.: Milyen jellegû eseményekkel,
rendezvényekkel készülnek a tagálla-
mok, melyek egyöntetûen elfogadták a
határozatot? Van-e erre valamiféle
FAO iránymutatás, ajánlási keretrend-
szer?

Cs. P.: A Nap elsõsorban lehetõség.
Lehetõség a szakma, az országok
számára arra, hogy beszéljünk az erdõ-
rõl, hogy szervezett keretek között jut-
tathassunk el fontos üzeneteket a széles

közvéleményhez és a politikai döntés-
hozókhoz. Az üzenetek tartalma és
közlésük módja országonként változó
lehet, tehát a szakmának mindenhol
magának kell kitalálnia azt, hogy ezt a
lehetõséget hogyan tudja a legjobb
eredménnyel hasznosítani. Igyekszünk
ötleteket adni, olyan kommunikációs
eszközöket késziteni, mely sok ország-
ban hasznosítható, de a hangsúlynak a
nemzeti akciókon  kell lennie. Idén kü-
lönös aktualitása van az erdõk  és az
éhezés elleni harc kapcsolatának, vala-
mint most ünnepeljük a 300. évforduló-
ját annak, hogy Carlowitz tudományos
igénnyel megfogalmazta a fenntartható
(vagy tartamos) erdõgazdálkodás gon-
dolatát.

E.L.: Milyen kommunikációs és mé-
dia eszközök támogatják majd az Er-
dõk Nemzetközi Napjának minél széle-
sebb körû megismertetését? 

Cs. P.: Az Erdõk Nemzetközi Nap-
jának hamarosan önálló honlapja in-
dul, melyet szeretnénk oly módon ki-
alakítani, hogy arra valamennyi tagor-
szág is feltölthessen információt, így
az a Nappal kapcsolatos valamennyi
aktuális hír és esemény forrása is le-
het. Az Erdõk Nemzetközi Évéhez ha-
sonlóan szeretnénk egy rövid reklám-
filmet készíteni abban a reményben,
hogy a nagy nemzetközi tv-hálózatok
mûsorukra tûzik a márciusi idõszak-
ban, így népszerûsítve a Napot. Ezt a
fimet jó szívvel fogjuk ajánlani a nem-
zeti televíziókban való sugárzásra is,
azonban a szinkronizálásról gondos-
kodni kell majd, mivel eredetiben 6-8
nyelvnél többön nem tudjuk elkészí-
teni.

Ezen túlmenõen természetesen hasz-
nálni fogjuk valamennyi írott és elektro-
nikus kommunikációs termékünket. Fi-
gyelembe véve, hogy itt nemcsak a
UNFFS és a FAO eszközeirõl van szó,
hanem a Erdészeti Partnerség másik 12
nemzetközi szervezetérõl is, vélhetõleg
széles kört lehet elérni. Fontos azonban
ismét leszögezni, hogy mindezek csak
segíthetik, de semmiképpen nem pótol-
hatják azt a munkát, amit országon be-
lül kell elvégezni. 

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.vandorgyules.hu
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NEMZETKÖZI SZAKSAJTÓ-SZEMLE

Bár a nyilvánosság még keveset érzékelhetett, a szakma
Európán belül és kívül egyaránt érdeklõdve figyeli  az eu-
rópai erdõegyezményért 2012 elején megkezdõdött tár-
gyalásokat. A tárgyalások új lendületet vettek az ebbõl a
célból létrehozott tanácskozó bizottság 2012. szeptem-
ber 3-tól 7-ig Bonnban tartott második találkozóján.

Bonnban 38 állam, köztük 16 nem uniós tagállam képviselõje
vett részt. Különösen nagy jelentõségû Oroszország részvétele,
melynek területe erdõnagyhatalomként messze túlterjed Euró-
pán. Emellett számos szervezet és intézmény (köztük a DVF –
a Német Erdészeti Egyesület) is élt az alapszabályzat adta lehe-
tõséggel, hogy akkreditált megfigyelõként részt vegyenek a ta-
nácskozáson. A tárgyalások harmadik köre 2013. január 28-tól
február 2-ig a törökországi Antalyában, az utolsó 2013 közepén
Varsóban, Lengyelországban várható.

A tárgyalások célja elsõ alkalommal rögzíteni a nemzet-
közi jogban a tartamos erdõgazdálkodás témáját. Ezzel
megszûnne az 1992-es Riói konferencia óta tátongó lyuk,
és a jelenleg fennálló nemzetközi megállapodások – mint a
biológiai sokszínûségrõl szóló és a klímaegyezmény – lega-
lább regionális szinten kiegészülne egy speciális erdészeti
törvénnyel. A tárgyalási mandátumokat 2011-ben Oslóban
a Miniszteri Konferencia az Európai Erdõk Védelmében ha-
tározta meg.  A tárgyalások így a korábbi szakmai egyez-
tetések szerves folytatásai, egy jövõbeni erdõegyezmény
pedig végleg helyettesítheti azt. Az eredmények elfogadása
a 2013-as madridi rendkívüli erdészeti miniszteri konferen-
ciától várható. Ezt követnék a szükséges ratifikációs tárgya-
lások. 

Erdõpolitikai szempontból a születendõben lévõ erdõ-
egyezmény lehetõvé teszi a tartamos erdõgazdálkodás alap-
vetõ követelményeinek régóta kívánatos nemzetközi harmo-
nizálását. Ezzel elérhetõvé válik az európai erdészetpolitiká-
ban egy egységesen biztosítható szakmai keret, anélkül,
hogy elvenné az államok szükséges rugalmasságát a termé-
szeti és társadalmi feltételekhez való igazodásban. Mindezek
mellett lefekteti az alapját az intenzívebb nemzetközi együtt-
mûködésnek olyan témákban, mint az illegális fakitermelés
elleni harc, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a hatá-
rokon áthidaló erdõvédelmi problémák vagy a fahasználat
fejlesztése tartamos forrásokból.  További elvárás az európai
erdészetpolitikai célok nemzetközileg egyeztetett, maga-
sabb rendû globális célokhoz való igazítása, a természeti ér-
tékek fenntarthatósága érdekében. Mint a klímavédelem, a
biológiai sokszínûség, a talajok és vizek védelme.

Különleges és nehezen
megvalósítható cél ezen
felül az Európai Unió tag-
államai számára – amelyek-
nek egységesen kell az
európai erdõegyezmény
mellé állniuk – a nemzet-
közi együttmûködés szük-
séges harmonizálása és
erõsítése, az uniós bizott-
ság illetékességének csor-
bulása nélkül. Az államok
közötti tárgyalóbizottság-
ban a tagországok elnöksége és a bizottság együtt jár el a szo-
ros koordinációt és a célorientált problémamegoldást szem
elõtt tartva.

A bonni tárgyalások során közös megegyezés született az
elérendõ célokról, melyek a következõk:

• az erdõk fenntartása;
• a tartamos erdõgazdálkodás és a multifunkcionalitás

biztosítása;
• az erdõk sokoldalú hozzájárulása a társadalmi igények-

hez és a fenntartható fejlõdés biztosításához;
• az erdõk és az erdõgazdálkodás globális kihívásoknak

való megfelelésének javítása;
• a nemzetközi együttmûködés erõsítése.
A nemzeti kötelezettségeknek – Németország, illetve az

EU közös javaslatának megfelelõen – a hat helsinki-kritéri-
um alapján kell megvalósulnia. Ezek a kritériumok szilárd
jogi hátteret nyújtanak, következésképpen pedig megala-
pozhatóvá válik a kiegyensúlyozottság a sokoldalú köve-
telményrendszer betartása és mûködtetése során. További
intenzív tárgyalások várhatóak tehát, hogy a kötelezettsé-
gek minden kritériumnak megfelelõen legyenek betartha-
tóak.

Szakmai szempontból nézve döntõ jelentõségû munka
folyik a törvényileg megadott definíciók kidolgozásán, kü-
lönösen magán az erdõ definícióján. Az EU ezért folyama-
tos tárgyalásokat kezdeményez ennek megvitatására. Álta-
lánosságban érvényes cél a már létezõ definíciókhoz való
visszanyúlás. Az EU preferenciaként fogalmazta meg az
összehangolt meghatározásokat és a nemzeti definícióknak
csak kivételes esetben való használatát.  Az így megszületõ
erdõdefiníció egy példa lehetne a fentiekre.  Ennek a része-
ként 2012 végén Spanyolországban szakértõi workshopra
került sor.

A további lényeges tisztázandó kérdések érintik a meg-
állapodások betartásának felügyeletét, a finanszírozást és a
jövõbeni központi titkárság ügyét. Továbbá fajsúlyos kér-
dés az is, hogy szükséges-e, illetve milyen mértékben kell
kapcsolódnia a jövõbeni egyezménynek az Egyesült Álla-
mokhoz. A legtöbb nem uniós állam emellett szólt, az EU
azonban egyelõre még nem nyilatkozott. A döntésre a jö-
võbeni titkárság által kidolgozandó opciós lista alapján ke-

Közös erdészeti célok Európában 
Tárgyalások az európai erdõegyezményért

Matthias Schwoerer – nemzetközi erdészetpolitikai osztályvezetõ, 

Szövetségi Élelmiszeripari, Mezõgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium, Németország
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rülhet sor, amely tartalmazza az elõnyöket és hátrányokat,
végezetül az ezzel kapcsolatos költségeket. Sok minden
szól amellett, hogy az európai erdõegyezményt az Egyesült
Államok rendszerébe integrálják. Egyrészt, mert a különbö-
zõ nemzetközi szervezetekkel – mint a FAO vagy az Egye-
sült Államok erdõfóruma (UNFF) – való együttmûködés fej-
lesztése határozottan megfogalmazott cél. Mindennek meg-
valósításához fennáll az az igény is, hogy a regionális euró-
pai erdõegyezmény példaként és ösztönzõként szolgáljon
egy jövõbeni globális erdõegyezményhez is. Az eddigi Eu-
rópán kívüli reakciók is ezt látszanak bizonyítani. A szak-

mai kapcsolódás az Egyesült Államokhoz támogathatná ezt
a célt is.

A német szövetségi Mezõgazdasági Minisztérium sikeres
koordinációja a második tárgyalássorozaton jó kiindulópon-
tot teremtett arra, hogy a jövõbeni titkárság székhelyéért
Bonn sikeresen pályázzon majd. Németország 2013-ban, a
„Carlowitz évben” méltó módon tehetné le a tartamos erdõ-
gazdálkodás elsõ nemzetközi titkárságának alapkövét.

Fordította: Cserhalmi Ágnes
Osztrák Intézet Budapest

(Forrás: PROWALD – D.V.F.) 

A Mezõgazda Kiadó az utóbbi évek-
ben több természetvédelemmel kap-
csolatos könyvet jelentetett meg, így
a Természetvédelmi állattan, a Ter-
mészetvédelmi növénytan után
most a Természetvédelmi élõhely-
kezelést tarthatjuk a kezünkben.
Fontos hangsúlyozni, hogy ebben
a 30 szerzõ által írott könyvben el-
sõsorban nem gazdálkodási, ha-
nem kezelési ismeretekrõl van
szó, amely fogalmak között még
napjainkban sem tesznek min-
dig megfelelõ különbséget. A
könyv a négy nagy élõhelycso-
port, a vizes élõhelyek, gye-
pek, erdõk és egyéb (fõleg
kultúr- és félkultúr-) élõhe-
lyek kezelési ismeretanyagát
szedi csokorba. Az erdésze-
ket nyilvánvalóan az erdei
élõhelyek kezelésérõl írot-
tak érdeklik, amely feje-
zetnek Bartha Dénes, a
Nyugat-magyarországi
Egyetem oktatója a szer-
zõje. Ebben a fejezetben
a magyarországi erdõterületek és er-
dõhasználatok általános bemutatásán túl az erdõk
természetvédelmi megítélésének szempontjait, hazánk erdei-
nek állapotát, a természetes erdõ fõbb jellemzõit, megújulá-
sának folyamatát, az erdõciklusokat, az erdõtermészetesség
növelésének lehetõségeit, az erdõfenntartás módozatait, a
Pro Silva Hungaria tevékenységének bemutatását olvashat-
juk. Kiegészítésként – Szendrei László tollából – a vadgazdál-
kodási célú erdei élõhelyfejlesztés természetvédelmi vonat-
kozásairól is képet kapunk. E nagy fejezetekhez négy esetta-
nulmány csatlakozik, szerzõi között – Korda Márton egyete-
mi oktatón kívül – erdészeti vagy természetvédelmi gyakorla-
ti szakembereket is találunk Mizik András, Puskás Lajos, Ve-
rõ György, Kézdy Pál személyében.

A könyv utolsó nagy fejezetére szeretnénk még a figyel-
met felhívni, amely a tájökológiai szemlélet érvényesülésé-
nek szükségességét taglalja a természetvédelmi célú élõhely-

kezelésekben. Szembesülnünk kell azzal a tény-
nyel, hogy az ökológiai folya-

matok nemcsak helyrajzi
szám, erdõrészlet léptékben
mennek végbe, hanem tájlép-
tékben is. Ez utóbbi folyamatok-
ról az utóbbi két évtizedben
egyre jobban bõvülnek az isme-
reteink, s gyakorlati téren sem le-
het tõlük eltekinteni. Erdészeti
vonatkozásban a 2006-ban felállí-
tott erdészeti tájak kialakítása már
ökológiai alapokon nyugszik, s
megteremtené a lehetõséget a táj-
szintû tervezéshez is. Ezzel azonban
még adós az erdész szakma, mint
ahogy a gyepek és vizes élõhelyek
vonatkozásban sem történt lényeges
elõrelépés ezen a téren.

E sokak érdeklõdését, ugyanakkor
mások kételkedését kiváltó témakör-
ben még nem jelent meg tankönyv. Saj-
nálatos, hogy a Pro Silva Hungaria „A
folyamatos erdõborítás fenntartása mel-
letti erdõgazdálkodás alapjai” c. tanköny-
ve sem juthatott még el az egyre gyarapo-
dó érdeklõdõ szakközönséghez. E két
tankönyvnek jelentõs szerepe lehet a kö-
zeljövõben, ugyanis a védett természeti te-
rületek erdeiben természetvédelmi erdõke-

zelést kell(ene) folytatni, s az egyre bõvülõ ismeretanyagot
erdésznek és nem erdésznek belõlük könnyebben lehet elsa-
játítani.

Dr. Markovics Tibor

KOZÁK LAJOS (szerk.): Természetvédelmi élõhelykezelés
Mezõgazda Kiadó, Budapest (2012).

Az Erdészeti Lapok 2012. decemberi számának mér-
legbeszámoló mellékletében a Mecsekerdõ Zrt. és a HM
Verga Zrt. logója hibásan jelent meg. 
A társaságok logói a következõek:

Az érintettektõl elnézést kérünk.
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Bevezetés
A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)
sokoldalúan és az egyik legnagyobb
mennyiségben hasznosított fás szárú faj
a Fabaceae családból világszerte. Ha-
zánk erdõs területeinek közel egyne-
gyedét az akác alkotja.

Észak-Amerikában, az Appalache-
hegységben õshonos, de a származási
területe keleti és nyugati régióra osztha-
tó (Stephens, 1973). A fehér akácot az
õshazájában gyors növésû, rövid életû
fafajként, megközelítõleg 90 évig élõ-
ként tartják számon (Farrar, 1995).

Az európai kontinensen 1601-ben
jelent meg Jean Robin (1550-1629)
francia királyi kertésznek köszönhe-
tõen, aki a párizsi Királyi Gyógynö-
vény Kertet gazdagította egy, még a
mai napig élõ példánnyal (Arbres Re-
marquables de Paris). Magyarorszá-
gon a jelenleg élõ legidõsebb fehér
akácfa 1710-bõl származik, és a Bá-
bolnai Nemzeti Ménesbirtok udvarán
található.

Hazánkban a fehér akác elterjedése
a sokoldalú felhasználhatósága miatt
gyors volt: 1885-ben 37 000, 1911-ben
109 000 és 1938-ban 86 000 ha. 1960-
ban Európán belül Magyarországon
volt a legnagyobb az elterjedési terü-
lete, mely 2009-re elérte a 415 000 ha-t
(Rédei, 2003; Rédei et al., 2006, 2011). 

A 302 éves bábolnai fa, a polyphyll
akácok csoportjába tartozik (1. ábra).
Figyelemmel a bábolnai öreg fa életko-
rára és fizikai állapotára (erõsen kor-
hadt, vasszerkezettel van összefogva és
feltámasztva a koronája) célul tûztük ki
a fa in vitro és ex vitro megõrzését a jö-
võ nemzedék számára. 

Anyag és módszer
In vitro tenyésztés
Rédei és munkatársai (Rédei et al., 2002,
2005) gyökér explantumból sikeres in
vitro mikroszaporításos módszert dol-
goztak ki a R. pseudoacacia L. fajra. A

302 éves bábolnai fehér akác fizikai álla-
pota miatt ezt a módszert nem tudtuk al-
kalmazni, így rügymintákat gyûjtöttünk
az egyedrõl és ezekbõl indítottunk in vi-
tro tenyészetet. A rügyek sterilezése so-
rán 70%-os alkoholban 1 perc áztatást,
3:1 arányú háztartási HYPO (Na-hypok-
lorit) oldatban 30 perc rázatást; majd 3-
szoros steril desztillált vízzel alapos mo-
sást alkalmaztunk. 

A sterilezést követõen a rügyeket nö-
vekedési hormonokat [0,2 mg/l NES
(naftilecetsav) és 1 mg/l BA (benzilade-
nin)], 20 g/l szacharózt és 6 g/l agart tar-
talmazó MS (Murashige & Skoog, 1962)
táptalajokra helyeztük.

A megfelelõ hajtásregenerációhoz
különbözõ összetételû táptalajokat
teszteltünk (1. táblázat).

A tenyészetek kontrollált körülmé-
nyek között, 22±2°C-on, 16h fény/8h
sötét fényperiódus, 40 W-os Tungsram
fénycsövek fényénél nevelkedtek.

A gyökeresedés kiváltásához a hajtá-
sokat hormonmentes WPM táptalajra
helyeztük (Lloyd, 1980). A sikeres gyö-
kereztetést követõen a növényeket „B”

TÁRSTUDOMÁNYOK – BIOTECHNOLÓGIA

Magyarország legidõsebb fehér akác
egyedének in vitro felszaporítása

Demku Tamás1, Dr. Gyulai Gábor2, Láposi Réka3,
Veres Anikó4

1 Doktorandusz, SZIE Genetika és Biotech-
nológiai Intézet, Gödöllõ 

2 MTA doktora, egyetemi tanár, SZIE Geneti-
ka és Biotechnológiai Intézet, Gödöllõ

3 fõiskolai docens, Károly Róbert Fõiskola,
Környezettudományi Intézet, Gyöngyös

4 egyetemi adjunktus, SZIE Genetika és
Biotechnológiai Intézet, Gödöllõ

Magyarország legidõsebb (302 éves) fehérakác (Robinia pseudoacacia L.)
példányának in vitro és ex vitro fenntartását tûztük ki célul. A fa fizikai ál-
lapota miatt rügykultúrából kiinduló in vitro járulékos hajtástenyésztést
alkalmaztunk. A regenerált növényeket az akklimatizáció után a SZIE Ge-
netika és Biotechnológiai Intézet Kísérleti Terére ültettük ki. A genetikai
stabilitás megállapítására DNS-t izoláltunk a felszaporított egyedekbõl és
12 Robinia pseudoacacia specifikus SSR (Simple Sequence Repeat) pri-
merrel hasonlítottuk össze az idõs bábolnai egyed DNS-ével. Az eredmé-
nyek alapján a vizsgált lókuszokon nem találtunk eltéréseket, de a teljes
azonosság megállapításához még további molekuláris genetikai vizsgála-
tok szükségesek.

1. ábra: A – Az 1710-es bábolnai Robinia pseudoacacia L; B – In vitro tenyészet léte-
sítése; C – In vitro növények regenerálása; D,E – Az akklimatizált egyedek fenntartása
a Kísérleti Téren.
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típusú általános virágföldbe ültettük,
ahol üvegburás takarást alkalmazva si-
keresen akklimatizáltuk az egyedeket.

A növényeket a SZIE Genetika és
Biotechnológiai Intézet Kísérleti Terére
(továbbiakban Kísérleti Tér) ültettük ki.

Genetikai vizsgálatok
A felnevelt regeneráns növények és a
kontrollként szolgáló bábolnai anyanö-
vény leveleibõl DNS-t izoláltunk Qi-
agen – Plant DNeasyR mini kit (Bio-
marker Kft., Gödöllõ) felhasználásával,
ezt követõen NANODROP spektrofoto-
méterrel mértük meg a koncentrációját.
A PCR fragmentum felszaporításához
12-15 ng/μl-es koncentrációra felhígí-
tott DNS-t használtunk.

A molekuláris vizsgálatokhoz Chun-
lan et al. (2004) és Mishima et al. (2009)
alapján 12 Robinia pseudoacacia fajra
specifikus SSR (Simple Sequence Repe-
at) primert alkalmaztunk. A PCR termé-
keket Bio-Rad IcyclerTM Thermal Cycler
készülék és a következõ protokoll fel-
használásával szaporítottuk fel. 10 μl
végtérfogatú termék tartalmazott: 1 μl
DNS templátot, 1,2 mMol dNTP-t, 1 μl
10X-es puffert (West Team Biotech), 0,5
Unit Taq polimerázt (West Team Bio-
tech), 2 μl (10 μM) forward primert, 2 μl
(10 μM) reverz primert, 1 μl (10 μM)
M13 CY5 jelölt primert (Vallunen, 2006)
és 3,7 μl steril vizet (Millipore S.A.S.,
France). A reakciókörülmények közül a
ciklusidõket és a hõmérsékletet a kö-
vetkezõképpen alkalmaztuk: 2 perc
950C, majd 10 cikluson keresztül 10 mp
95oC, 30 mp 65oC ciklusonként 1oC
csökkenéssel, 1 perc 72 oC , 34 cikluson
keresztül: 10 mp 95oC, 30 mp 56oC, 1
perc 72oC, végül 5 perc 72oC.

