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Agarászatok a dualizmus kori Szabolcsban *
Dr. Horváth László

Bevezetés
A kutyával történő vadászat gyökerei az ősidőkig nyúlnak vissza. Attól kezd
ve, hogy az ember és a kutya együttélése megkezdődött, őseink hűséges társa
ikat vadászati célra is alkalmazták.

A kutyákkal történt vadűzés a középkorban terjedt át földrészünkre ke
letről. Adatok bizonyítják, hogy a VIII. század második felében a mai Fran
ciaország területén már ismerték a kopóval folytatott vadhajszolást, mely
nek végán-a vadászokra szerencsés esetben-a vad kifulladva már nem bírt me
nekülni az őt üldözők elöl.^

A középkori Magyarhonban is kedvelt mulatság volt a kopós vadászat.
Néha szarvast, általában pedig rókát és nyulat üldöztek. Ezek a vadászatok
azonban csak kevéssé hasonlítottak az angol módszerrel űzött falkavadászat-

2hoz, melyet Széchenyi István honosított meg hazánkban. Az általa szervezett 
falkavadász társaság 1824-ben alakult meg. Széchenyinek e vadászattal kap
csolatos hitvallását jól tükrözi a következő idézet, melyből az is kiderül, 
hogy melyik vadászati mód volt a kedvence: "Minden,ami az egészséget elő
mozdítja, az érzékeket élesíti, a függetlenséget emeli, az érzékiséget tá
voltartja, nagy, kiszámíthatatlan értékkel bír - ezért, és egyedül ezért 
szeretem a vadászatot, és a lovasvadászatot méginkább."^

A legnagyobb magyar jó érzékkel vette észre a falkavadászatban rejlő 
lehetőségeket. Egyrészt tovább fejlődhetett a hazai lovassport, vadászlovak 
kiképzése és rendszeres lovaglása révén, másrészt, ami nem kisebb jelentő
séggel bírt, hogy a vadászat gyakorlása során országos jelentőségű ügyeket4lehetett tárgyalni a haladó gondolkodású főnemesekkel.
A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet megalakítása
Az Egylet 1842-ben alakult meg, és ettől kezdve több mint 70 éven keresztül, 
kisebb névváltoztatásokkal és kényszerpihenőkkel, de működött, mígnem a vi
lágháborúk és rendszerváltások "időlegesen" le nem törölték a vadászat szí
nes palettájáról. A múlt század negyvenes éveiben gombamódra szaporodtak

5

* Elhangzott az 1994. március 23-i szakosztályülésen.
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az ország agarászegyesületei, így a Zemplén megyei, a Kapos-menti, az agárdi, 
keszthelyi, tatai, tápiószentmártoni, ceglédi és mások.^ Mi volt az a mozgó- 
erő, ami a falkasport ily mérvű elterjedését elősegítette? A falkavadásza- 
ton a fegyvertelen lovas vadászok kutyáikkal addig űzték a vadat, míg az 
teljesen kimerülve az ebek zsákmányává lett. A lovaglás szeretete, a kutya
tartásban rejlő örömök és büszkeségek, továbbá a vadásszenvedély szerencsés 
találkozása adják a magyarázatot a fenti kérdésre.

A szenvedélyes szabolcsi agarászok egyletük megalakítása után rövide
sen megkezdték versenyagarászátok rendezését. Az egylet első elnöke, Erdődy 
László vezetésével már a negyvenes években komoly versenyeket tartottak a 
hortobágyi pusztán.^ Az első díjat Nadányi Sándor "Jordán" nevű agara 
nyerte, melyet a verseny után Csernovich Péter 400 forintért vett meg. Az 
1848/49-es zivataros időkben az egylet feloszlott, s csak 1856-ban alakult 
újra egy társulat id. Elek Mihály elnöklete alatt. Az agarászatok helyszíne 
megváltozott, a távolabb eső Hortobágyról Nyíregyházára került a rendezvény, 
melyet évente tartottak, fényes bálokkal egybekapcsolva. A tagok létszáma 
a hatvanas évek elejére oly nagyra nőtt, hogy felmerült a kettéválás gopp 
dolata. Ez 1863/64-ben valósult meg, amikor a Nyíregyházi /Szabolcsi/ 
agarász-egylet kettészakadt. Két új társaság alakult. Az egyik a Felső
szabolcsi agarász-egylet, melynek elnöke Dézsy Imre lett, és Kisvárdán tar
totta agarászatait, a másik pedig Vajai agarász-egylet néven Vaján jött 
létre. Elnöke gr. Vay Ádám. Néhány év kellett csak, és a kisvárdai egylet 
beleolvadt a vajaiba. 1870-től mint Szabolcs-vajai agarász-egylet Léteztek.

Az 1860-as években, amikor minden politikai egylet alakítása szigorú
an tiltva volt, az alakuló egyletek valamely társadalmi cél szolgálatára 
jöttek létre, de igazában a hazafias szellem ébrentartására, élesítésére, 
egy jobb jövendő eljövetelének előkészítésére szolgáltak. Az agarászegylet 
összejövetelein Szabolcs vezető, számottevő férfiai e jogcímen jöttek ösz- 
sze, és míg nap közben igazi céljaikat az agarászat alá rejtve hajszolták 
a nyulat, a hosszú őszi estéken tárgyalták a hazát érdeklő eseményeket.

Későbbi idők lelkes agarásza Okolicsányi Menyhért visszaemlékezésé
ből^ pontosan nyomon követhetjük a Vajai agarászegylet megalakítását:
"A lezajlott forradalmi napok után nehezek voltak az összejövetelek és ba- 
rátkozások. Egy alkalonmal az áldott jó lelkű báró Horváth Gedeon eljött 
Gödére az örökös jó homorú Nozdroviczky György házához, hol többen voltunk,
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és felemlítette, hogy ne csak kettesben és hármasban agarásszunk, hanem 
alakítsunk egy agarásztársulatot, hol a mulatság mellett egyéb megyei és 
országos dolgokat is megtárgyalhatunk. Rögtön leültünk és egy felhívást 
intéztünk a megyei urakhoz, kik örömmel fogadták és szép számmal alá is ír
ták részvétüket. Ezek után rövidesen megalakult az agarásztársulat."

Az alapító tagok névsora: Patay András, Péchy László, Vidovich Antal, 
br. Zsenyei Lajos, Szemere Ödön, Vay Péter, Kopely Károly, Szögyéni Emil, 
Zoltán Ferenc, Dézsy Imre, Dézsy Ferenc, Kossuth Mihály, Zoltán Ödön, Jármy 
József, Jármy Elek, Vay István, Ferenczy Gyula, Ferenczy Emil, Vay Dienes, 
Kállay János, Jármy Márton, Okolicsányi Alajos, br. Vay Alajos, Pilissy 
Ferdinánd, Bai Bertalan, Gencsy Ferenc, Jármy Ödön /laskodi/, Bottka Béla, 
Szerdahelyi Gusztáv, Szepessy Gyula, Nemes Gyula, br. Horváth Gedeon, Orosz 
Sándor, Pilissy Lajos, Pilissy László, Liptay Károly, Molnár Gyula, Fényes 
László, Latinovics László, Farkas Lajos, gr. Vay József, gr. Vay Mihály,
Vay György, Czóbel Bertalan, Czóbel Imre, Krajnik Kálmán, Móricz Antal, Ne
mes Pál, gr. Stadion, Farkas Balázs, br. Perényi Péter, Gencsy Albert, 
Recsky Miklós.

A tagdíj tíz forint volt, melyet évente kellett fizetni. Gr. Vay Ádám 
elnök mellé jegyzőnek Zoltán Jánost, pénztárnoknak Okolicsányi Menyhértet 
választották.

Az első agarászat Madán volt, ahol Patay András vendégszerető háza 
adott otthont a vadászoknak. A második összejövetelt Kárászon rendezték, 
itt a frissen megválasztott pénztáros, Okolicsányi Menyhért volt a vendég
látó házigazda. Itt vetődött fel és hamarosan az urak elhatározásává vált 
az az elképzelés, hogy felkérik gr. Vay Ádám elnök urat, hogy bocsássa a 
társulat rendelkezésére a vajai várkastélyát és udvarát.

A gróf eleget tett a kérésnek, és ettől kezdve az agarászatok színhe
lye Vaja, főhadiszállása pedig a kényelmes várkastély. A vár felső emele
tén a tisztviselőknek szobát rendeztek be. Vay Miklós állandó lakója volt 
a várnak, és ő vállalta el fizetés mellett - a társulat tagjainak ellátá
sát.
Mándoki agarászatok
Mialatt a Szabolcs-vajai agarász-egylet tagjai Vaján és környékén hódoltak 
vadászszenvedélyüknek, Forgách László gróf 1872-ben saját falkájával meg



kezdte a vadászatot Mándokon. Két év múlva Angliából hozatott kopókat.
Lovas vadászatai családias légkörben folytak az ország különböző részéből 
érkeztek vendégek részvételével. Nemhiába említi Kállay András a mándoki

9Forgách család vendégszerető házát mint társadalmi gyűlhelyet. Ritka 
szerencsének számított egy meghívás a mándoki vadászatra, mert a kellemes 
hangulat mellett kiemelkedő eredmények is jellemezték az itteni agarásza- 
tokat. 1872 és 1880 között egy-egy idényben 30 felett volt a nyúl killek10 
száma és ehhez járult évenként egy-két rókafogás is. Kiemelkedően sikeres 
évet zártak 1874-ben, amikor nem kevesebb, mint 60 esetben szólt a halla- 
li.11

Gr. Forgách Sándor a család egyik írói vénával megáldott tagja több
ször küldött zárójelentést a Vadász-és Versenylap részére. Egy ilyen, él
vezetes stílusban megírt tudósításából ismerhetjük meg egy szép mándoki va- 

12dásznap történéseit. "Egyik sikerültebb napja idényünk ezen első heteinek,
október 21-e volt. E napon kivételesen szép, lanyha, ködös időben gyűlt
össze a társaság a meet-ül kitűzött eperjeskei kaszálókon. Rövid keresés
után ugrott egy nyúl, mely egy 18 perces, rendkívül sebes s check^ nél- 

14küli run után elcsipetett. Közel lévén az eperjeskei nagy füzes, csakha- 
nar elhatároztatott, az ezen tiszaparti füzesekben ritkán hiányzó rókáknak 
egy látogatást tenni; a következő 10 perc lefolyása alatt már teljes mun
kában volt a falka a füzesben s a keményen szorongatott róka, noha elég so
káig ravaszkodott a sűrű és terjedelmes rejtben, kénytelen volt végre is a 
szabadba törni s más rejt felé vitorlázni. A róka egyenesen az innen távol 
fekvő, de mint látszott általa jól ismert Tisza-Szent-mártoni sűrű cserjés 
erdőnek véve irányát, az alig pár másodpercet késő s teljes számban együtt 
lévő s full-cry^-ban hajtó falka által veszett paceben^ követve. Pompás 
élvezet volt, a füzest környező ruganyos, sík gyepen a villámgyorsan hala
dó falkát követni. A róka a már közel lévő erdő egy kiágazó sorozatát i- 
gyekezvén elérni, odahagyta az ót a falka előtt időnként mégis fedő aká
cos árkot, s az árok s erdő közti tarlóra fordulván, minden erejével ipar
kodott ezen csak pár száz lépésnyi szélességű tért átmetszeni; erre azonban 
már kifogyott szusszá, s hogy agarász kifejezéssel éljek zsinórban fölka
pa tott.^

18 19Ezen absolúte check nélküli s from end to end killingpaceben lo
vagolt run tartalma 23 perc volt; új bizonyságul szolgálván ama, rókává-

0



-  9 -

dászok által jól ismert, régi valóságnak, hogy rókánál minden egy jó start
tól függ. Rossz start s run közben néhány késedelmes check még sohasem vég
ződött róka killel."

Ezeken a lovas vadászatokon a férfiak mellett részt vettek - és nem
20is csekély számban - a hölgyek is. Kiváló lovasok voltak, és szenvedél

lyel űzték a vadat: br. Senyei Pálné, Senyei Ilona baronesse, ifj. gr. Ló- 
nyai Menyhértné, gr. Forgách Lászlóné, gr. Forgách Kálmánné. Kiemelkedően
ügyesnek írja le Keszer Miklós kassai birtokos, vadászvendég, Forgách Mar-

21git grófnőt: "A lapuló nyúl a grófnő által megláttatott és helyéből a 
vágtató grófnő által felriasztva egy perc alatt a kitűnő kopók martaléka 
lett.

Szép szemek vészthozóbbak alig voltak “
22Az 1880-as évektől már agarászversenyeket is tartanak Mándokon.

Gróf Forgách László két falka felett rendelkezik. Egy gyors és egy lassúbb 
kutyacsoport teszi lehetővé a szinte minden nap űzött vadászatot. A ku
tyák és lovak mellett működő Rick János istállómester és Kázmér Laci lo
vászfiú jó szakembereknek bizonyulnak.

Hagyománnyá válik a Hubertus-napi ünnepi vadászat, melyen húsz vagy 
több lovas kockáztatja testének és ruhájának épségét, mert sebes vágta 
közben időnként előfordul, hogy a lovas megválik lovától. Az ilyen ese
tekben általában a Zsurki nagy vizesárok játszik főszerepet, mely gondos
kodik néhány zöld kabát megfürösítéséról. Máskor könnyebb sérülés történik, 
mint Botka Béla úr balesete 1881 decemberében. Nevezett fiatalember a va
dászat után kénytelen tíz napig az ágyat nyomni. Ilyenkor ugyancsak saj
nálkozhatott a póruljárt ifiúr, mert nem vehetett részt azokon a táncmulat
ságokon, ahol a fiatalok /gr. Sztáray Márta, br. Senyei Mária, Czóbel Min- 
ka, gr. Vay Tibor, br. Wesselényi Béla, br. Senyei István és mások/ a napi 
kimerítő lovaglás után sem voltak fáradtak reggelig ropni a táncot.

Lehangolóan szomorú esemény is előfordult a vadászok életében. Gr. 
Sztáray Béla, aki ezekről a mulatságokról Chief Báron álnév alatt a Va
dász- és Versenylapba küldte tudósításait, Mándokon falkavadászat közben

23halt meg.
A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet az 1880-as években
A Szabolcs-vajai agarász-egylet székhelye már az 1870-es évek végén átke
rült Nyíregyházára. Évente egy versenyt rendeztek, általában november
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elején. A verseny előtt egy-két héttel megjelent a hirdetés a Nyírvidékben: 
"A szabolcs-vajai agarász-egylet folyó évi november hó 13-án és a kö

vetkező napokon fogja Nyíregyházán a minden évben szokásos kölyök és elegy- 
agárversenyét megtartani. Ezt megelőzően, azaz 12-én este 9 órakor egyleti 
gyűlés lesz a nagyvendéglő nagytermében, gyűlés után pedig táncz."^

Nyíregyháza közelében elterülő ún. nagykállói tarló nagyon alkalmas 
terepnek bizonyul a versenyek megtartására, /nem kevésbé fontos szempont, 
hogy a társulat ezt a vadászterületet bérelte/, mert szinte állandó szín
helyül szolgál az elkövetkező évtizedekben. Kedvező idő esetén a nagyszámú

25néző részvételével folynak az összevetések. Nemcsak az értékes díj moti
válja a versenyen indulókat, hanem az annak járó erkölcsi megbecsülés is, 
akinek sikerült derbygyőztes kutyát nevelni. A két-három napos verseny min
den estéjén az agarásztársaság az Európában találkozik, mely nyíregyházi

26szállodának ekkor Áldási Mihály a bérlője. A reggel hat óráig tartó tánc 
és kedélyes mulatság hangulatáról a híres prímás, Benczi Gyula és zenekara 
gondoskodott. A bálokon, mint ahogy a korabeli tudósító írja: kiválóan 
fényes, válogatott közöflség jelenik meg. A következő hölgyek e mulatságok 
reprezentánsai: Gencsy Albertné, Gencsy Béláné, Gencsy Sámuelné, özv. br. 
Horváth Gedeonné, Jármy Andrásné, Jármy Ödönné, Kállay Andrásné és mások.

Ezeket a versenyeket természetesen a jómódú úriközönség részére ren
dezték, a felmerülő költségeket csak a tehetős emberek voltak képesek fi
zetni. Az agarat indító urak mind listavezetők a legtöbb adót fizetők név
sorában. Ezért érthető a nagyértékű tiszteletdíj is. Az első agárnak járó

27tiszteletdíj az ezüst billikum értéke nemritkán meghaladta a 100 forintot,
s e mellé járult még a győztesnek járó 200-300 forint pénzdíj is.

A futtatók még idős korukban is jól megülték a lovat. Képesek voltak
hatvan-hetven-, sőt nyolcvanéves korukban is egész nap lovon követni a
kutyákat. Szenvedélyes agarász volt ebben az időben Retsky András, aki mint

28versenybíró is rendszeresen közreműködött. A magyar agárról alkotott vé
leményét /melyben kifejti, hogy az angol agarat mennyiben múlja felül/

29az ország nyilvánossága elé tárja a Vadász- és Versenylap hasábjain. 
"András-naptól kezdve egy angol agár sem fog meg magában még véletlenül 
is egy nyulat! Magyar ember csakis a tiszta magyar agártól vár biztos 
nyúlfogást mindenféle talajon és időben." Retsky Andrásról jegyezték fel, 
amikor 73 éves korában, 1886. január 21-én elhunyt, hogy egy alkalommal
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17 órát lovagolt az agarászat színhelyére, s ki sem pihenve magát, rögtön 
résztvett a nyúlhajszában.

Az egylet vezetését a közigazgatásban jelentős pozíciót betöltő embe
rek képviselték. Az 1880-as évek elnökei: id. Vay István, aki Nyírbátorban 
járási főszolgabíró volt, majd Zoltán János vármegyei alispán, akit az el
nöki székben Miklós László alispán váltott fel, mint ahogy hivatalában is.^ 
Zoltán János elnöklete mellett kezdődnek a kilencvenes évek a társulat szá
mára, mely az egylet utolsó jelentős időszakának is nevezhető.^
A társulat 1895 és 1913 között

321895. október 8-án közgyűlést tartottak Nyíregyházán az egyleti tagok.
Jelen voltak 17-en, köztük a három Gencsy testvér - Albert, Béla és Samu -, 
Kállay András és Rudolf, Liptay Béla, Nozdroviczky György, Vay István és 
mások.

Molnár Gyula korelnök indítványára a közgyűlés Gencsy Albertet lelkes 
éljenzés közben a társulat elnökévé egyhangúlag megválasztja. Gencsy Albert 
ízig-vérig vadászember. Lelkes agarász, aki még 80 éves korában is megüli a 
lovat, de fegyverrel is kiváló eredményeket ér el. Néhány évvel elnökké vá
lasztása előtt az alábbi hír jelent meg róla a megyei társasági lapban.^
"A közelebbi napokban megyénk egyik köztiszteletben részesülő nagybirtokosa, 
Gencsy Albert úr a felvidéken, Zubnón vadászván, midőn a hajtásban felvert 
vadkan a mellé beosztott vadászt megrohanta s már szétmarcangolta volna: 
egy jól czélzott lövéssel a bőszült vadállatot nyomban leterítette s a ha
lálra ijedt vadász életét szerencsésen megmentette, ki csekély sérelemmel 
szabadult meg ezúttal az agyarassal vívott szörnyű küzdelemből."

Gencsy Albert vezetésével jelentős rangra emelkedik az agarásztársu- 
lat, versenyei népünnepélyszámba mennek. Ennek ellenére az 1898-as év még
sem tartozik a sikeres évek közé. Először az országos gyász miatt /szeptem
berben meggyilkolják Erzsébet királynét/ kénytelenek a hagyományos bált le
mondani,*^ majd pedig a verseny is elmarad, mert a nagy köd miatt lehetet
lenné vált a november 12-re kitűzött összejövetel."^ Pedig az egy évvel 
azelőtti rendezvényen pompás időben 23 agár versenyzett az első díjért, 
mely 100 forint értékű emléktárgy és 400 forint volt.^

Aztán az 1900-as évektől megkezdődik a nagy versenyek sorozata 1902- 
ben már 70 lovas vesz részt az agarászaton. Köztük nőket is találunk. Gr.
Vay Ádámné és Beöthy Pálné úrnők bírják az iramot a férfi lovasokkal. Míg
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a vadászok az őszi tarlót szelik, várják a kiugró nyulat, addig a társaság 
másik része a dombtetőn mulat. "Sete czigány bandája, Tokaj aranynedűje,
Eger vérpiros bora, Szabolcs homoki vinkója mellett, a dajka mesékben re
gélt tündérországot sem képzelhetjük különbnek" írja a rendezvényről a 
korabeli laptudósító. Este pedig a szokásos bálon Benczy Gyula bandája 
mellett folytatták a megkezdett mulatságot.

A társulat minden verseny előtt közgyűlést tart, de nem minden hiva
talos összejövetel olyan jelentős, mint az 1905. évi május hó 9. napján tar
tott. ̂  Mert ekkor született meg az új alap- és versenyszabály. A 18 §-ból 
álló Alapszabály fontosabb részei:
- az egylet célja a testedző agarászatoknak társaságban való gyakorlása és 
a sport e nemének felvirágoztatása díjagarászatok rendezése által;
- az egylet tagja lehet minden fedj-etlen jellemű ember;
- nem tagok egy agár után 30 korona nevezési díjat fizetnek;
- egy első díj 200 koronánál kisebb nem lehet.

A Versenyszabály a következő fontosabb normákat rögzíti:
Minden díjagarászatot megelőző estén közgyűlés tartandó, mely közgyűlés, az 
alapszabályban meghatározott módozatokon és teendőkön kívül, egy díjagarászat 
egész tartamára intézkedik a következőkben:
1. Megválasztja a gyepvezért közkiáltással, esetleg szavazattöbbséggel:

a. aki az általános rendre ügyel;
b. a lovasokat tetszése és belátása szerint vezeti a nyúlkereskedésnél;
c. ha nem lovagol, magát felkérés folytán helyettesíti;
d. a gyepvezér vagy helyettese rendeleteinek mindenki feltétlen engedel

meskedni köteles;
e. a gyepvezér egyenes felszólításra bárkit büntethet 10 koronától 30 

koronáig;
f. a büntetéspénzek lefizetését részvényes vagy nem egyleti tag lovagias 

kötelességének ismerje;
A Versenyszabály 3. §-ában foglalt szabályozások azért nyernek kiemel

kedő fontosságot, mert a verseny végső kimenetelét végső soron ezek döntik 
el:
1. Érés vagy vágás alatt értendő, mikor az agár az előtte szaladó nyulat 

megközelíti annyira, hogy azt futásának irányából balra, vagy jobbra 
kitéríti;
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2. zsinórban elhúzás alatt értendő, ha a hátrább szaladó agár az előtte 
szaladó mellett elhajt;

3. díjagarászatoknál az érés, vágás, zsinórban elhúzás, nyúlfogás point-ok 
szerint számítandó;

4. első érés, vagy vágás 2 point, minden későbbi érés vagy vágás 1-1 point, 
zsinórhúzás és érés, vagy vágás 2 point, a nyúlfogás 1 point-nak számí
tandó.
A versenyeken kölyökagárnak az a kutya minősült, mely a huszonkét hó

napos kort még nem töltötte be.
A fentebbi dokumentumokban foglaltak figyelembevételével csaknem egy 

évtizeden keresztül folynak zavartalanul és sikeresen a szabolcsi agárver
senyek. Ezek sorából kettőt emelek ki, mert az ünnepi alkalmak közül is a
legünnepibbek voltak. Az egyik az 1910. november 13-án megrendezett Jubi-

38 3 9leumi agarászt, a másik pedig az Aranyagár verseny 1911. november
25-27-én.

Az egyesület 1910-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját /kissé 
megfeledkezve az 1848 előtti jogelődökről/, mely fokozottan ünnepélyes kül
sőségek között zajlott. Bemutatták a földművelési miniszter által felaján
lott tiszteletdíjat, egy arabs kancát. Megjelent br. Podmaniczky Géza az 
Országos Agarász Szövetség elnöke is. Négy napon át tartott az agarászás, 
és ugyanannyi estén a vidám mulatozás.

A versenyen 34 agár közül Orosz Miklós Finnyás nevű agara győzött, 
ezzel gazdájának juttatta az 1000 korona pénzdíjat és gróf Serényi Béla 
gyönyörű ajándéklovát.

Egy év múlva, 1911 novemberében Lipthay Béla /aki 30 éven át bírásko
dott a versenyeken/ bejelentette visszavonulási szándékát, egyúttal felaján
lott első díjként egy arany agarat. Mivel Lipthay Béla úr az országos agár- 
derbyken is közreműködött mint versenybíró, br. Podmaniczky Gézától egy 
arany ostort kapott ajándékba.

A 24 induló díjnyertes agár közül Gencsy Albert és Ferenc Cigánypurdé 
nevű agara bizonyult a legjobbnak, és hozta gazdáinak a márvány talpaza
ton álló arany agarat, mely kiváló ötvösművészek remekbe készült alkotása 
volt.

A nagy ünnepi sorozatban aligha akadt, aki arra gondolt, hogy az 
ünneplések sorozatát megzavarhatja valami. Pedig az események felgyorsul
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tak, és egyben tragikus fordulatot vettek. 1914-ben már nem tudják megtar
tani a szokásos novemberi versenyt, mert június 28-án Szarajevóban eldör
dülnek a halálthozó lövések.

Végezetül, hogy még egyszer visszatérjen az igazi agarászatok hangula
ta, álljon itt egy rövid részlet abból a hosszabb tréfás felköszöntóból, 
mely rigmust Pálinkás János veterán agarász tiszteletére mondtak el egy 
összejövetelen.̂

"...S ha majd lóról végképp a halál leszállít 
S elfújja feletted a végső hallálit 
Legyen hozzád kegyes a seregek ura 
S nyisson utat a túlvilági Kocsérra,
Hol nyílik előtted végtelen vadásztér 
S nem lesz agarad hurokvetó peczér 
Itt reád a Bojnyik, Szócskó és Huszárnak 
Újra megifjodott alakjai várnak
S bárányfelhő buczkák és manna tarlókbul 
Kél a positiós, jól trainírozott nyúl 
Melynek útját el nem fogja bokor csicska,
Le nem veret Szunyogh, Recsky, Elek Miska



A Szabolcsi Agarász Egylet elnökei

Név 

Erdődy László 

Id. Elek Mihály 

Dézsy Imre 

Gencsy Ferenc 

Gr. Vay Ádám 

Id. Vay István 

Zoltán János 

Miklós László 

Gencsy Albert

15

Elnök volt 

1842 - 1848 

1856 - 1863

1863 - 1864

1864 - 1866 

1866 - 1873 

1873 - 1883 

1883 - 1894

1894 - 1895

1895 - 1913



A Szabolcsvármegyei Agarász Egylet 
versenyein győztes agarak

16

Év Agár neve Tulajdonos Díj

1842. Jordán Nadányi Sándor 400 forint

1864. Lepke Gencsy Ferenc Ezüst billikom

1866. január Csillár Vay Péter Kirner József 
gyártotta 
elefántcsont 
nyelű revolver

1870. Contesse br. Podmaniczky 
Géza

7

1873. Strici Jármy Imre Kirner-féle
Lancaster

1877. Kisasszony Gencsy Zoltán 7

1881. Halász Géza Eziist billikom

1892. Kisasszony Gencsy Bertalan Ezüst billikom

1896. Swip 7 Ezüst billikom

1897. Szellő Halász Géza 400 frt. és 100 
forint értékű 
emléktárgy

1898. Trilby Gencsy Albert ?

1899. Trilby Gencsy Albert 7

1902. Contesse Gencsy Albert 800 korona és 
tiszteletdíj

1903. Csóré Túrán szky 
Tihamér

400 korona és 
ezüst tálca 
négyes fogatot 
ábrázoló 
domborművel

1904. Csóré Turánszky
Tihamér
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1905. Rézi Pilissy Nándor 7

1907. Suvix Turánszky
Tihamér

800 korona és 
200 korona 
tiszteletdíj

i 90S. Suvix Turánszky
Tihamér

7

1909. Éjfél Gencsy Albert 7

1910. Finnyás Orosz Miklós A földmívelési 
miniszter 
díj lova és 1000 
korona

1911. november Purdé Gencsy Albert 
és Ferenc

7

1911. december Purdé Gencsy Albert 
és Ferenc

Aranyból 
készült agár.