Az SSR primerpárokkal történõ PCR
felszaporítást követõen, a DNS frag-
mentumokat nagy felbontású, vertikális
poliakrilamid gélen, ALF express II (Au-
tomated Laser-Fluorometer) DNS anali-
zátor felhasználásával elemeztük. A
pontos allélméretek meghatározásához
az ALFwin Fragment Analyzer 1.03
szoftvert alkalmaztunk.

Eredmények és értékelésük
In vitro felszaporítás
A kezdetben alkalmazott táptalaj (T1, 1.
táblázat) nem biztosított elegendõ haj-
táshozamot, ezért a kallusz-tenyésze-
teket új, csökkentett hormonkoncentrá-
ciójú táptalajra (T2, 1. táblázat) helyeztük
át. A módosítás nem hozta meg a várt
eredményt, ezért megemeltük a pH ér-
téket 5,6-ról, 5,8-ra és csökkentettük a
felhasznált NES (0,1g/l-re) és agar

mennyiségét 4 g/l-re, így lágyabb tápta-
lajt (T3, 1. táblázat) biztosítottunk a nö-
vények számára (Kirilla et al., 2010). Ez
a módszer gyors növekedést és hajtá-
sindukciót eredményezett, melynek kö-
vetkeztében 2-3 hetente vált szükséges-
sé a passzálás Jámborné et al. (2005) és
Kirilla et al., (2010) eredményeihez ha-
sonlóan. 

A hajtáshozam növelése érdekében
a T3-as táptalajt 0,3 mg/l GA3–mal (gib-
berellinsav) egészítettük ki (T4, 1. táb-
lázat) (Kamlesh et al., 2009). A GA3 ha-
tására ugrásszerû hajtásnövekedés in-
dult meg. A levélhozam szintén erõtel-
jesebbé vált (1. ábra).

Növényregenerálás
A hajtásregeneráló táptalajon az átlag 5
cm-es magasság elérése után a gyöke-
resedés WPM táptalajon (T5, 1. táblá-
zat) spontán módon megindult. Ekkor
a gyökereket körbevevõ táptalajjal
együtt a fiatal, in vitro növényeket átül-
tettük „B” típusú általános virágföldbe
és üvegburával fedtük le, megvédve a
páratartalom különbségébõl adódó ki-
száradástól.

Miután a növények akklimatizálód-
tak az új közeghez, 1-2 hét alatt, az
üvegbura fokozatos eltávolításával kel-
lõen megerõsödtek, majd 2-3 hét után
kiültetésre kerültek a Kísérleti Térre. 

Az elsõ három példány 2012. június
16-án került kiültetésre és 2012. szep-
tember 11-én meghaladták az átlag 50
cm-es magasságot. 2012. év nyarán
további példányokat ültettünk ki és
mindegyik egyed életképes maradt
(1. ábra).

Genetikai stabilitás
A növényregenerálás kallusz fázison

keresztül valósult meg, így mindenkép-
pen szükségessé váltak a genetikai vizs-
gálatok. A vegetatív úton szaporított
növények DNS-ujjlenyomatának elké-
szítéséhez elterjedten alkalmazott mód-
szer az SSR analízis. Az SSR markerek
nagyfokú polimorfizmusának köszön-
hetõen a különbözõ fajták elkülönítésé-
re már 6 SSR primer alkalmazása is ele-
gendõ (Galli et al., 2005; Halász et al.,
2005). A fajtaazonosság bizonyítására
12 Robinia pseudoacacia specifikus
SSR-lókuszon hasonlítottuk össze az in
vitro regenerált növények DNS-ét a
kontroll Bábolna-1710 egyed DNS-ével.
A kezdeti eredmények alapján megálla-
pítható, hogy a vizsgált lókuszokban
nem mutatható ki eltérés a bábolnai és
a Kísérleti Téren lévõ egyedek között
(2. táblázat).

A fajták elkülönítéshez 6 SSR marker
is elegendõ, de az azonosság bizonyítá-
sához ennél jóval több, 30-32 primerre

TÁRSTUDOMÁNYOK – BIOTECHNOLÓGIA

1. táblázat: A felhasznált táptalajok összetétele

2. táblázat: A 302 éves bábolnai fehér akác, az in vitro felszaporított egyedek SSR
adatai és a molekuláris genetikai vizsgálatokhoz felhasznált primerek

(1 Mishima et al.; 2 Lian et al.
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lenne szükség, ezért tervezzük további
primerek bevonását is a vizsgálatokba.

Értékelés, megvitatás
A bábolnai 1710-es Robinia pseudoaca-
cia L. egyed helyi jelentõségû védett ter-
mészeti emlékként van nyilvántartva. Ezt
az egyedet a gödöllõi Szent István Egye-
tem Genetika és Biotechnológiai Intéze-
tében in vitro és ex vitro sikerült felsza-
porítani. Az eddigi eredményeink alap-
ján nem mutatható ki genetikai variabili-
tás a regeneránsok között, de a teljes
azonosság bizonyításához még további
DNS alapú vizsgálatok szükségesek.
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A kertészeti dendrológia doyenje, Tóth
Imre a fás szárú növények terén szerzett
szakmai ismeretanyagának és élettapasz-
talatának összegzésére vállalkozott a
most napvilágot látott mûvével. A szerzõ
dolgozott dendrológusként a vácrátóti
botanikus kertben, a Fõvárosi Kertészeti
Vállalat díszfaiskolájának vezetõjeként, s
címzetes egyetemi docensként két évtize-
de oktatja a dendrológiát a Budapesti
Corvinus Egyetem Dísznövénytermeszté-
si és Dendrológiai Tanszéke keretében.
Munkálkodása közben 12 könyvet, tan-
könyvet írt – részben társszerzõkkel – ta-
nulóknak, hallgatóknak, kertészeknek és
kertbarátoknak. E könyv alapját a Mezõ-
gazdasági Kiadónál az õ tollából 1969-
ben megjelent Díszfák, díszcserjék c. mû
képezi, amelyet közel fél évszázad bõvü-
lõ ismeretanyaga tesz most teljessé. Az
alapvetõ alaktani fogalmak után család-
és nemzetséghatározót találunk, amit 255
nemzetség, 911 faj és 1390 fajta jellemzé-
se követ. Ezekben a morfológiai sajátos-
ságok megadása után az elterjedési terü-
let, ökológiai igény, kertészeti felhaszná-
lás, gondozás, fontosabb kórokozók és

kártevõk, szaporítási mód tömör bemuta-
tását olvashatjuk 856 levél ábrájának köz-
readásával. A kötetet a szakkifejezések
szótára, a taxonok leíróinak rövid életraj-
zi adatai, a tudományos nemzetség-, faj-
és fajtanevek jelentésének megfejtése, to-
vábbá térképek, irodalomjegyzék és név-
mutatók teszik teljessé.

Az olvasó a kötet kézbevételekor bi-
zonyára hiányolni fogja a színes fényké-
peket, látványos ábrákat, az „olvasóba-
rát” szerkesztést, amelyekkel a mostaná-
ban megjelent „pazar külföldi mûvek” –
gyakran gyatra – magyar fordításaiban ta-
lálkozhat. Lássuk be, hogy hazai szerzõ –
hacsak jelentõs anyagi hozzájárulással
nem támogatja a kiadót – nem tud ilyen
mûvet manapság megjelentetni. Ezért is
lehet az, hogy Tóth Imre nagyszerû
könyvének megjelentetését magának a
szerzõnek kellett felvállalnia.

Mivel az erdészkollégák közül sokan
foglalkoznak díszfákkal, díszcserjékkel,
jó szívvel ajánlhatjuk nekik e remek
könyvet a kertészeti dendrológiai isme-
reteik elmélyítésére.

Dr. Bartha Dénes

TÓTH IMRE: Lomblevelû díszfák, díszcserjék kézikönyve
Tarkavirág Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti, 2012, 789 oldal.
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DISPUTA

Tisztelt Uram!
Nem hagyott nyugodni cikke, mely a

vadak által okozott erdészeti károkról
szól, csak és kizárólag a vadat feltüntet-
ve negatív „szereplõként” és annak irtá-
sára buzdítva.

Mielõtt azonban érdemben reagál-
nék rá, egy kis általános „kitekintést”,
fogalommeghatározást és módszereket
ismertetnék, azaz elsõ ízben azt, hogy: 

Mit is kellene tudnunk?
A magyar vadállomány világhírû. Ez vi-
tathatatlan. Egyedi, szép trófeákkal
büszkélkedhetünk, közülük több idõrõl
idõre a világranglista elõkelõ helyeire is
felkerül, amely hazánk jó hírének öreg-
bítésére is kiválóan megfelel. Ebben
azonban kiemelkedõ szerepe van az
élõhely minõségének, mennyiségének,
az ésszerû vadgazdálkodásnak, az erdõ
védelmének, a természetvédelemnek
egyaránt.

Nagyvadállományunk a kiegyezés
idõszakában mélyponton volt, már ami
az egyedszámokat illeti, majd a kíméle-
tes vadgazdálkodásnak hála, ismét nö-
vekedni kezdett. Ezt követõen az I.,
majd a II. világháború újra jelentõsen
„megcsapolta” létszámukat, késõbb –
hála az ésszerû vadgazdálkodásnak –
számuk ismét emelkedni kezdett, ak-
kortájt jelent meg a „túlszaporodás”,
mint szakszó, illetve a „vadkár”-t is eb-
ben az idõszakban kezdték el elõször
használni.

Nagyvadjaink a háborítatlan erdõte-
rületek lakói, természetes közegükben
– amennyiben az élõhely adottságai
megfelelõek – lelnek otthonra, táplál-
koznak, szaporodnak. Fontos tudni,
hogy K-stratégista állatok, ami azt jelen-
ti, hogy kevés utódot hoznak világra,
azokat azonban hosszasan gondozzák.
Kicsi a populációban a mortalitás és az
egyedek általában hosszú életkort él-
hetnek meg. A végeredmény persze
ugyanaz: vagyis, hogy a populáció
hosszabb idõtávlatban állandó méretû!

Stabil ökoszisztémában a populációk
egyedszáma lényegesen nem változik
sok éves idõtartam alatt. Mindezek tu-
datában érthetõ, hogy a „becsült”
egyedszám ha nem is 100, de 80%-ban
hitelesnek tekinthetõ. A populáció
nagyságának megállapítására kiváló
monitoringrendszerek állnak rendelke-
zésre, mint a természetes közegükben
való megfigyelés, hajtásos számlálás,
rádió-telemetriás készülékkel történõ
feltérképezés, a szaporulat nagyságá-
nak nyomon követése, mint pl. a Peter-
sen-Lincoln-index, amely nem más,
mint a befogott egyedek megjelölése,
majd újabb befogás után látható a jelölt
és jelöletlen egyedek száma. Ez utóbbi
igen munka- és költségigényes, de ki-
váló módszer a populáció méretének
meghatározására. A légi fotózás a vi-
zuális kontraszt megállapítására, sebes-
ségre használható érdemben.

E rövid biológiai, élettani ismertetõ
után térhetek rá arra, hogy:

Mit is kellene tennünk?
Milyen kárt okoznak nagyvadjaink? A
rágás-hántás, illetve taposás kárt fontos
megemlíteni. Amennyiben megfelelõ
az élõhely táplálékellátottsága, nem
okoznak akkora kárt az erdõk faállomá-
nyában, mint pl. a falopás. Azonban
ezért tenni is kell, nem elegendõ egy ki-
sebb terület „vadföldnek való kijelölé-
se”, azt rendszeresen kezelni kell(ene),
illetve az etetõhelyekre hordott takar-
mány is nagymértékben hozzájárul(hat-
na) a vadak által okozott erdészeti ká-
rok csökkenéséhez. Csak valahogy
mindig azt tapasztalom, hogy nincs
meg az ehhez szükséges megfelelõ
anyagi háttér. Ugyanakkor több millió
forintot érõ kerítés építése „nem okoz
különösebb gondot”, miközben annál
nagyobb katasztrófát idézhet elõ, hi-
szen így a vad élõhelye aprózódik, rom-
lik, bizonyos területekrõl kiszorul és
lássuk be, még turisztikai szempontból
sem impozáns megoldás. Ezzel szem-

ben a rendszeres és alapos takarmá-
nyozással, ha nem is teljesen szüntet-
hetõ meg, de alaposan csökkenthetõ a
rágáskár! A taposási kár tekintetében
igenis el kell ismerni a vad létjogosult-
ságát az erdõben és biztosítani olyan
területeket, melyeken békében és hábo-
rítatlanul szaporodhat, amelyeket ott-
honterületként használhat, hiszen ha
nincs zavarás, kevesebb a taposási kár
is!

Nagyvadjaink – mint korábban emlí-
tettem – K-stratégista állatok, azaz az
élõhelyüket nem használják ki a végle-
tekig, azt „megbecsülik” és „vigyáznak
rá”, nem pedig „lelakják”!

Nem értem azt az álláspontját, hogy
vadjaink létszáma elõttünk nem ismert.
Igen, az való igaz, hogy nem tudjuk
szám szerint pontosan meghatározni,
nem tudjuk azt mondani, hogy pl. 12 547
db. De a korábban említett monitoring-
eszközök segítségével hiteles képet le-
het alkotni az egyedszámról és ennek
tudatában gazdálkodni velük, szervezni
a vadászatot stb. Mikor cikkében arra
utal, hogy az egyedszámokra vonatko-
zóan semmilyen hiteles adat nem áll
rendelkezésre, az adatok „fiktívek”, il-
letve hogy „ennyi” a kutatóink munká-
jának eredménye(?), nem is értettem;
vegyük figyelembe azt, hogy a vad
rejtõzködõ életmódot folytat, egzakt
számot egy adott populáció nagyságára
vonatkozóan soha, senki nem fog tudni
mondani!

Kétségtelen, hogy a vadlétszám igen
felduzzadt, ami talán olyan nagyon nem
is lenne baj, csak az a „fránya vadkár ne
lenne”. A vadászatból származó bevétel
azért igen szépen kompenzálja az álta-
luk okozott kárt, amelynek mértéke ige-
nis csökkenthetõ! Nem lehet nyakló nél-
kül puskavégre venni egy területet és
szabályos mészárlást végezni, pusztán
azért, mert „túl sok a vad”! Még így is,
hogy magas az egyedszám, csak éssze-
rûen és átgondoltan lehet vadászni, hi-
szen a meggondolatlan, határtalan lövöl-

Mit kellene tudnunk és mit kellene tennünk? 
– avagy reagálás Reményfy László „Mit nem tudunk, mit nem tehetünk?” címû cikkanyagára 

(Erdészeti Lapok 2012. december)

Új rovatunkban az Erdészeti Lapok egykori nemes hagyományát követve kívánunk teret adni az érdemi szak-
mai kérdések feletti kölcsönös disputának, kulturált, egymás véleményét tisztelõ, érvekkel, tényekkel vitázó
írásokat adva közre, melyektõl – kinek-kinek habitusa szerint – akár a hevesebb hangnem sem áll távol. A
Lapok szerkesztõsége örömmel várja a rovatba szánt írásokat, reagálásokat, már az alábbi cikkanyag kapcsán
is. Véleményezzünk, érveljünk, disputázzunk!
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dözésnek súlyos következményei lehet-
nek! Példának okáért említendõ, hogy
az ígéretes, szép bikák kilövése és a se-
lejtek életben hagyása (hiszen lássuk be,
az „ész nélküli” mészárlásnak nem a
gondos elõbírálat a fõismérve!) óriási ge-
netikai romlást okozna az állományban,
amely csak hosszú évekig tartó munka
árán lenne orvosolható!!!

Az Ön által idézett Legfelsõbb Bíró-
sági határozat (BH 2002/484) igenis jól
mondja ki, hogy a vadkár elhárítása ér-
dekében minden tõle telhetõt meg kell
tennie a földtulajdonosnak és a vadá-
szatra jogosultnak egyaránt, errõl ren-
delkezik a mindenkor hatályos Vadá-
szati Törvény 79. § (1) bek. a) pontja és

a Polgári Törvénykönyv 340. § (1) bek.
egyaránt. Tehát, ha az alperes (földtu-
lajdonos) kerítésépítés iránti költségigé-
nyét rá akarja terhelni a felperesre (va-
dászatra jogosultra), akkor annak csak
50%-áig teheti, hiszen fele-fele arány-
ban kell viselniük a kármegelõzés költ-
ségeit, illetve a már okozott kár felét
köteles megtéríteni a vadászatra jogo-
sult! (de a felek ettõl eltérõen is rendel-
kezhetnek, melyet elõre, írásban rögzí-
teni kell!) Ettõl egyebekben a nevezett
BH-ban megjelölt felperes nem is zár-
kózott el (azt azonban – érthetõ módon
– nem vállalta, hogy a kerítésépítés tel-
jes költségét õ térítse meg), így igazából
azt a megállapítását, hogy „…a vadászat

haszonélvezõi…kibújhatnak a felelõsség
alól, mégpedig fõbírói segédlettel” szin-
tén nem értettem!!!!

Bízom benne, hogy soraim megértõ
szemekre és fülekre találnak, nem állt
szándékomban sem Önt, sem pedig az
erdészeti szakembereket megsérteni,
õket a barátaimnak tekintem és bízom
benne, hogy õk is engem. Azonban va-
dászati szakember lévén (és a vadak „jo-
gainak és érdekeinek” védelme érdeké-
ben) itt-ott bántónak találtam cikkét és
ezért úgy éreztem, arra válaszolnom
kell…: „nem bújhatok ki a felelõsség alól”!

Tisztelettel:
Bencsik Éva Edina

vadgazda-mérnök

DISPUTA

Tóth Sándor legújabb kötete
személyes emlékezés, me-
moár és szociográfia egyben.
Érdekes, érzékletes és szép
írás. Ideírhatnám azt is, hogy
fordulatos, ha nem tudnám,
hogy nem fikcióról van szó,
hanem megélt események-
rõl, történelmi fordulatokról
és személyes döntésekrõl. Letehetetlen
olvasmány. A szöveg elfeledteti az olva-
sóval, hogy memoárt olvas: emlékeket,
megtörtént, és most már dokumentált
eseményeket. 

„Fülemben zsonganak a zajok, a ne-
szek” – írja a szerzõ egy helyütt a „Korai
emlékek” címû fejezetben, és elbeszélé-
se nyomán az olvasó is mintha hallaná a
legelõrõl hazatérõ állatok hangját, más-
hol mintha a puszta illatát érezné meg a
leírás nyomán, és legfõképpen pedig
közelrõl látja a cselédsoron és a tanyá-
kon élõ emberek életét – amit kevés el-
beszélés ismertet ilyen érzékletesen. A
személyes történet, az életút mögött
mindig, a késõbbi fejezetekben is ott
vannak ezek a leíró, magyarázó képek:
elõbb a Hortobágy-széli pusztai világ,
majd a háborús pusztítás emlékei, végül
a sorsfordító lehetõségek színterei: gim-
názium, népi kollégium, egyetem, uta-
zások. Ezek a részletek nem paraván-
ként, hanem korfestõen és korhûen mu-
tatják meg az élettörténet hátterét. 

„Az Eringium, magyarul iringó, szép
nevû gaz bokra a mi pusztánkon ugyan-
úgy vágtatott, mint a Western-filmek
díszletei között.” – írja Tóth Sándor a

könyv lapjain. Az elõszóban –
a címet is magyarázva – meg-
jegyzi: „A gyerekkori bevésõ-
dések, a Hortobágy-széli
puszta képei, élõvilága, szél
kergette iringója, sorsom pél-
dázataként is, eleven emlék-
ként kísértek utamon”. Ahogy
olvastam a kötetet és lapoz-

tam, mindig kíváncsian vártam, hogy a
könyvben mit hoz a jövõ, merre vezeti
a szerzõt a sorsa, illetve õ merre veszi
az útját.

A zsellérszülõk gyermeke tehetségé-
nek, szorgalmának, akaratának és a
Horthy kori „tehetségmentés”-nek,
majd a népi kollégiumi mozgalomnak
és a szovjet ösztöndíjas képzésnek kö-
szönhetõen erdõmérnök diplomát szer-
zett a Szovjetunióban. A magyar vad-
gazdálkodás irányítója lett, ismert és
elismert szaktekintély Magyarországon,
Keleten és Nyugaton, röviden: a szak-
mában mindenhol.

Dr. Tóth Sándor – ezt
mindenképpen meg
kell itt említeni – emel-
lett az utóbbi évek vadá-
szattörténeti irodalmá-
nak jelentõs szerzõje.
Három alapkutatáson
nyugvó monográfiában
foglalta össze a magyar
vadgazdálkodás és a va-
dászat háború utáni tör-
ténetét (A hírnév köte-
lez. Vadászat és vadgaz-
dálkodás Magyarorszá-

gon, 1945-1990. Bp., Nimród, 1998,
2005., Nyitány a hírnévhez. Vadászat és
vadgazdálkodás Magyarországon,
1951-1957, Bp., Nimród, 2007. Szél alatt
– hátszélben. Vadgazdálkodás és vadá-
szat Magyarországon,  1945-1951. Bp.,
Nimród, 2008.), illetve megírta a koro-
nauradalom szini medvéskertjének és
ehhez kapcsolódóan Derenk község ki-
telepítésének a történetét is (Haragistya
– Ménesvölgy. Bp., Nimród, 2011.). 

E kötetben tehát gyermekkorától
1956-ig tárja elénk személyes emlékeit.
Hogy volt mindez lehetséges? El kell és
most már el is lehet olvasni… Írhatnám
azt is emiatt, hogy ez Tóth Sándor leg-
fontosabb könyve, de nem írom, mert
mindegyik fontos és alapvetõ munka.
Mindenesetre ez a legszemélyesebb; az
olvasó megismerheti belõle a szerzõt,
aki a többi kötet mögött áll. Érdemes.
(A könyv a FeHoVán már kapható).

Majtényi György, OMVV-OMVK

TÓTH SÁNDOR: Iringó. (Egy erdész-vadász pálya ösvényei)
Budapest, Nimród Kiadó, 2013.
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Az ülés helyszíne: Budapest, Alkot-
mány utcai Székház „Erdész” Terme.

A Küldöttgyûlés a meghirdetett kez-
dési idõpontban nem volt határozatké-
pes. Ezért a Küldöttgyûlés hivatalos
megnyitása elõtt zajlott a Gyökerek és
lombok frissen megjelent VIII. köteté-
nek bemutatója. Pápai Gábor szerkesz-
tõ ismertette a 25 évvel ezelõtt indult,
eddig 80 életutat bemutató sorozat és a
mostani 550 oldalas kötet születésének
körülményeit. A kötetben szereplõ kol-
légák közül Kondor Endre, majd édes-
apja nevében Király Péter mondta el
gondolatait.

A kötet bemutatása után a meghívóban
meghirdetett módon 10.30-kor kezdõdött
a Küldöttgyûlés hivatalos része.

Az ülést megnyitva Zambó Péter elnök
köszöntötte a megjelent küldötteket, az
elnökség tagjait és az érdeklõdõ tagokat,
majd megállapította, hogy 27 fõvel a Kül-
döttgyûlés határozatképes. Jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt, hi-
telesítõknek Köveskuti Zoltánt és Koczka
Zoltánt kérte fel. Felkérésüket a Küldött-
gyûlés egyhangúan elfogadta. Ezután az
elnök ismertette a napirendet, mellyel a
küldöttek tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúan egyetértettek.

Az elsõ napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök értékelte az Egyesület
2012. évi mûködését, melynek során
olyan lépéseket sikerült megtenni, ami ál-
tal az Egyesület mûködése, helyzete sta-
bilabb lett. Legfontosabb a tagsági revízió
és a tagdíjak változása. Ha az Egyesület
nem is vált anyagilag függetlenné, de a

korábbi támogatások megszûnése után is
talpon tudott maradni, sõt, 2011-hez ké-
pest saját erõbõl fontos programokat tu-
dott megvalósítani. Jelenleg közel 3500
tagja van az Egyesületnek, közülük 2200
fõ aktív dolgozó, 1100 fõ nyugdíjas, 200
fõ diák. 1500 fõ erdésztechnikus, 1300 fõ
erdõmérnök. A helyi csoportok számára
2012-ben már fejenként 600 Ft-os mûkö-
dési keretet tudtunk biztosítani, amely
összeg az évek között átvihetõ. Némelyik
szakosztályhoz kb. 600 tagtársunk tarto-
zik. Minden tag tagsági kártyát kapott, és
mûködik a tagsági kedvezmények rend-
szere, melyet folyamatosan bõvítünk.
2012-ben kiemelt évfordulónk volt az Er-
dészeti Lapok 150 éves jubileuma, melyre

mind helyi csoportok és szakosztályok,
mind az egész Egyesület szintjén méltó
módon emlékeztünk. Az októberi sel-
mecbányai megemlékezés méltó megko-
ronázása volt a jubileumi évnek. A La-
pokkal kapcsolatos a fõszerkesztõ sze-
mélyének változása. Pápai Gábor nyug-
díjba vonult, négy hónap átmeneti idõ-
szak után Nagy László folytatja a munkát,
aki a nyomtatott megjelenés mellett az
Egyesület megújult honlapját is gondoz-
za. A www.oee.hu oldal nyár óta az ága-
zat egyik leglátogatottabb honlapjává
nõtte ki magát, havi húszezer látogatást
regisztrálunk. Kiemelten fontos a Lapok
terjesztésének megoldása, ami bár ko-
moly költség a korábbi évekhez képest,
de a lap jövõjének egyik záloga, hogy
minden tag szigorú terjesztési rend szerint
postán kézhez kapja az újságot. A titkár-
ság mûködését segíti, hogy 2012-tõl Pin-
tér Eszter programkoordinátorként dol-
gozik az Egyesületnél. 

2012-ben az egyesületi kitüntetések
mellett több mint húsz tagtársunkat ter-
jesztettük fel eredményesen valamilyen
állami vagy miniszteri kitüntetésre. Több
kiemelt programunkon keresztül a társa-
dalmi nyilvánosság elõtt is megjelentünk
az általunk fontosnak tartott üzenetekkel.
Különös figyelmet kap az Év Fája prog-
ram. Októberben 100 helyszínen több tí-
zezren látogatták a XVI. Erdõk Hete ren-
dezvényeit. Az európai erdõkrõl szóló ta-
nulmányi verseny hazai fordulóján 50 is-
kola 300 diákja vett részt. Komoly felada-
tot jelentett ez az év az érdekképviseleti
munka területén is. Kiemelkedik az erdõ-
törvény módosításával kapcsolatos javas-
lat, ahol Egyesületünk hangolta össze a
szakmai szervezetek javaslatait. Meg-
kezdtük a saját mûködésünket meghatá-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttgyûlésének
2012. december 7-i, 10.30-kor kezdõdött ülésérõl

Zambó Péter elnök megnyitja a küldöttgyûlést

Pápai Gábor bemutatja a Gyökerek és lombok új kötetét
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rozó dokumentumok megújítását is, az
Alapszabály korszerûsítésén külön mun-
kacsoport kezdett dolgozni. Megragad-
tunk minden fellelhetõ pályázati lehetõ-
séget. Öt pályázaton összesen 3,7 millió
forint támogatást nyertünk, elsõsorban a
tanulmányi verseny szervezésével és az
Erdészeti Lapok jubileumával kapcsolat-
ban. Egyéb támogatókat is sikerült talál-
nunk, többek között az Erdészcsillag Ala-
pítvány számára, így a szociálisan rászo-
ruló kollégák támogatása a további évek-
re is biztosított. 2012-ben még nem volt
lehetõségünk a nemzetközi kapcsolatok
kiemelt fejlesztésére, de a német, ausz-
triai, szlovákiai és romániai erdész szerve-
zetekkel új kapcsolatokat sikerült kialakí-
tanunk. Összességében fordulatos, sok-
szor nem könnyû, de mindenképpen a
kibontakozás jeleit mutató évként érté-
kelte a 2012-es évet Zambó Péter elnök,
aki a jelenlévõ küldötteken keresztül a
tagság további támogatását kérte a közös
célok eléréséhez.

A második napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök a 2013. évi tagdíjak
megállapításához azt javasolta, hogy te-
kintettel az elõzõ év nagyobb mértékû

emelésére, kivételesen ne változzanak a
tagdíjak. A fogyasztói árindex változással
történõ emelés 2014-tõl lépjen életbe.
Zsuppán Ernõ küldött kérdésére, ami az
Egyesület anyagi helyzetére vonatkozott,
Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette a
2012. október 31-i tényadatokat, amelyek
a gazdálkodás stabilitását jelzik. Minde-
zek ismeretében a Küldöttgyûlés a követ-
kezõ határozatot hozta.

5/2012. (12.7.) sz. Küldöttgyûlé-
si határozat: A Küldöttközgyûlés a
2013-as tagdíjak vonatkozásában a
2012. évi összegek változatlanul
hagyása mellett dönt. A fogyasztói
árindex változással történõ éven-
kénti növelést a 2014. évi tagdíjak-

ra vonatkozóan vezeti be az Egye-
sület a havi tagdíj 10 Ft-ra kerekíté-
sével.

Jelen van 27 fõ küldött; szavaza-
tok: 27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem..

A harmadik napirendi pont keretében
Kiss László alelnök távollétében Harasz-
ti Gyula elnökségi tag vezette elõ az El-
nökség javaslatát az Egyesület tagságá-
nak megszüntetésére a Mûszaki és Ter-
mészettudományi Egyesületek Szövetsé-
gében (MTESZ). Az Országos Erdészeti
Egyesület 1948 óta tagja a MTESZ-nek,
vagyis egyesületi történetünk jelentõs,
sok eredménnyel teli szakaszáról van
szó. A kommunista rendszer kiépítése-
kor a MTESZ-tagság biztosította Egyesü-
letünk továbbélési lehetõségét, mind-
amellett a szervezet az ideológiai ellen-
õrzés feladatát is ellátta. Az elmúlt évti-
zedekben a Szövetség a folyamatos meg-
újulási törekvések ellenére egyre kevés-
bé tudta ellátni Alapszabály szerinti fela-
datait. A MTESZ mára gazdasági csõdbe
került, ellene felszámolási eljárást indí-
tottak. Gyakorlatilag felélte vagyonát,
meglévõ ingatlanvagyona nagyrészt jel-

záloggal terhelt, a
Fõ utcai székház
eladását az MNV
Zrt. év eleje óta
nem hagyta jóvá,
de az eladásból
esetleg befolyó
összeg sem fedezi
a meglévõ adós-
ságállományt. Min-
dezek értelmében
az OEE 3,1%-os ré-
szesedése a MTESZ
vagyonból csak el-
méleti lehetõség.
Az Elnökség javas-
latára a Küldött-

gyûlés egyhangúan döntött az egyesüle-
ti élet egy korszakának lezárását jelentõ
kilépésrõl.

6/2012. (12.7.) sz. Küldöttgyûlési
határozat: Az Országos Erdészeti
Egyesület megszünteti tagságát a
Mûszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségében. A Kül-
döttgyûlés felhatalmazza az Elnököt
a szükséges jognyilatkozatok meg-
tételére.

Jelen van 27 küldött; szavazatok:
27 igen, 0 tartózkodás, 0 nem.

Az egyebek napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely fõtitkár a küldöt-
teken és egyesületi tisztségviselõkön

keresztül felhívta a tagság figyelmét a
tagsági kártya használatára, hiszen a
kedvezményrendszer akkor mûködik
megfelelõen, ha a tagság él az abban
rejlõ lehetõségekkel. Ismertette, hogy a
144. Vándorgyûlés 2013. július 12-13-án
lesz Tatán és Tatabányán a Vértesi Er-
dészeti és Faipari Zrt. szervezésében. A
Vándorgyûléshez kapcsolódóan 2013.
július 11-12-én lesz az Év Erdésze Ver-
seny. A 2013-i évi tagdíjak fizetési határ-
ideje 2013. január 27., amirõl a tagságot
a szokásos módon értesíti a titkárság. A
tagsági kártyák érvényesítése 2013. feb-
ruár 28-ig a helyi csoportok számára ki-
küldött matricákkal történik majd.
2013-ban az év fája a házi berkenye. A
XVII. Erdõk Hetét pedig mostantól min-
den év 40. hetén szervezzük. Schmot-
zer András javasolta annak megvizsgá-
lását, hogy az évzáró Küldöttgyûlés a
jövõben korábbi idõpontban, már no-
vember folyamán legyen. Kérdésére,
hogy a jövõben ezentúl minden évben
lesz-e Év Erdésze Verseny, Zambó Pé-
ter elnök megerõsítette, hogy ez az El-
nökség szándéka. Varga Attila ezzel
kapcsolatban az új versenykiírás miha-
marabbi megjelentetését szorgalmazta.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a küldöttek aktív részvéte-
lét, majd átnyújtotta a Gyökerek és lombok
VIII. kötetének tiszteletpéldányait. Ezután
áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kí-
vánva bezárta a Küldöttgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:  
Köveskuti Zoltán

Koczka Zoltán

EGYESÜLETI ÉLET

Kondor Endre

Haraszti Gyula az MTESz-tagság megszüntetésére tesz javaslatot
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Az Erdészettörténeti Szakosztály tör-
ténetében még nem fordult elõ, hogy
rendezvényén egyszerre négy erdé-
szettörténeti témájú könyvet mutassa-
nak be. A Mezõgazdasági Múzeum
díszterme méltó keretet adott e rend-
kívüli eseménynek.   

Dr. Oroszi Sándor szakosztályelnök
megnyitója után Szakács László: „A za-
laegerszegi erdõ és az erdõgazdálkodás
története a kezdetektõl 2010-ig” címû
könyvét mutatta be Kiss Gábor a Mille-
centenáriumi Közalapítvány kuratóriu-
mának elnöke, a könyv szerkesztõje. A
kiadvány az Erdészettörténeti Közlemé-
nyek LXXXVII. száma. Elmondta, hogy
elõször a Zala Megyei Levéltár kezde-
ményezte és támogatta a kutatást és a
kézirat elõkészítését. Ezután a könyv
megjelenésének körülményeirõl és a tá-
mogatókról emlékezett meg. Kiemelte,
hogy ez az elsõ monográfia az ország-
ban, mely egy település teljes erdõ-, er-
dõgazdálkodás- és vadászattörténetét
végigvezeti az õskortól napjainkig és
egyben hasznos módszertant is nyújt a
szakemberek részére.

Ezután a szerzõ vetített képes elõ-
adásban mutatta be a könyv fõ fejezete-
it, kiemelve néhány érdekes témát. Kü-
lönösen a régi térképekre az erdõterü-
let és fafaj változására, valamint a közjó-
léti erdõk történetére hívta fel a figyel-
met. Érdemes idéznünk a vetítés két jel-
mondatát:

„Azon nemzet mely emlékeit veszni
hagyja, azzal saját síremlékét készíti”
(Ipolyi Arnold). „Az ember nem élhet
erdõ nélkül...”.

Szakács László könyve méltó emlé-
ket állít a jelenlegi és az egykori, fából,

erdõkbõl élõk világának, és azoknak,
akik az erdõk szakszerû kezelését, õr-
zését ellátták. 

Ezután az Erdészettörténeti Közle-
mények sorozatában, Dr. Oroszi Sán-
dor: „Mit jelent Erdély a magyar erdész-
nek” címû kötetét, a szerzõ mutatta be.
A szakosztály elnökének ez a 13. köte-
te, mely Erdély erdészettörténetérõl
szól. Bátran mondhatjuk, hogy a legjob-
ban feltárt s bemutatott táj, országrész.
Példátlan részletességgel tárta fel a múl-
tat s e könyvében a román Vasile Sabâu
történésszel vitatkozva, igazi mély ha-
zaszeretettel, esszészerû, társadalom-lé-
lektani, táj gazdaságtörténeti vizsgáló-
dást végez. Az erdõk használata az er-
délyieknek, benne a románoknak is
mindig kulcskérdés volt. A korábbi
könyveibõl kimaradt s az újabban elõke-
rült adatokat is beillesztette e könyvbe.  

Érdemes idéz-
nünk egyik befeje-
zõ mondatát: „A
témát azzal zárjuk
le, hogy a dualista
Magyarország két
feszítõ kérdése, a
szociális és a nem-
zetiségi közül ez
utóbbi az erdõgaz-
daságban, illetve a
faiparban szintén
megjelent. A ma-
gyarság – történel-
mi, (mély)lélekta-
ni okokból? – nem

a számarányának megfelelõen vett részt
a gazdasági küzdelemben. Megelége-
dett azzal, hogy az erdészeti igazgatás
nyelvévé a magyart tette, továbbá hiva-
talnokaitól megkövetelte a magyar ál-
lam, a magyar állameszme védelmét, de
hogy közben mi zajlott körülöttük, azt
nem, vagy alig vették tudomásul. Így
nem csoda, hogy a történelmi Magyar-
ország összeomlása az erdészet hivatal-
nokait is meglepetésként, készületlenül
érte.” 

A harmadik könyvet, az Erdészettör-
téneti Közlemények több szerzõ által írt
tanulmánykötetét szintén Dr. Oroszi
Sándor ismertette. A gyûjteményes kö-
tetben a következõ szerzõk és tanulmá-
nyok olvashatóak. 

Emõdi András: Erdõtisztek a Nagyvá-
radi Római Katolikus Püspökség ura-
dalmaiban a 19. században, az 1879. évi
erdõtörvény megjelenéséig. Egy urada-
lom ismertetése, bõséges adattárral, hi-
vatkozással és térképekkel.

Oroszi Sándor: Czegei Vass György és
Vass László naplóinak erdészeti, vadá-
szati és halászati vonatkozásai. 1659-
1703, és 1697-1738 közti érdekes naplók.

Kégel Árpád: Javorina története
1875-1936 között. Vadgazdálkodás a
Magas-Tátrában.

Tamás János: 40 éves vadászélmé-
nyeim. Közzé teszi: Dr. Oroszi Sándor.
Dr. Tamás János ügyvéd 1920-1945
közti naplója, Zala Megyében.

Tóth Tamás – Wolfgang Böhme –
Torsten K. D. Himmel: Visszaemlékezés

Évzárás a Mezõgazdasági Múzeumban
Többszörös szakmai könyvbemutató az Erdészettörténeti Szakosztály rendezvényén

Kiss Gábor Szakács László könyvét mutatja be

Szakács László és Kiss Gábor
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a 80 éve elhunyt báró Fejérváry Géza
Gyulára (1894-1932). Egyik legnagyobb
Magyar herpetológus (hüllõk, kétéltû-
ek, rovarok.) 

Nagy Domonkos Imre: Selmecbánya
Kosáryné Réz Lola mûveiben. Érdekes
szemszögbõl mutatja be Selmecbányát,
bõséges eddig ismeretlen adattal. 

Ifj. Faragó Mihály: 1956 – a forrada-
lom éve.

A rendezvény végén Puskás Pál: „A
Debreceni Erdészet és a hajdúsági álla-
mi erdõgazdálkodás története, Földi
Lajos, Vass Tamás és Erdõs Lajos tanul-
mányával” könyvét a szerzõ mutatta
be. Elõször életérõl, majd a könyv ke-
letkezésének körülményeirõl beszélt.

Nem mindennapi könyv született.
Ilyen részletes, alapos és szép kivitelû
munkát ritkán tarthat a kezében az
olvasó. A könyv tekintélyes vastagágú,
alapos megismerésére hetek, hónapok
kellenek. Hallatlan nagy mennyiségû,
516 jó minõségû fotót találunk a könyv-
ben, mely egyúttal a tárgyalt utolsó száz
év korlenyomata. A könyv igazi érde-
me, hogy az erdészetek és a hozzájuk
tartozó üzemek valamennyi dolgozóját
felsorolja.

Erdõmérnökök, erdészek és az erdé-
szet valamennyi dolgozója bizonyára
örömmel veszi kezébe a könyvet, hi-
szen saját életüket, munkásságukat is
olvashatják. Az adatbázisokat felhasz-
nálhatják a korszak kutatói és mintául,
módszerként szolgál a többi hasonló er-
dészet történetének megírásához. (A
könyvet már ismertette Könyvajánló ro-
vatában az Erdészeti Lapok).

Külön köszönet illeti a könyvek
megjelenését támogató cégeket, szerve-
zeteket, hogy ebben a nehéz megszorí-
tással teli idõben áldoznak a kultúrára. 

Utolsó napirendi pontként a szak-
osztály jövõ évi terveit tárgyalták meg,
különös tekintettel az 50 éves évfordu-
lóra. A szakosztály történetének egyik
legsikeresebb rendezvényét az egyik
könyv támogatójának jelmondatával
zárjuk: Tanulj, ápold a hagyományokat
és élvezni fogod a haladás elõnyeit.

A könyvek támogatói:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város, Za-

laerdõ Zrt. Nagykanizsa, Pilisi Parker-
dõ Zrt. Visegrád, SEFAG Erdészeti és
Faipari Zrt. Kaposvár, Vértesi Erdõ Zrt.
Tatabánya, Országos Magyar Vadász-
kamara Zala Megyei Területi Szerveze-
te, Zalavölgye Vadásztársaság Egervár,
Nimród Vadásztársaság Zalaegerszeg,
Degré Alajos Zalai Honismereti Alapít-
vány, Országos Erdészeti Egyesület, Za-
la Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Zala Megyei Levéltár, Ipoly Erdõ Zrt.,
Ligniwood Kft., Andreas Stihl Kft., Nagy-
erdõ Kft. Debrecen.

(Forrás: 
OEE Erdészettörténeti Szakosztály)

A Vértesi Erdõ Zrt. 2012. november 19-én, 16 órakor nyitotta meg az oroszlányi  Mun-
kás Szent József  katolikus templomban a Keresztény kultúrtörténeti emlékeink a Vér-
tesben címû fotópályázat kiállítását. A megnyitón Kocsis Mihály vezérigazgató hang-
súlyozta, hogy az erdõgazdaság különleges figyelmet szentel a mûködési területén
lévõ mûemlékekre, történelmi emlékhelyekre, temetõkre, s mindezek magukba fog-
lalják a fotópályázat tematikáját is. Azért indította a cég útjára ezt a kezdeményezést,
hogy minél nagyobb számban kiránduljanak a környék erdeiben, és csodálkozzanak
rá az erdõ rejtette értékeinkre, melyek keresztény kultúránk részei. Nagy számban ér-
kezett a Vértesi Erdõ Zrt. felhívására fotó. Több mint négyszáz kép jelezte, hogy a fel-
hívás nem volt hiábavaló. Ezek közül a képek közül választotta ki a zsûri ( Mudrák
Attila  Keresztény Múzeum, Tamás Gábor ferences rendi szerzetes és Hartdégen
Ákos grafikus ) a kiállításra kerülõ felvételeket, valamint a díjazottakat. Elsõ helyezést
ért el Tarjáni Antal, a második Pretsner István, a harmadik pedig Tóth Viktor lett. A
fotóanyagra más település  plébániája  is igényt tart, ezért Oroszlányon két hétig volt
megtekinthetõ, utána a Várgesztes templomában, majd Környén a katolikus tem-
plomban, Tatabányán, Csákváron és Gánton  nézhetik meg az érdeklõdõk. A Mária
Rádió késõbbi elképzelései között szerepel a fotóanyag, egyúttal a Vértes országos
népszerûsítése, így további területeken, más katolikus templomokban is láthatóvá
válik.

Sárainé Illés Edina, Vértesi Erdõ Zrt.

Keresztény kultúrtörténeti emlékeink fotókiállítás

Dr. Oroszi Sándor Puskás Pál

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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2012. december 13-ára ismét találkozó-
ra invitálta az Országos Erdészeti Egye-
sület Szombathelyi Helyi Csoportjának
tagságát a vezetõség. Talán az év végi
munkák hajrája miatt – a szokásosnál
késõbbi idõpontban – kisebb volt a tag-
társak aktivitása. Pedig aki elfáradt a Sa-
ághy István Konferencia Központba,
nagyon színvonalas és izgalmas él-
ménybeszámolókat hallgathatott az elõ-
adásra felkért tagtársainktól.