1913. Gomb Gencsy Károly 7
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Néhány fontos agarászati szakkifejezés41

agarászat falkavadászat agarakkal;
clieck - akadály
curée - lásd kapzsiraeresztés;
érés vagy vágás - agarászversenyeken, díjagarászatokon használatos műszavak 

arra az esetre, amikor a kutya nem tudja utolérni az előtte 
szaladó nyulat, de annyira megközelíti, hogy azt futásának 
irányából jobbra vagy balra kitéríti; 

falka - 10-50 agár vagy kopó, falkavadászatra betanított csapata; 
falkam ester vagy falkanagy falkavadászatoknál a falka tulajdonosa vagy 

annak vezetője;
falkavadászat - az a vadászati forma, melynél a falka által hajtott vadat lóháton 

addig üldözik, míg a kutyák meg nem állítják, vagy le 
nem fogják;

full-cry - lelkes kiáltozás a vad megpillantásakor; 
gyepmester - díjagarászat vezetője;
liallali - falkavadászaton a vad elejtését és a vadászat végét jelző kürtszó; 
liarrier-falka - nyúlvadászatra használt kutyák csapata; 
huntsm an - a falkát dresszírozó vadász; 
indítóeb - a vadat felverő jobb kutya;
K apzsiraeresztés az elejtett vad értékesebb részeit /pl. rókának a farkát/ 

levágják s diadaljelvényűl elviszik, a többit zsákmányul 
dobják a kutyáknak;

kill - kegyelemdöfés 
killingpace - gyilkos iram;
kupászat - falkavadászat kopókkal /ismert a fegyverrel történő változata is/; 
m aster - lásd falkamester 
meet - összejövetel 
pace - tempó
parforce vadászat - lásd falkavadászat;
run - hajtás a falkavadászaton;
scent - a vad szaga, melyet az indítóebek vesznek fel;
>vliip - ostoros vadász;
zsinórban elhúzás /díjagaiászati műszó/ a hátrább szaladó agár az előtte 

szaladót megelőzi;
zsinórban felkapás amikor a kutya a kifáradt vadat futás közben utolérve, 

azonnal elfogja.
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Adatok a Velencei-tó vízivadászatának múltjáról 
Dr. Sterbetz István

A Velencei-tó egykori vízivadgazdagsága fogalom volt, a régi írásokban 
ma már hihetetlennek tűnő terítékadatokat olvasunk. A Vadász Lap írja 
pl. hogy 1901. március végén két nap alatt húsz puskás 1086 db minden
féle vízimadarat ejtett (Anonymus, 1901). Két évvel későbbi hírforrás 
szerint hét napos vadászat során, napi 1300-as átlaggal, 9191 vízimadár 
esett itt, a vadászok számát azonban nem említi (Anonymus, 1903). Majd 
Széchenyi Zsigmond a szemtanú hitelességével írja le visszaemlékezései
ben e nemzetközi hírű vadászatok lefolyását, de a résztvevők neveinek 
említésével szűkmarkúan bánik. Utal a reprodukcióból közismert Glatz 
Oszkár festményre is, amelyen szerinte "a vadászcimborák jól felismer
hetők" (Széchenyi, 1965). E fényképről később a Madártani Intézet munka
társainak Chernel István alakját sikerült meghatározniuk.

A vadászattörténeti nevezetességű terítékadatokhoz egy Münchenben, 
Brüsszelben és Pardubitzében alkotó vadász és lófestő, Adam Emil (1843- 
1924) révén jutottunk muzeális értékű névsorhoz. Adam az idézett forrás
munka szerint (Müller-Siegner, 1920) Magyarországon is festett lowas- 
meg vadászjeleneteket, vadásztársaságok portréit. Az Országos Magyar Kép
zőművészeti Társulat 1882 őszi tárlatán mutatták be az Agárdi Vadásztár
saságról készült ceruzarajz portréinak három tábláját (Anonymus, 1882).
Az alakok sorszámozottak, s a táblák ennek megfelelően a neveket is fel
tüntetik. A névsor szó szerint idézve:

"2. Zichy Béla Gróf, 3. Inkey Pista Úr, 4. Esterházy Andor Gróf,
5. Bernrieder József Úr, 28. Dőry Jenő Úr, 29. Ivánka László Úr, 1. Ná- 
dasdy Ferenc Gróf, 6. Kinsky Nusi Gróf, 7. Zichy János Gróf, 8. Zichy 
Lívia Grófnő, 9. Cziráky Béla Gróf, 10. Zichy Antal Gróf, 14. Cziráky 
Alice Grófnő, 30. Whipperin Ewans Úr, 15. Trautenberg Frigyes Báró,
16. Zaischek Aezredes, 17. Ifj. Esterházy Lajos Gróf, 18. Jankovics 
Gyula Úr, 19. Keigl Pista Úr, 20. Cziráky János Gróf, 21. Stankowansky 
Úr, 22. Jankovics Elemér Úr, 23. Inkey Főhadnagy Úr, 24. Cziráky Mari
etta Grófnő, 25. Esterházy Béla Gróf, 26. Kund Jenő Úr, 27. Kinsky Zden- 
kó Gróf.



A rajzokat közlő katalógus a budapesti Szépművészeti Múzeum könyvtá
rában megtalálható.
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A természetvédelem eszméje a Magyarországi Kárpátegyesület évkönyveiben*
Dr. Oroszi Sándor

A Magyarországi Kárpátegyesület 1873-ban alakult meg Késmárk székhellyel.
Az Egyesület alapszabály szerinti célja a Tátra, később Magyarország összes 
turisztikai nevezetességének felkutatása, megismertetése, ennek révén pedig 
a honi turisztika fejlesztése. Előbb csak a szepességi központi társaság mű
ködött, majd az 1880-as években az ország számos részén, Liptótól Fiúméig 
vidéki osztályok alakultak. Ezek egy része 1891-92-ben Budapest székhellyel 
létrehozta a Magyar Turista Egyesületet, így a Magyarországi Kárpátegyesü
let /MKE/ tevékenysége ismét az északi és északkeleti hegyvidékre korláto
zódott. Az MKE az államfordulat után, Csehszlovákia megalakulását követően 
is átalakulva - működött, csak a szlovák állam tiltotta be.

Az Egyesület évkönyvei 1874-től 1917-ig jelentek meg magyar és német 
nyelven. Az írásokat előbb egy kötetben hozták mindkét nyelven, 1884-től 
viszont külön jelent meg a magyar és külön - az egyébként azonos tartalmú 
német - szöveg. Az első évfolyamot Kassán, majd 1875-1883-ig Késmárkon, 
végül pedig egészen 1917-ig Iglón nyomtatták s adták ki. A mintegy 10-12 
ívnyi terjedelmű évkönyvek példányszáma 3900-tól /1914/ 6200-ig /I893/ vál
tozott. Ebből általában 1600 volt a német, a többi magyar nyelvű. A német 
évkönyvSet nemcsak a szepesi és sziléziai német anyanyelvű tagok kérték, 
hanem mintegy 100 társegyesülettel, intézménnyel voltak cserekapcsolatban. 
Ezek révén az MKE közleményei a világ számos országába eljutottak, s talán 
ma is ott lapulnak a könyvtárak polcain.

Az évkönyvet szerkesztő bizottság állította össze. A tartalmáért, il
letve a szerkesztés cs a nyomdai munkálatok lebonyolításáért a szerkesztő 
bizottság elnöke, illetve a /fő/szerkesztők voltak a felelősek. A megjelent, 
összesen 43 évfolyam szerkesztésében legtovább LÖVY Mór működött közre, aki 
több mint egy tucat évfolyamot szerkesztett.

Az évkönyv céljait az 1899. évi közgyűlésen így fogalmazták meg: "Év
könyvünk, mely egyrészt kapcsot képez a központ és az osztályok között, más
részt egyesületünknek a hasonló czélú bel- és külföldi egyesületekkel és 
tudományos intézetekkel és társulatokkal való összeköttetést biztosítja, hű

*Elhangzott a MTESZ "A Magyar műszaki-, természet- és orvostudományok
kommunikációs formái" ankétjén 1993. november 23-án.
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kifejezője és tükrözője úgy a központ, mint az egyes osztályok tevékenységé
nek. Érdekes czikkei és az egyesület működésének fontosabb mozzanatait fel
ölelő közleményei alkalmasak arra, hogy ébren tartsák az egyesület czéljai 
iránti érdeklődést, ápolják és fokozzák a központ és az osztályok, valamint 
az egyesületi tagok között az összetartás érzetét."*

Az MKE évkönyveiből mi most a természetvédelemmel kapcsolatos tanulmá
nyokat, továbbá az egyesületi közgyűlések, választmányi ülések, netalán fel
hívások természetvédelmi vonatkozásait tekintjük át.
Az állatvilág védelme
A tátrai zergék és mormoták védelmére már az MKE megalakulása előtt is tet
tek intézkedéseket. 1866-ban törvényhatósági rendelettel igyekeztek megaka
dályozni a téli álmot alvó mormoták kiásását, illetve a zergék kiterjedt va
dászatát. A Magyarországi Kárpátegyesület megalakulásának évében, 1873-ban 
C5ERÉPY Nándor szerkesztésében felhívást bocsátottak ki. Az Egyesület ebben 
a felhívásban nemcsak a Magas-Tátrára jellemző állatokról szóló tudósításo
kat kért, hanem ráirányította a figyelmet a védelmükre is. Különösen a mint
egy 400-500 /a galíciaival együtt 650/ darabra becsült tátrai zergeállományt

9óvták, hiszen - miként CSEREPY 1874-ben írta a MKE "ezen érdekes és ritka 
állatok megvédését szinte feladatának ismeri, ennek alapján bizton remél
hető, hogy ezen állatok további tenyésztése és szaporodása a természetbú
várok s maga ezen nevezetes hegység szépségeinek érdekében is biztosítva 
van. /CSEREPY elképzelése szerint az egész Magas-Tátrában a vadászati jogot 
egy "úri társaságnak" kellene kibérelnie, akik évente tartanának zergehaj- 
tást, nagyobb vadászatot, egyébként pedig óvnák az állományt mind a vador
zóktól, mind a felelőtlen vadásztársaktól. A tátrai zergék védelme azonban 
nem a CSEREPY által elképzelteknek megfelelően alakult.

A tervezett "úri" vadásztársulat ugyanis nem jött létre. Mégis a va
dászterületek tulajdonosai, illetve a bérlői később szigorú védelmi intéz
kedéseket foganatosítottak. A Magas-Tátra nyugati részén az erdőtulajdo
nos kincstár és a Szent-Iványi család, a déli részen a Máriássy család, 
illetve Blásy Eae bérlő, keleten a Salamon család, míg északon a Z a k o 

panéi uradalom fokozott vadászati kíméletet mondott ki a zergékre. Az 
1872. évi vadászati törvényben engedélyezett vadászati idényben, július 
elsejétől november 15-ig terjedően is csak elvétve vadásztak, annál na
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gyobb gondjuk volt az orvvadászat visszaszorítására. BLÁSY Ede javaslatára 
a vadászbérlők, illetve a Magyarországi Kárpátegyesület a legügyesebb vad
orzókat fogadta fel vadőröknek. így ezek "szem elé kerültek" és - állásu
kat féltve - felhagytak a vadorzással, míg másokat - a vadászirigység okán 
is - szintén igyekeztek a zergevadászattól távol tartani.^ "Régente pászto
rokból s bojtáraikból zergehajtók lettek, azután zergevadászok illetve 
vadorzók -, végre /hegyi/ vezetők" - fogalmazták meg 1895-ben a környék la-

4kosságának társadalmi felemelkedési lehetőségét. Tudnunk kell ugyanis, hogy 
az 1870-es évek elején kiterjedt vadorzása mögött az időszak súlyos gazda
sági válsága, a tátraalji gazdák sorozatos tönkremenetele volt. így tényleg 
sokan adták magukat vadorzásra, majd pedig örömmel álltak a Magyarországi 
Kárpátegyesület szolgálatába előbb mint vadőrök, majd a turisztika fejlő
désével - mint hegyi vezetők.

A védelem hatására a tátrai zergeállomány szépen gyarapodott. Ezt se
gítette elő az 1883. évi vadászati törvény is, amely a zergegida elejtését 
"minden időben" tilalmazta. A múlt század végén a tátrai zergeállományt 
1000-2000 darabra becsülték,^ tehát jó két évtized alatt komoly növekedés 
következett be.

A mormota védelmében a Magyarországi Kárpátegyesület szerényebb ered
ményt ért el. A mormota ugyanis nem képviselt komoly vadászati értéket, így 
megóvása sem a vadászterület tulajdonosának, sem a vadőröknek nem érte meg 
az esetleges fáradságot. /Az 1883. évi vadászati törvény nem is ejt szót a 
mormotáról./ Legfeljebb néhány megszállott állattani szakember közölt róla 
leírást, életmódjáról cikket az egyesületi évkönyvben,^ de általános volt 
az 1900-ban megfogalmazott vélemény, hogy "a mormota már meglehetősen rit- 
ka."7

A madarak közül a siket- és nyírfajdot illetően szintén a fogyás volt 
a leginkább szembetűnő. Ezt elősegítették a kiterjedt erdőirtások, a kassa- 
-oderbergi vasútvonal 1872. évi megnyitását követő erdőkitermelések. Ugyan
ekkor, az 1870-es évek elején /ismét/ megjelent a vaddisznó is a Magas-Tátra □vidékén, amely a földön fészkelő madarakat, így a fajdokat komolyan káro
sította. Az 1883. évi vadászati törvény a fajdjércék elejtését tiltotta, de
a tátrai fajdokról tudósító P0DHRADSZKY András jobban bízott az "értelmesebb

9vadászok" önkorlátozásában, mint a törvény szigorában.
Más madarak közül GREISIGER Mihály az erdei szalonka tavaszi vadászatát
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rosszallotta. ö is osztotta azoknak a vadászoknak a véleményét, akik szerint 
az állatokat, így a madarakat sem szabadna párzási időben vadászni. S döb
benten írta, hogy az 1883. évi vadászati törvény "törvényre emelte a régi 
rossz szokást", azaz a tavaszi vadászat lehetőségét. /Az erdei szalonkát 
napjainkban is tavasszal vadásszák./

A halászati kártevőnek tartott vízirigót és jégmadarat szintén kímélet
re érdemesnek tartotta, mert - miként a jégmadárral kapcsolatban írta - "go
noszságot követnénk el, ha ezen csekély kár miatt /ti. az apró keszegek fo
gyasztása okán/ tökéletesen kiirtanók."

GREISIGER bírálta a vadászati törvényt azért is, mert a galambok, ger
lék számára nem biztosított kíméletet. "Sajátságos - írta -, hogy vadászati 
törvényünk ezen ártatlan, vidékünk díszét emelő, a nép által megkedvelt és 
a szerelem jelképének tartott galambokat oltalmába nem veszi; a vadász sza
badságában áll nyáron át is reá lövöldözni. Gondoljuk csak meg, ha az öre
geket lelövik, mily nyomorultul vesznek el a galambfiak a fészekben!"^

A Magyarországi Kárpátegyesület és a szepesbélai vadásztársulat meg
bízásából GREISIGER Mihály 1882-ben Barlangliget környékén szirti fogoly 
honosításával próbálkozott. A szirti fogoly megtelepítése azonban nem si- 
került.11

Az említett madártelepítési próbálkozáson kívül szólnunk kell a Ma- 
gas-Tátrában végzett egyéb vadtelepítésekról is. A magyar vadászati iro
dalomban ugyanis a Magas-Tátrát - a zergéken kívül - éppen a honosítások
kal összefüggésben emlegették a leggyakrabban.

A Tátra déli - Felsöhági - és keleti - Javorina - oldalán HOHENLOHE 
herceg az 1890-es években nagyarányú vad/vissza-/telepítésekbe kezdett. Az 
őshonos óz és szarvas, továbbá a zerge és az európai bölényen kívül külön
féle vadkecskéket, vadjuhokat és szarvasféléket hozott a birtokára. Ezek
egy része elszaporodott, rájuk vadászatot tartottak. /Például 1906-ban

12Javorina környékén bölényvadászat volt./ Nagyobb részben azonban a tele
pítési próbálkozások - az őshonos őz, szarvas és zerge kivételével - siker
telenek maradtak. Hiányzott ugyanis a telepítéseknél nélkülözhetetlen 
szakismeret.

A herceg és a turisták, így az azok érdekeit képviselő Magyarországi 
Kárpátegyesület viszonya nem volt teljesen felhőtlen. A herceg igyekezett



30

ugyanis minél nagyobb területet - éppen a telepített vad nyugalma érdekében - 
a turisták elől elzárni, ugyanakkor az FKE közbenjárását is kérte a vadállo
mány megóvásáért. így az Egyesület 1900-ban megkereste Szepes vármegye al
ispánját, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel védje meg a herceg messze- 
földről, nagy költséggel hozatott állatait.*"* H0HENL0HE herceg aztán idő
ről időre hajlott a turisták kérésére: megnyitott egy-egy utat /itt első
sorban a Bélai-havasokról van szó/ a turisták előtt.

A Magyarországi Kárpátegyesület a halfajok védelmében is többször ki
fejtette az álláspontját. Az egyesület tagja, PELECH E. János 1879-ben kü
lönösen a pisztráng védelme érdekében emelte fel a szavát. "A folyók szabá
lyozása írta -, tavak lecsapolása, a gyárakból a vízbe folyó mérges anyagok 
napról napra pusztítják a nemes halat. Ha mihamarább erélyes intézkedések 
nem fognak történni a pisztráng védelmére, ha országos törvény nem veszi ol
talma alá, mely a fogás módját s idejét szabályozza, ha végre a tenyésztése
mesterségesen is elő nem segítettik: Kétségkívül be fog következni azon idő,

14midőn e becses hal csak a természeti gyűjtemény tárakban lesz feltalálható."
Két évvel később ROWLAND Vilmos halászati egyesületek alakítását java

solta. Ezék tevékenységei között a pisztrángtenyésztést, tehát a mesterséges 
halszaporítást a legfontosabb feladatnak tartotta.*'* Valóban, 1883-ban a Kés
márk székhellyel megalakult Poprád-völgyi Halászati Egyesület egyik első 
dolga pisztrángtelep létesítése volt.*^ Ugyancsak igyekeztek a halászatot, 
különösen az ívási időben történő halászatot, horgászatot korlátozni.

A halászat megfelelő országos szabályozását az MKE ijgnételten kérte,
majd a készülő törvényt /az 188. évi XIX.tc.-et/ pedig PELECH E. János véle-

1Rményezte; akit a miniszter ezért dicséretben részesített.
A növények védelme
A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyvei szerint az egyesületben legelő
ször ROWLAND Vilmos vetette fel a tátrai erdők, ezen belül is egyes pusz
tuló fafajok védelmét, ö már 1876-ban felemelte szavát a cirbolyafenyő 
kímélése, lehetőség szerint szaporítása érdekében. A cirbolyafenyő - miként 
írta - "nagyobb kíméletet érdemel, mint amennyiben eddig részesült", mert 
ha "az embereknek önzése által előidézett visszaélés /ti. a nagyarányú 
fakitermelés, illetve a cirbolyafenyő-csemeték eltulajdonítása/ jövőben a
legszigorúbban /sic!/ meg nem fenyíttetik, akkor á Kárpátokból a díszes

19havasi /cirbolya-/ fenyő alkalmasint nemsokára egészen el fog tűnni."
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Ennek meggátlására - összefüggésben a Tátrafüred közelében lévő erdők megvé
désével az MKE 1879-ben kérte Szepes vármegye törvényhatóságának hathatós 
intézkedését.^

Az 1879. évi erdőtörvény alapján a havasi- és törpefenyövel borított 
hegyoldalak a véderdők kategóriájába kerültek, így azokat fenntartandókká 
nyilvánították. Ugyancsak igyekeztek a fürdőtelepek körüli erdők fokozott 
védelmét is elérni, de ebben a mind Kárpátegyesület, mind a kezdeményezést

21támogató Országos- Erdészeti Egyesület csak részsikereket könyvelhetett el.
Ugyancsak részsikert hozott a Poprád - Tátrafüred közötti út befásítására
tett indítvány is, amelynek szükségessége legelőször szintén a Magyarországi

22Kárpátegyesület közgyűlésén hangzott el.
A cirbolyafenyő mesterséges elszaporítása érdekében MÁRIÁSSY Ferenc 

birtokos előbb a Menguszfalvi-völgyben, majd a szomszédos vidékeken fenyő
magot vetett. Ugyanakkor az MKE-nek ezer csomag cirbolyafenyőmagot adott át 
azért, hogy a turisták azt a cirbolyafenyő tenyészövében szétszórják, s 
ezzel is elősegítsék a ritkuló fafaj fennmaradását. Az 1880. évi egyesületi 
évkönyvben aztán kérték a turistákat, "hogy alkalomadtán a jó ügy érdekében
ne sajnálják a kiszórás csekély fáradságát, annál is inkább mert a csomagok

23töltésénél és előállításánál gyöngéd női kezek fáradoztak."
A lágyszárú növényzet szempontjából legfontosabb kérdés a legeltetés által
veszélyeztetett havasi rétek, legelők megóvása volt. Bár a Magas-Tátrára
- ellentétben például az Alpokkal - sem a kiterjedt havasi legeltetés, sem

24a havasi kaszálók nem voltak jellemzőek, mégis a Magyarországi Kárpátegye
sület az értékes területek bérbe vételével igyekezett az állattenyésztés ká
ros hatását kiküszöbölni. Különösen jelentős volt a Felkai-tó felett lévő,
kiszáradt tengerszem helyén kialakult Virágoskert/-rét/, amelynek megóvására

25az 1876. évi közgyűlésen hangzott el javaslat. Valóban, az MKE bérbe vette
a területet, s csak augusztus végén engedte ott meg a legeltetést, de minden
évben vita volt a tulajdonossal. Tíz év múlva, 1886-ban aztán a bérlet meg-

26szűnt, s 1888-ban újra elkezdődött az alkudozás a legeltetés körül.
Hogy a tulajdonos községek nem szívesen egyeztek bele a különféle vé

delmi célú korlátozásokba, arra a Szepesbélához tartozó "Drechslerháuschen" 
nevű, botanikailag rendkívül értékes terület esete lehet a példa. Az egye
sület 1891. évi márciusi ülésén ROTH Márton javasolta, hogy az említett 
helyet vegyék bérbe. "Ezen indítvány tárgyalásánál írták a jegyzőkönyvbe -
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jól informált részről kinyilatkoztatott, hogy Béla város ezen rétséget,
illetve legelőt már a gazdákra való tekintetből sem adhatja bérbe, de a
Kárpátegyesület érdekében bizonyára a megfelelő intézkedéseket megtenni

27hajlandó lesz." A város aztán úgy határozott, hogy a területet csak ta-
28vasszal, a növények zömének virágzása előtt legelteti.

Mindehhez tudnunk kell, hogy az MKE nem az egyes, netalán ritka vi
rágok miatt igyekezett a legeltetést korlátozni, hanem elsősorban eszté
tikai szempontokból. Az volt a célja, hogy a havasi rétek virágzása ide
jén a turisták gyönyörködhessenek abban, tehát a virágzást jóval megelőző, 
tavaszi, illetve az augusztus végi legeltetés számára elfogadható volt. 
Akkor ugyanis még nem gondoltak arra, hogy a rétek vegetációjában ritka, 
esetleg a kipusztulás szélére kerülő növények is előfordulhatnak.

A havasi gyopár esetében viszont kimondottan a növény ritkasága,eset
leges elszaporítása volt a cél. A Kárpátegyesület ennek érdekében a Bélai- 
havasok birtokosaihoz már az 1870-es években felhívást intézett, s Szepes-
béla város, továbbá HOHENLOHE herceg valóban igyekezett a havasi gyopár

29termőhelyét megvédeni.
1883-ban egy közlemény látott az évkönyvben napvilágot, amely szerint 

a havasi gyopár- nemcsak mészkövön, hanem grániton is tenyészne."^ Ennek ha
tására több helyen /Késmárki-, Nagyszalóki- és Gerlachfalvi-csúcsok köze
lében/ megkísérelték ennek, a turisták jelképének tartott növénynek a meg
telepítését /a Magas-Tátra jelentős részét gránit alkotja/, de nem értek 
el sikert."** A havasi gyopár a meszes sziklák növénye maradt.

Kisebb eredményt értek el a havasi rózsa /Rhododendron/ betelepítésé
ben. Az Alpokból és Máramarosból hoztak növényeket, s 1881-ben SCHERFEL 
Aurél az MKE anyagi támogatásával ezeket több helyen elültette. 
SCHERFEL munkája csekély eredményt hozhatott, mert az MKE 1889 októberi 
választmányi ülésén újra tárgyalták az ügyet. Miután az egyesület erre a
célra további pénzt nem tudott biztosítani, gróf CSÁKY Gyula, Szepes vár-

32megyei főispán alapítványt tett a havasi rózsa meghonosítására. A négy 
évvel később készített beszámoló szerint azonban sem a Felkai-völgyben, 
sem a Nagytarpataki-völgyben, sem pedig a Nagyszalóki-csúcs környékén 
tett kísérletek nem sikerültek, egyedül Barlangliget mellett, a "Quell- 
gründchen" nevű helyen maradtak meg az elültetett Rhododendronok.'5'5
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Földtani érték védelme
Erre a Kárpátegyesület legelőször 1901-ben gondolt. A választmány 1901 ja
nuárjában határozta el, hogy "dr. Greisiger Mihály indítványára... fel
kéri Takács Kálmán gánóczi földbirtokost, hogy a gánóczi mésztuffa-domb
ból, mely oly szembetűnően mutatja az őskori rétegeket, egy-két méter 
átmérőjű kőoszlopot hagyjon meg, illetve engedje át az egyesületnek, hogy 
az utókor számára tanulságul m e g m e n t e s s é k . A z  Egyesület ezen kezdemé
nyezésének eredményéről ugyan nincsen tudomásunk, de a későbbiekben, a ter
mészetvédelmi összeírások során erre nem tértek vissza. így a kért "kőosz- 
100 valószínűleg nem maradt meg.
Az általános természetvédelem eszméjének megszületése
A növények és állatok védelme a XX. században vezetett el az általános ter
mészetvédelem megfogalmazásához. Ekkor a természetvédelem a tudományos, a 
történelmi, az esztétikai vagy a különlegességénél fogva érdekes és érté
kes természeti képződmények óvását jelentette. Magyarországon az értékes, 
a fenti csoportok valamelyikébe tartozó természeti objektumok összeírásá
ról, majd az összeíráson alapuló védelmi intézkedésekről 1909-ben szüle
tett földművelésügyi miniszter rendelet. Ennek megfelelően kezdődtek el 

vármegyei összesítésben - az összeírások. Szepes vármegye ezirányű mun
kájáról az MKE évkönyve részletesen beszámolt, s közzétették a védelemre 
érdemes természeti értékek jegyzékét azzal, hogy az esetleges további ki
egészítéseket be lehessen terjeszteni.