A meghívó programterve szerint el-
sõként elnökünk, Bakó Csaba köszön-
tötte az egybegyûlteket, valamint érté-
kelte az elõzõ évet. Idén a legfontosabb
rendezvények – a hagyományos Csalá-
di Nap mellett – a nagykanizsai Helyi
Csoport látogatása és a Vértesi Erdésze-
ti és Faipari Zrt.-hez, valamint a Zalaer-
dõ Zrt.-hez tett tapasztalatcserék voltak.
Örvendetes, hogy a tagújítás után cso-
portunk létszáma alig csökkent, 165 fõ
tagunk van jelenleg. Ezután titkárunk,
Zsuppán Ernõ tájékoztatott a küldött-
közgyûlésrõl, egyesületi hírekrõl, to-
vábbá a tagsági kedvezmények igény-
bevételének lehetõségeirõl és módjá-
ról. A 2013-ra tervezett programok alap-
ján ismét mozgalmas évnek nézünk elé-
be. Titkárunk felhívta a figyelmet arra,
hogy a helyi tagok elõtt nyitva áll a le-
hetõség, hogy az év végi összejövetele-
ken élményeiket, szakmai tapasztalatai-
kat megosszák a tagtársakkal.

E legutóbbi rendezvényen is tanul-
mányutakon szerzett élményekrõl, ta-
pasztalatokról hallhatott a közönség
izgalmas, információkban gazdag, oly-
kor humoros történetekkel derültséget
okozó elõadást. A rengeteg képpel il-
lusztrált beszámolókat figyelve úgy
érezhettük, mintha mi is éppen ott jár-

nánk az elõadóval a bemutatott hely-
színeken.

Elsõként Varga László tagtársunk va-
rázsolta el hallgatóságát a messzi észa-
kon, Norvégiában tett tanulmányút él-
ményeivel. Elõadását általános informá-
ciókkal kezdte Norvégiáról, híres szü-
lötteirõl, megemlékezett az e tájon elsõ-
ként járt híres magyarokról. A Viken
Skog erdészeti vállalatnál ismerkedtek a
norvég erdõkkel, amely magánerdõk
kezelõje. Megtudták, hogy Norvégiá-
nak 12 millió hektár erdeje van, amely-
bõl gazdaságilag csak 7 millió hektár
hasznosítható. Az elõadó elmondta,
hogy ott-tartózkodásuk alatt kézi mo-
torfûrészest nem láttak, minden kiter-
melést harveszterekkel oldanak meg a
norvég erdõkben. Legfõbb fafajuk a
lucfenyõ, de a természetvédelem nem
tekinti õshonosnak, ezért az amúgy is
nagy mennyiségben megtalálható õs-

honos szõrös nyír és hamvas éger kerül
elõtérbe. A jég óriási munkájának nyo-
mait is láthattuk a képeken fjordok, fjel-
lek formájában. Oslo, Lillehammer,
Bergen utcáin is barangolhattunk. Az
egyik képen még gabonaaratást is lát-
hattunk, a kép érdekessége, hogy szep-
temberben készült.

Török Imre, a Vasvári Erdészeti Igaz-
gatóság fahasználati mûszaki vezetõje
tavaly nyáron Németországban járt ta-
nulmányúton a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. és a HM Budapest munkatársaival.
Elsõ állomásuk az egykori NDK-hoz
tartozó Türingia Állami Erdészetének
területe volt, annak is a Hainich-Werra-
tal-i Erdészete. Következõ útjuk az Er-
furt-Willrodi Erdészethez vezetett. Majd
a Bajor Államerdészet Erbrachi Erdésze-
ténél vendégeskedtek. Megtudtuk,
hogy a bajor erdészek nagy hangsúlyt
fektetnek az erdõ gazdasági, védelmi és
közjóléti funkcióinak minél kedvezõbb
összehangolására. A szakmai tapaszta-
latok mellett élvezetes volt hallgatni az
elõadót a kulturális és gasztronómiai él-
ményekrõl is.

Harmadikként Hunyadi Géza tagtár-
sunk vetített képeket a 2012. év esemé-
nyeirõl. A fotókon mindenki viszontlát-
ta magát, kellemes emlékek idézõdtek
fel. Egy-egy vidámabb képen pedig jót
derültünk. 

Köszönjük a vezetõségnek a tavalyi
tartalmas és színvonalas programokat,
vés sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk minden kedves tagtársunk-
nak!

Horváth Gábor
OEE Szombathelyi H.Cs.

A Szombathelyi H.Cs. évzáró rendezvénye

Bakó Csaba évet értékel
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2012. december elsején 17 órakor gyülekeztek a résztvevõk a
solti Park Motel éttermében a 15. Szent Hubertus és Szent Bor-
bála Emlékest megtartására. A már jubileumi megemlékezésen
az OEE Kecskeméti Helyi Csoportja és az OMBKE Fémkohá-
szati Szakosztály Kecskeméti helyi Szervezete tagjaival együtt
mintegy ötven vendég vett részt. Az elsõ találkozóra 1998-ban
került sor a solti csemetekert központi, cserépkályhával jól ki-
fûthetõ helységeiben. Idén a vendégek között ismét köszönt-
hettük az OMBKE tiszteleti elnökét, dr. Tolnay Lajost, valamint
a Fémkohászati Szakosztály elnökét, Csurgó Lajos kohómérnö-
köket. A helyi erdészeket a KEFAG Zrt. munkatársai képvisel-
ték, élükön Sulyok Ferenc vezérigazgatóval és Ugró Sándor ve-
zérigazgató-helyettessel. Az erdészek csapatát a SEFAG Zrt., a
NEFAG Zrt. munkatársai erõsítették. Ismét megtisztelték jelen-
létükkel a rendezvényt a Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesü-
let tagjai, élükön elnökükkel, Benke Tamás bányamérnökkel.
Az OMBKE Öntészeti és Bányászati Szakosztályait is emblema-

tikus vendégek reprezentálták, köztük a 70. születésnapját ün-
neplõ Belányi József mélykúti öntõ és Kiss Csaba bányamér-
nök, aki szintén törzstagja az ünnepi gyülekezetnek. Elsõ ízben
köszönthettük a vendégek között a Miskolci Gépészekért Ala-
pítvány képviselõit.

A baráti beszélgetésekkel kezdõdõ rendezvény házigazdái
most is a helyi Erdészné Kft. ügyvezetõnõje Szûcsné Fias Mó-
nika és hites társa Szûcs Imre erdõmérnök voltak. A helyi
vendégváró italféleségek kóstolását követõen az alföldi er-
dõkben ejtett fiatal vaddisznóhúsból fõzött pörköltvacsora
után került sor az Emlékestre, egy erre a célra meghirdetett
Szakestély keretén belül. Az összegyûlt isteni fényben tün-
döklõ dicsõ firmák egyhangú döntése alapján, az elnöki tisz-
tet Ugró Sándor, alias (a.) Pinokkió vehette át, aki Major Do-

musnak Szûcs Imre a. Lenin, kontra punktoknak Mihalecz Jó-
zsel a. Golyót és Lakatos Csaba a. Teqillát, Cantus Praesnek
Csurgó Lajos a. Ifjúmadarat, konzekvenciának Kindla Norbert
a. Josét  jelölte ki.

A szakmai himnuszok intonálását követõen a Komoly Po-
hárban Dánfy László a. Bubu a Védõszentek életútjának átte-
kintése után, azoknak a ma emberére kiható aktuális üzenetét
elemezte a szakmagyakorlás során. A Szent Hubertus fohás-
szal és a Szent Borbála himnusz felolvasásával kérte a Védõ-
szentek oltalmát az egybegyûltekre és minden érintett szak-
magyakorlóra. 

A Vidám Pohár kiürítõje ezúttal is Kiss Csaba a. Balhés
Charley volt, aki a jelenlévõk néhány tagjának anekdotasze-
rûen megfogalmazott rövid és kacagtató történetével oldotta
az ünnepélyes hangulatot. A Kontrapunktok bekapcsolásával

az elnök szabad folyást adott a felszólalásoknak és a selmeci
nóták gyakori zengésének.

A felszólalók között Bognár Gábor a. Pagát Krug Lajost
idézõ verselését, Sáfár László a. Rozmár anekdotáját és a Kon-
trapunktok szellemes gondolat futtatásait, valamint a gépé-
szek képviselõjének Gubicz László a. Papsi köszöntõjét emel-
hetjük ki a teljesség igénye nélkül. Az utolsóként említett fel-
szólaló tiszteletére, elnöki viszonzásként, a gépész himnusz-
szal köszöntötték a résztvevõk gépész barátainkat. 

A záró dalok és a magyar és székely himnusz tárogató já-
tékkal kísért felhangzása után a nótázás immáron szabadon
választható repertoárját Vesztergám Miklós tárogatómûvész
tárogató és citera kíséretével hajnali háromig visszhangozták
a teremfalak, a jövõ évi viszontlátásig.

Dánfy László, OMBKE 
Bognár Gábor, OEE Kecskeméti H.Cs.

Szent Hubertus és Szent Borbála Emlékest
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H áromhetes tanulmányúton 1996-ban Baden-Würt-
tembergben jártam. Az Erdészeti Hivatalunk és a
stuttgarti Földmûvelési Minisztérium Erdészeti Igaz-

gatósága megállapodtak, hogy több éven keresztül erdészeti
szakembereket fogadnak kölcsönösen a két ország erdésze-
tében. Így jutottam ki Baden-Württembergbe, egy olyan or-
szágba (tartományba), amelyrõl addig keveset tudtam. Az or-
szágnév hallatán a germán mondavilág, a Rajna folyóhoz fû-
zõdõ misztikus történetek, az addig csak képekrõl ismert
gyönyörû hegyvidék folyókkal, tavakkal, és mindenkelõtt a
Fekete-erdõ jelentek meg képzeletemben, ezért nem csoda,
hogy nagy várakozásokkal indultam útnak. 

Egy idõben többen voltunk Magyarországról a tartomány-
ban szétszórva, egymásról nem tudtunk, ez a legjobb módja
a nyelvgyakorlásnak és az idegen országban való eligazodás,
kapcsolatteremtés megtanulásának.

Számomra a Fekete-erdõ – ma már a Schwarzwald elneve-
zés közismert nálunk is – délkeleti területét jelölték ki tanul-
mányozásra, ahol Bonndorf kisváros székhellyel mûködött
az állami erdészet közel 6000 hektáron. Onnan 50 km-en be-
lül elérhetõ Svájc és a Boden-tó, nincs messze Donauquelle,
a Duna forrása. 

A Bonndorfi Erdészet (erdõhivatal) patinás épületében Fri-
edbert Zapf erdészetvezetõ fogadott barátsággal, mintha régi
ismerõsök lettünk volna.

Az épület földszintjén vannak az erdészet irodahelyiségei,
az emeleten pedig az erdészetvezetõ lakik, ez a megoldás
gyakori a németeknél. Itt volt az állomáshelyem, innen indul-
tam rendszeresen a terepi bejárásokra, gyakran az erdészetve-
zetõ kíséretében, aki igazán segítõkészen mutatta be nekem
az ottani erdészkedés mûhelytitkait. Ugyanezt mondhatom el
a kerületvezetõkrõl, akiket sokszor elkísértem napi munkájuk
során. Mindvégig azt a figyelmességet tapasztaltam, hogy ami-
kor velem beszéltek, félretették a térségre jellemzõ alemann
dialektust, így aztán nem voltak nyelvi nehézségeim. Amikor
viszont egymás közt beszéltek, beszédjük begyorsult, és a táj-
szólásban elmondottakból keveset értettem. Nagy derültséget
keltett, amikor egy vendéglõi ebédnél ismeretlen asztaltársai-
mat megdicsértem: nagyon jól beszélnek németül, mondtam.
Amikor ugyanis megtudták, hogy magyar vagyok, tiszta né-
metséggel folytatták a beszélgetést.

Zapf erdészetvezetõ az
„Oberforstrat”, fõerdõtaná-
csos megtisztelõ címet vi-
selte (hasonló titulusok ná-
lunk is használatban voltak
1945 elõtt), ezenkívül õ volt
akkor a „Schwarzwaldve-
rein”, Egyesület a Fekete-
erdõért szervezet elnöke,
ez a szervezõdés csupa
olyan ismert személybõl
állt, akiknek szívügye az er-
dõ elõrelátó megóvása.

Amikor elõször jártam a
területen, szinte az a kép tá-
rult elém, ami ifjú korom
óta él bennem: nagy sötét
erdõ, méltóságteljes hatal-
mas fenyõkkel. Ezek voltak
a Scwarzwald évszázados
lucosai, amelyeket az akkori nagy fenyvesítési programok so-
rán hoztak létre.

A lucosok helyén valamikor – egy évezreddel korábban –
jegenyefenyõk, bükkfák képezték az erdõk fáinak zömét, a
jegenyefenyõ állott az elsõ helyen a maga 50%-os részarányá-
val, valamivel kevesebb volt a bükk, a lucfenyõ pedig alig
több mint 5%-ban volt jelen. Õshonos fafajokból álló erdõk
voltak ezek. A 19. század elejébõl származik a nálunk is is-
mert, és karácsony táján gyakran énekelt „Ó Tannenbaum, ó
Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter” kezdetû német
dal, amely jól mutatja, hogy akkor még „fenyõ” alatt a jege-
nyefenyõt értették (Tannenbaum=jegenyefenyõ). A kará-
csonyfára is a Tannenbaum kifejezést használták, ez még ma
is használatos ebben a formában.

Az egykori egészséges fafajarány akkor kezdett felbomla-
ni, amikor a 18. században a jegenyefenyõ iránti igény meg-
nõtt, fõleg a hajóépítéshez és a hollandiai cölöpalapozáshoz
használták elõszeretettel.
Nagyobb területeket vágtak
tarra, és ezeket gyakran a
luccal erdõsítették újra. Lét-
rehozták a nagy lucfenyõ
monokultúrákat – ez fõleg a
20. század elején történt –,
kialakultak a Fekete-erdõre
sok helyen még ma is jel-
lemzõ lucosok. A szemlélet
az 1970-es években válto-
zott meg, amikor az elegy-
telen erdõk hátrányai mar-
kánsan megmutatkoztak. A
sekélygyökerû lucfenyõ ál-
lományokban nagy károkat
okoz a vihar, emellett ki
vannak téve különféle ro-
varkártevõknek, emiatt kell
gyakran tarvágást alkalmaz-
ni, amit egyébként már le-
hetõleg elkerülnek. Az új

Szerelmem: Baden-Württemberg

A Bonndorfi Erdészet épülete

Lucfenyvesek a Fekete-erdõben

Felújítás jegenyefenyõvel
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szemlélet lényege, hogy az õshonos fafajokat kell visszahoz-
ni, elsõsorban a jegenyefenyõt és a bükköt, a luc csupán egy-
harmad arányban marad majd meg terveik szerint.

A megvalósítást nehezíti, hogy a jelentékeny õzállomány
károkat okoz az erdõsítésekben, és jellemzõen a jegenyefe-
nyõt kedveli. Ellene többféle módszert alkalmaznak, elsõsor-
ban bekerítik a kitett területeket, de ritkán egyedi védelmet,
hálóból készült ún. nadrágot is használnak.

Az erdõk átalakításában általában egyetértés van, a kü-
lönbség csak abból adódik, hogy a zöldek – akikben mindig
van egy adag túlzás –, gyorsabb ütemet diktálnának, a reali-
tásokkal inkább számoló szakemberek a feltételeket ismerve
visszafogottabb haladást tartanak célszerûnek.

Érdemes figyelmet szentelni az egyik fotómon látható er-
dészeti útnak. Ilyen minõségû, minden idõben járható utak
sûrû hálózatával, ezenkívül a nagyszámú ún. traktorúttal már
befejezettnek mondható az egész tartomámy feltárása. Talán
az utak egymástól való 200-300 méteres távolsága (taktorutak
nélkül) fejezi ki legjobban a feltártságot, az útsûrûség a ma-
gyarországi adatoknak sokszorosa. Mindehhez hozzátartozik
a rendszeres karbantartás, minden út jó állapotban van, és ez
mondható el a teljes infrastruktúrára.

Ottlétem alatt kirándulást szerveztek a Wutachschlucht ter-
mészetvédelmi területre, amelyre magam is beneveztem. Nem
bántam meg, maradandó élményben volt részem. A négyórás
gyalogtúrát Regina Franke természetvédelmi felügyelõ vezet-
te nagy szakértelemmel. Mindjárt az elején kijelentette, hogy
õ nem valamiféle rendõre a természetvédelemnek, sokkal in-
kább a terület bemutatása, a lakosság nevelése a természet
megóvására, képezi a feladatát. A Wutachschlucht elnevezés
már önmagában sokmindent elárult az elõttünk álló érdekes-
ségekrõl, szó szerinti fordítása: dühös folyó szakadékos völ-
gye. A Wutach folyót Õsdunának is nevezik, mert eredetileg
északnak tartott és a mai Duna medrében folytatta útját. Mint-
egy 60 000 évvel ezelõtt különös geológiai esemény történt:
az egyik jégkorszak végén hatalmas víztömeg zúdult le a fo-
lyón, a rengeteg hordalékot az alsóbb szakaszokon lerakva
olyan mértékben töltötte fel medret, hogy elzárta maga elõtt
az utat, egy másik irányban – dél felé – indult el, és egy addig
szerény folyó medrében a Rajnába ömlött. Így történt, hogy
korábban a Fekete-tengerig tartó folyó most már az Északi-
tengerbe torkollott.

A hömpölygõ vizek a hatalmas szurdokvölgyet alakítottak
ki a mészkõ alapkõzetben, helyenként 180-200 méter mély-
ségben, különösen gazdag növény- és madárvilággal. A sza-

kadékos völgy két oldalán a kõzetrétegzõdések valóságos
geológiai tanulmányt jelentenek.

A „dühös” jelzõ ma is érvényes a folyóra, nagy esõzések
idején hatalmas zuhatagként rohan végig a völgyön, pár év-
vel ezelõtt elvitt egy gyalogosok számára készült hidat.

A völgy alsó kiszélesedett részén kedvelt üdülõ állott, ahol
sok külföldi is megfordult, még Churchill is hódolt itt ked-
venc idõtöltésének, a pecázásnak. Akkoriban a Wutach tiszta
vizében rengeteg pisztráng élt. Az üdülõt húsz évvel ezelõtt
lebontották, ma már az õs természetet a maga eredetiségében
élvezhetik a turisták.

Tõlünk nem messze, a Fekete-erdõ keleti lábánál fekszik
Donaueschingen városa, úgy tartják, hogy itt ered a Duna.
Nem messze ettõl a forrástól két folyó érkezik a
Schwarzwaldból, a Brigach és a Breg, ezek egyesülve egy-
mással és a forrásból jövõ a kicsiny patakkal már mint a nagy
Duna folytatják útjukat a Fekete-tengerig.

Maradandó szép élményeim között tartom számon azt az
autóbusz-kirándulást, melynek során Baden-Württemberg
két nevezetességével ismerkedhettem meg: a Boden-tóval és
a Rajna-vízeséssel. A három ország – Németország, Svájc és
Ausztria – határán fekvõ Boden-tó kristálytiszta vizével, szép-
séges környezetével sok-sok látogatót vonz télen-nyáron. Vi-
zének tisztaságáról a Svájc hegységeibõl jövõ Rajna folyó
gondoskodik, amely a tóba ömölve, majd a nyugati oldalon
tovább haladva, állandóan frissíti a vizet, ezáltal embermilli-
ók vízellátását biztosítja.

A Boden-tó északnyugati oldalában található egy kis szi-
get: Mainau, közismertebb nevén a Virág-sziget. A történelem
során nagyon sok tulajdonosa volt, jelenleg a Bernadotte
svéd dinasztia birtokolja, amely virágok, bokrok és fák ezer-
nyi változatával valóságos csodává változtatta. Szakértõ ke-

A Dühös-folyó völgyében

A Rajna-vízesés
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zek gondoskodnak róla, hogy az orchideák, tulipánok, jácin-
tok, rododendronok és sok más virágfaj az év minden idõsza-
kában dús virágzással fogadja a látogatókat. A sziget látniva-
lói közé tartozik a lepkeház és a család lakásául szolgáló szép
kastély.

A Boden-tó látványosságaival feltöltõdve még aznap elju-
tottam a Rajna-vízeséshez (Rheinfall). Ami ott fogadott, sza-
vakba önteni szinte lehetetlen.

Egy keskeny turistaúton, amely több helyen sziklába volt
vájva, jutottunk el vízeséshez. Olyan közel kerültünk a zuha-
taghoz, hogy a hatalmas sziklatömbökön szétporladó víz
köddé válva az arcunkat legyezte. 

A dübörgõ víztömeg minden más hangot elnyomott. Ha va-
lakiben él hatalmi gõg, nagyképûség, felfuvalkodottság, itt a
természet erõinek hatására talán nála is az alázat kerül elõtérbe.

Erdõjárásaink alkalmával eljutottunk egy nevezetes épü-
lethez. Ez a ház Bonndorf közelében Grafenhausen nevû er-
dõterületen áll, és arról vált híressé, hogy itt forgatták a Klini-
ka (Schwarzwaldklinik) c. filmsorozat felvételeinek egy ré-
szét, ez volt Brinkmann professzor lakóháza a sorozatban. Az
épület ma Hüsli néven helytörténeti múzeum. A Klinika épü-
lete, ahol a történet nagy része zajlik, a Schwarzwald nyuga-
ti oldalán áll Glottertal völgyében Freiburg közelében.

Az erdészet dolgozóival, az irodaiakkal, kerületvezetõ er-
dészekkel jó kapcsolatba kerültem, hamarosan feloldódott a
kezdetben még érezhetõ idegenkedés a messzirõl jött ember-
rel szemben. Annyira közéjük tartozónak éreztem magam,
hogy egy alkalommal megkérdeztem az irodán dolgozó höl-
gyeket: „hogy érzik magukat nálunk Baden-Württem-
bergben?” A megbeszélésekre rendszeresen meghívtak, sõt
az erdészek részére tartott értekezleten megkértek, hogy tart-
sak egy ismertetõt a magyarországi viszonyokról.