A vármegye elöljárósága a cirbolyafenyőt és a havasi gyopárt minden
hol védendőnek ítélte. Ugyanígy néhány millenniumi és Erzsébet királyné 
emlékére ültetett fáról, erdőről is gondoskodott.^ Ezeken kívül további, 
összesen 136 objektumot soroltak fel, amelyeket meg akartak védeni. Mi a 
teljes felsorolást itt mellőzzük, a jegyzékből csak néhányat ragadunk 
ki . 38

A védendők között szerepelt a Magas-Tátra minden jelentősebb tava a 
Szent Iványi-Csorba-tóból az északi lejtőkön lévő Békás-tavakig. Ugyan
így a vízesések és a barlangok, továbbá néhány őserdőrészlet. A vármegye 
egyéb vidékeiről például a Hernád-áttörés, a gánóci meleg források és a 
branyiszkói honvédemlékmű.
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Az összeírt, védelemre beterjesztett emlékeket a vármegye elöljáró
sága művészi kivitelű albumban szerette volna a nagyközönség elé tárni. 
Ugyanakkor ott, ahol szükség volt rá, vaskorlátokkal kívánta - például az 
egyes fákat, facsoportokat - az illetéktelenek behatolásától megóvni. Szin
tén vastáblákkal jelölték volna meg a kiterjedtebb, látogatottabb helyeket 
/például tavakat, vízeséseket/.

Az 1909-ben elindult országos összeírást azonban nem követte természet- 
védelmi törvény, mert az 1914-ben előkészített javaslat a háború kitörése 
miatt nem került a parlament elé. így a tátrai természeti értékek törvényes 
védelme is elmaradt. Ennek ellenére a Magyarországi Kárpátegyesület a véde
lem kérdését továbbra is felszínen tartotta, sőt tovább ment: 1914-ben a 
Tátrában nemzeti park kialakítására tett javaslatot. A Magas-Tátrátan je
lentős, mintegy 100 ezer kh birtokkal rendelkező H0HENL0HE herceg 1914-ben 
ugyanis az uradalom eladását fontolgatta. Ekkor az Egyesület választmánya
úgy határozott, hogy felkéri a magyar kormányt: "ha csak lehetsége,...

39/a birtokot/ vegye meg, hogy a Tátra mint nemzeti park megmaradjon."
Ha nem is ekkor, de az államfordulat után a HOHENLOHE-birtok valóban 

állami kézbe került, s magvát képezte az 1948-ban megalapított Tátrai Nem
zeti Parknak.

x x x
Összefoglalásul legelőször arra mutatunk rá, hogy a Magyarországi Kár

pátegyesület évkönyvei a vidék tudományos feltárásának és bemutatásának 
fontos fórumot biztosítottak. Ennek révén olyan újszerű eszmék, mint pél
dául a mai értelemben vett természetvédelem is, megjelenhettek az évkönyvek 
hasábjain.

A természetvédelem ugyanis - s ez lenne az évkönyvben közöltek másik 
tanulsága csak azokon a területeken tudott korán, már a XIX. század vé
gén, illetve a XX. század elején védendő értékeket felmutatni, ahol a ter
mészet- és történettudományi feldolgozás előrehaladott volt. Tudjuk pél
dául, hogy az 1909. évi Összeíráskor Szabolcs vármegyéből a Bátorligeti-
őslápot nem jelentették be védendőnek, mert a megfelelő kutatások hiánya

40miatt az értékét nem ismerték. Ezzel szemben Szepes vármegyében, kü
lönösen pedig a Magas-Tátrában az első természetvédelmi összeíráskor már 
szinte valamennyi, ma is a legnagyobb értéknek tartott objektumot ismer
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ték. Ezek tényleges és hathatós védelmére tett lépésekben a Magyarországi 
Kárpátegyesület példamutatóan járt az élen.

Mindezek ismeretében szinte természetes, hogy a nemzeti parkok eszmé
jének első magyarországi felvetése után /ez LASZ Samu nevéhez és az 1908- 
as évhez köthető^*/ az MKE az elsők között ajánlotta a Tátrai Nemzeti Park 
megalakítását. Ez azonban csak évtizedek múltán, 1948-ban valósult meg, amit 
viszont a Magyarországi Kárpátegyesület mint testület már nem ért meg.
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Heves megye őzállományának alakulása, populációdinamikai 
vizsgálata 1969-1979 között*

Sóskuti György

Bevezetés
Leggyakoribb nagyvad fajunk az óz, és talán ezzel magyarázható széles iro
dalma, szakcikkek tömege is. Heves megyében valamennyi nagyvadfajunk elő
fordul /a dám telepítése most történt/, és dolgozatom témájának - a sok 
kínálkozó lehetőség mellett - mégis a helyi ózpopulációk vizsgálatát vá
lasztom. Ennek fő oka, hogy az utóbbi évtizedekben ritka természeti jelen
ségnek voltam aktív tanúja. Megjelent alföldi és dombvidéki területeinken 
az őz. Olyan helyeken, ahol 200 éven át valószínű, hogy nem volt, és az 
utóbbi 80 év megfigyelései alapján pedig mondhatjuk, hogy bizonyítottan 
nem fordult eló-

Heves megye területi adottságai kiválóan alkalmasak az új populáció 
vizsgálatára, megfigyelésére. A jelentős erdős, ill. hegyvidéki területek 
őzpopulációja ami viszont évszázadok óta bizonyos stabilitást mutatott - 
jó összehasonlítási lehetőséget kínál a rendkívül dinamikus alföldi popu
láció elemzéséhez.
Az őzállomány alakulása
Heves vármegye vadászati emlékeit kutatva a megyei levéltár adatai, térképei 
lehetőséget adnak a korábbi vadállomány összetételének vizsgálatára, ezek
ből következtetni lehet az őz előfordulására, gyakoriságára. Az adatok fő
leg az Egri Püspökség vadászati tevékenységén alapulnak, és rendszeres ve
zetésük az 1700-as években kezdődött. Az egyházi birtok nagyságát az alábbi 
számsorok jellemzik:

* Részlet a szerző 1981. évi, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen készí
tett szakdolgozatából.
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Község neve Összterület
/kh/

Ebből erdő 
/kh/

Demjén
Felnémet, Felsőtárkány 
Pusztaszikszó /Füzesabony/ 
Kápolna
Szentmária /Tarnaszentmária/
Gy.püspöki /Gyöngyös/
Gyöngyössolymos
Heves
Egerbakta
Eger

2325
15416
4111
1182
654
671
8993
402
4607
1542

913
13922

565
17

475
671

7884
58

3988
1278

Összesen: 39903 29771
Fenti adatok pontosítása 1870 körül történt, de a birtoktestek változatla
nok 150 éven át. Kivétel a bükkzsérci és tiszanánai birtok eladása volt.

A vadászati kultúra magas színvonalára utal az 1724-ben épített fácá
nos ház a kerecsendi erdőben, amely a fácántenyésztést szolgálta. Mit lőt
tek a kor hivatásos vadászai, "jágerei"? Főleg azt, amit a püspöki konyha 
kívánt.

1790-ben 10 szarvas és 25 őz volt az összesen 445 db szőrmés és 4799 
szárnyas zsákmány része. Az alföldi területen /Pusztaszikszó, Tiszanána/ 
nem lőttek őzet. Valószínű azért, mert nincs! A 3968 db szárnyas és 202 
szőrmés dúvad között viszont 8 farkas, 5 vadmacska és 14 róka is volt.

1791-ben 26 őz, 1798-ban 39 db óz került terítékre, ill. a konyhára. 
Valamennyi őz elejtési helye Felnémet-Felsótárkány hatalmas erdőterülete 
volt. Ennek egyik oka lehetett, hogy az Alföldön talán csak a Tisza nehe
zen megközelíthető ártéri területein fordult elő óz.

Korabeli térképek tanulsága szerint a mocsár- és nádvilág a még 
szabályozatlan Tisza árterének peremén helyezkednek el Poroszló, Sarud, 
Tarnaszentmiklós, Pély községek, és bent az ártérben Kisköre. Nagyobb 

és azóta kiirtott - erdő csak Heves határában volt, a mai "Sárgapuszta" 
területén. Igen magas lehetett a legelőterületek aránya. Az akkori raga
dozófauna, a jelentős állattartás, az árvizek it't sem kedveztek az őznek, 
így az állomány zöme a hegyvidéki területeken élt.
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1809-ben Gégely Károly fővadász javasolta gróf Eszterházy püspöknek, 
hogy a "sertéseknek ne légyen szabad az erdőkbe menni a nyári hónapokban, 
valameddig a fiatal vadak annyira fel nem kapnak..., hogy szaladással ment
hessék magukat." Nevezett oberjáger 1813. IV. 18-i jelentésében leírta, 
hogy az uraság sertései makkoltatván "kopóimat megölik;"... Az Eger környé
ki cseres-tölgyes erdők, remizek tehát azért nem adtak sok őzet a konyhára, 
mert a népes kondák még a kutyákat is befalták.

Az 1848-as szabadságharc előtti és utáni időben megszaporodott a "va
dász urak" száma, akik meg-megdézsmálták a püspöki vadállományt is. Ugyan
csak emelkedett az orvvadászat, "népies vadfogás" kártétele is. így az 
1848. II. 6-i összesítő adatok alapján Felsőtárkányból csak 7, Felnémetről 
pedig 3 db őzet kapott a konyha, Egerbakta, Szőllócske, Gyöngyössolymos te
rületéről pedig egyetlen óz sem érkezett. Ezzel szemben az 1865. év 35 db- 
os tétele bizonyos felfutást jelez.

A Mátra, Bükk és Hevesi-dombvidék erdeiben a biológiai egyensúly egyik 
fő tényezője a farkas /Canis lupgs L./ volt. 1866 telén Tarnalelesz falu
ból majdnem minden kutyát elvittek, megettek a farkasok. Hasonló eset volt 
a Dél-Mátrában, Gyöngyöspatán. Ugyanakkor korabeli feljegyzés szerint a 
nagy télben a Mátra déli lejtőin lejöttek az őzek egészen a mezőgazdasági 
területek széléig. A hegyekben megjelenő farkasok létszámának gyors növe
kedését egyesek a Tisza árterének lecsapolásával, a folyamszabályozással 
hozták összefüggésbe. Árvíz esetén a gátak között hömpölygő folyó - nap
jainkhoz hasonlóan - mindig képezett apró kis szigeteket, amelyek a leg
magasabb árral is dacolni tudtak. Valószínűnek tartom, hogy az ősi ártéri 
őzpopuláció, ha ugyan kis létszámban is, de meg tudott maradni a gátakkal 
határolt, kb. 10000 kh-os ártéri területen Poroszló és Kisköre között.

Az 1800-as évek végének és 1900-as évek elejének vadászati emlékeit 
a nagyapák elbeszélései is tartalmazzák. Több öreg vadászt kérdeztem meg
- ki, mit látott, mit hallott, mit tapasztalt.

Valamennyi alföldi vadász egybehangzóan állítja, hogy - az előző 
feltételezéssel ellentétben óz a kisebb-nagyobb erdőfoltokban se igen 
volt. Nagy élménynek számított, ha a tiszafüredi piacra az ártérből "fo
gott" 2 db őzet vittek eladásra.

Az 1920-30-as évek Heves megyei eredményeit magam láttam, részben a 
vadászok, részben az utódok szobáiban. Közel 150 db óztrófeából szemrevé-
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telezés után egy darabot sem küldtünk az 1971. évi Vadászati Világkiállí
tásra, mivel közülük csak 2-3 lehetett talán bronzérmes. A Mátrában /Sirok, 
Tarnaszentmária/ Zemanek erdész által lőtt 46 db őzből 3 volt bronzérmes.
A bükki trófeákkal hasonló volt a helyzet. Valamivel jobb trófeákat adott 
a Hevesi-dombvidék.

Érdekes megfigyeléseket tartalmaz Beniczky Aladár 1934-39 között veze
tett bógési naplója. Nevezett összesen 178 hajnalon vagy estén járta főleg 
a Bükk, Szarvaskő, Eger, Bélapátfalva területét, és írta le a látottakat.
A fóvad megfigyelése mellett 15 őzbakot, 68 sutát és 10 vaddisznót látott. 
Jelenlegi megfigyelésekkel összevetve ez azt mutatja, hogy a mai ózállo- 
mánynak kb. fele élhetett ezen a területen. Részben a szarvasvadászattal 
magyarázható, hogy Beniczky Aladár a látott 15 közül csak 1 őzbakot ejtett 
el. Ez viszont talán az 1930-as évek legjobb Heves megyei őzbakja volt:

Elejtő: Beniczky Aladár
Elejtés helye: Egercsehi
Szárhossz: 29.7 J.
Súly: 356 gr.
Jelenlegi tulajdonos Beniczky Miklós, Makiár.
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1945 után Heves megyében is megnőtt mind a vadászok, mind az orvva
dászok száma. A sok talált lőfegyver és az akkori életszínvonal következ
tében a nagyvadállomány, és kiemelten az őz,veszélyes helyzetbe került, 
létszámuk megcsappant. Jellemző a helyzetre, hogy a szovjet jóvátételi 
erdőkben az erdészek szolgálati felszerelése automata hadifegyver és ké
zigránát volt.

Az ötvenes évek derekától egyre jobban jelentkezett, főleg állami te
rületen, a nagyvad óvásának erednénye. 1958-59-ben nap mint nap a felső- 
tárkányi erdőt jártam gyakornokként. Igen jelentős szarvasállományt és 
100-200 őzet figyelhettem meg a mintegy 4000 hektáros szolgálati területen.

A vadásztársaságoknál, az alföldi, Tisza-parti területeken a 60-as 
évek elején is volt őz, de nem volt egyetlen golyós fegyver sem! Jelentő
sebb őzlétszám azonban továbbra is a nagyvadas, hegyvidéki társaságoknál 
volt. Néhány év becslései és kilövési számai a vadásztársasági területe
ken:

db db 
1960. évben 1559 becsült 117 kilőtt
1963. 1850 114
1966. 2218 129
1968. 2607 131

Az 1963. évi tavaszi becslés alapján Heves megyében 3?6 őz/1000 kh, Szol
nok megyében 3,2 őz/1000 kh az arány. A fenti számokat ugyan fenntartás
sal fogadhatjuk, de megjegyezzük, hogy Heves elsőbbségét a nagyvadas 
/Mátra-Bükk/ társaságok nagyobb őzállománya biztosította.

Érdekes információt adott a Füzesabonyi ÁG. fővadásza, Demeter István. 
Megfigyelése szerint az 1962. évig ártéren kívül nem volt őz. Az 1963. év
ben 90 db árvízi mentett őzet szállítanak ki a Prónai-erdőbe, Kétútköz és 
TeR|.ypuszta határrészekbe.

Minőségre utaló jelek főleg a külföldi vadászok által zsákmányolt tró
feák értékelésében vannak. 1965-ig egyetlen érmes ózagancsot sem mutattak 
be az 0TBB előtt. Ugyanakkor a világkiállításra bemutatták Csermák János 
167.1 pontos kapitális őzbakját, továbbá egy bronzérmes bakot. Mindkettőt 
Bükkzsércen lőtte 1954-ben. Ugyancsak bükki területen, Felsótárkányban lőtt 
bronzérmes bakot Antal Pál 1960-ban. 1967 évben 432 gr-os Tiszanánán, 1968-



bán 540 gr-os Kálban és 504 gr-os bak esik Poroszlón. Mindhárom aranyérmes 
trófea.

Az 1960-69 közötti érmes trófeák jelentős többsége Békés megyében és 
Szolnok megye déli, a Tisza balparti területein esik. A jobbparti és Heves 
megyéhez közel fekvő jászapáti és jászkiséri térségben 3 érmes trófea jelz 
a helyi populáció minőségi képességeit.

Heves megyében 1966-ban 7 vadásztársaság /összesen 43.200 ha-on/ még 
nem becsült területén őzet. Délről észak-nyugat felé haladva: Tarnaőrs, 
Visznek, Vámosgyörk, Hort, Gyöngyöshalász, Gyöngyös-Mátra-hegyalja Vadász- 
társaságok. Ellenben a Tisza-parti társaságok vadőrei /Kisköre, Tiszanána, 
Poroszló/ jelentős ismeretekre tesznek szert ebben az időben a külföldi 
/belföldi/ vendégvadászatokon. Kiskörén, Tiszanánán az állomány többsége 
gáton kívül élt. Jelentős létszámuk, minőségük miatt lényeges tényezői 
voltak a társaságok gazdálkodásának.

Ilyen előzmények után került sor az általam elvégzett vizsgálatokra. 
Az 1969-1979 közötti populációvizsgálat eredményei
A vizsgált időszakban Heves megye területét indokolt 4 körzetre felosztani
I. Körzeti' Tiszavidék
Az élőhelyre jellemző a közel 5000 ha-os ártér dús erdei vegetációja, amit 
rétek, legelők tesznek változatossá. A gáton kívüli területeken nincs 100 
ha-nál nagyobb erdőfolt, viszonylag sűrű csatornarendszer és természetes 
vízfolyások teszik optimálissá az őz részére a körzetet.
Fő művelési ág a szántó, esetenként szikes legelők találhatók. A vetéste
rületek 90 %-át búza, takarmánygabona és kukorica teszi ki. Jelentős a 
pillangósok által elfoglalt szántó is.

Az alföldi területek közül ez népesült be leghamarabb. A becsült ál
lomány 1399 és 2007 között változik. Emelkedő tendencia csak az utóbbi 5 
évben tapasztalható.
A populáció sűrűségét mutató 32 ha/őz /1979. évi adat/ az utóbbi 5 év 
128 %-os állománynövekedését jelzi.
Térbeli eloszlásra jellemző, hogy a Tisza II. részben vízzel borított te
rületén van a legnagyobb sűrűség. így az 1979. évben 107 db óz pusztult 
el az árvíz miatt.
A körzet északi részén, a Poroszló-Besenyőtelek fnűút felett a benépesülés 
folyamatban van. Érthető okok miatt a populáción belüli elosztást száma
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datokkal kevésbé lehet érzékelni, inkább a helyismereten alapuló megfigye
lések szolgálják az adatokat.
II. Körzet. Alföld
Az élőhely jellemzői, hogy a többnyire kötött talajok mellett megtaláljuk 
a hevesi homokhátat, illetve a körzet déli, dél-nyugati területein /Tarna- 
őrs, Hatvan/ szintén vályog talajok vannak. Természetes vízfolyások, öntö
zési célokat szolgáló "sírkutak", kavicsbányák tavai javítják az élőhely 
vízháztartását. Jelentősebb homoki erdők vannak Tarnaőrsön, Hevesen a 
Herceg-tagban, ettől északra az Erdőtelki-erdő, illetve Zelei-erdő. Az 
esetenként 100 ha feletti erdőtestek legészakibb pontja az ősi löszháti 
vegetáció Kerecsend határában. Ez a közel 25 km hosszú /nem összefüggő/ 
erdősáv legkorábbi élőhelye az itteni őzállománynak. A külön körzet kia
lakítását a fiatalabb populáción kívül indokolják a talajviszonyok, vala
mint a térség mezőgazdasági kultúrájában egyre nagyobb teret kapó öntözé
ses gazdálkodás, zöldségtermelés.

Becsült állománya 624-1544 között, állandó emelkedő jelleggel. A po
puláció 57 ha/óz jelenlegi sűrűségét mintegy 150 %-os folyamatos emelke
déssel érte el, ami napjainkban is tart.

Térbeli eloszlásra jellemző, hogy először a körzet erdőterületében 
/Heves, Erdőtelek, Kál, Kerecsend/ jelenik meg nagyobb számban az őz, majd 
a megyehatár melletti, korábban üres határrészek népesülnek be. Az I. és
II. körzetre egyaránt jellemző, hogy a mikrodiszperziós alapja az olyan 
terepalakulat, nádas, fasor, községhatár melletti bokorsor stb., ami
a populáció tagjainak a vegetációs időn kívül is takarást, búvóhelyet 
biztosít. Tehát októbertől április közepéig az őzállomány részben fenti 
okok hiánya miatt koncentrálódik. Nagy csapatokat azért nem lehetett té
len sem a sok búvóhelyet biztosító ártérben sem látni.
III. Körzet. Dombvidék
A Mátra- és a Bükk-hegység és az Alföld között helyezkedik el, igen vál
tozatos domborzati viszonyokkal. A területen az óz mellett megjelenik vál
tóvadként a vaddisznó és szarvas. Fő tartózkodási helyük a kukoricatáb
lákban van. A körzet erdőfoltjai, esetenként /pl. Demjén, Vécs, Kerecsend/ 
100 ha-nál nagyobb, mezőgazdasággal körbevett területek, optimális élő
hely lehet az őznek, jellegzetes mezőgazdasági kultúra a szőlő, bár itt 
is a szántóterületek dominálnak. Az utóbbi 10 évben közel 400 ha erdőte
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lepítése történt, és kb. ugyanennyi parlagot is találhatunk a nagyüzemileg 
nem művelhető dombokon. Negatív tényező a térségben a hobbikertek, víztá
rozók melletti nyaralók megjelenése. A víz patakok, kisebb időszakos víz
folyások, források, mocsárfoltok formájában mindenhol jelen van. Legelőte- 
rületek aránya kicsi, és akácos vízmosásokkal erősen szabdalt, erodált.

A körzet őzállománya egy kis létszámú erdei /ősi/ populációból és egy
- az utóbbi évben megjelent alföldi populációból áll. A becsült állomány 
259-790 között. Az állandó emelkedő jelleg biztosítja a fokozott növekedést. 
Ez a többi körzethez viszonyítva a legmagasabb, 166-185 h-os. A szerény 
91 ha/őz sűrűségi mutató jóval kisebb mint a hegyvidék, és Tiszavidék 10 
évvel korábbi adatai. A térbeli eloszlást figyelve egyértelmű, hogy az 
élőhely kínálta lehetőségek mellett /erdő, víz közelség, zavartalanság,stb-/ 
a déli területek népesebbek.
IV. Körzet. Hegyvidék
A legjelentősebb terület a Mátra, Bükk és Hevesi-dombvidék erdőségeit tar
talmazza. Ősi élőhelye az őznek, szarvasnak, vaddisznónak. Az erdők jelen
tős többsége lomblevelű, többszintes. Igen fajgazdag a cserjeszint, továbbá 
jelentős a lágyszárúak mennyisége. A Bükk és a Hevesi-dombvidék vízháztar
tása jobb a Mátrától, jellemző az erdőszegélyhatás fokozott érvényesülése 
/éppen a bokorszint gazdagsága miatt/.

A térség mezőgazdaságát az igen sok erodált terület határozza meg. A 
lepusztult A-szint miatt szántókból legelők, legelőkből pedig erdők lesz
nek. Utóbbi főleg tűlevelű. Tíz év alatt 1400 hektár új erdőt telepítet
tek a térség mezőgazdasági üzemei.

Jelentős az állatállomány. Vadászatilag értéktelenek a hatalmas bir- 
kalegelök, bekerített gyümölcsösök. A Hevesi-dombvidék magas erdősültségi 
százaléka és egyéb viszonyai indokolták a Mátra-Bükk-vidékkel együttes el
bírálását. Becsült őzállománya 1598-2395 között jelentkezik, gyakorlatilag 
stagnáló jelleggel. Egyetlen körzet, ahol a korábbi 109 V o s  emelkedést 
94 %-ra történő csökkenés követi. A populáció 63 ha/őz, illetve 71 ha/őz 
maximum és minimum adata azt jelzik, hogy a vizsgálati időben a közel két
szeresére emelkedett kilövési számok mellett a populáció egy állandó 
/enyhén emelkedő/ szintet mutat.
Terítékadatok feldolgozása
A bizonytalan becslési számok miatt még egy hosszabb vizsgálati időszak e- 
redményeit is célszerűnek tartottam a jóval pontosabb terítékadatok alapján 
bizonyos ellenőrzés alá venni.
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5 ®2 £ült_]D0 2uláció sűrűség

K ö r z e t Terület
ha.

Becslés /ha/oz/
1969. 1974. 1979.

1^2
/->

2:3C;
- - 1. 2. 3. 4. _5-

J.Tiszavidók 63290 4 0 41 32 100 128
II. Alföld 8 O3 9 0 129 83 37 131 149
I.TI .Dombvidék 72260 279 91 166 183
IV. Hegyvidék 142360 71 63 69 109 94

ö s s z e s e n : 338300 80 70 37 114 123

K i l ő v e ha/őz/ 6:7K ö r z e t 1969-74. 1973-79 . 1969-79.
- 6. n f • 8. 9.

I. Tiszavidék 23 24 12 104
II. Alföld 128 32 37 246
III.Dombvidék 309 137 93 223
IV. Hegyvidék 38 so 27 116

Ö s s z e s e n : 61 47 27 130

Kilövési a becsült létszám átlagában:
1 9 6 9 -7 4  között 1975179 között

I. Tiszavidék 27 31
TI. Alföld 13 23
III.Dombvidék 12 17
IV. Hegyvidék 22 27
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VT, Terület 1969. 1970.
Székhely hektár Becsült kilövés Becsült kilövés

I. KÖRZET:
1/ Füzesabony ÁG.
2/ Tiszanána 
3/ Kisköre
4/_Poroszló________
I Összesen:

40550 
5920 

11920 
______ 4900___

63290

824
340
295

___ 140____
1599

141 
52 
17 

_ 18__
228

895 
319 
266 

_ 147__
1627

371
75
42

__ 16__
504

II. KÖRZET:
5/ Tarnasztmiklós 8140 59 7 86
6/ Tarnaórs 3590 7 1 13 -

7/ Vámosgyörk 5680 23 - 37 1
8/ Kompolt 11320 63 2 115 4
9/ Kömloi Egyesült 7920 123 2 123 16
10/ Hatvani Lenin 7500 28 7 46 4
11/ Hevesi Nimród 20470 76 7 90
12/ Visznek 5430 35 - 18
13/_Egri_járás_______ ____ 10540____ ___ 210____ _ 30__ _ 155__ __ 30___go .. ~ ~ TI Összesen: 80590 624 56 683 55

III. KÖRZET:
14/ Szihalom 10920 86 3 45 -

15/ Verpelét 7270 25 5 43 2
16/ Gy.Mátrahegyalja 6800 8 15
17/ Petőfibánya 8790 12 19 -

18/ Egerszalók 6600 41 14 40 15
19/ Domoszlói ÁG. 8490 23 2 49 3
20/ Gyöngyöshalász 10320 3 - 4 -

21/ Abasár 6740 47 9 45 3
22/ Hort Búzakalász 6330 14 - 7 -

5ll Összesen: 72260 259 33 267 23
IV. KÖRZET:

23/ Mátrai EFAG 39890 742 126 508. 122
24/ Egercsehi Bányász 7350 41 6 23 5
25/ Egri Csillagok 11330 98 15 66 11
26/ Mátraderecske 4190 70 6 40 3
27/ Jurij Gagarin 5500 155 33 115 45
28/ Egri Dobó 12000 158 19 143 24
29/ Gyöngyös-Domoszló 12500 103 20 110 25
30/ Mátra Múzeum 5100 51 2 52 2
31/ Mátraballa 9000 101 6 71 12
32/ Recski K.T. 4900 63 6 61 9
33/ Rózsasztmárton 4300 68 17 87 7
34/ Szilvásvárad 4600 70 8 60 14
35/ Tarnavölgye 17700 143 15 170 20
36/ Bástya 4000 145 15 92 -

°IV Összesen: 142360 2008 294 1598 299
°I-IV 358500 4490 611 4175 881
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1971. 
Becsült Kilövés

1972. 
Becsült Kilövés

1973. 
Becsült Kilövés

1974
Becsült Kilövés

Kilövés
1969-74.