A német erdész szakemberek hagyományosan jól képzet-
tek, magas fokon mûvelik az erdészet elméletét és gyakorla-
tát. Ebben nekünk magyaroknak sincs szégyenkezni valónk.
Mégis elõbbre tartanak mentalitásban, kulturáltságban, ami
megmutatkozik környezetük tisztaságában, rendjében, a ter-
mészeti értékek megóvásában. Minderre az iskolai nevelés-
ben is gondot fordítanak, erre jó példa: amikor ott voltam, er-
dészek és tanárok részére közös továbbképzést tartottak az
erdõgazdálkodás és természetvédelem kapcsolatáról.

Az erdészetnek nagyobb a tekintélye, mint nálunk. A helyi saj-
tóban szinte minden nap megjelenik róluk ismertetõ vagy fotó.
Az erdészeti szakma minden lépése a nyilvánosság elõtt zajlik.

A köztük eltöltött három hét után élmények sokaságával
tértem haza, mindezeknek csupán töredékére, néhány emlé-

kezetes eseményre, és a bennem megfogalmazódott gondo-
latok egy részére térhettem ki.

Bevallom, a tanulmányutam végén nehéz szívvel vettem
búcsút a kinti kollégáktól, akiktõl oly sok segítséget és jó in-
dulatot tapasztaltam.

Az élet úgy hozta, hogy évekkel késõbb, 2004-ben még egy-
szer eljutottam Baden-Württembergbe, ekkor már feleségem-
mel együtt. Keresztlányunk, Melinda a Boden-tó közelében lé-
võ Salem nevû kisvárosban tartotta esküvõjét. Barátainkkal,
Melinda szüleivel körutat tettünk a szépséges Boden-tó környé-
kén, és természetesen felkerestük a bennem még elevenen élõ
Mainau szigetét, a Virág-szigetet, annak tengernyi szépségével,
virágözönével. A szigeten felvételeket készítettem.

Ezt a fotót feleségem – Márti – emlékének szeretném szen-
telni. Azóta õ már nem él, elköltözött egy másik világba,
ahova egyszer mindnyájan megérkezünk.

Wágner Tibor

Brinkmann professzor filmbeli lakóháza

Mainau szigetén

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársak!

Azzal a kéréssel fordulunk hozzátok, hogy amennyiben bir-
tokotokban lenne valamilyen írott dokumentum, fotó, eset-
leg egyéb tárgyi emlék az 1926-ban megalakult, majd a II.
világháború után megszûnt Magyar Erdészeti Vadászati
Mûszaki Segédszemélyzet Országos Egyesületével (MEV-
ME) kapcsolatban – és amennyiben számotokra ez nem
okozna gondot – bocsássátok az OEE rendelkezésére. 
Az eredeti fotókat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket vagy
az azokról készített digitalizált másolatokat tartalmazó elek-
tronikus eszközhordozót kérjük, hogy az Egyesület könyv-
tárának vezetõje részére az alábbi címre juttassátok el: 

Országos Erdészeti Egyesület
1021 Budapest,
Budakeszi út 91.

Ha a fotókról, vagy egyéb dokumentumokról digitalizált má-
solatot e-mailben kívánjátok küldeni, kérjük azt  

Dr. Sárvári János könyvtárvezetõ részére a 
megosz@mail.datanet.hu, 

illetve Schweighardt Ottó tagtársunk részére az 
s.otto57@freemail.hu

postafiók címekre tegyétek meg.
Köszönettel:

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre
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Az elõzõ évben a VADEX Zrt. soponyai
területére tett látogatáshoz hasonlóan,
az OEE Budapesti VM Helyi Csoportjá-
nak tavalyi tanulmányútja is az OEE ré-
giós együttmûködés keretében valósult
meg. 2012. október 17-én a HM Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. Süttõi Erdészeti
Igazgatóságának területén zajló termé-
szetvédelmi és közjóléti tevékenység-
gel ismerkedhettek meg a résztvevõk.
Holdampf Gyula, a VM Helyi Csoport
elnökének vezetésével érkeztünk a ta-
tai vasútállomásra, ahol Keresztes
György, a Zrt. vezérigazgató-helyettese,
a HM Helyi Csoport elnöke, valamint
Túróczi Balázs, a HM Helyi Csoport tit-
kára köszöntött bennünket. A nap fo-
lyamán Szimicsek László erdõmérnök,
a Zrt. igazgatója, valamint munkatársai
voltak csoportunk kísérõi.

Elsõként a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Gerecsei Tájvédelmi Körzetében, a Ter-
mészetes Életmód Alapítvány kezelésé-
ben lévõ Agostyáni Ökofalut tekintet-
tük meg, ahol Czumpf Attila tájegység-
vezetõ kalauzolt végig. Hazánk elsõ
ökofalujában a természetes életmód le-
hetõségeit lépésrõl lépésre ismerhetik
meg az idelátogatók, az egyes állomá-
sok a térségre jellemzõ hagyományok
alapján mutatják be a szerves gazdálko-
dás elemeit. Az egyes mûvelési ágak,
mint az erdõ, a szántó, a legelõ, a gyü-
mölcsös és a veteményeskert nem vál-
nak el élesen egymástól, hanem szerves
egységet alkotnak. Az állattelepeken
õshonos magyar sertés-, kecske-, nyúl-
és baromfifajtákat tartanak. A történeti
ökológiai program részeként folyamat-
ban van egy 12. századi árpádkori kõ-
templom rekonstrukciója is, mely körül

egykor temetõ volt, a sírok közül ma is
látható néhány. A mintegy 20 ha-os
ökofalu bemutató- és oktatóhely is egy-
ben, a természeti-környezeti nevelés,
oktatás és képzés helyszíne.

Késõbb a Neszmély külterületén,
Gombáspuszta mellett fekvõ Neszmélyi
Arborétumot látogattuk meg Tóth Ró-
bert erdõmérnök vezetésével. Az arbo-
rétum Nemeskéri Kiss Miklós javaslatá-
ra az 1960-as évek elején létesült 28
hektáron, ahol elsõsorban egzóta fe-
nyõfajokat telepítettek kísérleti jelleg-
gel. Fontos célkitûzés volt a hazai kli-
matikus viszonyok között gyorsan nö-
võ, értékes faanyagot adó fajok kivá-
lasztása. Az arborétumban ma összesen
több mint 100 fa- és cserjefaj, illetve faj-
ta található, köztük számos faj (pl. liba-
noni cédrus, duglasz fenyõ, jegenyefe-
nyõ, vörösfenyõ, óriástuja) nagyobb ál-

lományokat alkot. Ezekben a kísérleti
fenyvesekben a cserjeszint kialakítása is
fontos szempont volt, például a cédrus-
állományban a törökmogyoró vált be
leginkább, mint cserjeszintalkotó faj. A
Neszmélyi Arborétum ma már elsõsor-
ban turisztikai célokat szolgál, az erdé-
szetnél való elõzetes bejelentkezés
alapján látogatható.

A süttõi Alsóvadácsi Vadászházban
elköltött ebédet követõen csoportunk a
süttõi múzeumot kereste fel, melyet
Czermann János polgármester mutatott
be. A régi kõfaragómûhelybõl átalakí-
tott múzeumépület jelenleg helytörté-
neti kiállításnak ad otthont. Elsõsorban
a híres süttõi kõfaragó hagyománynak
állít emléket, valamint a helyi mestersé-
geket, hagyományokat mutatja be.

A tanulmányút utolsó állomása a
Lábatlan központjában található Geren-
day-ház, illetve a Gerenday-arborétum
volt. Gerenday Antal kõfaragómester
Piszkén létesített kõfaragó telepének
épületeibõl kialakított kúria 1990-ig volt
a család tulajdonában. A jelenleg ön-
kormányzati kezelésben lévõ épületet
szépen felújították és ma közösségi
funkciókat lát el. Az egykori kúria be-
rendezési tárgyai, a helyreállított búto-
rok és festmények ma is láthatók itt. A
kúria körül fekvõ park az 1890-es évek-
ben létesült. Gerenday Antal fiai, Dezsõ
és Andor fenyõkertészetet alapítottak, a
többnyire örökzöld növényekbõl és rit-
ka fajokból álló dendrológiai gyûjte-
mény késõbb európai hírnévre tett
szert. Az arborétum 1977 óta védett,
1999 óta van önkormányzati tulajdon-
ban. A jóhangulatú tanulmányúton 20
fõ vett részt.

Papp Mónika
OEE Budapesti VM HCs

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Tanulmányút a Gerecsében

A neszmélyi arborétumban
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Közel kétéves fejlesztési folyamat zá-
rult le a napokban a Lábodi Vadászer-
dészet területén, melynek keretében
turisztikai célú beruházások valósul-
tak meg. A horvátországi, Našicei Er-
dõgazdaság és a SEFAG Zrt. – együtt-
mûködve a Somogy Megyei Erdész és
Természetvédõ Egyesülettel – közös
pályázat keretében álmodta meg a
lábodi térség természeti értékeinek
megõrzését és bemutatását segítõ
projektet.

A pályázat a horvát oldalon a lisièinei
arborétum növénykultúrájának és in-
frastruktúrájának helyreállítását és fej-
lesztését, valamint az arborétum bemu-
tatását és promóciójának kiépítését,
Magyarországon a petesmalmi Studinka
vadászlak felújítását, természetismereti
központtá alakítását és Nagysallérban
egy vadaspark létesítését, valamint Pe-
tesmalomtól Sziágyig vezetõ, közel tíz
kilométer hosszú tanösvény kiépítését
tûzte ki célul. A napjainkra megvalósult
létesítmények ünnepélyes avatására
október 29-én került sor. A projektzáró
rendezvényt megtisztelte – a térség ve-
zetõ közéleti személyiségei mellett –
Nagy András igazgató a MFB Zrt. kép-
viseletében és Jakó Gergely a Somogy
Megyei Közgyûlés alelnöke.

A tradicionális formákat megõrizve a
Természetismereti Központ mára új
köntösben emlékeztet a régi idõkre, a
kis vadászlak híres lakóira, vendégeire.
A világhírû lábodi vadgazdálkodás ala-
pító „urára”, Dr. Studinka Lászlóra, a
nemzet nagy vadászírójára, gróf Széche-
nyi Zsigmondra, és a jó barátra, báró
Schell József grafikus-festõmûvészre, ki-
nek keze nyomát megõrizték az õsi fa-

lak és a gondos utódok. A vadászlak
málladozó vakolatáról restaurátor-fes-
tõmûvészek munkája nyomán nyolc
falfestmény került megújult állapotban
önálló hordozóra, illetve ismét a házba.  

A központban emlékszoba állít örök
emléket Dr. Studinka Lászlónak (1918-
1981), aki így ír errõl a helyrõl: „Azért
Petesmalom, mert valamikor régen,
amikor a sok ottani patak – mind Ri-
nya – még nem volt táplálócsatornává
degradálva, a mai halastavak helyén
pedig üde rétek zöldellettek, amikor az
õrölni valót még a vízimalomba hord-
ták, Petesnek hívták a vízimolnárt. A
világ végén állt ez a ház, ez volt a leg-
szebb benne. Olyan barátságos hely
volt, hogy aki oda betette a lábát, rög-
tön megszerette. Igazi vadásztanya volt
Petesmalom: mindnyájunk élete a va-
dászatra volt beállítva. Ez volt a dol-
gunk – de az örömünk is! Életem leg-
szebb hat esztendejét töltöttem ott – ezt
most már biztosan tudom...”.

Dr. Studinka László nemcsak jeles
madarász és a természetet imádó vad-
gazda volt, hanem világhírû vadászíró
is egy személyben. Könyvei közül csak
négy jelent meg magyar nyelven. Szá-
munkra – somogyiak számára – külö-
nös jelentõségûek a Minden nap va-
dásznap és az Egy marék vadászemlék

címû alkotásai, hisz az ezekben meg-
elevenedõ vadásztörténeteket olvasva
lépten-nyomon a Lábod környéki er-
dõkben találjuk magunkat, erre emlé-
keztet egy-egy nyiladék, erdõfolt, házi-
kó. Még ma is használt népi elnevezései
élednek újjá. Ilyenek többek között: a
Prépost-puszta, Hengergõ, Kányató, Ti-
boktó, Büdöstó, Skrublics-tanya, Cu-
kortó, Szélestó nevek.

A nagysalléri vadasparkban termé-
szetes élõhelyükön megcsodálhatjuk a
térség kérõdzõ állatait: gím- és dámszar-
vasok, õzek, valamint muflonok figyel-
hetõk meg. Az Erdei Iskolát és a Studin-
ka László Természetismereti Központot
összekötõ tanösvény ismeretterjesztõ táb-
lái a változatos belsõ-somogyi táj termé-
szeti értékeit, érdekességeit mutatják be
a turistáknak. Az ismeretterjesztõ anya-
gokat az erdészeti társaság munkatársai-
nak természetfotói illusztrálják, a szer-
kesztõk pedig „Tudod-e?” rovattal ked-
veskedtek a legkisebbeknek. A fejlesz-
tések szorosan illeszkednek az erdei is-
kola céljaihoz, tartamosan segítik a pe-
dagógiai programot. 

Az ünnepélyes, vadászkürtszóval kí-
sért avatásokat követõen az Alexandra
Vadászházban rendezett projektzárón
Merczel István, a Somogy Megyei Er-
dész és Természetvédõ Egyesület elnö-
ke értékelte a horvát-magyar együttmû-
ködés eredményeit. Végül Barkóczi Ist-
ván, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.
vezérigazgatója és Vlatko Podnar, a Na-
šice Erdõgazdaság igazgatója vonta
meg a beruházások mérlegét, majd me-
leg kézfogással szentesítette a partne-
rek barátságát. 

Detrich Miklós – Horváth Mihály
– Merczel István

SEFAG Zrt.

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Erdõk a közjóért

Studinka László

Studinka László Természetismereti Központ



Természetvédelmi fejlesztések a Gyulaj Zrt. területén
Az erdõ, mint különösen értékes, és gazdag életközösség megõrzése élõhelyvédelmi feladat. Ezt szem elõtt tartva a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. a Környezeti és Energia Operatív Program keretében sikeresen pályázott a mûködési
területén található élõhelyek fejlesztésére és helyreállítására a „Természetvédelmi fejlesztések a Gyulaj Zrt. területén”
címû projekttel. 
A megvalósításra 2012. május 15-én kötött szerzõdést a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-vel a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., összesen 160.062.730 Ft
támogatási összeggel és 2014.12.31-i megvalósulási határidõvel.
A pályázat célja, hogy a Gyulaj Zrt. Tamási, Pincehelyi, és Hõgyészi Erdészetének területén komplex természetvédel-
mi beavatkozások valósuljanak meg. A természetes folyamatok helyreállítása nagymértékben megkönnyíti a területek
megfelelõ kezelését, hosszú távú fenntartását. 

A pályázatban szereplõ erdõrészletek, erdõtömbök egyik leg-
nagyobb problémája az agresszívan terjedõ idegenhonos fafa-
jok térhódítása, mint a bálványfa, az akác, vagy a zöld juhar.
Ennek következtében az erdõ ökológiai egyensúlya megbomlik.
Az eredeti élõhely, életközösség visszaállítása e fafajok extrém
ellenálló képessége miatt különös körültekintéssel végzett
mechanikus és vegyszeres kezeléssel lehetséges, amely hazai
fafajok ültetésével egészül ki. Az idegenhonos fajok eltûnésé-
vel jelentõs nyomás alól szabadulnak fel a Dél- Mezõföld és a
Tolnai-dombság Natura 2000 területeinek értékes fás társulá-
sai. A természetes folyamatok újra érvényesülhetnek, és az er-
dõk faj- és korosztály-eloszlása a természetszerû erdõk irá-
nyába mozdul el. 
A Tolnai-hegyhát középsõ részén lévõ erdei és fekete fenyve-
sek a II. világháború után keletkeztek. Az itt élõ sváb lakosság
kitelepítése után rengeteg felhagyott szõlõ- és gyepterület ma-
radt gazdátlanul, melyet az 50-es, 60-as években fenyõvel ül-
tettek be az akkori fafajpolitikai irányelveknek megfelelõen.
Mára azonban kívánatossá vált leromló állományaik õshonos
fajokkal történõ lehetõség szerinti cseréje. A Tolnai-hegyháton

telepített fenyvesek átalakítása megteremti az egybefüggõ erdõborítottságot, ellenállóbbá teszi az erdõt az invazív fa-
jokkal szemben, csökkenti a táj fragmentációját és növeli a megtelepedésre alkalmas élõhelyek területét. A vegetáci-
ós idõszakonként átgondolt, egymásra épülõ beavatkozások, és a természetvédelmi szempontokat elõtérbe helyezõ
módszerek garantálják, hogy a körültekintõen elindított természeti folyamatok hosszú távon fennmaradjanak. 
A projektben szereplõ további területek közt szerepel a fokozottan védett nyílt homoki tölgyesek egy maradványállomá-
nya, a Németkéri Barát-erdõ, melynek öregedõ állománya természetes megújulásra csak kismértékben, vagy egyálta-
lán nem képes. A tervezett védõkerítés egyrészt a vadállomány romboló hatásaitól, másrészt a szándékos emberi káro-
kozástól való védelmét jelenti e ma már ritka, sérülékeny erdõtársulásnak. A helyi védettséget élvezõ és kultúrtörténe-
ti jelentõségû Gyulaji magyar tölgyesben szintén a természetes felújulás segítése a legfontosabb feladatunk. A Gyulaj
Zrt. mint a területek kezelõje, megõrzéséért felelõsséggel tartozik. A magyar tölgy a Kárpát-medencében ritka fafaj, a
Gyulaji-erdõ jelentõs élõhelye. 
A projekt végrehajtásának ideje a természet folyamataihoz viszonyítva rövid, de hatásai igen hosszú távon érezhetõek
lesznek. A kitûzött célok elérésével várhatóan javul a régió természeti területeinek állapota, növekszik a közösségi je-
lentõségû élõhelyek területaránya, és lehetõség nyílik az ökológiai egyensúly, valamint a biológiai sokféleség hosszú tá-
vú fenntartására.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

forrás: Részletes Megvalósíthatósági tanulmány 
„Természetvédelmi fejlesztések a Gyulaj Zrt. területén”, 
Élõhelyvédelem-helyreállítás, KEOP-3.1.2-09-11

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2011-0008
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Szaklapunk idei 150 éves jubileuma
alkalmából számosan felidézték a
vele kapcsolatos fõ történelmi,
szakma- és sajtótörténeti érdekessé-
geket. Felemlegették jelentõs ered-
ményekkel kitûnt, esetenként ki-
magasló szakpolitikai pályát bejárt
erdészek alakját is.

Lassacskán a kialakuló magyar erdésze-
ti szakirodalom leendõ olvasótábora is
gyarapodni kezdett.

„6. Kassa sz. kir.város irata, mely-
lyel az, az erdõszegyletnek 1861–62
és 63-ra évenkénti 42 ftnyi segéd-
pénzt, s így összesen 126 ftot  kül-
dött. 

7. Heves megye Gazdasági Egye-
sülete f. é.  Február  4-rõl kelt iratá-
ban  kijelenti, hogy utolsó gyûlésé-
ben elhatároztatott, 

a) hogy a Heves megyei gazdasá-
gi Egyesület a magyar Erdõszegylet-
tel szoros testvéri viszonyba lép, 

b) hogy az Erdõszegyletbe ren-
des tagul felvétetni kíván, és 

c) egyszersmind Heves megye
minden erdõszét és erdõbirtokosát
az Erdõszegyletbe való belépésre
föl fogja hívni. 

8. Fõtisztelendõ és Nagyságos Re-
zucsek Antal Zirczi Apát  úr f. é.
Márczius 10-rõl kelt levelében kö-
szönetét nyilvánítja azon látogatásért
melyet az Erd. Egylet utolsó nagy-
gyûlése alkalmával Zirczen tett s
egyszersmind az  Egylet alapító tag-
jainak sorába való fölvételét  kéri.”

(E. L. 1864. június)

A folyóiratnak mint az erdészszak-
mai ismeretek terjesztésének egyik for-
mája mellett, tankönyvi oktatási anya-
gok megjelentetése érdekében is szer-
vezéshez kezdett az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület Erdészeti Szakosz-
tálya.

„Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület
erdészeti szakosztályának mûködése.

(Kivonat az orsz. Magyar Gazdasági
Egyesület 1864. October 29-én tartott
Igazg. választmányi ülésének jegyzõ-
könyvébõl.)  

...
Ezzel a szakosztály a szervezést be-

végezvén, elnök õ mltga figyelmezteté-
se következtében, még két tárgy került

szõnyegre, melyek a szakosztály kebe-
lében részint mint  indítvány, részint
mint megkezdett szándék már régeb-
ben felmerültek.   

A szakosztály ugyanis a hazánkban
eddigelé annyira elhanyagolt erdei gaz-
daság elõmozdítására múlhatatlanul
szükségesnek látta oly intézkedésekrõl
gondoskodni, melyek a hazai erdészet-
nek legalább alfáját azonnal megállapít-
ják: mert nem kevesebbrõl van szó,

mint magyar erdõszet teremtésérõl, s
miután azon kevés is, ami e részben ha-
zánkban történt, inkább kölcsönzött,
mint saját tehetségünk eredménye, és
azért a nemzeti várakozásnak nem felel
meg; továbbá miután hazánk legna-
gyobb részében az erdõk részint pusz-
tuló félben vannak, részint legalább
rendesen s okszerûen nem használtat-
nak, oly irányt kell a magyar erdõszet-
nek adni, mely mind a jelen szükségeit,
mind a jövõ biztosítását kielégíthesse: e
szempontból kiindulva, mindenek elõtt
oly erdõszeti tankönyvet óhajtana élet-
beléptetni, melyben meg legyenek  írva
az okszerû erdõmívelés törvényei s
melynek alapján szakértõ erdészek ké-
peztessenek; amiért is még 1858-ban

pályázatot nyitott a következõ erdõsze-
ti  munkákra: 

1. Készítessék Magyarország viszo-
nyaihoz különösen alkalmazott s ma-
gyar nyelven írt erdõszeti tudományos
tankönyv, mely a szükséges segédtudo-
mányoknak figyelembe vételével, a tu-
dománynak mostani színvonalához
mérten, egyszerû világos elõadással le-
gyen írva – és 

2. készítessék Magyarország viszo-
nyaihoz különösen alkalmazott gya-
korlati erdõszeti kézikönyv, mely
egyszersmind kiterjedt homokos, s
egyéb – fával beültetendõ – tereink
irányában a gazdafatenyésztést is
magába foglalva, s egyszerû világos
nyelven írva, az erdõmívelés és faül-
tetéssel gyakorlatilag foglalkozó
gazdának biztos vezér fonalul szol-
gálhasson. ...”