1/ 786 175 997 394 1041 365 747 472 1918
2/ 218 23 174 31 216 36 185 35 252
3/ 285 51 250 51 260 25 325 34 220
4/_ 110__ „ 11— ___155 ___ 16__ __ 198__ ___60__ __ 280__ __ 42__ __ 163_
ÖI 1399 260 1576 492 1715 486 1537 583 2553
5/ 71 3 89 4 87 3 65 15 32
6/ 20 - 49 5 51 6 66 17 29
7/ 48 7 78 8 85 11 105 6 33
8/ 90 8 125 11 125 14 120 14 53
9/ 73 27 133 13 133 11 140 24 93

10/ 60 6 50 6 50 16 63 12 51
11/ 130 4 156 19 188 29 204 71 130
12/ 19 - 36 2 52 15 60 11 28
13/_ 132__ _ 26J_ __ 250__ __ 46__ ___160__ ___32__ __ 125__ __ 16__ __ 180_
ÖII 643 81 966 114 931 137 948 186 629
14/ 64 1 61 42 4 39 5 13
15/ 16 9 40 7 55 4 66 9 36
16/ 20 - 32 2 46 5 48 12 19
17/ 20 2 26 1 36 6 42 - 9
18/ 41 15 69 14 63 2 60 13 73
19/ 36 7 41 11 30 2 17 2 27
20/ 6 - 11 - 14 3 29 1 4
21/ 27 2 49 1 49 10 86 11 36
22/__ 20__ ___ 15__ ___ ___ 37__ ___ 5__ ___ 42__ ___ 17_
5III 250 36 344 36 372 41 429 65 234
23/ 564 230 555 305 647 210 688 191 1184
24/ 65 6 118 4 120 3 40 16 40
25/ 41 12 50 8 89 8 126 18 72
26/ 55 4 54 9 90 9 98 9 40
27/ 140 37 90 31 72 46 80 11 203
28/ 151 29 168 38 149 38 169 38 186
29/ 124 44 80 24 112 39 140 60 212
30/ 57 4 76 14 70 28 106 21 71
31/ 113 9 108 11 123 17 154 10 65
32/ 62 10 84 12 77 13 58 20 70
33/ 57 18 60 13 63 21 80 34 110
34/ 80 4 62 6 58 9 69 11 52
35/ 180 2 144 13 195 8 271 13 71
36/_ 113__ _ 12_ ___127__ ___15__ ___65_ ___ 15__ __ 136__ __ 21__ ___ 78_
ÖIV 1817 421 1776 503 1930 464 2205 473 2454
0
I-IV4109 793 ÍS, 4662 1145 4948 1128 5119 1307 5870
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1975 1976. 1977 1978
Becsült Kilövés Becsült Kilövés Becsült Kilövés Becsült Kilövés

1/ 631 292 707 246 936 407 897 321
2/ 419 87 377 75 401 78 241 98
3/ 320 57 280 95 350 80 310 88
4/ 125 48 195 48 160 48 176 36
ÖI 1495 484 1559 464 1847 613 1624 543
5/ 90 20 101 25 100 15 109 20
6/ 67 22 90 24 90 29 88 34
7/ 56 10 64 12 74 14 80 17
8/ 120 25 120 14 127 40 136 38
9/ 122 15 137 27 160 44 140 38

10/ 73 16 84 9 105 26 80 11
11/ 266 72 240 66 397 56 295 71
12/ 74 36 91 32 97 9 102 27
13/ 120 34 270 36 135 38 180 34
°II 988 250 1197 245 1285 271 1210 290
14/ 65 5 41 11 61 10 57 6
15/ 42 4 48 2 61 7 63 4
16/ 60 7 80 8 100 23 110 25
17/ 45 4 30 2 43 4 50 9
18/ 64 11 65 17 94 11 115 15
19/ 80 1 27 2 31 8 43 8
20/ 31 - 40 1 40 - 73 2
21/ 106 12 104 15 100 27 100 45
22/ _ 38_ ___ 5__ ___ 33__ ___ 9__ ___41___ ___6__ __ 40___ ___ 8_
öm 531 49 468 67 571 97 651 122

23/ 614 277 710 257 525 203 449 190
24/ 44 5 90 23 67 26 77 15
25/ 190 21 272 16 215 15 135 18
26/ 114 7 119 12 71 17 65 21
27/ 49 11 69 24 80 30 80 2.6
28/ 142 38 139 36 160 52 185 39
29/ 150 54 164 50 162 49 167 46
30/ 108 45 185 66 190 49 214 47
31/ 122 18 142 26 120 19 115 26
32/ 163 M e g s z ű n t  = M á t r a M ú z e u m
33/ 90 21 95 40 120 41 120 40
34/ 58 12 58 13 64 14 69 16
35/ 272 14 280 24 300 18 60 19
?6/__12j3_ __ 16__ ___ 72__ ___ 7__ ___53___ _______ § _ _ _ __ 58___ ___ 6_
ÖIV 2244 539 2395 594 2127 541 1794 509
0
I-IV5268 1322 5619 1370 5830 1522 5479 1464
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1979 Kilövés Kilövés
Becsült Kilövés 1975-79. összesen

1/ 997 341 1607 3525
2/ 397 118 456 708
3/ 497 96 416 636
4/ __116___ __ 33_______ ______ 213_______ ____ 376__
Ö-" 2007 588 2692 5245
5/ 74 22 102 134
6/ 85 45 154 183
7/ 89 29 82 115
8/ 140 56 173 226
9/ 271 80 204 297

10/ 105 49 111 262
11/ 345 121 386 516
12/ 97 49 153 181
13/ _ 202___ __.37_______ ______ 179_______ ____ 359__
o ' r 1408 488 1544 2173
14/ 69 17 49 62
15/ 71 1 18 54
16/ 140 16 79 98
17/ 45 14 33 42
18/ 125 22 76 149
19/ 65 15 34 61
20/ 90 20 24 28
21/ 110 52 151 187
22/ 75 34 62 79
°III 790 191 526 760
23/ 534 224 1151 2335
24/ 71 25 94 134
25/ 102 23 93 165
26/ 68 24 81 121
27/ 70 47 138 341
28/ 220 64 229 415
29/ 151 56 255 467
30/ 212 83 290 361
31/ 150 35 124 189
32/ - - - 70
33/ 130 46 188 298
34/ 48 9 64 116
35/ 275 24 99 170
36/ 22 10 47 125
°IV 2053 670 2843 5307
°I-IV 6258 1937 7615 13485
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A vizsgált két ciklus /1969-74, 1975-79./ terítékadatainak összesítése, 
illetve V o s  viszonyítása megerősíti, hogy a IV. Hegyvidéki körzetben 
számbelileg stabil populáció van, aminek kiterjeszkedése, migrációja a 
körzeten belül zajlott le. A kilövési százalék megfelelő a szakirodalom
ban megadottaknak.
A Tiszavidék kilövési százaléka szintén elfogadhatóvá teszi a becslési 
számot. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a populáció szaporodó képessége 
/fertilitása/ magasabb a IV. körzet populációjától, és így a közel azonos 
kilövési százalék mellett bizonyos létszám új területeket keres, népesít 
be.
Kiterjeszkedés, migráció
A számadatok és a sokéves megfigyelések bizonyítják, hogy Heves megyében 
egy korábban is meglévő Tisza-parti populáció - részben az 1962. évi és az 
ártérből történt mentett őz telepítésével kiterjeszkedése figyelhető meg.

A másik, szintén alföldi populáció nem más, mint a Szolnok megyei őz
állomány kiterjeszkedése, az ottani bizonyos telítettség hatására. Ez a 
populáció népesíti be a Il-es körzetet nagymértékben, illetve jelenik meg 
a III-as körzetben egyre nagyobb számban.

Az I-es körzet 32 ha/őz sűrűsége kb. 25 ha/óz redukált területi sűrű
ségnek felel meg. Valószínű, hogy ez alatti /körüli/ érték az állománynak 
olyan sűrűsége, hogy kiváltja amennyiben a terület mesterségesen vagy 
természetesen nem zárt terület - a populáció migrációját. A kiterjeszkedés 
lineális érzékeltetése az eltelt idő /időegység/ alatt igen nehéz. Egy-két 
egyed, kisebb csoportok megjelenése alapján 8-10 év alatt kb. 15 km-re 
becsülhető a dél-északi irányú terjesztkedés.

Az 1980-1990. évekre szóló távlati vadgazdálkodási irányelvek alföldi 
25-30 ha/őz számadata meglepően egyezik a Tisza-vidék /!./ jelenleg becsült 
sűrűségével. Jelentős az eltérés a Hegyvidék /IV./ 65 ha/óz mint "beállt", 
20-40 ha/őz tervezhető érték között. Természetesen közelítik az eredmények 
egymást, ha a IV-es körzetnél redukált területtel számolok.
Valamennyi számadat 50 ezer ha-nál nagyobb területre vonatkozik. A körze
tek biológiai jellemzői annyira eltérnek, hogy a vizsgálati időszakban, 
fenti terület nagyságnál a nem redukált terület adatok is megfelelő közös 
nevezőnek bizonyulnak, nem torzítva a számított-arányokon, uralkodó ten
denciákon.
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A trófeabírálati erednények értékelése, minőségi mutatók
A vizsgálati időszakban a Trófeabíráló Bizottságok előtt /országos és 
megyeiek/ több mint 3000 ózbak trófeáját bírálták, értékelték. Ebből 
az OTBB 158 db-ot, a Heves megyei TBB 203 db-ot minősített érmesnek.
A 351 db érmes agancs adatait körzetenként összesítettem./52-53. o ./ 

Természetesen ez a számsor a kilőtt és bemutatott őzbakok éremará
nyát mutatja és nem jelenti a területen élő bakok hasonló minőségi meg
oszlását, Szükségesnek tartottam ezért a körzetenkénti értékelésnél ösz- 
szehasonlítást tenni a ténylegesen kilőtt összlétszám /bak, suta, gida/ 
arányában vizsgálni az érmesek arányát. Az így kapott eredmény részben 
magában foglalja az ívarányt is és így jobban jellemzi az egyes populá
ciók közötti minőségi különbséget. Az évek közötti hullámzást kiküszö
böli az időszakokra alkalmazott százalékszámítás. A ha/db adat kontroll 
célokat szolgál’.
Érmes trófeák aránya:

Körzet neve:
Terület

ha
A kilövési adatok %-ban*

1969-74 . 1975-79. 1969-79.
I. Tiszavidék 63290 3.9 4.0 4.0

II. Alföld 80590 4.2 4.2 4.2
III. Dombvidék 72260 2.1 3.8 3.3
IV. Hegyvidék 142360 0.6 0.7 0.6

Összesen: 358500 2.5 2.8 2.7

Körzet neve:
ha/érmes db/időszak

1969-74. 1975-79. 1969-79.
I. Tiszavidék 627 581 602

II. Alföld 2985 1221 1732
III. Dombvidék 14452 3613 5780
IV. Hegyvidék 10168 7493 8628

Összesen: 2439 1675 1986

*Suta, gida adatokat is tartalmazza.
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Érmes trófeák kimutatása I.

Terület

Füzesabony 
Tiszanána 
Poroszló 
Kisköre____
I. Összesen:
Tarnaszentmiklós
Tarnaőrs
Vámosgyörk
Kompolt
Kömlo
Hatvan
Heves
Visznek
Egri Gárdonyi
II. Összesen:

1969. 1970. 
A E B A E B
1 8 3 3 3 1
2 1 -  -  1 1

-  -  2 -

-  -  1 -  3 2

3 9 4 3 9 4
1

-  -  1

-  -  1

-  -  1 1 -  -

- - 4 1 - -

1971. 1972.
A E B A E B

3 3 4 4 5
-  -  -  -  -  2

- - - - 4 5
3 3 4 8 12

-  -  1 - 1

2 - - - 1

-  -  -  -  1 1

3 - - 1 2  4

1973. 1974. 
A E B A E B
- 4 8  1 8 12
-  1 1

- - 3 1 - -
-  5 12 2 8 12

-  1 -  -  1 
1 1 -
-  -  -  -  1 2

-  1 -  -  1

1 3  1 1 6
Egervölgye _ _ _  _ - _ _ _
Mátrahegyalja _ _ _ _ _ _  _ _ _
Rábcavölgye _ _ _  _ _ _  - - 1
Detki Hubertusz - _ _ _  _ _ _
Gyöngyöshalász _ _ _  _ _ _  _ _ _
Abasár _ _ _  - 1 _ _ _
Hort_____________ - - -  - -  - -
III. Összesen: _ _ _  - 1 - - - 1
Tarnavölgye _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  - -
Mátraderecske _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  - -
Egri Csillagok _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _
Mátra Múzeum _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ 2 - -
Mát rabal la _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
Dobó István _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _
Rózsaszentmárton - - - _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _
Mátrai EFAG - - 2  - 2 1  - 1 1 - - -  - 1 -
Gyöngyös-Domoszló - - -  - - 1  _ _ _  _ _ _  _ ____ __
IV. Összesen: - - 2  - 2 2  - 1 1  - - 2  - 1 -

Heves megye  ̂  ̂̂
összesen: 3 9 10 4 12 6 3 4 5 5 10 19 1 9 13 2 12 20
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Érmes trófeák kimutatása II.

A
1975. 
E B A

1976. 
E B A

1977. 
E B A

1978. 
E B A

1979. 
E B

Összesen 
A E B

Mind-
össz.

7 5 10 _ 1 3 3 6 3 _ 5 7 1 1 7 20 43 62 130
1 -  - 1 1 3 - 3 1 1 - 1 - 1 4 5 8 13 26
- - 1 - 1 2 - 1 2 - -  - - -  - - 4 5 9
4 4 - - 1 1 3 3 - - 2 1 2 2 3 10 19 16 45
12 9 11 1 4 9 6 13 6 1 7 9 3 4 14 35 79 96 210

1 - 2 1 3
- 1 1 1 1 2 4 7

- - - - 1 1 - - 1 - 1 - - - - 1 3 2 6
1 - - - - - 1 - - 1 1 2 1 - 3 4 4 11
- - - 2 - - - - 1 - - 3 4 1 7 12

- - - 1 - - - 1 2 - - 1 - - - 11 1 3 5
1 2 2 1 - 2 - - - 1 - - - 5 2 3 7 8 18
- - 2 1 3 - - - - - 1 - 1 3 2 2 8 5 15
1 2 - 1 1 - - - 2 - 1 - - - 3 3 5 8 16
2 5 5 4 5 3 2 3 5 1 5 3 3 9 11 18 33 42 93

-  1

1 -  
1 -

1 -  1

1 1 1

1 -  -  
1 -  -

2 - 2 2 1

- 1 - 1
1 1
3 3 6

2 2
1 - - 1
2 2 2 6
2 3 3 8
5 10 10 25

_ _ _  _ _ _  _ _ _  -  1 -  _ _ _  _  1 _  1
_ _ _  _ _ _  _ _ _  - 1 - - 1 1  2 1  3
- - 1  - 1 1  - 1 1  _ _ _  - 2 5  7
_  -  1 _ _ _  _ _ _  - 1 -  _ _ _  _  1  1 2
- 1 _ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ 1 _  2
_ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ 1 _ 1

_ _ _  - 2 2  - - -  _ _ _  - 6 7  13
-  -  1 _ _ _  _ _ _  -  -  1 _ _ _  _  4  4

- 1 3  - 1 1  - 3 3  - 3 1  - 2 1  - 15 18 33

14 15 20 6 11 14 10 19 16 2 17 14 8 19 29 58 137 166 361
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I. Tiszavidék
Az évtizedek óta itt élő populáció "plusz variánsai", azok közel azonos 
mutatói ismételten bizonyítják egy tartósan jó minőségű, beállt őzállomány 
jelenlétét. A közel 5000 ha-os ártér részbeni feltöltése nem érezteti ne
gatív hatását. Az ártérből kiszorult őznek bőven volt helye a vízfolyá
sokkal, erdősávokkal, fasorokkal gazdagon tagolt mezőgazdasági kultúrte- 
rületen. A késő tavaszi árvizek miatt az ártérből egyes években könnyű
szerrel lehetett a vízmentes kis szigetekről kilőni az állomány legszebb 
egyedeit, bizonyítva, hogy az ártér még mindig kedvenc helye az őznek. Ez 
utóbbi tevékenység miatt hullámzik annyira a Füzesabonyi Állami Gazdaság 
éves kilövési tényszáma, érmes bakjainak aránya.
II. Alföld
Ebben a körzetben a legmagasabb az érmes bakok aránya. Ez is jelzi a terü
letek friss populációját, és az I. körzettől kisebb állománysűrűséget. Elő
ször a legjobb adottságú határrészek népesülnek be, egy-egy pár ezer ha-os 
területről esnek az érmes bakok. Gyakrabban megfigyelhetők a populáción be
lül a törzsi jellemzők /öröklődő villás agancs, magasan tűzött, ívelt szem
ág, stb./. Ugyancsak jól látható, hogy a létszám emelkedés következtében 
1975-79 között jelentősen nő az érmesek száma változatlan arányok mellett. 
Tehát minőségi fejlődés nem jelentkezik.

Szükségesnek tartom kiemelni, hogy a "legjobb adottság" alatt mindazon 
tényezőket értem, ami nem szezonális, hanem állandó jelleggel takarást, 
búvóhelyet biztosít az őzek részére.
III. Dombvidék
A viszonylag kis létszám mellett 10 év alatt itt emelkedett a legnagyobbat 
az érmes bakok aránya. Az I. és II. körzethez közel álló 3.8 %-os adat is 
bizonyítja, hogy megjelentek a nagy teljesítményű alföldi populáció egyedei 
és létszámuk emelkedésével egyre jobban háttérbe szorítják' a peremerdők 
korábbi, erdei őz populációját. Számomra nem lesz meglepetés az elkövetke
ző években, hogy a térségből egyre több érmes bak kerül terítékre.
IV. Hegyvidék
Jelentős, stabil létszám és éveken át változatlanul alacsony minőségi muta
tók. Közel hétszer kevesebb az érmesek aránya /az összlétszám viszonyla
tában/ szemben a Il-es körzettel. A Mátra egybefüggő tömbjében alig akad
10 év alatt 2-3 érmes trófea. Vonatkozik ez az egyébként jó élőhelyi adott-
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Ságokkal bíró erdöszegélyekre is. /Igaz, a mezőgazdasági kultúrák több
sége szóló és legelő/. Annál feltűnőbb a Hevesi-dombvidék Sirok-Tarnaszent- 
mária határában élő őzpopuláció kiváló minősége. A viszonylag kisebb te
rület, hasonló habitusú agancsok alapján inkább - a populációtól eltérő - 
egy jó tulajdonságú hegyvidéki törzsről beszélhetünk.

Hasonló a helyzet a Bükk-hegységben is. Az érmes bakok majdnem minde
gyikét Felsótárkányban ejtették el. A két határrész neve: Jánosháza, il
letve Várhegy északi peremerdeje.

Korábbi években Csermák János ejtett egy kapitális bakot és a törzsi 
vonulásokat jól mutató 2 példányt. A 3 bak elejtési helye egyaránt Bükk- 
zsérc község határában volt kb. 200 ha területen belül.

A példák arra figyelmeztetnek, hogy gyenge populációkban is megjelen
hetnek jó tulajdonságú törzsek, aminek védelme mindenképpen indokolt volna. 
Összefoglalás
A vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy Heves megyében egy kis telje
sítményű /trófea alapján/ hegyvidéki, és kiváló adottságokat is magába 
foglaló alföldi populáció van. A Tisza ártéri erdői, élőhelyként az alföldi 
kultúrterületekkel azonos értékeket képviselnek, így a populációban nincs 
különbség. Ezért helytelen és pontatlan /ártéri/ erdei populációról beszél
ni.

Egyes törzsek egyedülálló tulajdonságai országhatáron túl is hírne
vet szerzett alföldi őzeinknek. Úgy tűnik, hogy a híres békési őzállomány 
Szolnok és Heves megyében is otthonra talált, jól érzi magát.

A vizsgált időszakban a vadászati fegyelem, hozzáértés növekedésének 
ellenére arányokban nem nőtt az érmes egyedek száma. Részben a szinten- 
tartás is eredmény, hiszen egyes vadásztársaságok esetében csökkenés is 
tapasztalható.

A populáció önszabályozása az I. körzetben nem befelé hatott, mivel 
lehetőség volt a nagyfokú terjeszkedésre, migrációra. A II. és III. kör
zetekben bizonyos mennyiségi felfutás természetes, és számszerű növekedés 
céljával ezt a folyamatot segítik a vadásztársaságok is.

Nagyobb gond jelentkezik a hegyvidéki populációnál.A minőségi muta
tók itt is stagnálást sejtetnek. A korábbi példák bizonyítják, hogy ebben 
a biotópban is élnek jó reményű törzsek. A populáció összképe viszont azt 
mutatja, hogy számbelileg nem érdemes - a többi nagyvadfaj rovására az 
őzállományt fejleszteni.
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A tátralomnici havasi kert terve
Dr. Oroszi Sándor

Az alpinétuB mai fogalmaink szerint havasi kertet jelent, amelynek megha
tározását a közkézen forgó lexikon így adja meg: a sziklakért vagy alpi- 
nétum "olyan díszkertészet, ahová magashegységi szikla - vagy görgeteg - 
lakó, esetleg sztyepi növényeket /fák, cserjék, főleg gyökértörzses, hagy
más, gumós évelő növények és füvek stb./ telepítenek. A növényeket a ter
mészetes előfordulás utánzására mesterségesen elhelyezett kövek közé ülte
tik."* A századfordulón, amikor Magyarországon alpinétum létesítésének a 
gondolata először felvetődött, inkább a havasi kert, havasi botanikus 
kert, alpesi kert kifejezéseket használták. A kifejezés tartalommal való 
megtöltése során aztán hol a sziklakért, hol a botanikus kert /tehát 
esztétikai, illetve tudományos/ jelleget hangsúlyozták.

x x x
Egy Tátrában létesítendő havasi kert gondolatát legelőször a Magyarországi 
Kárpátegyesület /MKE/ 1900. március 18-i, poprádi választmányi ülésén hoz
ták szóba. Az egyesület elnöke, dr. MÜNNICH Aurél mondta:"van szerencsém 
bejelenteni, hogy a természettudományi társulathoz kérvényt intéztem az 
iránt, hogy a Magas-Tátrában egy botanikus kertet létesítsen, mely, míg 
egyrészt arra szolgálna, hogy a Tátra flóráját magába foglalja, s így min
denkinek könnyen megismerhetővé tegye, addig másrészt kísérleti települ is

2fel volna használható." Tehát a kert szükségességének első megfogalmazása
kor már kettős célt, esztétikait és tudományost jelöltek ki. Az MKE elnöke 
arról is szólt, hogy egy ilyen célú kert létesítéséhez Késmárk városa szí
vesen biztosítana területet.

"A Kert1’ című folyóirat 1900. évi hasábjain I'SAÁK Mártha a tátrai 
üdülőhelyek kertészeti viszonyait, a központok lehangoló látványát ele
mezte, s "egy igazi, valóságos növénykert, nem nemzetközi, hanem tisztán 
csak a tátrai növényzetnek" szentelt létesítését sürgette. Ö Poprádot 
ajánlotta erre a célra, ugyanakkor az esztétikáin kívül a kertnek /Ker
tészeti/ kísérleti szerepet is szánt.^ I'SAÁK cikke "A Kert"-ben óriási 
vitát, az ország vezető botanikusainak személyeskedésektől sem mentes 
összecsapását idézte elő. Legelőször, még 1900 végén, WÁGNER János hosz- 
szú tanulmányban elemezte, hogy miért is nem kell havasi kert. /Ö már ezt
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a kifejezést használta./ Külföldi, elsősorban svájci példák alapján mu
tatott rá, hogy a havasi kert létesítésének a gondolatát is el kell vetni. 
Egy tátrai havasi kert alapításának célját ugyanis elsősorban a botanikai 
tudomány oldaláról közelítette meg, s erre a megfogalmazásra jutott: a ha
vasi kert "oly>kert, mely fekvés, talajnemek, szóval a havasi növények 
legkényesebb életföltételeinek figyelembe vételével, rengeteg költségen 
épülne, és a Magas Tátra összes növényfajait és fajtáit magában egyesíte
né; abból a czélból, hogy botanikusok, egyáltalán növénybarátok, veszé
lyekkel járó, fárasztó, időt és pénzt rabló touroktól fölmentve, tanulmá
nyaikhoz, egyáltalán érdeklődésük kielégítésére az anyagot ott megtalál
ják."4

Ha egy kert ilyen célokat tűz maga elé érvelt tovább WÁGNER ak
kor a kert legnagyobb értékét természetesen a különlegességek jelentik.
A különlegességeket pedig be kell gyűjteni, ami az eredeti termőhelyen 
élő példányok károsításával, azaz tennészetpusztítással jár, sőt a ritka 
növényeket "az alpinétumot kezelő kertészek csakhamar ki fogják pusztítani 
a hegységből, esetleg a föld színéről." Ezzel tulajdonképpen a kitűzött 
tudományos cél el is vész, hiszen senkinek nem lehet érdeke, hogy a Tátra 
különleges növényeit /itt WÁGNER a Hieracium pilosella - Ezüstös hölgymái 
különféle alakjait említette meg/ csupán egy könnyen megközelíthető kert 
létesítésének érdekében kipusztítsa.

WÁGNER a botanikusoknak az eredeti termőhelyen történő tanulmányozást 
/mégha oda fárasztó is feljutni/, illetve a megfelelő herbáriumok böngé
szését /mégha azok anyaga néha megtévesztő is/ ajánlotta. Ugyanakkor szólt 
a magashegységi növények alacsonyabb tengerszint feletti magasságban tör
ténő megtelepítésének nehézségeiről, illetve a különleges növények megvé
désének, ellopásától való megóvásának problémáiról. Értekezését ezzel 
zárta: "Nem tudok semmiféle oly előnyt fölfedezni, a melynek a kedvéért a 
Magas Tátrában rengeteg költséggel havasi kertet létesíteni és azt óriási 
munkával, nagy szakértelemmel fenntartani érdemes volna. Azt a pénzt száz- 
szorta hasznosabb kultúr misszió/ba/ lehet befektetni. - Nem kell hát ha
vasi kert!"

A következő megszólaló, B0RBÁ5 Vince sokkal árnyaltabban látta a 
kérdést.^Hivatkozott a neves osztrák botanikus, Anton KERNER-nek a havasi 
kertjére, amely mind a kutatást, mind az oktatást jól szolgálta Tirolban.
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Felvetette azonban azt a problémát, hogy nincsenek Magyarországon jól kép
zett botanikusok, illetve a lelkes, netalán hozzáértő növénytani szakem
bereket a hivatali, oktatói munka terheli le. így aztán - vélte B0RBÁ5 - 
"hiába a kert ha nincs, ha nem lehet megfigyelő." Ugyanakkor "az ér
dek hosszú lábaszárára" hivatkozva kérdezte, hogy ki áll, ki állhat a tát
rai havasi kert létesítésének gondolata mögött, ki akar annak az igazgatója 
lenni.

B0RBÁ5 hozzászólalásában volt egy nagyon fontos, a Tátra növényvilá
gának védelmét sürgető gondolat is. A felkai Virágos-kert virágtalanságát, 
a turisták, kirándulók virággyűjtését látva mondta ki, hogy "a tátrai nö
vényritkaságok érdekében valami védelem /photophylacium/ elkerülhetetle
nül szükséges." Akár lesz havasi kert, akár nem, a tátrai növényeket az 
eredeti termőhelyükön meg kell védeni.

FILARSZKY Nándor egyértelműen kiállt a havasi kert létesítése mellett/ 
A kert feladatait négy pontban foglalta össze:

a Tátra növényvilágának igényes, a szakemberek és a laikusok érdeklődését 
figyelembe vevő bemutatása;

- a növényritkaságok mesterséges szaporítása;
idegen, a Tátrában elő nem forduló alpesi növények meghonosítása;

- kísérletek szolgálása, amelyek mind a tudományos /botanikai/, mind a gya
korlati /mezőgazdasági, kertészeti/ céloknak megfelelnek.

Mindezek alapján elvetette WÁGNER aggodalmait, sőt magát WÁGNER-t is meg
támadta, mondván, a hagyományos, csak a növények gyűjtését és a herbáriu
mok tanulmányozását alkalmazó botanikusok ideje lejárt. A természetben
- netalán éppen mesterséges körülmények között végzett - megfigyelésekre, 
sőt kísérletezésekre van szükség. Tehát "lelkesen üdvözlöm - írta FILARSZ
KY - a Kárpát-egyesület kezdeményezését, szívből óhajtom ily havasi kert 
létesítését, sőt többet mondok: óhajtom, hogy egy ilyen kert nemcsak a 
Magas Tátrában létesüljön, hanem mihamar a máramarosi havasokon és az er
délyi havasokon is létesítsenek havasi kertet."

FILARSZKY személyeskedő dolgozatával kapcsolatban mind BORBÁS,^ mind
8WÁGNER tiltakozást jelentett be. Ez utóbbi pontról pontra elemezte a FI

LARSZKY által felvázolt célokat. A növényvilág egy helyen történő bemuta
tását lehetetlennek tartotta, hiszen a magasabb régiók növényzetét - vélte 
WÁGNER nem lehet mélyebben fekvő kertben a maga egészében bemutatni. A
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harmadik pontban említett honosítást céltalannak tartotta, a ritkaságok 
mesterséges szaporítását pedig lehetetlennek. A kísérleti célokat ugyan 
elismerte, de felhívta a figyelmet, hogy azokat nem egy alpinétumban kell 
elkezdeni. Létesülnek a havastakarmány-kísérleti telepek, illetve a külön
böző botanikus kertek az ország számos helyén lehetőséget adnak a tudomá
nyos /botanikai/ kísérletekre. Tehát a tátrai alpinétum csak egyetlen 
célt, az esztétikait, s így az idegenforgalmit szolgálhatja, mindenféle 
tudományos indok elvetendő.

FILARSZKY ugyan még válaszolt BORBÁS és WÁGNER tiltakozására, de ab-9bán a cikkben már újabb szempontokat nem vetett fel. A havasi kert léte
sítésének elméleti vitája ezzel a cikkel tulajdonképpen le is zárult, de 
a benne felmerülő kérdések később, a kert létrehozásának elhatározása 
után is elő-előbukkantak.

Ma, csaknem száz évvel a havasi kert létesítésének első felvetése 
után láthatjuk, hogy az ország jeles botanikusait izgató kérdések tulajdon
képpen a nézetkülönbségek ellenére is segítették mind a tátrai növények 
védelmének megfogalmazását, mind a botanikus kertek céljainak meghatáro
zását.

A viták, különböző elméleti vélekedések ellenére a Magyar Királyi Ter
mészettudományi Társulat Növénytani Szakosztálya a havasi kert létesítése 
mellett foglalt állást,10 s a Társulat pártoló javaslatot küldött a föld
művelésügyi miniszternek. DARÁNYI Ignác miniszter különösen nagy figyelmet 
fordított a Magas-Tátra fejlesztésére, így a havasi kert létesítésének ügyé
ben is intézkedett. Legelőször a kerttel kapcsolatos gyakorlati lépések cél
jából megkereste a hazai kertészeket, erdészeket, hogy azok a kivitelezésre 
tervet állítsanak össze. Az előkészítés után, 1903. október 6-án a Földmű
velésügyi Minisztériumban értekezletet tartottak.11

Az értekezletre hivatalosak voltak: TAVI Gusztáv miniszteri tanácsos, 
MOLNÁR István gyümölcs- és fatenyésztési miniszteri biztos, VADAS Jenő 
selmeci akadémiai tanár, ANGYAL Dezső, a kertészeti tanintézet igazgatója, 
ISTVÁNFFY Gyula, a központi szőlészeti kísérleti állomás igazgatója, HER- 
MANN Keresztély fővárosi főkertész, THAISZ Lajos, aki DEGEN Árpádot, a 
vetőmagvizsgáló intézet igazgatóját képviselte, és FÖLDI János erdőtanácsos. 
A névsorból kitűnik, hogy a fővárosi főkertészen kívül mindenki a Földmű
velésügyi Minisztérium valamelyik ügyosztályáról, illetve intézetéből ke-
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rült ki, így DARÁNYI kimondottan minisztériumi ügyként kezelte a havasi 
kert létesítésének a kérdését.

Az értekezleten elnöklő TAVI Gusztáv legelőször bejelentette, hogy 
DARÁNYI a havasi kertet Tátralomnicon tervezi. Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy ezek szerint Tátralomnicot maga DARÁNYI, illetve közvetlen környezete 
szemelte ki havasi kert létesítésére. Ezzel Késmárk kirábbi ajánlkozását, 
illetve a Magyarországi Kárpátegyesület netaláni közreműködését a helyszín 
megválasztásában keresztülhúzta. Tátralomnic volt a kincstár legfontosabb, 
épülő magas-tátrai üdülőhelye, érthető, hogy DARÁNYI a havasi kerttel is 
akarta a vidék tudományos és idegenforgalmi értékét emelni.

Az értekezlet legelső kérdése ugyanis az volt, hogy a Tátralomnicra 
tervezett havasi kert csak a tudományos vagy a tudományos és idegenforgalmi 
igényeket is kielégítse-e. HERMANN Keresztély kifejtette, hogy a miniszter
től vett utasítása, illetve az általa már elkészített kertterv szerint 
Tátralomnicon "a tudományos és kertészművészeti czél egyesíthető." Ugyan
akkor minden résztvevő elfogadta: a kertben csak magas-tátrai, illetve 
kárpáti növényeket szabad nevelni. Ehhez a megfelelő botanikai szakiroda
lom felkutatását, alkalmazását ajánlották.

Személyi kérdésekről, illetve a havasi kert szervezeti betagolódásán 
ról kisebb vita kerekedett. MOLNÁR kimondottan kertészt, a lőcsei kerté
szeti iskola egyik oktatóját, THAISZ szakképzett botanikust ajánlott a 
kert vezetésére. TAVI Gusztáv viszont bejelentette, hogy a miniszter úr 
a havasi kertet a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás szervezetében kí
vánja megvalósítani, így "az alpinétum létesítése, szakmai berendezése, 
valamint növénytudományi szempontból leendő vezetése az állomás jelen
legi vezetőjére, Vadas Jenő m.kir. főerdótanácsosra bízassék." A munkák 
közvetlen irányításával pedig a felkai erdőgondnokot kívánták megbízni. 
ISTVÁNFFY Gyula ezzel szemben ragaszkodott mind a szakképzett botanikus, 
mind egy kertész alkalmazásához. VADAS erre kifejtette, hogy az erdészeti 
kísérleti állomásnak is van botanikusa, aki "évenként hosszabb-rövidebb 
időtartamra a helyszínére volna kiküldendó s ez alatt meghatározhatná a 
növényeket." Erre ISTVÁNFFY: "ha az illető nem florista s nem ismeri a 
kárpáti flórát, úgy eredményesen nem működhetik." A vitát végül TAVI dön
tötte el azzal, hogy helyben lakó kertészt mindenképpen, de botanikust
- legalábbis a kezdeti időben - nem alkalmaznak. A megfelelő szakmai el-
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lenórzésben viszont számított a természettudományi társulat botanikusaira.
Az ülésen elhangzottak alapján egy 5 pontból álló határozatot állí

tottak össze, illetve elfogadták a kert létesítésének munkaprogramját.
A határozat tartalmazta:
- az alpinétumban csak a hazai flóra, elsősorban is a Magas-Tátra növényei 
jelenjenek meg;

- a telepítendő növények jegyzékét a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás 
fogja összeállítani;
a növénykerthez fás és lágyszárú növényekből - megfelelő keretet, izo
lációs zónát kell kialakítani;
a munkák közvetlen irányítására legalább a koratavaszi időszakban egy 
kertész alkalmazandó. A kertész lakása mellett vendégszoba is építendő; 
a havasi kert mellett egy tartalékkertet is létesíteni kell, ahol az 
előkészítések; szaporítások, nevelések is folynak.

Az 1903. évi értekezleten elfogadott elvek, illetve a munkaprogram 
megvalósítása ekkor mégsem kezdődött el. DARÁNYI Ignác ugyanis távozott a 
minisztérium éléről, csak újabb minisztersége idején, 1907-ben vették is
mételten elő a havasi kert létesítésének az ügyét. Ekkor a legfontosabbnak 
a külföldi alpinétumok tanulmányozását, az ottani tapasztalatok összefog
lalását tartották. Hosszas készülődés után, 1909-ben VADAS Jenőt, ILSEMANN 
Keresztélyt és HEIM Jánost /ő volt a felkai erdőgondnok/ küldték ki az 
Országos Erdei Alap pénzéből a külföldi útra. Megjegyezzük, hogy az elő
készítés során ISTVÁNFFY Gyula, DEGEN Árpád és LOPUSNY Kornél neve is fel-19merült, de DARÁNYI őket végül is nem pártfogolta.

A tanulmányúiról készített beszámoló jelentést VADAS Jenő az "Erdé
szeti Lapok"-ban megjelentette.1"* Ebből tudjuk, hogy legelőször a Berlin 
mellett, dahlemi botanikus kertet látogatták meg. Itt a legfontosabb, a 
Tátralomnicon is megvalósítandó tanulságul a növényföldrajzi csoportokban 
történő flórabemutatás szolgált. Annál is inkább, mert a kert egyik cso
portjában a németek megjelenítették a Liptói-havasok, a Magas-Tátra és 
az erdélyi havasok flóráját is.

A bécsi egyetem botanikus kertjében VADAS-ék szerényebb elrendezésű 
alpinétumot láthattak. Ausztriában inkább a Raxalpe havasi növénykísérleti 
telep látnivalóit emelték ki. Ott ugyanis az osztrákok ritka havasi növé
nyek megtelepítésével és szaporításával is kísérleteztek.
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Hazatérve Tátralomnicon kijelölték a leendő havasi kert helyét. VADAS- 
ék erre a legalkalmasabbnak a Lipthay-sétány Lipthay-tó feletti részét 
tartották, ahol a Magas-Tátra kisebbített mását kívánták felépíteni, s 
a növényeket azon elhelyezni.

DARÁNYI 1909 októberében DEGEN Árpádnak, a vetőmagvizsgáló állomás
vezetőjének küldte meg VADAS jelentését, s kérte ki DEGEN véleményét a ha- 

14vasi kertről. DEGEN kifogásolta, hogy VADASék nem látogatták meg a 
kew-i /London/ kertet, "mely a létező botanikus kertek között első helyen 
áll, és amelyben éppen az alpinétum / Rock Garden / elrendezése nemcsak 
aesthetikus szempontból múlja felül a német kertekben található elrendezé
seket, de technikai szempontból is sok előnyt nyújt."

A növényföldrajzi csoportok tudományos igényű kiképzését - mint a 
dahlemi botanikus kert fontos tanulságát - DEGEN nehezen látta a Tátrában 
megvalósíthatónak. Helyette inkább az esztétikai szempontokat helyezte 
volna előtérbe - miként azt a kew-i kertben tették.

DEGEN is felhívta a miniszter figyelmét a Magas-Tátra flóráját jól 
ismerő botanikus alkalmazásának szükségességére, akire neki is lesz majd 
javaslata. Külön kiemelte, hogy a kárpáti flóra jónéhány növénye kereske
delmi forgalomban kertészektől is beszerezhető. így nem kell azokat az 
eredeti termőhelyükön háborgatni; hanem a virágkereskedőktől meg kell 
venni.

DEGEN VADASék tanulmányútjából leginkább a breslaui /Wroclaw/ alpi
nétum meglátogatását hiányolta. Ott van ugyanis a legteljesebb kárpáti fló
rát bemutató gyűjtemény, sőt a vezetőtől, PAX tanár úrtól - mutatott rá 
DEGEN - a növények szaporítására, kultiválására vonatkozóan is kaphattak 
volna felvilágosítást. Összességében azonban DEGEN Árpád is elfogadta a 
Lipthay-sétányon létesítendő havasi kert tervét.

A kivitelezési munka azonban mégsem indult meg. DARÁNYI ugyanis 
1910 elején távozott a földművelésügyi tárca éléről, így az ügy ismét el
veszítette elsőszámú pártfogóját.

A Magyarországi Kárpátegyesület 1911. április 2-i választmányi ülésén 
CSÍK Imre, a kincstári fürdő- és üdülőhelyek minisztériumi ügyosztályának 
vezetője, a havasi kert kérdésében kért szót. Elmondta, hogy VADASék 
terve alapján a kert költségvetését még DARÁNYI idején összeállították, 
de a kivitelezésről intézkedés nem történ. Ezért az MKE-nek ismételten
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sürgetnie kellene a havasi kert létesítését. Ezt a választmány elhatározta, 
sőt tervébe a tátrai növényeket ábrázoló levelezőlap-sorozat kiadását is 
felvette. A jellemző magas-tátrai növények összegyűjtésével és lefény
képezésével RÚTH Mártont és GYÖRFFY Istvánt bízták meg.1**

A miniszternél /minisztereknél/ nemcsak az MKE, hanem 1916-ban TUZSON 
János egyetemi tanár is sürgette a havasi kert létesítését. TUZSON első
sorban a kert /illetve a Herkulesfürdón tervezett másik alpinétummalmar 
a kertek/ oktatásban betöltött nagy szerepét hangsúlyozta.1^

A kérdés ismételt felvetése eredményes volt, mert a földművelésügyi 
miniszter 1916 októberében értesítette a vallás- és közoktatásügyi tárca 
vezetőjét, hogy a havasi kert területét átadja a VKM-nek. 1917 januárjában 
a TUZSON vezette budapesti növénytani intézet valóban megkapta nemcsak a 
területtel való rendelkezési jogot, hanem a leendő kertről, illetve kör
nyékéről készített domborművű térképet is. Ugyanakkor a földművelésügyi 
miniszter kilátásba helyezte a kert létesítésével kapcsolatos költségek 
egy részének az állami fürdő- és nyaralótelepek költségvetésének terhére 
történő - fedezését.

A teendők, feladatok megbeszélése érdekében 1917 decemberében TUZSON 
János és RERRICH Béla műépítész, kertészeti tanintézeti tanár Tátralomni
con helyszíni szemlét tartott. A Földművelésügyi Minisztériumot CLEMENT 
Károly képviselte, s elkísérte őket a tátrai erdőgondnok, PLOTÉNYI Jenő is. 
A szemle alkalmával jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben meghatározták a kö
vetkező évek feladatait.

Kijelölték a havasi kert főbejáratának a helyét /ez a kápolna mellett 
lett volna/, s az elkészítendő épületeket. Ezek között első helyen emlí
tették az "obszervatórium"-ot, amelyben egy múzeum-, könyvtár-, olvasóte
rem, továbbá egy mikroszkópszoba, egy preparáló és növényszárító szoba, 
az emeleten /padlástérben/ pedig két vendégszoba kapott volna helyet. 
"Félreeső helyre" tervezték a kertész házát és melléképületeit. Ez utóbbi 
mellé "a talajba mélyítendő, egyszerű szaporító házat" építettek volna. A 
tervezési munkákat RERRICH Béla vállalta, amihez azonban részletes felvé
telekre, előkészítésekre volt szükség.

A havasi kertre egyedül csak az FM tudott pénzt adni, így abban ma
radtak, hogy egyelőre a felkai /tátrai/ erdőgondnok irányításával és a
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tátralomnici állami főkertész közvetlen vezetésével az erdőgondnokság és a 
kertészet emberei végzik a munkákat. 1918 tavaszán valóban el is kezdő
dött a tereprendezés. Ennek során a kijelölt területről a fák jelentős 
részét kivágták, csak a botanikus kert céljainak megfelelő csoportokat 
hagyták meg. Ugyancsak elkezdték a kövek összegyűjtését, a kijelölt he
lyekre való szállítását is, sőt - miként TUZSON írta - már néhány havasi 
növényt is begyűjtöttek.

RERRICH Béla ugyancsak megkezdte a tervezési feladatok végrehajtását.
Ö jelölte ki a földművelésügyi miniszter által kért "havasi gyógynövény- 
kísérleti telep" helyét is, amelyet szintén a havasi kert keretein belül 
kívánták megvalósítani. TUZSON pedig arra kért engedélyt, hogy a tátralom
nici III. osztályú meteorológiai állomást - II. osztályúvá minősítve - 
szintén a kerten belül helyezhessék el.

Az 1918-ban már nagyarányú munkaerőhiány miatt azonban nem a tervek
nek megfelelően haladtak a kivitelezési munkák, A minisztérium által rendel
kezésre bocsátott költségkeretet sem tudták felhasználni. Elmaradt a mész
kősziklák odaszállítása /ezt a Bélai-havasokból kívánták beszerezni/, a 
hidak és zsilipek elkészítése, a kerítés felállítása, az épületek, víz
vezetékek létesítése. Tehát tényleg csak az első "kapavágásokat" tették 
meg, tovább nem jutottak.

1918. december 14-én TUZSON arról értesítette a földművelésügyi mi
nisztert, hogy "a Tátra-Lomniczi havasi fűvészkert munkálatai a közismert 
zavarok folytán f. évi november 1-én megakadtak." Erre a minisztériumból 
1919 januárjában azt válaszolták, "hogy a jelenlegi helyzetre való tekin
tettel a f. évre tervbe vett munkálatokat és berendezések létesítését 
és előkészítését - amennyiben azzal költségek merülnének föl tartsa függő- 
ben."17

Ezzel a havasi kert ügye le is zárult, folytatása a bekövetkezett 
történelmi változások miatt elmaradt.

xx x
Összefoglalásul két dolgot emelnénk ki a havasi kert tervével kapcsolat
ban. Az egyik az az elméleti vita, amely századunk első évtizedében a 
kert szükségességéről folyt. Napjainkban, amikor egyre több nemzeti park 
törekszik arra, hogy a látogatók tömegei ne a parkban, a helyszínen is
merjék meg a park növénynevezetességeit, hanem a külön kialakított be-



-  69

mutatóban, igazán felértékelődik a tátrai havasi kert korai terve. A kert 
mellett érvelők már ekkor természetvédelmi szerepet is szántak a havasi 
kertnek, s felvetették a ritka havasi növényzet szaporításának a szüksé
gességét is. Napjainkban mindez az aktív természetvédelem egyik fontos 
területe.

A másik kiemelendő tényező a Földművelésügyi Minisztérium meghatározó 
szerepe. Nem engedte, hogy az eredetileg egyesületi kezdeményezés kicsúsz- 
szon az állam .kezéből. Hogy ebben mekkora szerepet játszott az idegenfor
galomból remélt haszon, s mekkorát a tudomány pártolása, nem tudjuk. A va
lóban elkezdett munkák azonban bizonyítják, hogy a tudományegyetemnek át
adott területen továbbra is egyedül csak az FM tudta a munkákat - éppen 
az Országos Erdei Alap, majd a kincstári fürdő- és üdülőhelyek költségve
tése révén - anyagilag támogatni. Kár, hogy a dualizmus korának legjelen
tősebb földművelésügyi minisztere, DARÁNYI Ignác által pártfogolt havasi 
kert végül is csak terv maradt.
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A középfokú erdészeti szakképzés 1965-től kezdődően*
Dr. Kollwentz Ödön

Az OEE Erdészettörténeti Szakosztályközlemények II. számában a megjelent 
"Alsó- és középfokú erdészeti szakoktatás történet" című dolgozat az 1965. 
évvel zárult. Az azóta eltelt több mint negyedszázad alatt a szakoktatásnál 
számos átalakulás történt, de nyugvópontra nem jutottak.

A./ Órarend szerinti /nappali/ oktatás
1. Erdőgazdasági képzés
Az erdészeti technikumok 1956-ban kialakult oktatási formájával a gyakor
lat elégedett volt, mert az így képzett szakemberek a gyakorlati életben 
jól bizonyítottak. A technikumi oktatás sikerét elősegítette az, hogy az 
iskolába jelentkezettek a felvételi vizsga sikeres letételével csak ideig
lenes felvételt nyerhettek. Csak akkor kerülhettek az iskola tanulói közé, 
ha az ezt követő kötelező éves üzemi előgyakorlaton a helyüket megállták.
Az oktatás sikerének a másik döntő oka az volt, hogy a technikum tan- és 
óratervei a szaktárgyak és a szaktárgyi gyakorlatok megfelelő súlyát 
biztosították. /Lásd 1/a-b. táblázat:'/ Az is lényeges volt, hogy a gya
korlati oktatás metodikája addigra szakmailag és pedagógiailag kikristá
lyosodott, ami abban nyilvánult meg, hogy a tantárgyi, évközi összefüg
gő /gazdasági/ gyakorlatok, a naposi szolgálat és a nyári /üzemi/ gyakor
latok biztosították a megfelelő gyakorlati képzést. A különböző gyakorla
tok az elméletben tanultak gyakorlati megvalósítását célozták. így az 1-2 
órás tantárgyi gyakorlatok közvetlenül az elméleti órák anyagához kapcso
lódtak, és a levezetését az előadó szaktanárok végezték. Az egynapos gya
korlatok a tananyagban ismertetett munkák, eljárási módszerek megismeré
sét és begyakorlását szolgálták. A több hetes összefüggő /üzemi és gazda
sági/ gyakorlatokon már az előforduló üzemi munkák szervezését, végre
hajtását és ellenőrzését sajátították el. Ennek végrehajtásáról a gyakor
latvezető gondoskodott a szaktanárok szükség szerint bekapcsolásával.
A gyakorlatok elvégzésére a lehetőséget a tanulmányi erdőgazdaság, ill. 
az iskola közelében működő erdőgazdaságok adták.^ Ebbe az iskolatípusba 
utoljára 1969-ben vettek fel tanulókat, az utolsó technikusi /érettségi/

Elhangzott az 1993. okt. 19-i szakosztályülésen.
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képesítő vizsgát 1973-ban tartották. Az érettségi bizonyítvány egyben 
a technikusi képesítést igazolta.

Az oktatási politika a középfokú szakoktatás ̂ ységesítésére töre
kedett, amikor is a technikumok helyett szakközépiskolák felállítását 
határozta el. Erre az MSZMP 1965. évi határozata adott iránymutatást, de
- szakmai feltételek megteremtését nem említve úgy rendelkezett, hogy a
technikusminősítés csak 2-3 éves kötelező szakmai gyakorlat után legyen 

2/megszerezhető. Ennek a szellemében készült az 1965. évi 24. sz. törvény
erejű rendelet, amely valamennyi középfokú szakiskola célját úgy jelölte 
meg, hogy "váljék szorosabbra az iskolai oktatás az élettel, a termelési 
gyakorlattal, emelni kell a korszerű természettudományos általános és 
szakmai műveltség színvonalát, nagyobb gondot kell fordítani a tanulók 
életkori sajátosságainak a figyelembevételére, a szocialista világnézet 
és -erkölcs alapján neveljenek az iskolák igaz hazafiakat, jellemes és 
törvénytisztelő állampolgárokat, növelni kell a továbbtarülck létszámát 
és fokozatosan elő kell készíteni az általános és kötelező középfokú 
oktatás feltételeit"."^A rendelet szerint "a jelenleg működő... közép
fokú technikumokat az 1966/67. tanévtől kezdődően fokozatosan... szak- 
középiskolákká kell átszervezni" /22.§/.

A szakközépiskolára vonatkozólag e rendelet megállapítja: "A szak- 
középiskola korszerű, általános műveltséget és középfokú szakmai kép
zést nyújt. Növendékeit szocialista szellemben, sokoldalúan fejlett em
berré neveli, olyan szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel, 
jártasságokkal és készségekkel látja el, amelyeknek birtokában a képzés 
irányának megfelelően a közvetlen termelőmunkától a részfeladatok 
irányításáig terjedő és külön meghatározott munkakörök feladatainak meg- 
goldására képesek, továbbá előkészíti őket felsőfokú továbbtanulásra".

"A szakközépiskola 4 évfolyamú intézmény. Felvehető az általános 
iskola 8 osztályát sikeresen elvégzett, 17. életévét be nem töltött 
ifjú, aki a választott szakmára előírt egészségügyi követelményeknek 
megfelel. Az iskola elvégzése után a képesítési szaknak megfelelő 
érettségi vizsgát lehet tenni, amely termelő jellegű, illetve részirá
nyító munkakörökben való elhelyezésre ad lehetőséget". /Beosztott er
dész, nem önálló csemetekert-kezeló, munkacsap'atvezető, hossztoló,
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erdeirakodó-kezelő, vadász, vadtenyésztő, műszaki adminisztrátor, bér
elszámoló./ A kötelező előgyakorlat ezután elmaradt, megmaradt azonban 
a felvételi vizsga /27/1965. Korm. sz. rend./í^

1968 nyarától a szakközépiskolák fölötti .felügyeletet a Művelődés
ügyi Miniszter a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszterrel együtte
sen gyakorolta.

A magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, erdőmű
velésből, erdőhasználattanból és szakmai gyakorlatból sikeres érettségi 
vizsgát tett ifjú csak a 3/1972. MÉM számú rendelettel szabályozott 
technikus minősítő vizsga letételével lész szaktechnikussá. E vizsga célja, 
hogy "a szakközépiskolai képzéshez kapcsolódva
elősegítse a szakmai specializálódást és az általános műveltség emelé
sét,
lehetővé tegye a technikusi munkaterület elsajátításához szükséges köz- 
gazdasági, munkajogi, szervezési és tervezési ismeretek elsajátítását".

A technikusi minősítési vizsga letételének előfeltételei voltak: 
megfelelő előképzettség, letöltött 2 évi erdőgazdasági termelőgyakorlat, 
munkahelyének javaslata és szakdolgozat készítése.