(E. L. 1865. febr.)  

Lehetne folytatni az idézetek so-
rát, amelyek az erdészeti szaktudás
megszerzésének mind tendenció-
zus, mind részletekbe menõ módo-
zatait, vagy azonnal hasznosítani kí-
vánt kérdéseit is tárgyalják. De a vé-
gén álljon itt az Erdõszeti Lapok ala-
pítóinak méltatása, egyesületi tagtár-
suk, Barta Béla szavaival.

„…De még többet mondok, még-
pedig olyat, mi ellen tisztelt barátom
Divald úr hihetõleg tiltakozni fog,
azonban – mindegy – mégis elmon-
dom. Azt állítom t.i., hogy az erdé-
szegylet a magyar erdészeti iroda-
lom megindítására is hatást gyako-

rolt. Mert az egylet találkozási térül
szolgált a hazában létezõ magyar szak-
férfiaknak. A szunnyadozó erõk érint-
kezésbe hozattak,...

...
E mozgalom vezetõi Divald és Vágner

urak valának. És én,  ki tudom, hogy e
hazánkfiai mennyit koczkáztattak, ki is-
merem az eszközöket, melyek vissza-
riasztásukra s elnémításukra használtat-
tak, s õk a haza érdekében áldozatot is
hozva kitartók valának: szent kötelessé-
gemnek tartom a közgyûlés színe elõtt a
szent ügy nevében nekik köszönetet
mondani. Ha a magyarnak egykor önálló
erdészeti szakirodalma lesz, a története e
két férfit fogja alapítójának nevezni...”

(E. L. 1867. január)

Kalandozás a Lapok forrásvidékén II.
Apatóczky István – erdésztechnikus
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A természetrajz ismerõi sosem ké-
telkedtek abban, hogy a vad az
erdei életközösség része, az er-

dészek pedig érzékelték a vadállomány
erdõre gyakorolt hatásait.

A vadászat mint földtulajdont, kivált-
ságos vagyoni helyzetet, társadalmi ran-
got feltételezõ lehetõség, mindig a be-
folyásos rétegek érdeklõdésének tárgya
volt. E sokak által romantikusnak tartott
és irigyelt, nem kevesebbek által bírált
szakterület a kívülállók érdeklõdésére
is mindig számíthatott.

A 150 éves Erdészeti Lapok (EL) a
megszületésétõl kezdve az aktuális
szakmai valóság és az egyesületi élet
tükreként határozta meg magát. Termé-
szetes, hogy e szellemiséget követve a
tágabban értelmezett vadászat is rend-
szeresen megjelent az újság tartalmá-
ban. 

A mindenkori szerkesztõk jó arány-
érzékkel, az erdészet ügyével összefüg-
gésben foglalkoztak a témával. Nem
akartak – szerepet tévesztve – a vadá-
szati szaksajtó részévé válni, de azok
szerkesztõségeivel kapcsolatokat ápol-
tak. A korábban induló német vadász
szaklapok (pl. a Jagdzeitung) mellett a
lóversennyel is foglalkozó magyar
sportújság, a Vadász- és Versenylap
már 1857-tõl létezett. Késõbb folyóira-
tok egész sora kelt életre a vadászatban,
a közismert Nimród tavaly a századik
születésnapját ünnepelte.

A vadászat témáját lapunk már az in-
duló évében sem kerülte meg. Ezt pél-
dázza Erdõdi Adolf megjegyzése „az ál-
ladalmi erdészeti közvizsgálatok ügyé-
ben”, 1862 májusában:

„A rendezett vadászat tudományát
ugyan nálunk a selmeczi bányakints-
tárnál nem igen követelik, s akiben
megvan, nem igen tudják hasznát ven-

ni, mert – rendezett vadászatunk nin-
csen!”

Wagner és Divald, az EL alapítói
„profiltiszta” lapszerkesztésben gondol-
kodtak. Ezt mutatja az 1863. májusi
számban a szaktársakhoz írt szerkesztõi
jegyzet, miszerint:

„Lapunk keletkezése óta több oldal-
ról szerencséltettünk a vadászat körébe
vágó kissebb közlésekkel, melyeket,
mint lapunk kitûzött körén kívül esõ-
ket, az eziránt illetékes „Vadász és Ver-
senylap” t. szerkesztõségének szolgál-
tattuk át…”

A következõkben látni fogjuk, hogy
a témától való tartózkodásuk nem ma-
radt következetes. 

Idõrendben elemezve az idõszakot
szembetûnik, hogy Lapunk már a Ki-
egyezést megelõzõen is rendszeresen
közölt vadászati tárgyú írásokat. 

A dualizmus idõszakában született
meg a magyar erdészet, az Egyesület is
virágkorát élte.

A vadászat megjelenése a Wagnert
követõ Bedõ Albert szerkesztése alatt
hangsúlyosabbá vált, majd a századfor-
dulótól, Bund Károly idejében érzékel-
hetõen alábbhagyott. Megfigyelhetjük,
hogy a vadászati tárgyú írások zöme jól
körülhatárolt szerzõi körhöz köthetõ,
tehát megjelenésük gyakoriságára erõ-
sen hatott e kör tagjainak mindenkori
aktivitása. A rendszeres szerzõk között
említhetjük például Kallina Károly ura-
dalmi fõerdõmestert, a mûvésznéven
publikáló Nyulassy Farkast, többeket
erdész nagyjaink közül: Illés Nándort,
Vadas Jenõt,… – és magát Bedõ Albertet
is, aki egy idõben a Vadászati Védegy-
let alelnöke is volt.

Illés ezt írja 1881 márciusában: „Az
E. L. gyakran közöl vadászati tudósítá-
sokat, és hogy ez nem történik még gyak-
rabban, csak a vadászati írók kevés
voltának következménye.”

A lapszerkezeten belül az önálló be-
sorolású, vadászatot érintõ cikkek sora
mellett évtizedeken át gondozott rovat-
ként, neves szerzõkkel mûködött a „Va-
dászati tárcza”. Tematikájában rendkí-
vül színes volt, az udvari és Kárpát-me-
dencei uradalmi vadászatok leírásától,
egzotikus vadászkalandok beszámolóin
át az állat-élettanból vett kérdésekig. Az
elsõ fél évszázadban következetesen
fenntartott „Különfélék” rovat pedig
nagy rendszerességgel tartalmazott a
vadászat széles tárgykörével összefüg-
gõ, hosszabb-rövidebb írásokat, adat-
sorokat.  

Köztudott, hogy a magyar szaknyelv
megteremtése az EL kiemelt küldetése
volt. Lapunk a vadászat nyelve iránt
sem közömbös, ezt példázza a „Vadá-
szati terminológia” címû jegyzet (1869.
január):

A vadászat témái az Erdésze
A kezdettõl Trianon

Haraszti 

A magyar erdészet ügyéhez kezdettõl fogva szervesen kapcsolódik a vadá-
szat, az erdészet tudományával összefüggenek a vad életmódjával, táplálko-
zásával, állományának változásával kapcsolatos ismeretek. Az erdészek és
erdõtulajdonosok között – így az OEE tagságában – a vadászattal foglalkozó
szakemberek széles köre hagyományosan képviselteti magát. 

Természetes, hogy a tágabban értelmezett vadászat témája rendszeresen
megjelenik az Erdészeti Lapok tartalmában. Áttekintésünk elsõ része a Tria-
nonig terjedõ idõszakra ad rápillantást.

Jó vadász – jó erdész

„…Határozottan és ismételve azt állítjuk, hogy valamint az erdõnek egyik tartozé-
ka a vad, úgy az erdészetnek is egyik ága a vadászat. Sõt tovább megyünk: sza-
kunknak szülõje nem a vadászat volt-e’? Vagy az õsök az erdõt a fatermés végett
becsülték talán? Avagy szakunk legkiválóbb férfiúi nem voltak-e egyszersmind
telivér vadászok is? Csak nem régibben hallottuk e szavakat: „a kincstári erdészek
nem vadászok, azok csak erdõmérnökök.”
… olyanná kell lennünk, vagy is megmutatnunk, hogy azok vagyunk, mint a mi-
lyeneknek óhajtja tenni a telivér erdészt az erdõbirtokos: jó erdész, jó vadász
egyszersmind…
… Felhasználjuk ezen alkalmat fiatal szaktársainkhoz, s különösen azokhoz in-
tézni pár szót, a kik az akadémiát látogatják. Ne tartsák csekélynek a vadászat-
tant, a lõgyakorlatokat. Senki sem tudja mily viszonyok közé fog kerülni idõvel,
és könnyen megeshetik, hogy vadászati ügyességének sokkal többet fog kö-
szönni elõhaladásában, mint összes erdészeti tudományának…”

Illés Nándor (EL, 1881. március)
http://erdeszetilapok.oszk.hu/00642/pdf/00642_004.pdf 
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„…Beszéljünk úgy, mint õseinktõl re-
ánk maradt: fogjuk meg a nyulat fülé-
nél, a róka hadd dicsérje farkát, a szar-
vas szájával vegye zamatos táplálékát,
s az õz füleit hegyezze, ha hallja a kö-
zeledõ neszt. Eredeti magyar kifejezé-
sek használatát ez nem zárja ki, de le-
gyenek azok a magyar nyelv szellemé-
vel megegyezõk, s ne honosítsanak meg
germanismusokat, gallicismusokat…”

Ha a vadászatos témákat önkénye-
sen csoportokra bontjuk, jelentõs szám-
ban találunk az erdõ és vad kapcsolatá-
val, a vad élõhely-használatával foglal-
kozó szakcikkeket. 1866-tól rendszere-
sen olvashatunk a már akkor is jelentõs
vadkárok problémájáról.

„Ízelítõül” álljon itt néhány szemel-
vény, például Bedõ Albert tollából: „Mit
csinál a sok õz? Ismeretes dolog, hogy az
õz az erdõkre nézve általában véve ká-
rosabb, mint a szarvas...  Ki ne tudná,
hogy a tölgyvetések mennyit szenvednek
az õzek általi lerágás miatt, …nem egy
ültetvény pusztul ott ki, hol mértéken túl
szaporodik el… (EL, 1866. január)

„Háborút a vaddisznók ellen!” vágja
mellbe az olvasót Seide Gyula cikke,
1877 júniusából: „Utóbbi évtizedben a
vaddisznó-állomány oly nagy mérvben
elszaporodott, hogy méltó aggodalom-
mal tölti el a mezõgazdát, erdészt és a
vadászat igazi barátját. …egyetlen éj-
szakán semmivé teszi a gondosan ápolt
ertvényeket. Hadat kell üzenni ezen tel-
hetetlen rablónak, irtó háborút; a köz-
jó érdekében. 

…A vaddisznó által egy évben okozott
kárnak elhárítása, sokszorosan megté-
ríti a költséget.” 

Imecsfalvi Imecs Béla uradalmi fõer-
dész „Vadkárok tölgyesekben” címmel
írja, 1900 márciusában:

„Az erdõgondnokság területe…  fõvad
dolgában túlszaporulattal bír s a szar-
vasok által okozott kár, különösen a 15
éven alóli tölgyesekben, nagymérvû és
annyira megszokott jelenség, miszerint
a letarolt évi vágásterületek mesterséges
úton való felújítása vagy esetleges ki-
egészítése e miatt rendesen 4–5 évi is-
métlést igényel.”

További címek, a teljesség igénye
nélkül: „A vaddisznó-állomány sikeres

apasztásának ideje és módja” (1877.
november),  „A csemeték  megvédése a
vadak lerágása ellen”, „A vaddisznó ál-
tal okozott erdõkárosításnak egy új ne-
me” (1887. december), „Hogyan lehet a
fõ- és õzvadat a fák kérgezésétõl elszok-
tatni” (1889. február), „Vaddisznók ká-
rosítása bükkerdõsitésekben” (1891.
április).

Érdekesen kapcsolódik ide a bécsi
vadászati kiállításról szóló cikk is, 1910
augusztusából: 

„…A kiállítás azt a czélját, hogy a va-
dászat közgazdasági szerepét kimutas-
sa, csak pozitív irányban teljesíti. A va-
dászat szép oldalai, haszna bemuta-
tásra került, ellenben teljesen megfeled-

keztek a vad által okozott …különösen
erdõgazdasági tekintetben, tûrhetetlen-
né váló károkról… Mint a vadászat füg-
geléke, egy nemzet sem kívánta bemu-
tatni mezõ- és erdõgazdaságát. Nem is
lehetett volna az erdõgazdaságnak ott
más szerepe, mint éppen károsodásait
bemutatni…”

Megjegyezzük: ezek és a mai viszo-
nyok tükrében, érdemes rápillantani az

1906-os kilövések adataira (lásd a
táblázatot.)

Örökzöld a kérdés: lehet-e jó erdész
a jó vadász? Az sem kerülhetõ meg,
hogy mennyiben lehet jó vadász a jó er-
dész… Az erdész-vadász polémiában
máig sincs teljes egyetértés.

(A korabeli véleményekbõl keretes
írásainkban adunk gondolatébresztõ
szemelvényeket.)

1909 júniusából, vadászati szakokta-
tásunkról olvashatjuk, hogy „hiányzik
az ambicziózus és szakképzett magyar
vadászaltiszti személyzet. Kényelmes
apróvadas vadászterületekre még csak
kaphatni magyar embert, bár a legtöbb
esetben nevelni kell az ilyen vadászt,

magashegységi szolgálatra termett
ügyes magyar vadászt azonban alig-
alig, jóformán nem is találunk…”

Persze, nem minden megnyilatkozás
szenvtelen. Nyulassy Farkas írja 1868
augusztusában: „A férfi mulatságok leg-
szebb és legnemesebbjeinek egyike: a
vadászat. Hogy lehetne szép? Hogy le-
hetne nemes? - mondják … hisz a vadá-
szat gyilkolással jár! Van-e szíve an-

ti Lapokban I.
ig
Gyula – elnök, Erdészeti Lapok szerkesztõ bizottság

Jó vadász – rossz erdész

„Bátorkodom kijelenteni, hogy én Illés Nándor tételének nemcsak hogy határo-
zott ellensége vagyok, sõt azt éppen megfordítva így merném mondani: „jó va-
dász rossz erdész “…
Legyünk õszinték önmagunk és mások iránt! Ismerjük el, hogy az erdészeti vi-
szonyok hatalmasan megváltoztak az utolsó 3 évtized alatt és hogy ma már azon
korszak küszöbén állunk, melyben erdész és vadász egy személyben össze nem
férnek… vissza kell utasítania a tisztességes erdésznek is a vadászat érdekében
hozott azokat a néha hihetetlen nagyságú áldozatokat, melyek hallgatólagosan
az erdõ rovására számíttatnak. Valóban nincs második példa arra, hogy a sport
a gazdasággal úgy összeelegyíttetnék, mint a hogy ez az erdészetnél történik… 
…a fõvad nekimegy és lerágja a fiatal ültetvényeket több száz holdon; kikaparja
a makkot a bevetett területekrõl s növekvõ aggancsa viszketegségét fiatal fák-
hoz súrolva szünteti. Hiábavaló a kerítés, mert azt áttöri a vad, s mit használ az,
hogy a mívelési költségek kétszer-háromszor szerepelnek a kiadások közt és
már valóságos kapitálist képviselnek, melytõl kamatokat bizony nem lehet vár-
ni; és semmit sem segítnek a vadtenyésztés káros volta ellen tett kifogások a
földbirtokossal szemben, mig azon axióma van érvényben, hogy „jó erdész jó
vadász.”…
Nem tudom felfogni, hogy erdõtisztek miképp képesek magán szenvedélyeiket
szakjukba átvinni.
Ma már csak bizonyos helyeken és bizonyos körülmények közt tenyészthetõ
kár nélkül a vad, pl. magas hegységben, természetes úton felújított bükkösök-
ben, valamint erõteljes berki talajon álló sarjerdõkben; általában azonban azon
elvnek kell érvényre jutnia: kultur államban a vadnak tenyésztése vadas kertbe
való… 
Ha a vadkárosítások megtérítése iránti igénynek szabad folyást fog a törvény en-
gedni, még a leggazdagabb úr is beleun vadászati szenvedélyébe… Ha az Erdé-
szeti Egyesület véleménye hivatalosan is kikéretnék, annak nem lehetne a vad-
kímélési kényszer javára adatnia, mert az esetben önmagunkkal, t. i. az erdõtör-
vény tárgyalása alkalmával elfoglalt álláspontunkkal jövünk ellenmondásba.”

Bisell Gyula uradalmi fõerdész (EL, 1882. január) 
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01130/pdf/0053-063.pdf
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nak, ki a szelíd õzikét, a turbékoló ga-
lambot lelõni képes?!  Igenis, van.
Higgyétek el, a vadásznak van szíve…” 

Kiemelt tárgykör volt a vadászat
szabályozottsága.

Ez tûnik ki a Királyi Helytartó Ta-
nácsnak a Gazdasági Egyesülethez inté-
zett, „a vadászati és halászati jog sza-
bályozását czélzó leiratából” (1863. jú-
lius): „Az igazg. választmány a vadá-
szatra nézve addig  is, mig a törvény-
hozás érdemlegesen intézkedhetnék, a
fennálló vadászati törvények szigorú
végrehajtását óhajtja …” Az üggyel a
Magyar Erdész Egylet választmánya is
foglalkozott – az 1864. márciusban ol-
vashatunk a vadászatban alkalmazandó
ideiglenes rendszabályokról.

1865-tõl az EL folyamatosan tárgyalja
a vadászat jogi kérdéseit. „… idõszerû-
nek tartjuk, hatályban lévõ vadásztör-
vényeinket a Vadász és Versenylap
után, magyar fordításban lapunkba
felvenni.” (1865. november). Itt jelenik
meg az 1802. évi 24. t. cz. a vadászat-
ról és madarászatról.

Az elsõ két évtizedben közel harminc
írás foglalkozott a vadászati törvény elõ-
készítésével. Például: Néhány szó a va-
dászati és vadtilalmi jogról (1868. janu-
ár), Beterjesztett vadászati törvény (1868.
szeptember),  A vadászati jog a tulajdon-
jognak elválaszthatatlan tartozéka (1869.
június),  A vadászati törvényjavaslat a
képviselõházban (1871. november), Az
1872. évi VI. törvényczikk a vadászatról
(1872. május), A vadászatról szóló 1883.
évi XX. törvényczikk (1883. április).

Markánsan visszatérõ téma, meg
nem szûnõ probléma az orvvadászat.

Gyakorlatias segítség volt a szerkesz-
tõktõl, mikor vidéki vadásztársulatok
számára készült alapszabály-mintát tet-
tek közzé (1894. január). 

Kedvelt téma a vadállomány élet- és
viselkedéstanának megismertetése is.

1866-ban Kriesch tízrészes rovatot
indított „Állatélet erdeinkben” címmel:
„Miután vad állataink közül a farkas
már januariusban párosodott, követke-
zik február hóban a róka, a vidra, a
nyuszt és a nyest. Február végével pe-
dig, vagy kemény hidegek mellett csak
martius kezdetén párosul elõször a me-
zei nyul.” (Ezt, az évet átívelõ sorozatot
2013-ban tervezzük a honlapunkon
közreadni.)

Többek között e körbe tartozik egy
1878. októberi szemelvény Az erdei
szalonka életébõl, egy róka-farkas hib-
ridrõl szóló tudósítás (1881. április),
egy anatómiai elemzés: „Van-e a szar-

vasnak és õznek epéje?” (1883. január),
egy 1882-es híradás a Horvátország la-
pályain megjelenõ zergékrõl és egy
költõ szalonkáról, „aki” alatt négy to-
jást találtak. 1900. februárban a borz
életmódjáról olvashatunk, 1907 áprili-
sában a fürj és fogoly elterjedését
elemzi a Lapok.

A természetvédelmi megfontolások
már a kezdetekkor megjelennek. 1867
februárjában Kriesch „A pusztulófélben
levõ állatfajok Kárpátainkban” címmel
jelentkezik: „Európának többi magas-
lataihoz hasonlóan magas Tátránk
szintén több érdekes és egészen ártat-
lan havasi állatnemet bírt felmutatni,
de ezek közül a havasi kecske (fájda-
lom!) már eltûnt, a zerge és marmotta
pedig csak igen gyéren mutatkozik, s
már jobbadán pusztulófélben van…” 

Elemzések születtek egyes állatfajok
tömegszaporodásáról is. 1897 szeptem-
berébõl olvashatjuk: „Homokos talajo-
kon munkálkodó szaktársaim közül
elegen lesznek, a kik már láttak olyan
erdei ültetvényt, melyet a lapéin (üregi

vagy tengeri nyul) a szó szoros értelmé-
ben tönkre tett…”

Az élõhelygazdálkodás ügye is fel-
bukkan. „Kevés bokrozattal csaknem
lehetetlen elegendõ számú vadállo-
mányra szert tenni.” – olvashatjuk az
axiómát 1867 októberébõl. Az 1883.
márciusi szám téli teendõket javasol a
vad védelmére. 

1891 novemberébõl olyan vadasker-
ti itató leírását kapjuk, „melyben a víz
legalább egy ideig a befagyás ellen
megóvható”. Roppant gyakorlatias: a
földbe süllyesztett vízhatlan láda alá
lombbal kevert trágyát rétegeznek, a vi-
zet az érõ komposzt önhõje védi meg a
befagyástól.

A vadászattal összefüggõ üzleti-gaz-
dasági kérdések is rendszeresen teríték-
re kerültek.

„Miképen értékesíttessék és ki által
gyakoroltassék a vadászat erdeink-
ben?” címmel olvashatunk vitát gerjesz-
tõ véleményt 1879. februárból. Vala-
mint: „A vadászati és fegyveradó leszál-
lítása” (1880. március), „A vadászat
közgazdasági fontosságáról” (1893. jú-
nius), „A kincstári vadászterületek mi-
kénti kezelésérõl” (1904. január), „A
kincstári erdõgazdaságok vadászatá-
nak hasznosítása” (1904. február), „A
vadászat haszna a kincstári erdõgaz-
daságokban” (1904. március). Több
cikk elemzi a vadhús piaci lehetõségeit.
Az üzleti témához is tartoznak a vadá-
szati kiállítások (Párizs, Pozsony, Bécs,
Budapest) és a trófeaszemlék leírásai.

Számtalan „hagyományos” vadászat
mellett speciális vadászati módokból –
pl. a godaszalonka vadászatából – is ka-
punk ízelítõt. 

1904 áprilisából a pelevadászat népi
módszertanával ismerkedhetünk.

„Eb a vadász kutya nélkül!” – tartja a
mondás. Lapunk is több cikket szentelt
a vadászebeknek – ebbõl egy megfi-
gyelés: az anyakutya a vacokból szana-
szét mászó kölykei közül mindig, té-
vedhetetlenül azt viszi vissza legelõbb,
amelyikbõl a legjobb vadászkutya lesz
/?/ (1867. január).

Alkalmanként jelent meg a Lapok-
ban a fegyverek témája. Ebbõl egy ér-
dekesség a „Lõfegyverek tisztítása hi-
gannyal” (1885. május): „…a fegyver-
csõbe kevés mennyiségû higanyt ön-
tünk, mindkét végén erõsen beduga-
szoljuk és azután néhány perczig a csö-
vet rázzuk; e közben a higany az ólom-
mal foncsort képezvén, a fegyvercsõ
teljesen megtisztul.”

A vadászkalandok nem hiányoztak
az EL hasábjairól sem. Ezek között, egy

Vadász – erdész?

„Illetékes szakférfiak és nem illetékes, de a közvélemény hangulatára hatni tu-
dó elemek sokszor és minden oldalról nagy komolysággal vitatták meg azt a
kérdést, mely egynémelyek elõtt ma is problémát képez, hogy t. i. vadász  le-
gyen-e az erdész? E kérdés következménye az a két tábor, melynek harczosai
éles fegyverekkel küzdenek egymás ellen mindannyiszor, valahányszor e kér-
dés felmerül, mert mindegyik a saját tábora gyõzedelmet óhajtaná kivívni. Med-
dõ harcz.
Lehet-e kényszeríteni valakit, hogy énekes legyen, ha hangja-nincs, hogy költõ
legyen, ha a múzsa rá sem hederít, vagy, hogy Munkácsyt mûvészetében elérje,
álljon bár rendelkezésére az amerikai vasútkirály összes vagyona is. Minderre
születni kell.
Ki merem mondani, — ám czáfoljanak meg, — hogy a szó nemes értelmében
vett vadásznak is születni kell. Faragni vadászt sem lehet…”

Vadas Jenõ (EL, 1891.január)
http://erdeszetilapok.oszk.hu/00706/pdf/076-081.pdf
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1881. decemberi, Felsõ-Visói medveka-
land következményeirõl: „Szegény J. M.
most már csonkított kézzel és sértett
hátgerinczczel járkál községünkben…
társa a félelemtõl már magához tért és
egy darab fejbõr hiányáig egészséges,
de mindkettõnek elmúlt a kedve ha-
marjában medve−vadászatra menni…
nem tréfadolog egy maczkókaland.”

Számos érdekesség között olvasha-
tunk ausztráliai „kánguruh (ugrány)
vadászatról”, a zergék meghonosításá-
ról Amerikában, a bölényekrõl az orosz-
országi erdõkben…

Az EL nem mulasztott el tudósítani a
vadászati profilú civil szervezetek meg-
alakulásáról, egyebek között Magyar
Vadászok Országos Szövetsége 1917-es
létrejöttérõl sem.

A világháború kitörésekor felvetõ-
dött a kérdés: Vadásszunk, ne vadás-
szunk?  „Az egyik táborba tartozók azt
vitatják, hogy oly szomorú viszonyok
között, mint a maiak, nem illik vadász-
ni, a másik fél ellenben az élelmezés
szempontjából indul ki s azt kívánja,
hogy igenis vadásszunk, de adjuk a
zsákmányt elsõsorban kórházainknak,
sebesült, elgyengült katonáink táplálá-
sára.” (1914. október)

A növekvõ háborús bizonytalanság,
a romló közállapot a vadászatos szak-
cikkek ügyének sem kedvezett, a kora-
beli lapszámok jobbára csak rendelete-
ket és gyászhíreket közöltek. 

A korszak végét a Monarchia felbom-
lása, majd az egyesületi életet és a Lapo-
kat is szüneteltetõ, a trianoni tragédiába
torkolló proletárdiktatúra jelentette.

A Tanácsköztársaság elõszobájában,
1919. januárban még közöltük azt a mi-
niszteri rendeletet, miszerint „Vadászati
fegyverek a személyzetnél hagyandók!”

Mint tudjuk, hamarosan minden
megváltozott… 

(Folytatjuk)

A földmívelésügyi miniszter által közzétett adatok az 1906. évi vadászati statisztikáról
(részlet) (EL, 1908. október)
Forrás: http://erdeszetilapok.oszk.hu/01605/pdf/01605_1036-1041.pdf

Újra mûködik a jogsegélyszolgálat a MEGOSZ-nál!
Néhány hónap szünet után ismét mûködik a magánerdõs jogsegélyszolgálat, miután a MEGOSZ szerzõdést kötött a

Sipos & Moskovits Ügyvédi Irodával. 
Az ügyvédi iroda a MEGOSZ tagok részére általános jogi felvilágosítást és tanácsadást nyújt térítésmentesen,
konkrét ügyek ellátásában pedig a mindenkori aktuális díjszabás szerint áll az Erdõgazdálkodók rendelkezésére.

Elérhetõségek:
Dr. Sipos Attila – 70/265-9197 – általános tanácsadás

Dévényiné Dr. Bertók Katalin – 70/424-8673 – vadkáros ügyek
Amennyiben a fenti számok esetlegesen nem lennének elérhetõek, úgy kérjük, hogy a 42/310-166-os telefon-
számon hagyjanak üzenetet, vagy kérdésüket írásban tegyék fel a postmaster@siposmoskovits.t-online.hu e-

mail címen.
Kérjük tagtársainkat, a magánerdõ-tulajdonosokat és gazdálkodókat, hogy jogi problémáikkal a megadott

elérhetõségeket keressék fel! 
a MEGOSZ Vezetõsége
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Az OEE Budapesti VM Helyi Cso-
portja 2012. december 4-én tartotta
évzáró rendezvényét az Erdészeti In-
formációs Központban, az OEE régiós
együttmûködés keretében a Budapesti
ÁESz Helyi Csoport és a Pest megyei
Magánerdõgazdálkodói Helyi Csoport
képviselõi jelenlétében, közel 30 tagtár-
sunk részvételével. (A rendezvény ke-
retében a megjelenteknek lehetõségük
volt a tagsági kártyák és a 2013. évi tag-
díjak befizethetõségét szolgáló csekkek
személyes átvételére is.)

Az ülés megnyitását követõen a je-
lenlévõk egyperces néma  felállással
emlékeztek az eltelt esztendõben el-
hunyt Halász Aladár és Zágoni István
tagtársakra.

Holdampf Gyula, a Helyi Csoport
elnöke bevezetõjében elõször tájékoz-
tatást adott az Egyesület életében kor-
szakváltást jelzõ tagrevízió országos
adatairól. Majd elmondta, hogy a Helyi
Csoport létszáma jelenleg 66 fõ; ennek
megközelítõen egyharmada aktív dol-
gozó, kétharmada pedig nyugdíjas. Rö-
viden szólt az Erdészeti Lapok és fõleg
az OEE honlapja szerkesztésében bekö-
vetkezett, jövõbe mutató személyi vál-
tozásról. Elmondta még, hogy a pro-
gramban jelzett elõadásokkal és a fel-
kért elõadókkal (akik a Helyi Csopor-
tunk tagjai) azon az általa tapasztalt, ter-
jedõben lévõ tévhiten igyekszünk mó-
dosítani, miszerint az ágazati politika
közigazgatási, állami súlyponti „mûhe-
lye” az – egyébként nélkülözhetetlen
háttérintézményi tevékenységet ellátó
–  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága
lenne.

Lapos Tamás fõosztályvezetõ he-
lyettes (Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztály) „Új kihívások a magyar er-
dészet elõtt” címmel megtartott elõadá-
sában részletes és átfogó ismertetést
adott az idõszerû ágazati témákban. Né-
hány kiemelt, aktuális információ:

– Reális az esélye  egy nemzetközi
joghatállyal bíró, a földrajzi Európa
államaira (köztük természetesen
az EU valamennyi tagállamára) vo-
natkozó erdészeti keret-egyez-
ménynek, ami pótolhatná a hiány-
zó EU közös erdészeti politikát.

– A Natura 2000 erdõterületek kijelö-
lése és EU jóváhagyása során Ma-
gyarország gyakorlatilag „kény-
szerpályán” mozgott a Kárpát-me-

dence különleges élõhelyi adottsá-
gai miatt. Egyébként a kijelölt er-
dõterületek országos részaránya
nagyjából megegyezik az EU tagál-
lamok összesített átlagával.

– Most „tanuljuk” a fentiekkel kap-
csolatosan megindított kötelezett-
ségszegési eljárások során a jövõ-
beni ésszerû megoldásokat.

– Számos EU támogatási jogcím
nyílt meg a legutóbbi idõszakban,
természetesen legnagyobbrészt a
magán-erdõgazdálkodást illetõen,
pótolva most már a szinte teljesen
megszûnõ nemzeti forrásokat. (Itt
sajnos meg kell jegyezni, hogy a
támogatási lehetõségek ellenére a
mezõgazdasági területek erdõtele-
pítési elsõ kiviteli összterülete évi
3000 ha-ra csökkent. Ebben való-
színûleg közrejátszhat az élelmi-
szer termelésének ismét növekvõ
globális potenciális lehetõsége.)

– Nem zárható ki a következõ EU
költségvetési ciklusban az állami
tulajdonú erdõterületek támogat-
hatóságának bõvülése.

Vázolta az elõadó az erdõtervezési
eljárás folyamatának nehézségeit az új
körülmények között (erdõtervezõi lét-
számapadás, széles körû egyeztetési
kötöttségek a körzeti erdõtervek készí-
tésekor stb.).

Végül nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül azt a tényt, hogy az erdészeti szak-
igazgatásban az elsõ fokon eljárók a

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium felügyelete alá tartozó megyei
Kormányhivatalok munkatársai, míg a
másodfokon eljárók a Vidékfejlesztési
Minisztérium felügyelete alá tartozó
NÉBIH munkatársai.

Ugron Ákos Gábor fõosztályveze-
tõ (Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fõosz-
tály) „Védett erdõk természetvédelmi
kezelése” címmel tartott elõadásából
szintén részletes és aktuális tájékozta-
tást kaptak a tagtársak.

Az elõadás elsõ részében a környe-
zet- és természetvédelem jelenlegi szer-
vezeti felépítését (ideértve a vízügy ak-
tuális változásait is) ismertette az elõ-
adó. Ebbõl számunkra kiemelendõ az,
hogy jelenleg a tárcánál a természetvé-
delmet közvetlenül érintõ ügyekkel két
fõosztály foglalkozik: az egyik az általa
vezetett, inkább „szakmai” jellegû, míg
a másik fõosztály inkább a biológusok
és az ökológusok szakrészlege.

A továbbiakban, tudományos ala-
possággal kerültek bemutatásra a vé-
dett erdõk természetvédelmi kezelésé-
nek korszerûsítésére irányuló erõfeszí-
tések, melyek sorából ebben a rövid
beszámolóban csak egyet emelünk ki:
az országosan egységes szemléletmód
megvalósítására törekvést. 

A magas színvonalú elõadásokat széles
körû, hosszan tartó eszmecsere követte.

Holdampf Gyula
Budapesti VM H.Cs. elnök

A Budapesti VM H.Cs. évzáró rendezvénye

A NEFAG Zrt. minden évben több alka-
lommal is térítésmentesen látja vendé-
gül a térségben lakó fogyatékkal élõket,
akár egy napra, vagy tábori foglalkozás
keretein belül. 

2012. november 7-én Szent Márton-
nap alkalmából egész napos programot
szervezett számukra az Erdei Mûvelõdés
Háza és Iskola „Szent Márton-napi ludas-
ságok – avagy liba-lakoma?” címmel. 

Amíg a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat szolnoki és monori Gondviselés Há-
za Fogyatékosok Nappali Intézmény
fiataljai és kísérõik közül mindenki meg
nem érkezett, addig lehetõségük volt
levelet elõvarázsolni papír alól, termé-
sekbõl, erdõ kincseibõl különbözõ ál-
latfigurákat készíteni. 

Igyekeztek a szervezõk, hogy minél
többet legyenek a fogyatékkal élõk kint

a friss levegõn, mivel sok idõt töltenek a
négy fal között. Miután megérkezett
mindenki, a kemence mellett fogyasztot-
ták el a tízórait: libatepertõt, libazsíros
kenyeret, és kemencében sült krumplit.

Ezután a Szent Márton-napi népi ha-
gyományokat elevenítették fel: volt idõ-
jóslás csontokból, meghallgathattak több
rigmust ehhez a naphoz kapcsolódóan.
Késõbb mindenki megtanulta és eljárta
együtt a „libatáncot”, majd megcsodálhat-
ták az erdõ õszi színkavalkádját. és meg-
nézhették, hogy hogyan készülnek az ál-
latok a Bagolyvár Vadasparkban a télre.
Megéhezve a délelõtti séta után már várta
õket a sült liba és kemencében sült rétes
és alma. Miután mindenki jól lakott, véget
ért a népi, ügyességi és vicces játékokkal
gazdagított nap. 

Szilágyi Annamária, NEFAG Zrt.

Fogyatékkal élõk a NEFAG Zrt.-nél
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Egy elfeledett gyümölcsfaj
A házi berkenye a 2013-as év fafaja

Erdeink egy régóta termesztett gyü-
mölcsfaját, a házi berkenyét választotta
az év fafajának az Országos Erdészeti
Egyesület. A középhegységek mele-
gebb, délies kitettségû oldalain és a ré-
gi gyümölcsösök, szõlõk területén álta-
lában szálanként elõforduló fafaj termé-
sét évezredek óta fogyasztja az ember,
napjainkban leginkább a belõle fõzhetõ
pálinka révén ismert. A szakmai javasla-
tok alapján idén 18. alkalommal megvá-
lasztott év fájának az adott évben na-
gyobb figyelmet szentel az erdészeti
szakma és kutatás, bemutatása az erdei
iskola programok és az erdészeti isme-
retterjesztés kiemelt témája. Részletes
információk a www.azevfaja.hu olda-
lon olvashatók.

Forrás: OEE Sajtóközlemény
További részletek az Egyesület honlapján

http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/ha-

zi_berkenye



Az erdõk legmagasabb szintû 
védelme 

Kiegészült Magyarország Alaptörvénye
„Történelmi döntést hozott 2012. de-
cember 17-én a magyar Országgyûlés
azzal, hogy Magyarország Alaptörvé-
nyét kiegészítette a termõföld, az er-
dõk és a vízkészlet, valamint a biológiai
sokféleség legmagasabb szintû védel-

mével, fenntartásának és megõrzésé-
nek kötelességével.”

Forrás: VM Sajtóiroda
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/alaptorveny_erdo



Határon átnyúló vadászati és 
erdészeti klaszter

Az erdészet, a vadászat és az ökotu-
risztika térségi szereplõit összekapcsoló

projekt
„A szécsényi Forgách kastély, ma Ku-
binyi Ferenc Múzeum már sok jeles
esemény színhelyéül szolgált. Helyet
adott több nemzet történelmi találko-
zásának, akár a szécsényi országgyû-
lésre, akár a közelmúlt magyar-szlovák
csúcsértekezletére gondolhatunk. Az
erdészet, a vadászat és az ökoturisztika
térségi szereplõit összekapcsoló pro-
jekt 2012. december 12-én megrende-
zett nyitó konferenciáján arra is vála-
szokat kaphattunk, hogy miért fonto-
sak az országhatárokon átívelõ össze-
fogások.”

Szerzõ: Lengyel László Zoltán 
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/klaszter



Az élõhely minõsége az elsõdleges a
gímszarvas agancsfejlesztésében 

Elõadás összefoglaló a 
9. Magyar Ökológus Kongresszusról

„Vizsgálatunk eredményei megerõsít-
hetik azt a tényt, miszerint az élõhely
minõsége az elsõdleges a gímszarvas
agancsfejlesztésében és csak ezt kö-
vetheti a genetikai háttér. A válogató
vadászat a környezeti különbségek által
okozott eltéréseket használja ki, miköz-
ben az állományok genetikai összetéte-

lét valószínûleg nem, vagy alig befolyá-
solja. A gímszarvas agancsméreteinek
eltérõ adottságú területek közötti össze-
hasonlítására eddig kevés vizsgálatot
végeztek. Éppen ezért kiemelten fontos
statisztikailag is összehasonlítani, mi-
lyen tényezõk okozhatják a különbözõ
élõhelyeken élõ állományok közötti el-
téréseket és ezek megnyilvánulása ho-
gyan fejezõdik ki.”

Szerzõ: Kolejanisz Tamás, 
Csányi Sándor 

További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/gimszarvas_agancsfejlesztes



„Fiatalok az Európai Erdõkben” ta-
nulmányi verseny 2013-ban 

Versenyfelhívás és jelentkezési lap
Az Országos Erdészeti Egyesület és a
„Young People in European Forests”
(YPEF) Nemzetközi Bizottság nemzet-
közi tanulmányi versenyt hirdet Fiata-
lok Az Európai Erdõkben – 2013
címmel. Jelentkezési határidõ: 2013.
február 15.

Szerzõ: Kovácsevics Pál 
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/ypef_2013_kiiras

Információink szerint módosítani tervezik
az Erdészeti potenciál helyreállítása, az
Erdõ-környezetvédelmi intézkedések és
az Erdõszerkezet-átalakítás intézkedés tá-
mogatási kérelem benyújtási idõszakát.
2013-ban az Erdõ-környezetvédelmi in-
tézkedésekre és az Erdõszerkezet-átalakí-
tásra július 1. és július 31. között, míg az
Erdészeti potenciál helyreállítására június
9. és június 30. között lehet majd támoga-
tási kérelmet benyújtani. A beadási határ-
idõ elõrehozására azért van szükség, mert
támogatást csak a 2013. december 31-ig

jóváhagyott kérelmekre lehet kifizetni és
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatalnak elegendõ idõt kell biztosítani a
kérelmek elbírálására.

Külön is felhívjuk mindenki szí-
ves figyelmét arra, hogy a Fiatal er-
dõk állománynevelése jogcímre
2013. február 1. és február 28. kö-
zött lehet támogatási kérelmet be-
nyújtani! Kérjük a magánerdõsö-
ket, minél többen pályázzanak a be-
fejezett ápolás, tisztítás, nyesés te-
vékenységeknél felmerülõ költsé-

gek 50%-os támogatására lehetõsé-
get biztosító jogcímre!

A most is mûködõ jogcímek (erdõtele-
pítés, fiatal erdõk ápolása, erdõ-környezet-
védelem, erdõszerkezet-átalakítás, agrárer-
dészet) állásáról, a határozathozatalokról
és a kifizetésekrõl folyamatosan tájékoztat-
juk a magán-erdõtulajdonosokat és -gaz-
dálkodókat. További részletes információk
az elõreláthatólag 2013 februárjában meg-
tartásra kerülõ ÚMVP Monitoring Bizottság
Erdészeti Albizottsága ülése után várhatók. 

Dr. Sárvári János

Aktualitások a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinél
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Horváth József
1928–2012

2012. november 16-án 84 éves korában súlyos betegségben elhunyt
Horváth József nyugalmazott fõerdész barátunk.

Vitnyéden született és nevelkedett gazdálkodó családban. Édes-
anyja korán meghalt, édesapját a háború külföldre sodorta, így test-
vérbátyja támogatására szorult.

Az elemi és polgári iskola elvégzése után a neves esztergomi Er-
dészeti Szakiskolán tanult, melyet jeles eredménnyel végzett el.

Tanáraira emlékezve többször említette Bencze Lajos és Firbás
Oszkár nevét, diáktársai közül Zichy Pál grófról beszélt több alka-
lommal.

Pályafutását 1950-ben a röjtökmuzsaji erdészeti üzemegységnél
kezdte, munkáltatója a történelem folyamán többször változott (Csa-
podi Erdõgazdaság, Endrédi Erdõgazdaság, Tanulmányi Erdõgazda-
ság), mûködési területe azonban 40 éven keresztül azonos maradt,
1990. évi nyugdíjba vonulásáig.

Kerületét a Haraszt erdõ, Rongyos erdõ, és Muzsaji cser alkotta
összesen 550 ha területtel, amelyet jól kezelt állapotban adott át az
utódoknak.

Az 50-es években fiatal házasként feleségével és kislányával a
Nagylózs községhatárban lévõ Vörös-majori erdészházban éltek.

A 40 év alatt mintegy 20 millió csemetét nevelt, amely az erdõgaz-
daságnál saját felhasználásra, vagy értékesítésre került.