A vizsga tananyagát és a vizsgatárgyakat a MÉM Szakoktatási Főosz
tálya állapította meg. A vizsga három részanyagból állt: 
a/ általános /társadalompolitikai, közgazdasági, munkajogi, munkavédelmi 

és alapvető vezetési/ismeretek; 
b/ szakirányú kiegészítő /alkalmazott biológiai, technikai stb./ismeretek; 
c/ a technikus szak speciális /technológiai, szervezési és alapvető ter

vezési/ ismeretei.
A vizsgára az évenkint egyszer meghirdetett határidőig kellett jelentkez
ni. A jelentkezők részére iskolai konzultációkról és a gyakorlati fog
lalkozások szervezéséről a vizsgáztatásra kijelölt intézmény igazgatója 
önköltséges alapon gondoskodott.

Az erdészeti szakközépiskola feladatát alábbiakban határozták meg: 
"tanulóit dolgozó népünk érdekeit szolgáló, művelt, hazaszerető szoci
alista világnézetet valló, alkotó módon cselekedni tudó, sokoldalú
an képzett erdészeti szakemberekké nevelje;
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- készítse elő a tanulókat a technikusminősítés elnyerésére, felsőokta
tási intézményekben való továbbtanulásra;
adjon az erdészet és az elsődleges fafeldolgozás területén a termelési 
folyamatokról, a termelési folyamatokra ható tényezőkről, a termelő
eszközök használatáról, berendezések és gépek üzemeltetéséről szilárd 
középszintű ismereteket;
fejlessze a tanulókban a gazdaságos termelésre irányuló önálló gondol
kodást;

- alakítson ki az erdészet és az elsődleges fafeldolgozás területén kor
szerű gyakorlati jártasságokat és készségeket;

- neveljen az előbbiek figyelembevételével a vadgazdaságok és a vadász- 
társaságok részére jól képzett vadászt és vadtenyésztőt".

Az oktatás és a nevelés eredményeképpen ez iskolát végzettektől el
várták, hogy rendelkezzenek szocialista világnézeti ismeretekkel és szo
cialista nagyüzemi szemlélettel, olyan kémiai és biológiai megalapozott
sággal, amely képessé teszi őket 1-2 évi üzemi gyakorlat után a techni
kusi minősítés megszerzésére, illetve a felsőfokú oktatási inézményekben 
a felvételi vizsga eredményes letételére és továbbtanulásra.
Ismerjék meg az erdőgazdálkodással összefüggő biológiai és egyéb /nö
vénytani, talajtani, meteorológiai/ törvényszerűségeket.
Sajátítsák el a különböző erdészeti ágazatok termelési technológiáját 
és - megfelelő üzemi gyakorlat után - legyen jártasságuk a technológiák 
körültekintő megválasztásában.
Legyenek jártas ak az erdészet különböző ágazataiban használatos erő- 
és munkagépek kezelésében és a gépüzemeltetés alapvető kérdéseiben. 
Ismerjék az erdészeti ágazatokban használatos anyagok tulajdonságait 
és felhasználási módjait, különös tekintettel a növényvédelem igényeire. 
Ismerjék a termelésben egyre nagyobb szerepet játszó vegyi anyagokat, nö
vényvédő szereket, műtrágyákat.
Ismerjék az erdészeti termelésben alkalmazott munkaszervezési módszere
ket, ezek megválasztásának és a változó üzemi feltételek közötti meg
valósításának körülményeit, valamint a munka termelékenységét befolyá
soló főbb tényezőket.
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Legyen az erdészet valamennyi ágazatára kiterjedő szervezési jártasságuk 
és a megfelelő üzemi gyakorlat után önállóan tudják a munkafolyamatokat 
szervezni, végezni, ellenőrizni.^
Ezt a szakmailag emelt igényt a szakközépiskola a technikumi óratervvel 
összehasonlítva 15 %-os közismereti óranöveléssel, de 23,5 %-os szakmai 
órák csökkentésével kívánta elérni /2. táblázat/

A törvényerejű rendelet /tvr./ végrehajtásáról szóló 27/1965. Korm. 
sz. rendelet, szerint "a szakközépiskolai érettségi-bizonyítvánnyal ren
delkező szakmunkásként, vagy betanított munkásként is alkalmazható."

Az erdőgazdaságoknak 1970-ben erdő- és fagazdaságokká történt átszer
vezése a középfokú szakmai oktatási rendszer hiányosságait is érzéklete
sebbé tette. A soproni erdészeti szakközépiskola akkori igazgatója,
Tuskó László már 1971-ben rámutatott a közismereti tárgyak indokolatlan 
óraszámnövekedése okozta tanulói túlterhelésre, ugyanakkor a szakmai 
elméleti és gyakorlati órák a szakma által is erősen kifogásolt csökken
tésére. Kitért még arra is, hogy a fafeldolgozó gazdaságok által igé
nyelt középszinten képzett elsődleges faipari technikusokat az iskolák 
nem bocsájthatnak ki, mert "az erdészeti technikumok csak enciklope- 
dikus ismereteket nyújtottak, a faipari technikum és szakközépiskola csak 
az épület- és a bútoripar számára képez szakembereket". Háromféle tech
nikusképzést javasolt: erdésztechnikusi képzést /az erdőgazdálkodás ré
szére/, faipari technikusi képzést /elsődleges fafeldolgozás részére/, 
és vadásztechnikusi képzést /vadgazdálkodás, vadtenyésztés részére/.
A képzési időt 5 évre javasolta kiterjeszteni, ahol az 5. év a technikus- 
minősítő-vizsgára készít fel.^

Az 1973. évi 24. sz. tvr a szakközépiskolák oktatási célját a 
következők szerint határozta meg: "A szakközépiskola korszerű általá
nos műveltséget és szakmai képzést nyújt. Növendékeit szocialista 
szellemben, sokoldalúan fejlett emberré neveli s olyan szakmai képzett
séghez a magasabb elméleti képzettséget kívánó ipari, valamint élel
miszer- és fagazdasági szakmákban szakmunkás képesítéshez - juttatja, 
amelynek birtokában alkalmasak a képesítésüknek megfelelő munkakörök 
betöltésére, továbbá előkészíti őket - elsősorban a szakközépiskola 
jellegének megfelelő - felsőfokú továbbtanulásra és a technikusminő
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sítés megszerzésére".
A technikusi minősítési vizsgára az évenkint egyszer, rendszerint 

január-február hónapban meghirdetett határidőig kellett jelentkezni. A 
vizsgát az év végén, novemberben vagy decemberben tartották meg. A hagyo
mányos erdőgazdasági szakon kívül erdészeti növényvédő és vadgazdasági 
szakra is lehetett jelentkezni. Elegendő jelentkező esetén háromszor 
egy-egy hetes, kollégiumi elhelyezéssel járó, órarendszerű oktatásban 
részesültek. A harmadik konzultáció után készítették el az írásbeli dol
gozatot, és egyhónapra rá került sorra - általában decemberben - a szó
beli vizsga. A MÉM által kijelölt szakközépiskolák mellett működő Állami 
Technikusminősítő Bizottság előtt történt a vizsgáztatás. A Bizottság az 
elnökből, két tagból és tantárgyanként egy kérdező tanárból állt. Az el
nököt :,a MÉM esetenként bízta meg.

Az első technikusi minősítő vizsgát 1974-ben tartották meg Sopronban, 
amely az erdészeti szakközépiskolák közül elsőnek kapott megbízást erdő- 
művelő, fahasználati, erdészeti növényvédő és vadgazdasági technikusminősítő 
vizsga levezetésére. Ugyanekkorra a technikusi minősítések szakmai követel
ményrendszerét is összeállították. A vizsgázóknak három szakmai tárgyból 
kellett számot adniuk:

1./ Erdőgazdasági szak:
Üzemgazdasági ismeretek /írásbeli és szóbeli/
Erdőművelési ismeretek 
Erdőhasználati ismeretek

2./ Erdészeti növényvédő szak
Erdővédelmi technológia /írásbeli és szóbeli/
Erdővédelmi ismeretek 
Üzemgazdasági ismeretek

3./ Vadgazdasági szak
Vadgazdasági és vadászati ismeretek /írásbeli és szóbeli/ 
Vadbiológiai és vadtenyésztési ismeretek 
Erdészeti üzemgazdasági ismeretek

4./ Fafeldolgozási szak
Anyag-, termék és gyártási alapismeretek /írásbeli és szóbeli/ 
Technikai és technológiai ismeretek 
Üzemgazdasági ismeretek
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Az erdészeti növényvédő szaknál a felkészítési idő nyolchetes volt 
/2x3 hetes, 2x2 hetes, összefüggő konzultáció/. A vadgazdasági szak 
felkészítése folyamán a jelöltek mindhárom konzultációs időből 2-2 
napot tanulmányútra fordítottak.

Az 1978 tavaszán Sopronban összehívott oktatási ankét főleg az 
egyetemi oktatással foglalkozott, de kitért a középfokú- és a szakmun
kásoktatásra is. Fontos feladatnak jelölte meg az oktatási lánc megfe
lelő kiépítését, a felfeléhaladás elvének az érvényesítését. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy a szakközépiskolába fel nem vettek legjobbjait 
a szakmunkásiskolába átirányítják, a szakmunkásbizonyítvány megszer
zése és megfelelő gyakorlat után levelező úton technikusi képesítést 
szerezhetnek.^

Talán ezen soproni erdészeti oktatási ankét hatására 1978 ő- 
szén a barcsi Vízügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban erdészeti szak
középiskolai oktatás kezdődött. Ezzel egyidőben a Középrigóci Erdé
szeti Szakmunkásképző Iskola a barcsi szakközépiskolával közös vezetés 
alá került. A következő évben a gimnáziumi részleg megszűnt, ettől 
kezdve mint Erdészeti-, Vízépítési- és Vízgazdálkodási Szakközépiskola, 
Erdészeti Szakmunkásképző Iskola és Kollégium működött. 1987-től az 
iskola Erdészeti-, Vízépítési- és Vízgazdálkodási Szakközépiskola és 
Kollégium címet viseli. Itt két típusú szakközépiskolában folyik az 
oktatás. Az egyik típusnál technikumi végzettség szerezhető, a másik
- ugyancsak négy évfolyamú - magasabb szintű szakmunkásképzést adó 
iskolatípus. Az elméleti oktatás és a tanulók kollégiumi elhelyezése 
Barcson biztosított, Középrigócon a gyakorlati képzés történik. A 
soproni iskola megkapta a jogot, hogy 1978-tól erdőgazdasági és erdé
szeti növényvédő, 1979-től vadgazdasági technikusi minősítő vizsgára

8/felkészítsen jelentkezőket.
Ugyanebben az évben a szegedi Erdészeti, Növénytermesztő és Állat-

tenyésztő Szakközépiskolában a 'oezógazdasági tagozat megszűnik, és az
iskola ettől kezdve mint Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola. két

9/elsős erdészosztállyal folytatja működését. '
A 27121/1979. MÉM. sz. rendelet alapján 1980 őszén Sopronban az 

erdészeti oktatás mellett fűrész- és lemezipari középfokú szakképzés 
indult, ugyanekkor az erdészeti óratervben új tantárgyak, továbbá a
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tantárgyak és a gyakorlatok óraszámaiban változtatások történtek 
/3. táblázat/. Az óratervben a IV. osztálynál "fakultatív tantárgy" 
heti két óraszámmal szerepel. Ez a továbbtanulók számára a matematiká
val, a tovább nem tanulók ré.szére a technológiával történő intenzív fog
lalkozást jelentette. Ugyanakkor bővített gépjárművezetői oktatást is 
megkezdtek /vontatóvezetői,személygépkocsi-vezetői, motorkerékpárveze- 
tói/. Vontatóvezetői jogosítványt minden tanulónak a naposi szolgálat 
keretén belül meg kellett szerezni.10  ̂A faipari oktatás az iskola ne
vében is kifejezésre jutott.

Az 1982/83. tanévtől 5 napos tanítási hétre álltak át, ami óraterv- 
változtatásai járt, és a tanulók leterhelését tovább növelte11  ̂/4. táb
lázat/.
Az erdészeti szakközépiskolai oktatás még ekkor sem stabilizálódott. Az 
érettségi utáni kötelező 2 éves üzemi gyakorlat, mint az előre látható 
volt, korántsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A gyakornoki te
matika levezetésére sem az erdőgazdaságok, sem a TSZ-ek felkészítve nem 
voltak, de anyagilag sem voltak érdekeltté téve. Ez a tény, valamint 
az is, hogy a jelöltek jó részét katonai szolgálatra besorozták és be
vonultatták, a szakmai munkában kiesést, a vizsgára történő felkészülés
ben pedig nehézséget okozott, végül a 3xl-hetes tényszerűen kevés 
felkészítő konzultáció voltak az okai annak, hogy a technikusi minősítő 
vizsgák szakmai színvonala az elfogadható színt alá csökkent. Mindez 
oda vezetett, hogy a művelődési miniszter az eddigi 2 éves gyakornoki 
szolgálatot a 21690/1984.sz. rendeletével 1 éves levelezőoktatásszerű 
továbbképzéssel cserélte fel. A szakközépiskolai oktatást így továbbfej
lesztve céljának és feladatának adta, hogy "a szakközépiskolák nevelő- 
oktató munkáját továbbfejlesztve olyan általános műveltségű, szocialista 
szellemű, korszerű szakmai képzettséggel rendelkező szakembereket nevel
jen, akik képesek az erdőművelés, az erdőhasználat munkahelyi szintű 
felelős irányítására. Továbbá képesek a termelési, üzemeltetési folya
matok előkészítésében, lebonyolításában részt venni, valamint képesek a 
kutatási fejlesztési munkákban - a szakmunkásnál nagyobb, de mérnöki fel- 
készültséget nem igénylő részfeladatok önálló elvégzésére - nagyobb szak
mai igényű fizikai munkakörök ellátására.
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A cél érdekében a technikusképzés feladata, hogy
- továbbfejlessze a rendszerelméletet,
- kiegészítse és elmélyítse a faanyagfeldolgozás, fafeldolgozás terén a 
termelőeszközök, gépek és berendezések használatára és üzemeltetésére 
vonatkozó ismereteket,

12/- nyújtson vezetési és szervezési ismereteket".
A szakközépiskola 4 évfolyamának az elvégzése /és az érettségi/ után a 
tanulónak gyakornoki szolgálatukat megkezdve - egy éven át tízszer egy
hetes, heti 30 órás iskolai konzultáción kellet résztvenniük. Az össze
sen 300 órás felkészítési időből kb. 40 óra gyakorlati foglalkozás volt. 
Erdőműveléstanra 52 órát, erdöhasználattanra 52 órát, fafeldolgozási 
alapismeretekre 52 órát, vezetési és szervezési ismeretkre 104 órát for
dítottak. A konzultációkra az érettségi után rögtön lehetett jelentkez- 
ni.13/

A műszaki szakközépiskolában folyó technikus- és szakmunkásképzés
ről szóló 16/1984 KM.sz. rendelet a technikus képzés új formáját, az 5 
éves képzést, és a "technikusképzéssel közös alapozású szakmunkásképzés"-t 
szabályozta. E szerint a tanulók az I. és a II. évfolyamban általános 
képzést, valamint a középiskolai szakmunkásképzést, továbbá a szakcsoport 
sajátosságait figyelembe vevő technikusképzést célzó alapozó elméleti és 
gyakorlati képzést kaptak. A III. és a IV. évfolyamon az általános képzés 
mellett "megfelelő szakmai, elméleti és gyakotláti képzést", az V. évfo
lyamon kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatást írtak elő. Köz
vetlenül a II. évfolyam befejezése előtt a tanulók választhattak, hogy 
mely technikusi, ill. szakmunkásszakon kívánták tanulmányaikat folytatni. 
Technikusi képzésre jelentkezett tanulónak a választott szakmával kapcso
latos alapvizsgát kellett tennie. Sikertelen alapvizsga esetén a szak
munkás szakmában folytathatta tanulmányait. A szakmunkástanulók a IV. 
osztály elvégzése után letett szakérettségi bizonyítvány a szakmunkáské
pesítésüket igazolta. Ezek technikusi képesítést csak 2 éves levelező 
oktatással szerezhettek. A technikusképző ág tanulói az V. év elvégzése 
után technikus minősítő vizsgát tettek. /Alapvizsgát csak más szakmai 
iskolából jelentkezettnek kellett tennie./
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A Műszaki Szakközépiskola Erdészeti Kar "Roth Gyula" Erdészeti és 
Elsődleges Faipari Szakközépiskolájában 1985 szeptemberében országosan 
elsőként kezdték meg az iskolarendszerű ötéves technikusi képzést. Ennek 
az óratervét az 5. táblázat mutatja.

Ezt az iskolatípust sem fogadta a szakma kitörő örömmel. A szakmát 
a közismertitárgyak eluralkodása tette szkeptikussá. Ugyanis az 1956-os 
technikum óratervével összehasonlítva: a közismereti tárgyaknál 81 %-os 
növekedés, a szakmai elméleti óráknál 20 V-os csökkenés, a szakmai gya
korlati óráknál pedig 37 V-os csökkenés volt megállapítható! A Tuskó 
László által 1970-ben javasolt iskolatípus így megszületett, de az ál
tala már akkor kifogásolt közismereti túlterhelés megmaradt.

1986-ban az egri "Dobó István" Gimnázium és Erdészeti Szakközépis
kolából az erdészeti részleg kivált,és Mátrafüreden, az ott már működött 
erdészeti szakmunkásképző iskolának 1986. évben befejezett új tanügyi 
épületeiben nyert elhelyezést. A két iskola egyesülve mint Mátrafüredi14/Erdészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző iskola működik.

A nyolcvanas évek közepétől a szakközépiskolák, a szakköri foglal
kozások keretében a számítástechnikát is gyakorolják. A legfontosabb 
programozási ismereteket a fizikai oktatás keretében kapják.

1989 tavaszán az OEE Oktatási és Közművelődési Bizottsága Ásotthal
mán a középfokú szakképzés helyzetéről országos tanácskozást tartott. 
Ekkor már a politikai és a gazdasági viszonyok változása éreztette a 
hatását, ami a tanácskozás szellemében is kifejeződött. A gyakorlat ré
széről az a kifogás merült fel, hogy az erdészeti szakközépiskolák er
dőgazda szemléletű erdészeket bocsájtanak ki, s "mivel az erdészetben 
ketté válik a vagyongazdálkodás és a hozamgazdálkodás, ennek megfelelő
en kell erdész és kell művezető szakember".1^

A hatékonyabb gyakorlati oktatás érdekében a soproni szakközépis
kolában 1989 óta a december-március hónapok közötti bizonytalan és gyak
ran kedvezőtlen időjárás miatt a szaktárgyi gyakorlatok helyett emelt 
óraszámú tantermi munkát végeztek. Ennek ellentételeként a tanéveleji 
/IX-XI/ és a tanévvégi /IV-VI/ hónapokban heti kétnapos, 7-7 órás tan
tárgyi gyakorlatokat tartottak.
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A szakképzésnek a nemzetgazdasági követelményekhez és a munkaerő
viszonyok igényeihez való alkalmazkodás végett az országgyűlés a szakkép
zésről szóló 1993. LXXVI. törvényt alkotta me g . ^ E  szerint a szakképzés 
feltételeinek a biztosításáért döntően a munkaügyi miniszter,a pedagó
giai és szakmai kérdésekben a művelődési és közoktatási miniszter az 
illetékes szakmai miniszterrel együttesen felelnek. A törvény az állam 
által azon elismert szakképesítésekre épít, amelyek az Országos Képzési 
Jegyzékben szerepelnek /7/1993 MüM/. A Jegyzék az erdészettel kapcso
latos a továbbiakban felsorolt technikusi képzettségeket ismeri el: 
Erdészeti gépésztechnikus 26 5 3117 16 2 0 06 szakképzés azonosító szám
mal,
Erdészeti környezetvédő szaktechnikus 29 5 3125 16 6 1 01 azonosító 
számmal,
Erdészeti menedzserasszisztens 55 4 3910 09 8 0 03 azonosító számmal, 
Erdésztechnikus 29 5 3125 16 6 1 02 szakképzés azonosító számmal, 
Vadgazdasági technikus 22 5 3129 16 2 1 10 szakképzés azonosító számmal, 
Fafeldolgozó technikus 13 5 3129 16 5 4 02 
Fűrész- és lemezipari technikus 12 5 3114 16 5 4 03

A törvény végrehajtásával kapcsolatban az iskolai rendszerű szak
képzés megszervezéséről szóló 8/1993. /XII.30/ MüM.sz., a tanulók anyagi 
juttatásáról szóló 9/1993. MüM-MKM.sz., és a szakmai vizsgáztatásról szóló 
10/1993.MüM.sz. rendeletek láttak napvilágot.17̂

A törvény 16.§-a szerint "a szakképző iskolában az első szakképesítés 
megszer .zésére irányuló elméleti és gyakorlati képzés a tanuló számára 
a közoktatási törvény rendelkezései alapján ingyenes: A gyakorlati kép
zés megfelelő szakmai biztosítása érdekében az iskolának a gazdálkodó 
szervezettel megállapodást kell kötnie. Ha a tanuló a gyakorlati kép
zési idő 20 %-án hiányzik, az évfolyamot meg kell ismételnie. Összefüggő 
szakmai gyakorlatnál a tanulót díjazás illeti meg, amely a minimális bér 
legalább 10 V a  legyen.

Az évközi tudásszint felmérésére "azért, hogy a szakképzés során 
tanúsított előmenetel /szakmai tudás/ megfelel-e az adott képzési sza
kaszok meghatározott szakmai követelményeinek" köztes vizsgát rendsze
resít. Az iskolai tanulmányok befejezése után a tanulónak szakmai vizsgát
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kell tennie. Ez írásbeli és szóbeli - elméleti és gyakorlati részből 
áll. Az írásbeli tételt a szakminiszter adja ki, amit országosan egy- 
időben megtartott napon kell kidolgoztatni. A rendelet erre 3 órát en
gedélyez. A szakmai gyakorlati vizsgára, amely alapvető munkafeladat 
megoldása, 5 órát kell biztosítani.

A szakmai vizsgát a legalább 3 tagú szakmai vizsgabizottság előtt 
kell letenni. Ennek tagjai az illetékes szakminiszter által kijelölt el
nök, a munkáltató érdekképviseleti szerv által kiküldött és az oktatási 
intézmény vezetője. Munkájukat a kérdező tanárok segítik. A szakmai 
vizsga eredményét mind a szakközépiskolát, mind a szakmunkás iskolát 
végzettek részére azonos szövegű BIZONYÍTVÁNY igazolja.
Ezeket az új rendelkezéseket csak az 1994/1995-ös tanévben felvettekre 
kell alkalmazni, addig remélhetőleg az erdészeti szakközépiskolákra vo
natkozó rendeletek is meg fognak jelenni.
2. Elsődleges faipari /fűrész- és lemezipari/ középfokú képzés
Faipari technikusképzés Sopronban csak két éven át, 1952-1954 között 
folyt, mint faipari technikum. Megszűnésének oka ez erdészet azon ak
kori álláspontja volt, hogy az erdészeti technikusi képzésnek a faipari 
képzést is tartalmaznia kell, mert az erdésznek a fafeldolgozáshoz is 
értenie kell.

Az elsődleges faipari /fűrész- és lemezipari/ technikusi képzés 
csak 1974-tól számítható, amikor is a szegedi "Kiss Ferenc" Erdészeti 
és Mezőgazdasági Szakközépiskolát végzettek és a szakérettségizett szak
munkások részére megszervezte a fafeldolgozó technikusi minősítés meg-1 Qszerzésének a lehetőségét. A felkészüléshez segédkönyvként VÁRADY Géza 
"Technikai és technológiai ismeretek" c. munkája szolgált. A vizsgára 
jelentkezettektől feltételként legalább 2 éves fafeldolgozóban letöl
tött gyakorlati munkát kívántak meg. A felkészítés konzultációs alapon 
történt, és szakdolgozat készítésével zárult. Az évenkénti tanulmány
utak a látókör bővítését szolgálták. A szakvizsga tárgyai: üzemgazdasági 
ismeretek, anyag-, termék- és gyártási alapismeretek, technikai és tech
nológiai ismeretek voltak. A vizsgák alapján meg volt állapítható, hogy 
az érettségizett gépi famegmunkáló szakmai ismeretei mind mélységben, 
mind terjedelemben az erdészeti technikumot és az erdészeti szakközép-
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iskolát végzettekét messze túlszárnyalták, de az is kitűnt, hogy ez a
felkészítés a hiányzó fűrész- és lemezipari szakközépiskola szakmai 

19/tananyagát nem pótolhatta. '
A szakoktatás helyzetének a felmérése és a jövő célkitűzése érdeké

ben 1975. szeptember 1-2-án az OEE Oktatási Bizottsága Szegedre, a már 
említett országos oktatási ankétot hívott össze. Ennek egyik súlypon- 
tos témája volt a középfokú faipari szakemberek képzése. Az ankéton a 
FAGOK kiküldötte a faiparnál a középfokú végzettségű szakemberhiány le
küzdésének "Sürgős és más intézkedéssel nem pótolható feladataként a 
fűrész-lemezipari szakközépiskola létrehozását" jelölte meg, "melynek 
sokrétű szerepet kell ellátnia az egész közép- és alsófokú képzés és 
továbbképzés t e r ü l e t é n A  termelőgépek kezelésénél kevésnek bizonyult 
a betanított munkásszint; viszont a termelést kiszolgálóknál felmerült 
égetően a betanított munkások iránti ijény, a fűrészüzemben eddig tel
jesen ismeretlen szakmák jelentek meg, mint a gépjárművezetők, autó- 
motorszerelők, elektronika, pneumatika, hidraulika-szerelők; ez üzemel
tetést irányító fógépészek helyett már széleskörű ismeretekkel rendel
kező szakemberek váltak szükségessé, mint gépésztechnikusok, elektro
technikusok és gépjármű-szaktechnikusok".^

Öt évet kellett még várni, míg végre a MÉM Kutatási és Szakoktatási 
Főosztályának 27.129/1979. sz. rendelete alapján 1980 őszén Sopronban 
fűrész- és lemezipari szakközépiskolai osztály szervezése megtörténhetett 
és az oktatás megindulhatott, de nem mint önálló iskola, hanem az erdő
gazdasági szakiskola egyik osztályaként. Ez a tény az iskola nevében is 
kifejezésre jutott és ezentúl a neve: "Roth Gyula" Erdőgazdasági és El
sődleges Faipari Szakközépiskola.
A faipari oktatás célja volt, hogy "az általános iskola oktató-nevelő mun
káját továbbfejlesztve korszerű általános műveltséggel rendelkező, szoci
alista szellemű, sokoldalúan fejlett szakembereket képezzen, akik olyan 
fűrész- és lemezipari szakmai képzettséghez jutnak, amelyek birtokában 
alkalmasak a népgazdaság fagazdasága területén az elsődleges faipari 
tevékenységet folytató üzemek és vállalatok számára középfokú végzett
séghez kötött szakmai munkaköröket ellátni, továbbá felkészíteni őket 
elsősorban a faipari jellegű szakosított továbbképzésre és a felsőfokú



továbbtanulásra" .22/̂
Az oktatás négy osztályos volt, a IV. osztály elvégzése után szakmai 
érettségi vizsgát tettek. Óratervét a 6. táblázat adja. Fakultatív tan
tárgy a továbbtanulók részére a matematika, a tovább nem tanulók részére 
a technológia. Az érettségi tantárgyak voltak: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, technológia, géptan és szerszámismeret, szakmai 
gyakorlati vizsga. A faipari technikusi minősítés megszerzését - ha
sonlóan az erdésztechnikusi minősítés megszerzéséhez az iskolai tanul
mányok befejezését követő 2 éves üzemi gyakorlat letöltése és szakdolgo
zat megírása utáni technikusi minősítő vizsga letétele biztosította.