A múlt század 80-as éveiben létesített haraszti nagyüzemi cseme-
tekert kivitelezési, majd üzemeltetési munkáiban is elévülhetetlen
érdemeket szerzett.  Mûködési körzetében az Erdõmérnöki Fõisko-

la, majd az Erdészeti és Faipari Egyetem több kísérleti területet jelölt
ki és mûködtetett, s az itt folytatott kísérletek munkáit nagy érdeklõ-
déssel és lelkiismerettel irányította.

Erdõmûvelési, erdõhasználati munkáit jó szakmai felkészültség-
gel, példamutatóan végezte. Sokat segített a háború után gyorstalpa-
lón végzett új erdészeknek, különösen az ügyviteli munkák elsajátí-
tásában, s ugyancsak önzetlenül segítette a pályakezdõ fiatalokat is.

Meg kell említeni a haraszti erdõterületen a 80-as évek végén új-
raindított mesterséges fácánnevelésben és vadásztatásban elért sike-
reit. Kerületében rend és  fegyelem volt, mindig  szem elõtt tartotta
az erdészszakma etikai alapelveit. Határozottsága, néha szigorú
megnyilvánulása mellett éreztük embertársai iránti jóindulatát.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1950 óta volt tagja, amelynek há-
ború utáni budapesti újraalakuló ülésén esztergomi szakiskolai diákként
vett részt, az Egyesület rendezvényeit azóta is rendszeresen látogatta.

Pályafutása során kétszer részesült „Kiváló dolgozó” kitüntetésben.
A zavaros magyarországi erdõprivatizáció után az új erdõtulajdo-

nosoknak segített beindítani a magánerdõ gazdálkodást, nyugdíjba
vonulása után még majd’ 20 évet tevékenykedett erdészeti szakirányí-
tóként. Tölgyesek, akácosok sikeres felújításai jól mutatják szakava-
tottságát, ahol Õ tevékenykedett, ott a szakmai elvárások teljesültek. 

A sikeres pályafutáshoz kellett a nyugodt családi háttér, amelyet
Mária asszony biztosított. Tamás fia az erdészszakmában követi õt,
Judit lánya és Henrik unokája Svédországban élnek.

A gazdag életút lezárult, a Fõerdész elment a lombhullással…
Jóska bácsi nem felejtünk, nyugodjál békében!

Székely Miklós
OEE Soproni HCs

A közismert zalai erdõrendezõ, szakember, a Szentgyörgy-
völgyi szálaló erdõ legnagyobb kutatója, számos tanulmány
szerzõje 40 évvel ezelõtt távozott el. Munkásságát elismerõen
több helyen méltatták. (EL. 1992)

Életének eddig ismeretlen, nem szakmai fejezetével, mégis
jellemzõ oldaláról ismerkedhetünk meg, mely igen tanulságos. 

Fiatal korában sokat tanult Palotai Boristól és Keresztúri
Dezsõtõl, akik rokonai voltak, ezen kívül jó barátja volt töb-
bek közt Latabár Kálmán is. Ez a kulturális szellem meghatá-
rozta késõbbi tevékenységét. Rendkívüli mûveltséggel ren-
delkezett. A humán érdeklõdésû Palotay István korán elje-
gyezte magát a színházzal és a komolyzenével. 

Elsõ színházi tevékenysége már emlékezetes volt. Az egyik
legjelentõsebb magyar, irodalmi alkotást, Molnár Ferenc „Pál ut-
cai fiúk” címû ifjúsági regényét Hevesi Sándor dramatizálta. Palo-
tay István ezt még 1945 elõtt alkalmassá tette, hogy színpadon is
lehessen játszani. 1946. április 11-én mutatták be munkáját a Fõ-
városi Operettszínházban F. Lakner Szilvia rendezésében. 

Szépen hangzik a Pál utcai fiúk indulója, amit feltehetõen
Palotay írt és az 1946-os bemutatón hangzott el:

A Pál utcai gárda a mi kis csapatunk,
Ha bármi lesz a sorsunk, mi együtt maradunk.
A grundon vígan élünk, a grund a mi hazánk,
Mi semmitõl se félünk, ha bármi vár reánk.
A célunk mindig tiszta, csak az egyenes út,
Ezért, ha kell, meghalnak
A Pál utcai fiúk.
Ma is ismert híres színészek játszották a darabot. Nemecse-

ket az akkor tizenkét éves Pápai Erzsi, Rátz tanár urat Ván-
dory Gusztáv, Áts Ferit Rónai András, Bokát Kovács Gida,
Cselét Somló Tibor, Weiszt Koltay Lajos, Lesziket Várkonyi
Péter, Richtert Kende Iván, az áruló Gerébet Kalmár Tibor,
Kolnayt Harkányi Endre, Nemecsek anyját Forgách Magda,

Geréb apját Papp János, Janót a fatelep õrét Sarkadi Aladár
személyesítette meg. Nemecsek apját Palotai István játszotta,
(a színész, nem az erdõmérnök).

Galambos Erzsi a színház kis primadonnája egy szólószámmal
szerepelt, mely eredetileg nem volt a darabban. Érdekes, hogy
gyermekszínházas szerzõként említik az erdõmérnök Palotay Ist-
vánt. Sajnos ennél többet nem sikerült meg tudni.

Ezek után nem meglepõ, hogy Zalaegerszegen és Zala
megyében, új munkahelyén, a háború után a mûkedvelõ
színjátszó-rendezõk megyei szakreferense volt. Színjátszó
kört vezetett. Anna Frank naplójának és Ibsen Nórájának ren-
dezésérõl tudunk, melyekben õ is játszott. 

Palotay István az 1957-ben alakult Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekarnak alapító, meghatározó tagja volt, mint csellós. Na-
gyon szépen, elmélyülten játszott hangszerén és tanított is. A
rendszerváltozás utáni elsõ polgármestert õ oktatta a cselló já-
tékra. A zenekarral bejárta a környék városait, nagyobb helysé-
geit. A zenekar elsõ hegedûse és szervezõ munkatársa volt.

Külön kamarazenekart is alakított, mely 1968 és 1970 közt a
„Mûkedvelõ Mûvészeti Csoportok” kebelén belül mûködött. 

Kodály Zoltánnal is találkozott, amikor az Zalaegerszegen járt.
Kisebb zenedarabokat is komponált, melyet szûkebb és

családi környezetben adtak elõ.   
Egy lemezérõl tudunk: Palotay István /hegedû/, Sümeghy

Zoltán /mélyhegedû/, Liebner János /gordonka/ = Hungaro-
ton SLPX 19159 (Zenehallgatás a középiskolák I. osztálya
számára 1.)

Minden hét végén, orgonán játszott a Jézus Szíve plébánia
Szent Anna templomában. Ugyanitt ellátta a kántori teendõket is. 

Követendõ utat mutatott a szabadidõ kulturált eltöltésére. Pél-
damutató a felvilágosító kultúraterjesztõ munkássága. Jelentõs
szerepe volt Zalaegerszeg kulturális életének fellendítésében. 

Szakács László, OEE Zalaegerszegi HCs

40 éve hunyt el Palotay István



Két napos tanulmányútra Magyaror-
szágra látogatott a Szlovák Erdészeti
Kamara (Slovenská Lesnícka Komora)
Kelet-Szlovákiai Régiójának küldöttsé-
ge, Berta Stasková elnök asszony veze-
tésével. A november 15-én reggel érke-
zõ vendégek programját a Sárospataki
Helyi Csoport részérõl Buday Péter, a
Miskolci Helyi Csoport részérõl Rencsi-
né Ágh Márta szervezte, a vendéglátó
az Északerdõ Zrt. volt. A szlovák cso-
port részérõl a fõ szervezõ és a tolmács
Csekon János (Ján Cekon) nyugalma-
zott erdõfelügyelõ volt.

A küldöttséget a program elsõ nap-
ján, Telkibányán Mester Lászlóné pol-
gármester asszony valamint az Északer-
dõ Zrt. Hegyközi és Telkibányai Erdé-
szetének vezetõsége fogadta. Itt megte-
kintették az elhunyt Mester László, né-
hai Telkibányai erdészeti igazgató tró-
feagyûjteményét.

Telkibányán Hulják Péter erdészeti
igazgató vezetésével rövid buszozást és
terepi sétát követõen a folyamatos er-
dõborításról és a bükkösök természetes
felújításáról (különös tekintettel a szála-

lóvágásról) kaptak ízelítõt. A bükkösök
után a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság
területén a KTT természetes felújításo-
król Frank Tamás és Müller Attila mû-
szaki vezetõk tartottak elõadást. A se-
nyõi vadászházban szervezett ebéd
elõtt Buday Péter erdészeti igazgató
mutatta be a környék vadgazdálkodását
és az erdészet közjóléti tevékenységét.
Ebéd után a vendégek megtekintették
Kõkaput, ahonnan a Pálházi Állami Er-
dei Vasúton, különvonattal utaztak vis-
sza Pálházára.

A szakmai program Füzéren folytató-
dott, ahol Horváth Jenõ polgármester,
vállalkozó a csemetekertjében tartott

elõadást az erdészeti szaporítóanyag
termesztésrõl. A nap végén kultúrprog-
ramként a vendégek Füzéren megtekin-
tették a Várgondnoksági épületet és az
ott található kiállítást, amit Tállyán bor-
kóstoló követett.

Az esti vacsora és a szállás a Fónagy-
sági Oktatási Központban volt, ahol a
házigazda szerepét Rencsiné Ágh Már-
ta, az Északerdõ Zrt. humánpolitikai
osztályvezetõje vette át. Itt tartott rövid
tájékoztatást az Egyesület mûködésérõl
Lomniczi Gergely fõtitkár, aki a vendé-
gek köszöntésére érkezett.

A tartalmas program második napján
a vendégek megtekintették az Északer-
dõ Zrt. mûködését bemutató filmet,
majd a Fónagysági Erdészeti Erdei Isko-
la mûködésével, programjaival ismer-
kedtek meg. A délelõtt nagy részét ki-
töltötte az ezt követõ gyalogos túra a
bükki Kis-Fennsíkra majd Lillafüredre.
A kétnapos programot meglepetésként
a miskolci Lézerpont-Látványtár kiállítá-
sának meglátogatása zárta.

Lomniczi Gergely, OEE
Kép: SLsK
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A Szlovák Erdészeti Kamara látogatása
A Sárospataki és a Miskolci Helyi Csoport fogadta a szlovák kollégákat

A szabadkai Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar harmad- és ne-
gyedéves hallgatói október 19-én egynapos tanulmányi kirándulá-
son vettek részt Gyulán. Többek között látogatást tettek a Gyula
közelében mûködõ erdei iskolában és csillagvizsgálóban, illetve
megtekintették a fürdõjérõl is híres város nevezetességeit. A leen-
dõ tanítók megismerkedtek az említett iskola nyújtotta lehetõsé-
gekkel: kipróbálták magukat az erdei akadálypályán, végigjárták a
tanösvényt és a természet-, illetve környezetórákon is alkalmazha-
tó mozgásos, valamint ügyességi játékokat, versenyeket is öröm-
mel fogadták.  

A hallgatók elmondták, hogy ezek a játékok, játékos feladatok
mind-mind az élményközpontú oktatást célozzák meg, ezért nagyon
fontos lenne, hogy minél több tanuló ismerkedjék meg ily módon a
természettel. A tantermekben zajló munka is legalább annyira fontos,
mint a természetjárás, azonban a jó pedagógusnak mindig a tanulók
egyéni tapasztalatára kell alapoznia. Egy-egy ilyen kirándulás élmé-
nye hetekig (sõt akár hosszabb távon is) meghatározza a kisdiákok
mindennapjait, a természetrõl való gondolkodását. 

Dr. Czékus Géza, az MTTK dékánhelyettese rendszeresen szervez
hasonló kirándulásokat a hallgatók számára. A gyulai út alkalmával
nem csak tapasztalatban és élményben lettek gazdagabbak a hazatérõ
kirándulók: a gyulai Erdõgazdaság jóvoltából hasznos módszertani ki-
adványokkal, illetve az Erdõgazdaság gondozásában megjelent folyó-
iratokkal is bõvítették a Kar könyvtárát.

Balog Anikó Újvidéki Egyetem, 
Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar, IV. évf., Szabadka

Gyula-Városerdõn jártak a tanítóképzõsök



„Nekem ne lenne hazám?” – tette fel egykor hétrõl hétre a
kérdést a tévénézõknek Szabados Tamás természetfilmes
operatõr, méltatlanul háttérbe szoruló hazai kincseinket
bemutató legendás kisfilmsorozata. Ki ne tudna erre a köl-
tõinek szánt kérdésre jobb választ adni, mint a hazai erdõk
mélyén rejtõzõ, számos történelmi, földrajzi, természeti ér-
téket ismerõ és munkája során megõrzõ, idõnként azt be-
mutató erdész. Új rovatunkban megjelenõ cikkeink erdeink
természeti, gazdasági értékein túl, e másfajta, rejtõzkö-
dõbb dimenzió értékei közt igyekszik az olvasót kalauzolni.

Az Õrség. Ma is titokzatosan, valami megfoghatatlanul vará-
zsos egyedi ízzel csengõ tájnevünk, egy olyan tájé, ahol az
apró, mesés kis falvak a dombtetõkön húzódnak meg, és
ahol e falvakban még igazi emberi értékek rejtõznek a termé-
szet nyugalma, csendje és békéje adta keretek között. 

Az Õrség füve és az õrségi erdõk országosan ismert fogal-
makká váltak az elmúlt évtizedek alatt. Évente kétszer, há-
romszor kaszált rétek, legelõk váltakoznak a sajátos arculatú
és történetû erdõtömbökkel. Az erdészek számára az õrségi
paraszti szálalás jól ismert kezelési mód. A szentgyörgyvölgyi
szálaló erdõ pedig, szakmai példaként, egy hajdan többkorú
és többszintes szálaló szerkezetû erdõtömb sokat emlegetett
„terminus technicus”-a.

Szentgyörgyvölgy szomszédságában fekvõ Velemérben,
ugyancsak fákkal, erdõvel körülvéve olyan kulturális öröksé-
günk rejtõzik, melynek létrejöttében és mûködésében leg-
alább akkora szerepe van a fénynek, mint a fent emlegetett
szálalóerdõ szerkezet fényigényes fajainak felújulásában. 

Az Õrség délkeleti sarkában eldugottan rejtõzködõ telepü-
lés határában található Pap-réten, magányosan áll a Szenthá-
romság titulusú veleméri templom, melyet nyugodtan nevez-
hetünk – egyszerûségre törekvõ formái ellenére is – a „fény
templomának”.

Az erõteljes hatású, letisztult román kori stílusú épület épí-
tési ideje ismeretlen. Elsõ okleveles említése 1360-ból való.
Az épületen nem történt nagyobb átalakító beavatkozás, így
ma is az eredeti formájában csodálhatjuk meg. Építészeti ér-
tékeinek egyik nagyszerûsége a falak belsõ felületein látható
színes falfestményekben rejtõzik.

Az épület kifestésének ideje és az alkotó személye jól is-
mert. A templomba belépve az 1377-78 között készült képe-
ken – a szentély északi falán önarcképen is megörökített –
Aquila János mûvészetét csodálhatjuk meg. A név azonban
nem személynév, hanem a középkori egyházmûvészek kö-
zös latin megnevezése, mivel védõszentjük János apostol
volt, akinek az attributuma, a sas.

A XVI. század idején a falakra vastag mészréteg került. Ez
utólag áldásos haszonnal járt, mivel az épület mostoha sorsa
ellenére megvédte az alkotásokat. A XIX. században a temp-
lom épülete rendkívül rossz állapotban volt. A tetõzet teljes
egésze beomlott, a csapadék a falakon lecsorogva megbon-
totta a mészréteget és a festmények pusztulásnak indultak.
Rómer Flóris mûvészettörténész kitartó munkájának köszön-
hetõen a templomot késõbb befedték így a festmények meg-
menekültek a teljes pusztulástól.

A festmények és a templom épületének tudatos építészeti
megoldásai és funkcionalitása közötti kapcsolatot, a résabla-
kokon betekintõ természet, maga a napfény teremti meg. Az
épület a kor szokásainak megfelelõen keletelt vagyis a szent-
ély kelet felé néz. A tájolás azonban elõre tervezetten nem
pontos, hanem 18,5 fokkal északra tér el. Ennek jelentõsége
csillagászati alapokon nyugszik. A keskeny résablakokon ke-
resztül a Nap évi járásának megfelelõen, éles kontúrokkal el-
határolt fénysugarak járnak körbe a falakon és ezzel együtt a
falfestményeken. A napfény járása az olvasni nem tudó kö-
zépkori ember számára egyértelmû sorvezetõként szolgált a
képek értõ olvasásához és értelmezéséhez. A nyári napfordu-
lókor beesõ elsõ fénysugarak a Madonna kép alatt látható bû-
nösökre vetülnek, jelezve ezzel, hogy a fénybõség idõszaká-
ban számukra is van bûnbocsánat. Közvetlenül a szentély rés-
ablaka felett Krisztus képmása látható. A képmás szerves foly-

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Fénytemplom Velemérben
Nagy László – OEE



ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági kártya iga-
zolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt vehet igénybe a külön-
bözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi szállásokig. Az aktuálisan
elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alka-
lommal az Erdészeti Lapok is közli.

Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egyesületi tagot!
A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû elfogadottságát a rend-
szeres kártyahasználat alapozza meg.

A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület titkársága évente
érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013. február 28-ig tart. A 2013-
ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül,
akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A 2013. évi tagdíjak befizetési határideje: 2013. január 27.

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos bármely kérdésben
felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán (titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293)

vagy a helyi csoport titkároknál.

December végén, az ünnepek elõtti na-
pokban az érvényes egyesületi tagság-
gal rendelkezõ OEE tagok a Mountex
Outdoor túra-, szabadidõ- és sportfel-
szereléseket forgalmazó, magyar tulaj-
donú kereskedelmi cég országos bolt-
hálózatában érvényesíthetõ kedvez-
ménykártyát és az Alexandra Könyvá-
ruházak törzsvásárlói kártyáját találhat-
ták a postaládájukba nézve. Mindkét
kártya az OEE tagsági kártyával igény-
be vehetõ tagsági kedvezményrend-
szer szolgáltatásbõvülésének újabb ál-
lomása. Az alábbiakban röviden össze-
foglaljuk az új kártyák használatának
tudnivalóit.

A MOUNTEX üzletekben minden tel-
jes árú termék árából 7% vásárlási ked-
vezmény érvényesíthetõ a megkapott
Mountex-kártyával. A kedvezmény a ki-
futó termékeket árusító Outletben, a
www.mountex.hu és a www.tnfshop.hu
web-shopokon keresztül vásárolt termé-
kekre is vonatkozik. 

Közvetlen beváltási helyszínek:
3526 Miskolc, Stop-shop, Szentpéteri

kapu 80/a.,
1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4.,
1134 Budapest, Váci út 19.,
2040 Budaörs, Malomkõ u.7.
Outlet bolt:
2000 Szentendre, Rózsa u.16.

Az Alexandra Könyváruházak
törzsvásárlói kártyájával az ország vala-
mennyi Alexandra Könyváruházában
az OEE tagjai a mindenkori törzsvásár-
lói kedvezményekben részesülnek. Az
Alexandra Könyváruházak üzleteiben a
könyvek esetében 10%, CD, DVD és
egyéb termékek esetében 5% vásárlási
kedvezményt jelent. Ez más kedvezmé-
nyekkel nem vonható össze, és nem
vonatkozik az akciós termékekre és
tankönyvekre. A kedvezmény érvénye-

sítési helyeit a www.alexandra.hu
oldal üzletlistája tartalmaz-

za. 

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Partnereink:

Tovább bõvült a tagsági kedvezményrendszer

tatása a keskeny közép-
kori ablak, mely által
maga az ablakon beesõ
fény Krisztus teste.

A napéjegyenlõsé-
gek idején a napfény
nem juthat el az északi
falra festett jelenetsorok-
ra, csak visszaverõdés
által. A déli oldalon so-
rakozó ablakokon azon-
ban találunk egy furcsa
építészeti megoldást.
Belül is aszimmetrikus
vízelvezetõ rézsûvel ren-
delkeznek. Ennek értel-
me a fény vetülésének,
vetítésének szabályozá-
sában rejlik. Minden alak, jelenet akkor kapjon megvilágí-
tást, amikor az ideje elérkezett. Az eredeti padozat valószí-
nûleg fényvisszaverõ szereppel is bírt, mert ha a résablako-
kon bejutó fény ilyen anyagra jut a padló meghatározott he-

lyén, akkor egy idõben
vetül a Szent László
ábrázolásra és a csillag-
ra. Ez pedig a középko-
ri krónikáink szerint
sem a véletlen mûve,
mivel az akkori közgon-
dolkodásban és a leírt
szövegekben Szent Lász-
lót úgy tartották szá-
mon, mint „a csillagok
közt fényes csillagot”.
Egyértelmû, hogy a ter-
mészet éltetõ energia-
forrása, a napfény aktív
szerepet játszik a temp-
lom éves liturgikus éle-
tében. Valószínû ez más

hasonló korú templomainkban is ugyanígy lehetett. A vele-
méri templomban viszont ma is megfigyelhetõen mûködik a
napfény csodája. Akárcsak erdeinkben.

Kép: Simon Attila fotográfus

A szentély a Krisztus képmással



ANDREAS STIHL KFT. 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (06-23) 418-054  ·  Fax: (06-23) 418-106
www.stihl.hu  ·  E-mail: info@stihl.hu

Már egyszer is elég STIHL motorfûrészt a kezébe vennie ahhoz, hogy meggyôzôdjön sokoldalú 
felhasználhatóságáról és kimagasló teljesítményérôl. Itt az alkalom, hogy személyesen is 
megismerje termékeinket. Önt is várjuk az alábbi szakkiállításokon, ahol fûrészeinken kívül 
egyéb termékeinket és újdonságainkat is bemutatjuk.

Tekintse meg személyesen termékeinket 2013. január 30. – február 2. között 
az AgroMash Expo „D” pavilon, 102A standján vagy
2013. február 14 –17. között a FeHoVa kiállításon!

Nagyon ott vagyunk!

stihl.hussttiihhll.hhuu
Látogasson el

megújult honlapunkra!
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