A fűrész- és lemezipari ágazaton végzettek mind segédművezetók, mű
szaki kalkulátorok, anyag- és időnormások, gyártásprogramozók, művezetők, 
üzemtechnológusok, gyártmástechnológusok, minőségi ellenőrök, alapanyag- 
átvevők, szállítási ügyintézők, értékesítési előadók, gyártmányfejlesztők 
helyezkedhettek el.2^
Az 1982 szeptemberében bevezetésre került 5 napos tanítási, illetve 10 
napos munkahétre átállított óratervet a 7. táblázat mutatja. Fakultatív 
tárgy a továbbtanulók részére a matematika, a tovább nem tanulóknál pe
dig a technológia volt.

A 16/1984. MM.sz. rendelettel életrehívott 5 éves technikusképzés 
a fafeldolgozó szakon Barcson 1990-ben indult. Óratervét a 8. táblázat
tartalmazza. A technikusi végzettség mellé újabban még az élező szakma

24/és a faipari gépkezelő szakma megszerzésére is lehetőség nyílt.
B./ Technikusképzés levelező oktatással

1. Erdőgazdasági képzés
Az 1949-51-es években az erdészetnél addig dolgozó szakemberek egy részét 
politikai okokból /mint megbízhatatlanokat/ elbocsájtották, nagyobbik ré
szét alacsonyabb beosztásba helyezték, sok vezetői munkahelyet szakmával 
nem, vagy csak alacsony szakmai képesítéssel rendelkező, "megbízható ká
derekkel" töltötték be. A technikumokból kikerültek ilyen káderek mellé 
kerültek beosztottaknak, ami feszültséget okozott. Ennek a levezetésére 
szerveződött meg a soproni technikumban a "káderek" levelező oktatása. 
Erre az állami- és a szövetkezeti gazdaságok, valamint az erdészeti in
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tézmények olyan alkalmazottai, dolgozói jelentkezhettek, akik a 17. élet
évüket betöltötték, legalább 2 éves erdészeti gyakorlattal /szolgálattal/ 
rendelkeztek és az általános iskola 8. osztályát sikerrel elvégezték. To
vábbi feltétel volt még, hogy szolgálati beosztásuk a középszintű szak
ismeretet megkívánja, végül, hogy felvételüket a munkaadójuk javasolja.
Az első években felvetteknél az oktató személyzet kénytelen volt nagy 
jóindulatot tanúsítani. A kemény politika lazulásával a levelező képzés
ben résztvettek tudásszintje a nappali oktatásban résztvevőkét hamarosan 
megközelítette.

Az ötvenes évek közepétől a levelező tagozatra is csak a felvételi 
vizsga.sikeres letétele után lehetett beiratkozni. A felvételi vizsga tár
gyai: a magyar nyelv, számtan és rajz voltak.
A levelező oktatásban résztvevők havonként megtartott konzultációkon vet
tek részt. Ezek 1968-ig a lakhelyükhöz legközelebbi, ún. konzultációs 
központokban folytak. Félévenként a technikum egy-egy hetes, vizsgára 
történő iskolai felkészítést is szervezett.

1957-1968 között a levelező oktatás tanéve februártól január végéig 
tartott. 1969-től visszaálltak a középiskolai rendszer szerinti szeptem- 
ber-júniusi tanévre.

A konzultációs központok felszámolása után, tehát 1968-tól évente 
nyolc alkalommal hat-hat napos konzultációkat az iskolában tartották. A
3. és a 6. konzultáción beszámolókat, a 4. és a 7. héten pótbeszámolókat 
tartottak. Az utolsó hetet követően voltak a vizsgák. A konzultációk évi 
óraszáma 260 volt.
Óraterve a következő: Erdóműveléstan heti 2 óra 26 hétre 52 óra 

Erdőhasználattan 2 26 52
Fafeldolgozási alapismeretek 2 26 52
Vezetési és szervezési ismeretek 4 26 104

Összes óra heti 10 óra 26 hétre 260 óra
25/Szakmai gyakorlat kb. 40 óra. '

1972-ig a képesítő vizsga ugyanúgy, mint a nappali tagozatosoknál, tech
nikusi képzettséget adott. 1973-tól itt is áttértek a szakközépiskolás 

26/oktatásra, ' ók is csak a technikusi minősítő vizsga letételével kapták 
meg a technikusi címet.



(1980 szeptemberétől a barcsi Erdészeti- Építési és Vízgazdálko
dási Szakközépiskola is megkapta a jogot a dolgozók szakközépiskolai 
oktatására.) 1982/83as tanévtől a konzultációs hetek száma tízre emel
kedett, ugyanakkor e konzultációs napok száma heti öt napra csökkent.
Az évi óraszám ekkor 410-re emelkedett, mert az új szakosítású erdó-

27/gazdasági tantervek szerint kezdték meg az oktatást. '
1984 októberétől 5 éves képzéssel az erdészeti levelező oktatást 

Sopronban indították be, az alábbi tantárgyakkal: Erdőműveléstan, Erdö- 
használattan, Fafeldolgozási ismeretek,Vezetési és szervezési ismeretek, 
Szakmai gyakorlat 26 hetes konzultációval, heti 31 óra elmélet és 6 óra 
gyakorlattal.28^
2. Faipari képzés
Az elsődleges faipari technikusi levelező oktatás csak az 1982/83-as tan
évben kezdődött a soproni "Roth Gyula" Erdőgazdasági és Elsődleges Fai
pari Szakközépiskolában. A 4 éves tanulmányi idő alatt évente nyolc, az 
5 napos munkahét bevezetése után tíz konzultációs hét alatt folyt a kép
zés. A tantárgyak a nappali tagozatéival egyeztek meg.

C./ Továbbképző tanfolyamok
Az erdészek továbbképzésének igénye a hetvenes évek közepén merült fel, 
amikor is az Országos Erdészeti Főigazgatóság az erdészetvezetók és az 
erdőművelési műszaki vezetők részére erdőtipológiai vizsga letételét kí
vánta meg. Erre a felkészítést az erdőgazdaságok erdőművelési osztályai- 29/nak a vezetői végezték.

Azon erdészek és technikusok részére, akik középfokú munkakört 
töltöttek be a 11/1969.MÉM sz. utasítás rendelkezett a továbbképzéséről. 
Ennek irányításával és ellenőrzésével 1970. évi december 29-iki MÉM ha
tározat a MÉM Mérhök- és Vezetőképző Intézetet bízta meg. A közvetlen 
munkahelyi vezetők /erdészek, művezetők/ továbbképzését az 1023/1971. 
Korm.sz. határozat közvetlen vállalati feladattá tette. Az erdészek 
első ilyen továbbképzését 1971 őszén a soproni és a szegedi erdészeti 
technikumokban tartották, s csak az előfeltételek megléte után kapcso
lódtak be a vállalatok.

Az 1972. évi MÉM értesítő 45. számában közzétett irányelvek két 
alapvető továbbképzési formát ajánlottak:
komplex tanfolyamos továbbképzést: 4-6 hetes, ill. 120-180 órás, amely 
vagy folyamatos bentlakásos, vagy 1-1 hetes bentlakásos oktatás, mely
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utóbbit levelezóoktatás követett;
céltanfolyamos továbképzést; 2 hetes bentlakásos időtartammal. Tananyaga* 
ként időszerű gazdaságpolitikai kérdéseket; közgazdasági és vállalatgaz
daságiismereteket; vezetés elméleti és gyakorlati kérdéseket; üzemi és 
üzemszervezési kérdéseket; a szakmai ismeretek kapcsán a természettu
dományi és technikai előrehaladást és eredményeit jelölte m e g . ^

Az irányelvek alapján a középfokú képzettségűek intézményes tovább
képzését az 1/1973 MüM sz. és a 6/1974 MÉM sz. rendeletek szabályozták.
A továbbképzés célja az ismeretek korszerűsítése volt. Ez kiterjedt: 
a szakmai ismeretekkel összefüggő általános alapismeretekre; 
a főbb munkakörcsoportok tevékenységi körére és feladataira; 
új eljárásokra és speciális szakmai megoldásokra; 
a középszintű káderektől elvárt ideológiai-politikai ismeretekre."*^

A tanfolyamok időtartama: 1971-1973 között 2 hét /66 órás/, 1974-1976 
között 3 hét /99 órás/, 1977-től 3 hét /90 órás/. 1982 őszétől a 
továbbképzés 5 napos munkahét szerint történt.
Továbbképzés a következő szakokon történt: kerületvezető erdész, erdő- 
művelő, vágásvezető, csemetekert-kezelő, termelőszövetkezeti erdész, 
erdészeti könyvelő, biztonságtechnikai megbízott, kerületvezető vadász, 
rakodókezelő erdész, fűrészláncélesítő, fűrészüzemi művezető.
A kerületvezetők továbbképzése az alábbi témacsoportok és óraszámok 
szerint történt::

1971-73 1974-76 
ó r a s z á m

1977-79

Ideológiai-politikai ismeretek 10
Vezetési ismeretek 16 16 15
Gazdasági ismeretek 16 16 12
Technológia és technikai ismeretek 34 67 53

Összesen 66 99 90
1979-től társadalom- és gazdaságpolitikai ismeretek; vezetési ismere
tek; vállalati gazdaságtani ismeretek; munkaköri ismeretek címen ke
rültek a témák megtárgyalásra. Az egyes előadók a legjobb elméleti és 
gyakorlati szakemberek közül kerültek ki.
Az évenkénti továbbképzés feladatait a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző

32/Intézet tájékoztatón adta ki.
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Az évenként szervezett továbbképzéseken kívül esetenként, s szükség sze
rinti, hosszabb-rövidebb ideig tartó céltanfolyamokat is szerveztek.
Ezek közül néhány fontosabb: az erdőgazdasági művezetők és műszaki ve
zetők részére 1975-ben a gödöllői Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetben
3 alkalommal 1-1 hetes tanfolyamot tartottak, amelyen az akkor legjobb 
erdőgazdasági gépek hidraulikus berendezéseivel ismerkedhettek meg."^
1986 nyarán a Győr-Sopron Megyei Tanács Mezőgazdasági és Élelmezési 
Osztálya,a TESZÖV és a OEE győri TSZ csoportja szervezésében a TSZ
erdőgazdálkodás és a TSZ környezetvédelmi feladatairól a TSZ erdészek

34/részére 3 napos továbbképzést tartott.
xxx

Összefoglalás
Az elmúlt negyedszázad folyamán a művelődésügyi miniszter hatáskörébe 
került szakmai iskolákra vonatkozó oktatáspolitika ugyan a szakmai képzés 
fontosságát hangsúlyozta, valójában az általános műveltséget biztosító köz
ismereti tárgyak óraszámait fokozatosan emelte, ugyanakkor a szakmai el
méleti és gyakorlati óraszámokat radikálisan csökkentette. Az oktatás 
egyik fő céljaként a továbtanulás lehetőségének a biztosítását jelölte 
meg. A szakmailag bevált 1 éves előgyakorlatot, amely idő alatt az alkal
matlanok kihullottak, az MM eltörölte, és helyette előbb két-, majd egy
éves utógyakorlat végzését kívánta meg a technikusi minősítő vizsga leté
tele előtt. Az egyéves utógyakorlatot később egyéves levelező oktatás vál
totta fel. A szakközépiskolai oktatás öt évre történő emelésével és az 
ötödik évben folyó szaktárgyi órarend szerint oktatásával kívánták a tech
nikusi minősítő vizsgák szakmai színvonalát biztosítani.

A szakma erős nyomására az erdészeti szakközépiskolában faipari osz
tály indításával az elsődleges faipar kívánsága teljesült. Az itt vég
zettektől várják a műszaki színvonal emelését. Ugyancsak teljesült a 
szakma kívánsága;a középszintű vezetők technikusi képzettség megszerzé
sét továbbra is biztosító szakközépiskolai levelező oktatás,és a tech
nikusok szakmai továbbképzéaér biztosító rövid tanfolyamok.

A mai ötosztályos szakoktatási politika a szakközépiskolai és a 
szakmunkásképzést közös vágányra terelte úgy, hogy a négy osztályt



elvégzetteket és leérettségizetteket szakmunkásoknak ismeri el.
Az a kívánság, hogy a technikusi képzés elérné azt a színvonalat, 

amit már az 1956-1969-ig működött erdészeti technikumok elértek. Ehhez 
azonban az erdészet döntő befolyása szükséges, ami az FM. Erdészeti Hi
vatala, az OEE és a szakközépiskolák egységes álláspontjával és össze
fogásával volna előbb-utóbb megteremthető.
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Kimutatás a középfokú erdész szakiskolákról
A/ Erdészeti továbbképző 1908-1915
B/ Erdészeti szakiskola 1918-1921
C/ Erdőgazdasági szakiskola 1921-1928
D/ Erdőgazdasági középiskola 1948-1949
E/ Mezőgazdasági gimnázium erdészeti tagozat 1949-1953
F/ Erdészeti technikum /első típus/ 1950-1953
G/ Erdőgazdasági technikum 1953-1956
H/ Erdőipari technikum 1952-1954
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Iskola Alapítás, 
megszűnés éve

Felvételi
feltételek

Tanfolyam
tartama Megjegyzés

Sopron
Szeged,

1/ Erdészeti technikum /második típus/ 1956-1972
1956-1972.
1956-1972.

14-17. év, ált. 
isk.8 osztálya 
felvételi vizsga 
alapján előzetes 
felvétel, 1 év 
előgyakorlat után 
végleges felvétel, 
orvosi vizsgálat

4 év elméleti és 
gyakorlati okta
tás /érettségi/, 
képesítővizsga

Mellette mezőgazdasági tagozat 
is működött

Sopron
Szeged
Eger2
Barcs

3/ Erdészeti szakközépiskola /első típus/ 1968-1983

1
1969-1983.
1969-1983.
1969-1983.
1978-1983.

14-17. év, ált. 
isk.8 osztálya, 
felvételi vizsga, 
orvosi vizsgálat

4 év elméleti és 1 
gyakorlati okta
tás, 2 év utógya- 2 
korlat után techni
kusi minősítő vizsga, 3 
3x1 hetes konzultáció

1974-tól fafeldolgozó konzultáció 
indul
Erdészeti politechnikai oktatásból 
alakult át
Vízépítési szakközépiskolában 1978- 
tól erdészeti tagozat, egyúttal a 
szakmunkásképzés Középrigócról 
idekapcsolva, 1979-ben a gimnáziumi 
tagozat megszűnt
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Iskola Alapítás, 
megszűnés éve

Felvételi
feltételek

Tanfolyam
tartama Megjegyzés

Sopron^
Szeged2
Eger
Barcs

K/ Erdészeti szakközépiskola /második tipus/ 1980-1984 
1980-1984.
1980-1984.
1980-1984
1980-1984

14-17. év, ált. 
isk.8 osztálya, 
felvételi vizsga, 
orvosi vizsgálat

4 év elméleti és 
gyakorlati okta
tás, 2 év utógya
korlat után tech
nikus minősítő 
vizsga, 3x1 hetes 
konzultáció

Szakmai elméleti órák módosulnak, 
gyakorlati órák erősen csökkennek, 
az összefüggő gyakorlatoké nő.
1. Faipari tagozati oktatás 1980- 

tól, ami az iskola nevében is 
kifejezésre jut.

2. A mezőgazdasági tagozat megszű
nik, két erdészosztály indul

L/ Erdészeti szakközépiskola /harmadik típus/ 1982-1986 
Sopron 1982-1986. 14-17. év, ált. 4 év elméleti és
Szeged 1982-1986. isk.8 osztálya, gyakorlati okta-y felveteli vizsga, tás, 2 ev utógya-
Eger 1982-1986. orvosi vizsgálat korlat után tech-
Barcs 1982-1986. nikusvizsga, 3x1 hetes

konzultáció

Ötnapos tanítási hét. Szakmai órák 
tovább csökkennek.
1982-83-tól megszűnik az évközi 
összefüggő gyakorlat.

Sopron
Szeged
Ege^
Barcs2
Mátrafüred

M/ Erdészeti szakközépiskola /negyedik típus/ 1984-1988 
1984-1988.
1984-1988.
1984-1986.
1984-1988.
1986-1988.

14-17. év, ált. 
isk.8 osztálya, 
felvételi vizsga, 
orvosi vizsgálat

4 év elméleti és 
gyakorlati okta
tás, 1 év levelező 
oktatásszerű utógya
korlat, 10x1 hetes 
konzultáció, techni
kusi minősítő vizsga 2.

Az érettségi szakmunkásképesítést 
adott
1. Az erdészeti tagozatot Egerből 

Mátrafüredre helyezték át, és az 
ottani erdészeti szakmunkásiskolá
val közös vezetés alá került. 
1987/88-tól erdőgazdasági gépész 
szakmai oktatás
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Iskola Alapítás, 
megszűnés éve

Felvételi
feltételek

Tanfolyam
tartama Megjegyzés

Sopron 1985-
Szeged 1986-
Barcs 1987-
Mátrafüred^ 1987-

N/ Erdészeti szakközépiskola /ötödik típus/ 1985-
4 év elméleti és 
gyakorlati okta
tás, érettségi, V. 
évfolyam után tech
nikusi minősítő 
vizsga

14-17. év, ált. 
isk.8 osztálya, 
felvételi vizsga, 
orvosi vizsgálat

Szakmai tárgyakat csak III. év
folyamtól tanulnak. Az V. évfolyam 
órarendszerinti felkészítés a tech
nikusi minősítési vizsgára, kizáró
lag szaktárgyakból.
1. 1992-től erdőgazdasági gépész 

oktatás
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1/a-b. táblázat
Erdészeti technikumi óratervek

95 -

1955 előtti 1956-1973 közötti
Tantárgyak I. II. III,. IV. I. II.. III . IV, Összes 

' órák
1. Magyar nyelv és irodalom 4 3 2 2 3 3 2 2 294
2. Orosz nyelv 2 2 2 2 2 2 2 2 234
3. Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 234
4. Földrajz 2 - - - 2 - - - 62
5. Matematika 5 5 3 3 4 4 3 3 411
6. Fizika 2 2 3 2 151
7. Kémia 3 2 - - 3 2 - - 151
8. Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2 234
9. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 1 1 1 117

Közismereti tárgyak összesen 23 19 12 12 22 18 12 12 1888
10. Erdészeti műszaki rajz 2 _ 2 _ 62
11. Erdészeti növénytan 3 3 3 3 180
1 9 Erdészeti állattan 2 - 2 - 62
Í Z  . Vadgazdaságtan - 2 2 62
13. Termőhelyismerettan 3 - - 3 - - 87
14. Erdőműveléstan 5 4 3 4 198
15. Erdővédelemtan - 2 - 2 54
16. Erdőhasználattan - 3 4 3 4 198
17. Erdészeti földméréstan 2 - 2 60
18. Erdőbecsléstan 2 - 2 - 60
19. Erdórendezéstan - 2 - 2 54
20. Erdészeti géptan 2 - 4 - 120
21. Üzemtan - 4 - 5 135
22. Mezőgazdasági enciklopédia 2 2 - 58
23. Agrárgazdaságtan 2 60

Szaktárgyak összesen 7 8 16 16 7 10 16 17 1446
Elméleti órák összesen 30 27 28 28 29 28 28 29 3334
Heti erdészeti gyakorlat 6 6 6 6 6 6 6 6 702
Heti összes óraszám 36 33 34 34 35 34 34 35 4036
Összefüggő szakmai gyakorlat 144 216 384 240 984

hetekben 2+2 2+4 4+4 5
Megoszlás: évközi 72 72 240 240 624

nyári 72 144 144 360
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2. táblázat

Erdészeti szakközépiskola óraterve /150/1968.sz.MM.utasítás/ 
Erdészeti ágazat

I. II. III . IV.
Tantárgyak 33 hét 33 hét 33 hét 311 hét Összes

h e t i ó r a s z á m óraszám
1 . Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 387
2. Orosz nyelv 2 2 2 2 258
3. Történelem 2 2 2 2 258
4. Világnézetünk alapjai - 3 90
5. Gazdasági földrajz 2 - - - 66
6. Matematika 4 4 4 3 516
7. Fizika 3 3 3 297
8. Kémia 3 3 2 264
9. Biológia 3 3 2 - 264
10. Testnevelés 2 2 2 2 258
11. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 129

Közismereti tárgyak összesen 26 22 21 16 2787
12. Munkavédelem 2 66
13. Erdészeti műszaki rajz 2 - 66
14. Vadgazdaságtan - 2 60
15. T ermőhelyismerettan 2 - - 66
16. Erdőműveléstan 2 2 3 222
17. Erdőhasználattan 2 2 2 192
18. Erdőrendezéstan - 3 - 99
19. Géptan 2 2 3 222
20. Munkaszervezés 3 90

Szaktárgyak összesen 4 8 9 13 1083
Elméleti órák összesen* 30 30 30 29 3870
Szakmai gyakorlatok 6 6 6 6 774
Szakmai elmélet és gyakorlat 10. 14 15 19 1857
Heti óraszám összesen 36 36 36 35 4644
Összefüggő szakmai gyakorlatok 
hetekben /tanév közben, illetve
nyáron/ 4-6-6-2 36 42 42 48



Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola óraterve 
27.129/1979.MÉM. Kutatási és Szakoktatási Főosztály sz.rend.

Erdészeti ágazat
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3. táblázat

Heti óraszám
Tantárgyak I. II. III. IV. Összes

32 hét 32 hét 32 hét 29 hét óraszám
1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 375
2. Orosz nyelv 4 4 - - 256
3. Történelem 2 2 2 2 250
4. Világnézetünk alapjai - - 2 58
5. Matematika 5 5 4 2 506
6. Fizika 3 3 3 288
7. Kémia 3 3 2 256
8. Biológia 3 3 2 - 256
9. Testnevelés 3 3 3 2 346
10. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 125

Közismereti tárgyak összesen 27 27 20 12 2716
11. Fakultatív tantárgy _ 2 58
12. Munkavédelem 2 64
13. Erdészeti műszaki rajz 2 - 64
14. Vadgazdaságtan - 2 64
15. Termóhelyismerettan 2 - - - 64
16. Erdőműveléstan 2 2 4 244
17. Erdóhasználattan 3 3 183
18. Erdőrendezéstan - - 4 116
19. Géptan 2 3 3 247
20. Munkaszervezés 2 3 151

Szakmai elmélet összesen 6 4 12 19 1255
Elméleti órák összesen 33 31 32 31 3971
Szakmai gyakorlatok 3 5 5 5 561
Heti összes óraszám 36 36 37 36 4532
Évközi összefüggő szakmai
gyakorlat /2-2-2-2/ 36 40 44 44
Nyári összefüggő szakmai
gyakorlat /2-4-4-0/ 36 40 44



Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola óraterve
5 napos tanítási hét 1982 szeptemberétől 

Erdészeti ágazat
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4. táblázat

Tantárgyak I.oszt.
10

. II.oszt. 
napos ciklus

III.oszt. 
óraszám

IV.oszt.

1. Magyar nyelv és irodalom 6-5 6-5 5 6
2. Orosz nyelv 4 3-4 3-4 3-4
3. Történelem 4 4-3 4-3 4
4. Bevezetés a filozófiába - - - 4-3
5. Matematika 9 8 6 6
6. Fizika 6-5 5-6 5-6
7. Kémia 5-6 5-6 4-3
8. Biológia 6-5 6-5 4-39. Testnevelés 5 5 4 4
10. Osztályfőnöki óra 2 2 2 2

Közismereti tárgyak összesen 47-45 44-44 37-36 29-29
11. Fakultatív tantárgy _ 2-4
12. Munkavédelem 3
13. Erdészeti műszaki rajz 3-4
14. Vadgazdaságtan 3-4
15. Termőhelyismerettan 4-3 - -
16. Erdőműveléstan 3-4 5 4-7
17. Erdőhasználattan 5 5-6
18. Erdőrendezéstan - - 6-8
19. Géptan 5-4 5-6 5-4
20. Munkaszervezés 3-4 5-4

Szakmai tárgyak összesen 10-10 11-12 18-20 27-33
Elméleti órák összesen 57-55 55-56 55-56 56-62

21. Gyakorlat 6 10 10 12- 6
Óraszám összesen 63-61 65-66 65-66 68-68
Nyári szakmai gyakorlat 4 hét 4 hét 4 hét
Mg. vontatóvezetési gyakorlat tanulónként 30 óra óraterven felül.
Megjegyzés:

1. Az orosz nyelvet minden évfolyamon csoportbontásban kell tanítani.
2. A matematikát a szakirányban továbbtanulók számára a III-IV. évben 

külön csoportban kell tanítani.
3. A fakultatív órakeretben a szakirányban továbbtanulók matematikát, a 

többiek erdőműveléstant tanulnak.



Műszaki Szakközépiskola Erdészeti Kar
Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola óraterve 
16/1984.MM.sz. rendelettel 1985 szeptemberétől 

Erdésztechnikus/Biológia szakcsoport
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5. táblázat

Heti óraszám
Tantárgyak I. II. III. IV. V. Összes

évfolyam órák
1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 420
2. Orosz nyelv 2 2 2 2 280
3. Második idegen nyelv 2 2 - - 144
4. Történelem 2 2 2 2 280
5. Bevezetés a filozófiába - - - 2 - 64
6. Testnevelés 2 2 2 2 2 344
7. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 172

Közismereti tárgyak összesen 12 12 10 12 3 1704
8. Matematika 4 4 3 3 492
9. Fizika 2 2 2 216
10. Kémia 3 3 - - 216
11. Biológia 3 3 2 2 352
12. Mezőgazdasági alapismeretek 3 3 216
13. Mezőgazdasági alapozó gyakori. 3+2 3+2 360

Alapozó tárgyak összesen 18+2 18+2 7 5 1852
Közismereti és alapozó tárgyak
összesen 30+2 30+2 17 17 3 3556

14. Munkavédelem 1 _ _ 36
15. Erdóműveléstan 3 3 4 332
16. Erdőhasználattan 2 4 192
17. Erdőrendezéstan - 2 3 160
18. Géptan 3 3 3 300
19. Vadgazdaságtan 2 - 72
20. Vezetési és szervezési ism. 3 96
21. Erdészeti üzemgazdaságtan 2 64
22. Fafeldolgozó alapismeretek 2 64

Szakmai elmélet összesen 9 10 21 1316
22. Gyakorlat 6 6 8 694

Szakmai elmélet és gyakorlat
összesen 15 16 29 1980
Heti óraszám összesen 32 32 32 33 32 5536
Hetek száma 36 36 36 32 32 172



6. táblázat
Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola óraterve 

Fűrész és Lemezipari Ágazat 
27.129/1979. MÉM Kutatási és Szakoktatási Főosztály sz.
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Heti óraszáma
Tantárgyak I. II. III. IV. Összes

32 hét 39 hét 39 hét; 29 hét óraszám
1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 375
2. Orosz nyelv 2 2 2 2 250
3. Történelem 2 2 2 2 250
4. Világnézetünk alapjai - 2 58
5. Földrajz 2 - - 64
6. Matematika 5 5 4 2 506
7. Fizika 3 3 - 192
8. Elektrotechnika - 3 96
9. Kémia 2 2 - - 128
10. Testnevelés 3 3 3 2 346
11. Osztályfőnöki óra 1 1 1 I 125

Közismereti tárgyak összesen 23 21 18 14 2390
12. Fakultatív tantárgyak _ 2 58
13. Műszaki rajz 3 2 160
14. Munkavédelem 2 64
15. Anyag- és gyártmányismeret 3 2 - 160
16. Géptan és szerszámismeret 2 2 3 3 311
17. Anyagmozgatástan 2 2 122
18. Technológia 4 5 5 433
19. Üzem és munkaszervezés 2 3 151
20. Automatika alapjai 2 58

Szakmai tárgyak összesen 10 10 12 17 1517
21. Szakmai gyakorlatok 3 5 6 5 593

Heti óraszám összesen 36 36 36 36
Összefüggő szakmai gyakorlat
/2-4-4-0/ 36 36 44
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7. táblázat
Erdőgazdasági és Elsődleges Faipari Szakközépiskola óraterve 1982/83-tól 

Fűrész és lemezipari ágazat
5 napos munkahét

Tantárgyak
10 napos ciklus óraszáma 
I. II. III. IV.
36 hét 36 hét 36 hét 32 hét

1 . Magyar nyelv és irodalom 6-5 6-5 5 6
2. Orosz nyelv 4 3-4 3-4 3-4
3. Történelem 4 4-3 4-3 4
4. Világnézetünk alapjai 4-3
5. Földrajz - - - -
6. Matematika 9 8 6 6
7. Fizika 6-5 5-6 -
8. Elektrotechnika - 5
9 . Kémia 6-7 - - -
10. Testnevelés 5 5 4 4
11. Osztályfőnöki óra 2 2 2 2

Közismereti tárgyak összesen 42-41 33-33 29-29 29-29
12. Fakultatív tantárgy _ 4
13. Műszaki rajz 5 4
14. Munkavédelem 3 -

15. Anyag- és gyártmányismeret 6-5 4-3 - -
16. Géptan és szerszámismeret 3-4 3-4 6-5 5-6
17. Anyagmozgatástan - 3-4 3-4
18. Technológia 8-7 10-9 8-9
19. Üzem- és munkaszervezés 3-4 4-5
20. Automatika alapjai 3-4

Szakmai tárgyak összesen 17-17 19-18 22-22 27-32
Szakmai gyakorlatok 7 10-11 12 12- 7
10 napos ciklus óraszáma
összesen 66-65 62-62 63-63 68-68
Nyári szakmai gyakorlat 2 hét 3 hét 3 hét -
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Fafeldolgozó szak 
Szakmai szám: 11-0501

Ó r a t e r v

8. táblázat

Tantárqvak I.
Osztály 
II. III. IV. V. Összesen

Hetek száma 36 36 36 32 32 172
1. Magyar nyelv és irodalom 3 3 3 3 - 420
2. Idegen nyelv 4 4 2 2 f. 424
3. Történelem 2 2 2 2 280
4. Társadalmi ismeretek - - 2 - 64
5. Testnevelés 3 3 3 3 2 484
6. Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 1 172
7. Matematika 4 4 3 3 492
8. Fizika 3 3 2 2 352
9. Kémia 2 2 - 144
10. Biológia 2 72

Közismereti tárgyak összesen 22 22 18 18 3 2904
11. Anyagismeret 2 2 2 2 280
12. Technológia - - 3 4 4 364
13. Szakrajz és szerkezettan 2 2 4 3 3 480
14. Géptan 2 2 2 2 2 344
15. Automatika 2 64
16. Híradástechnika 4 128
17. Gyártásszervezés 2 64
18. Üzemgazdaságtan 2 64
19. Biztonságtechnika és körny.védelem 1 32

Szakmai elméleti tárgyak összesen 6 6 11 11 20 1820
20. Szakmai gyakorlat 4 4 4 5 5 752

Szakmai elmélet és gyakorlat össz. 10 10 15 16 25 2572
Összesen 32 32 33 34 28 5476
Nyári üzemi gyakorlat C2-2-3-3) 60 60 120 360
Mindösszesen 5836

f. Választható fakultatív tantárgy /heti 2 óra/



Dolgozók erdészeti szakközépiskolája 
Ó R A T E R V  

1970
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9. táblázat

Heti óraszám osztályonként
Tantárgyak levelező tagozaton

I. II. III. IV.
1., Magyar nyelv és irodalom 0,75 0,75 0,75 0,75
2., Történelem 0,5 0,5 0,5 0,5
3., Világnézetünk alapjai - - 0,5
4. Gazdasági földrajz 0,25 -
5. Matematika 1 1,25 1 1,25
6. Fizika 0,75 0,75 0,75

Közismereti tárgyak 3,25 3,25 3 3
7. Kémia 0,75 0,5 0,5
8. Biológia 0,5 0,25 0,25

Szakmai előkészítő 1,25 0,75 0,75
9. Munkavédelem 0,5
10. Erdészeti műszaki rajz 1
11. Vadgazdaságtan
12.Termőhelyismerettan 0,5
13. Erdóműveléstan 0,5 0,5 0,75
14. Erdóhasználattan 0,5 0,5 0,5
15. Erdórendezéstan 0,75
16. Géptan 0,5 0,5 0,5
17. Munkaszervezés - - 0,75

Szakmai elméleti órák 1.5 2 2,25 3
Heti óraszám összesen 6 6 6 6

18. Szakmai gyakorlat havonta 5 óra
Megjegyzés: A levelező tagozat órái konzultációs órák. 
Az osztályfőnöki adminisztrációs tevékenységre levelező 
tagozaton havi 1 óra felszámítandó.
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Dolgozók Erdészeti Szakközépiskolája
/Érettségizettek/
Ó R A T E R V

10. táblázat

Tantárgyak
Heti óraszám évfolyamonként 

Heti tagozat levelező tagozat 
I. II. I. II.

1. Kémia 2,0 0,75
2. Biológia 3,0 0,75
3. Munkavédelem 1,0 0,25
4. Erdészeti műszaki rajz 2,0 1,00
5. Vadgazdaságtan 1,5 0,5
6. Termőhelyismerettárt 2,5 0,5
7. Erdőműveléstan 2,5 2,5 1,0 1,0
8. Erdőhasználattan 3,5 1,0 1,0
9. Erdőrendezéstan 2,5 1,25
10. Géptan 2,0 3,0 0,75 1,5
11. Munkaszervezés 2,0 0,75

Heti óraszám összesen 15 15 6 6
Szakmai gyakorlat 
havi óraszám 5 5 5 5
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S Z A K V I Z S G Á L A T I  B I Z O N Y Í T V Á N Y .

licljeg
helye.

A vizsgáló hisirftinány által 
nilhnlő alkalHias&uji osztályzatok: 

kitünően alkalmait.
Jól alkalmas, 
kielégítően alkalmas.

A nagyméltóságu földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ni. k. ministerium

18- iu1 napjon ............szám iilciti keli

rendelete alapján 18 .......................... év:

h ó .......-.......napján ..................... ... városában megtartott

erdőőri szakvizsgálat alkalmával az alulír! vizsgáló bizottmány állal

........ ..... ............_........... ......... .... .......  . .ki J/.agyarország

....... ...................._.....vdnnegycjénck . községében született,

az erdészeti műszaki segédszolgálat teljesítésé,’:ez szükséges ismeretekből 

megvizsgáltatvá:;, az erdőőri szakszolgálatra

találtatott, miről is részére ezen bizony :tvol:;y kiadódik.

K e l i ...  . iiV h ó  n a p já n .

A vizsgáló b i z o t t m á n y :

viitytUó biztos it

vittgAlá b itlo t i .

a v izsg á ló  b izo l tm d n y tlx ö k e  é t
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Eskületéleli jegyzőkönyv szám a ................. B )  minin.

az 1879. év i X X X I. törvényczikk 38. §-a értelm ében letett 

erdőőri esküről.

A z ille ték es  kö z ig azg atás i h a tó sá g  m eg 
jeg y zése i a s z o lg á la tb an  tö r ié n t  vá ltozásokró l 
(á llo m ás csere , e lő lép te té s  s tb .)

M e g j e g y z é s .  E ze n  e sk ü -b iz o n y itv in y  a la p já n  a íennobb m egnevezett e re lő ő r  szolgála tában  köz- 
b iztonság i közegnek  tek in ten d ő  s m in t ilyen  lő fegyvert is v ise lh e t

E zen  fegyver vad& szat-jegy-aclóraentes. (1S79. évi XXXI. törv.-czikk 40. §.)

7 9 . té te l.  — HiHUfrTÍuuut ire*eij».



Törzskönyvlap , szám .
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Q y a \ o íx s  J c ? x x * x & c v tanuló részére.*/
A t a n u l ó

s z ü l e t é s é n e k

h e ' y e V a llá s
Klöképzett-

*éiro
Volt

foglalkozása
T a rtá si d ijat

ki flzrli í
Fél évelt moly szak- 

Iskolánál töltötte

* Á .y X b  [!& h+\Ő\ux<»x

1
i

. i $ 9 C ACtn. \Cvvtvt.

1

Ü tC iA T Ú /

j■ l u i i  J v v

*.?K-

/Cttú-V W V

U. '  t

n i .  -y >

IV . * '

A z  e g y e s  f é le v e k b e n  n y e r t  o s z tá ly z a t :

A UiiUrirT mejmerezése

_  I Ásr'Jíu

Magyar helyesírás és nyelvtani, irodai j /  *  /
_  **_??' rn*,,u-*' Q<TT'tel____________ íá^Art^p _// í-ir .

Szépírás és rajzgyakorlat

Elméleti és gyakorlati mennyiségtan

Természettudományi alapismeretek

Politikai földrajz és történelem

Erdőművelés

Erdővédelem 

Erdöhasználat 

Vadtenyésztés, vadászat, fegyverhasználat 

Legelőgazdaság 

Kis gazdaságok berendezése és kezelése 

Törvények, rendeletek. közigazgatás

jdit^rYr^V

Mezőmizda.<úg, mező-, rétmQvelés, ker
tészet. gyümölcs, méhbasználat

Egészségtan, első segélynyújtás, egész 
séfi testgyakorlat

Szorgalmi és ügyessége 

Általános osztályzata

sÁ/s/cyf & tJej ĉr?’ 

■ '-£x

YUct-
/ 0 ' /  /

_ .  Vu./^Á'-_
__— _

_ f s ? f

U y .y,

*<ír M»f »-19.

■fuctepiü

_ Jlietcyifv_____j

j ó .jó____ !
Át ele qi lő___

h ielégítő _ 

j° - 
___ k i elegilő

___ kielég íti

_  kielégítő  

A  lelépi lő  

___kielég ítő

J‘,ef
/  _ | . . .

- J° ... i- —
.. __ kielég ítő  |

jn c g j'flc lő __j _____

megjelelő megjelelő^____

be/epifö j

-- -y-

A  ta n u ló  m a g a ta r tá s a ,  m a g a v ís e le te  és ü g y e ssé g é re  v o n a tk o z ó  m e g je g y z é s e k :

' '/■ Pfdáf-ej  J.ríeb*-''
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Torzskőnyvlap-------------- szám. lop.

A tanfolyam kezdete 1 9 -^ 5 -^ tv  ősze.

• - 2*/f t -$ ]

( ~ y o h _ s u j - é , / 7 7 tanuló  részér©.

j£>>. t  a . xx  v l  1 ó
Az egy évi gya

korlati alkalm azás 
adatai

s z ü l e t é s é n e k
vallása

előkép
zettsége

Az elemi esetleg 
m ás iskola végzése 

után eltöltött idő- 
alatti foglalkozáséve

h e l y e  
község | megye

f f a t $ 2 í 6 Vo/'rt.lX^, * /L m ,.
/? /?  w-t /  f? a -j, *

jLm*i

192 ű&i-r. —/ f i  /~!wv 
Jf-!* «_ ^L^-UvV-é*.-
^  j/uA-

/- /V<T /#l
•- /i»V

A n y ert osztályzat.

Az osztályozás tárgyai:
Az alső Idősük 

végén történt 
osztályozás al

kalmával

A második Idő
szak végén tör
tént osztályozás 

alkalmával

A végvlzsga. 
Illetve az erdőőri 
és vadőri vizsga 

alkalmával
Jegyzet

írás és
Rajzgyakorlat V

c ^
2 Mennyiségtan Sí

3 Általános erdőgazdasági 
ismeretek

4 Vadászati, vadtenyésztési és fegy- 
vertani ismeretek. Ebtenyésztés

5 Általános m ezőgazdasági 
ismeretek ti

6
A i erdészeti, vadászati <i halászati törvé

nyekből az erdőőri és vadőrl azolgálatot 
érintő rendelkezések

. . g r  ,
' S ? ' \

7 Egészségtan és eísősegélynyujtás
<

l
8 A* erdSgazdaaágl éa vadgazdaaágl munkák

ban valő gyakorlottaágból
( '

/ r -

9 Szorgalomból
( f ,  - C ^

10 Magaviseletből
* ’

j Z ----

Az adatokat bejegyezte: A tanuló m agatartására vonatkozó, 
valam int egyéb megjegyzések

Fejrovat JL___.C

Első időszak : '  [ / ^ t .

Második időszak *£-/'’

Vizsgái o s z tá ly z ^ jv T ^ ^ ífc z * -* ^  '

T»f* f .1. T«U. IMI. MO.
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ALERDÉSZ- 
SZAKBIZONY1TVÁNY

Anyakönyvi szám :

$ 7Q /vdfc J h i t a l -
■  : köziben ..... S^T.T.

megyében——.^ A P .z r - é v  r . . . j ^ 7 7 t ?T.— . .t — AJ —.7) . .— naftán szüle

az 79

az I9-$ P ..J  197$!... tanévben a  ? r m .  Air. erdőőri és vadőri iskolában, továbbá

hő —.5.-.— napján született, tanulmányait

és 1 9 ...- . .J  1 9 ...T .. tanévekben a^.-TTrry^^-.^T^^fT^.rrrT-.

, tantárgyból  

t a n t á r g y b ó l  2. * : ^ - :  

tantárgyból  .

tantárgyból . r r~  -

alerdész-szakiskolában szabályszerűen befejezte és a: előirt vizsgákat letette. A z  erdészeti és vadászat

gazdasági szakismeretekből éspedig:

„ a z  erdőműveléstan és az erdővédelemtan alapelemei“

^ az~erdőgazdasdgi- üzemtan-elemei*— . '* . .

a  „vadászatgazdaság és vadászaiban (fegyvertan) “  . 

a z  „ erdészeti, vadászati és egyéb törvények és rendeletekct

a „ védelmi szolgálattan“ ............................................................. tantárgyból_____. .tA zf?-.

érdemjegyet érdemelt. Magaviseleté _____ i>o/í.

Amidőn ezt alulírottak tanusitjuk, tudtára adjuk mindazoknak, akiket illet, hogy

............................................................................................ alerdész az 193$. évi I V . törvénycikkben meghatározott

erdőgazdasági segédszolgálat, a vadászatgazdasági segédszolgálat, valamint a vadászati törvényes 

rendelkezéseknek megfelelő vadőri szolgálat törvényszerű ellátására képesített.

— rfSk—tvi

A vizsgáló bizottság nevében:

/***• ICoC./̂ '̂ f̂aMACUOl ■

K elt -

M t g j t g y t i t :  ̂  nakbixonyitványbaH  
H U tn il: , ,jn* lftU lS“.

iktantársyaknái: ,J ( W , „ t l i f ú g t t " ; maga-

Delik

p^
BS

ii
Ms

ai
^o

^g



110 -

. . ^CoA tanuló neve: ......................................................... .\7z?r...................................... ^

Születési hely ország........... .....................................  ......  község:

születési idő: <*?.J.ísiT. év ........................  hó .i.h. nap. Állampolgársága: ...y.

illetőségi h elye: .................................................................  V allása: Iskolai végzettsége:

Tanulm ányi eredmények:

-Hf
T a n t á r g y tanév tanév tanév tanév

I. ! II. I. 11. 1. 1 11. 1. 11.

Magyar nyelv és helyesírás J L 3 * 3

Számtan és mértan 3 3 L 3

Magyar történelem és nemzeti önismeret 3 3 Z

Term észettudom ányi alapismeretek h 3 - -

Egészségtan és első segélynyújtás 3 Z - -

Légoltalom és tűzoltás 3 3 -

. Erdőgazdasági földrajz 3 - Z -

Erdészeti növénytan és termőhelyismerettan ’ h - -

Erdőműveléstan és erdővédelemtan alapelemei - . _ L . 3

Erdőgazdasági üzemtani alapismeretek - i, 3

Erdőhasználat és kisebb erdészeti építkezések _ j - i 3

Vadászatgazdaság és vadászattan 3 3 3 3

Mezőgazdasági alapismeretek, kertészet, méhészet és halgazdaság 3 3 3

Erdészeti jogismeret és védelmi szolgálattan - ! 3

Irodai és számadási ügyvitel 3 - 3

Gyakorlati védelmi szolgálat - - n

Háziipari és műhelymunka 3 _

Testnevelés és leventeoktatás 3 3 % 2.

- - -

- -

Erdőgazdasági és vadászatgazdasági munkákban való gyakorlottság 3 3 3

M agaviselet A 1 1 *

MiiIflCTtnf t A ráír igazolt É>5 1 - 1 a*JYlUlda£lUll UldK.
nem igazolt - 1 - i „

Az osztályzatokat bejegyző tanár kézjegye |  \
i h
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Z Q  Z s  
An yakö n yvi s z á m :...............77.............

A tyja neve: __................................................................... .............................  A n y ja  n e v e : ........................................

Szüleinek fo g la lk ozása : la k ó h e ly e : ..............

Amennyiben nem szülei ta n ítta t já k , isko láztató  neve és l a k c í m e : .....................................................................................................................

A felvételi v izsga id e je : $ ............  . . .  e r e d m é n y e : ............ . ....................................................................

Egyéb fe ljegyzések (ked v ezm én y ek, pó tv izsg ára  v a g y  ism étlésre u tasítás, o sz tá ly z a tja v itá s , fegyelm i b ü ntetés, k ilépés, s t b .) :

Képesítő  v izsg át te tt H$.. év  .................. .................................................. hó . . f r . .  n apján , am elyn e k  eredm ényeképen

A -C"

A z .llQíi.S?.. é v  ............ ..............................................hó _ napi keltezéssel k iad ott alerdész s z a k h iz o n y itv á n y  szerint

az „erd őgazdasági ü zem tani a lap ism e rete k " tan tá rg yb ó l .......................... .............................................................

az ..erdőm űveléstan és erd ő védelem tan  alap elem ei" tan tá rg yb ó l .. .  . . . ^Ví í ?. ......................

az „erd őh aszn álat és kisebb  erd észeti ép ítk ezé se k " tan tá rg yb ó l ............ ....................

a ..va d á sza tg azd aság  és v a d á s z a tta n "  tan tá rg yb ó l ............ ............................ .........................................................

az „erd észeti jogism eret és véd elm i s z o lg á la tta n "  ta n tá rg y b ó l ....................— ...................................................

osztályzatot érdem elt s a szak iskolai tan u lm á n ya i a la tt az erdő és v ad ászatg a zd asá g i m unkák e lvégzéséb en  . . . ^ r í r .r r . . .

...............................................  gya k o rlo ttsá g o t tan ú síto tt, m agaviseleté  pedig ........................................... ..................  volt.

Az alerdész sz a k b iz o n y itv á n y t a lá ír tá k  —  a v iz s g a b iz o tts á g  t in ik é  

a vizsgabizottság  t a g j a i (. ........................................ ........

c-y.tn>

'  A * v .  £s~*Lo  -VAO A/

ig azgató - ^<3 u-cLo  /*vtcA ->vöjL

A z ad ato ka t b e jeg yezte  : . . .  v -  ' w f f . .......................................................................

I, 1»4J — 47JJ.



Anyakönyvi szám:

E rdészeti technikusi oklevél (Tü. 459/e)
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aki j ...........................  ...................... 19...........  év ..................... ...... hó ...........n született,

.......... techn ikum i tan u lm á n y a it a ..................................................................................................

elvégezte, a képesítő  v iz sgab izo ttság  e lő tt képesítő  v izsgá t te t t  a következő eredm énnyel:

M ag y a r n y e lv  és  iro d a lo m  ............................. ........................................  ....................................................................................... ....................

Tör lei le le in ................................................... ..................  .......  ..............................  .................................

M a t e m a t ik a .................................................................  .......................................  .................................... ..................... ....................... .................. .—

............ ........................  techn ikum i tan u lm án y ai fo lyam án  a többi tan tá rg y b ó l ta n ú s í to tt előmenetelt:

O rosz n y e lv  ..............................................................  . .........................................  .....................................................................................................

.............................. n y e lv  ............................................  ............................................................................................................................................................-

I -ö U lr a jz ......................................................................... ........................................  ......................................................................................................... -

J 'i'/.ik a ....................... .................................................................................................................................................................................................................................

K ém ia  ...........................................................................  * ..................................................................................................................................................1

Fentiek  szerin t a szabályszerű  követelm ényeknek ..............................................  megfelelt.

Hl a te ch n ik u s i o k le v é l -a M agyar N épk öztársaság  E ln ök i T anácsa  1956. évi 10. szám ú  törvényerejű rendé* 
Ictcnek  13. §-a  szerin t:

( M e z ő g a z d a s á g i v .  G y ü m ö lc s*  és S ző lő te r m e lé s l v .  E r d é sz e t i stb )

te ch n ik u si k ép esítésh ez  k ö tö tt m u n kak örök  b etö ltésére  és k ü lön  jo g sza b á ly b a n  m eghatározott felsö'bb tanulmányuk 
fo ly ta tá sá ra  k ép esít.

K elt ................................................................... 196......... évi ..........................................  hó .............  nap.

( P .  H .)

a v iz s g a b iz o tts á g  tá r se ln ö k e  a v iz sg a b iz o ttsá g  elnöke

ig a z g a tó



K iadva a ................... /1 9 7 2 J ............../ .......

r e n d e l e t ................ § . ( ..........) b e k e z d é s e

Bélyeg v 

helye

.. szám ú 

a lap ján

A. Tü. 2021. r. « .  -  P Á T R IA -N yom e ll.  -  Fnyv. 5. (R)

/1 9 .......... okvi sz.

" T D e e J u ú Á ü J l ő  k b j i é l .

Ezt az oklevelet ............

................................................................... szám ára  állítottuk ki,

aki évben .................................  hó n ap ján

városban  (községben)

.................................  m egyében ............................ o rszágban

született, tanulm ányi kö te leze ttségét te lje síte tte  és a  

m inősítővizsgára b o c sá tá s  egyéb  fe lté te le inek  is m eg

felelt, to v áb b á  a  ....................................... Szakközépiskola

m ellett m űködő Állami Technikusm inősítő Bizottság

előtt .............................. e redm énnyel m inósítóvizsgát tett.

Az Állami Technikusm inősítő  Bizottság ...................... évi

.................................  hó  ...........-i h a tá ro z a ta  a la p já n  neve

zettet ...................................................... — ..................................

techn ikusnak  nyilvánítjuk.

.................................  19 ........... évi ................  hó  ........... nap .

P. H.

az Állom i Technikus- o Szakközépiskola

minősítő Bizottság elnöke igazgatója

$



/1 9 ............. akvt. sz.

SZAKKÖZÉPISKOLAI
É R E T T S É O I - K É P E S l T Ő

b i z o n y í t v A n y

I l le ték-
b é ly e gMXf

aki 19 . . . .  é y b cn ................................ hó . . . .  napján

........................................... ..  . . . városban (községben)

í z ü l e t e i t .....................................................................................................

az érettségi-képesítő vizsgabizottság előtt szakközép
iskolai érettségi-képesítő vizsgát tett a következő 
eredménnyel:

Magyar nyelv és irodalom ...............................

Történelem ...............................

Matematika ...............................

Szakmai gyakorlat

Hz a szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány 
flz 1965. évi 24. számú törvényerejű rendelet 18, 
§-ának (2) bekezdése szerint középfokú szakképesí
tést ig én y lő .......................................................

......... *............ f
munkakör betöltésére képesít, továbbá felsőoktatási 
intézményekbe való jelentkezésre jogosít.
E bizonyítvány tulajdonosa a 27/1965. (JÓI. 1.) 
Korm. számú rendelet 22. §-ának (2) bekezdést ér
telmében a képzés irányának megfeleli szakterületen 
szakmunkásként is alkalmazható.

K e l t .....................198 . . .  . é v i ........................h ó  . .  j i .

P.H .

a vizsgabizottság a vizsgabizottság
társelnöke dnöke

igazgató

A . T ii .  5 5 1 . r . s z .  -  p At r i a - N yo m u l, -  F"yv- *• (R )



. ' X l . / m Á  o k v i s í.

s z i k k Oz é p i s k o l i i
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY

QRÜSZI
oíci évben ....jkfe& JQ ? ? ...............  hó nopjón

................ & X (£Q C jE...................  városban {4tözségbeíi)

•iomm, ......
.. ■koúbtto.................................................................

.....
az érettségi vlasgabiaottság előtt sznkközépisJcoiai érettségi 

vizsgát tett a loövedcezó eredménnyel:

• M ag ya r  nyelv és irodalom

■ Erdőművelés tan ^r/ . . (•(

Érd óhas z nóJatta n

Szakm ai gyakorlot ^ k J U m o k k l !

jQ'tsaelem.........  c

E z az e r d é s z e t i  s z a k k ö z é p i s k o l a i  é r e t t s é g i  b iz o n y ít v á n y  a z

1965. évi 24. számú törvényerejű rendelet 18. §-ának (2) 

bekezdése szerint az erdészet minden területén középfokú 
szakmai végzettséget igénylő, a m ezőgazdasági és élelme
zésügyi miniszter külön rendelkezésében meghatározott 
munkák végzésére képesít, továbbá felsőfokú oktatási In 

tézményekbe jelentkezése jogosít. E bizonyítvány tulajdo
nosa a 27/1965. (XII. 1.) Korm. számú rendelet 22. §-ának 

(2) bekezdése értelmében a képzése irányának megfelelő 
szakterületen szakmunkásként is alkalmazható.

A. TU. 531/6. r. sz. NyoméiI. -  FNyV 16.



Törzslap száma: ________ /19_

TECHNIKUSKEPESITO
BIZONYÍTVÁNY

Született: _______ é v ____________ h ó ______ napján

____________________________ városban (községben)

Anyja n e v e :_____________________________________

a vizsgabizottság előtt technikusképesítő vizsgát tett a 
következő eredménnyel:

Ez a technikusképesítő bizonyítvány az 1985. évi I. tör

vény 80. § (3) bekezdése sze rin t___________________

technikus szakon technikusképesítést nyújt és .

technikusi munkakör betöltésére képesít.

K e lt,__________ 19______é v i___________ hó .

iga/gató

A . T i i .  1 6 6 . r . SZ. -  l'A lria-N yom cll.
Pátria Nyomda Ki. (Ts?.: 5-7*57)

I.álla: M K M  réwórftl J, J. I9‘>2. X. 14.

a technikusképesittt 
vizsgabizottság elnöke

116
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