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1953. Kaposvári Állami Erdőgazdaság. Kardosfai Erdészet

Az 1952-53-as tanév befejezése után, 1953. július l-jén kezdtem meg a 
diplomaterv elkészítését a Kardosfai Erdészetnél.

Odautazásom a kaposvár-szilvásszentmártoni autóbuszon egészen Zselic- 
kisfaludig történt, majd gyalog kellett folytatni az utat a 4 km-re levő Kardosfai 
Erdészethez. A zselickisfaludi községi legelőtől kezdve festői kilátás nyílt a 
jobb oldalt húzódó Ropoly-völgyre és a hársfaerdővel borított gerincre, a bal 
oldalon a völgyben elterülő Patca községre és a körülötte lévő erdőkre.

A gyaloglási utam legnagyobb része erdő mellett vagy között vitt el. Csak az 
első szakaszon, a meredek lejtésű „lobokán” láthattam szőlővel betelepített 
részeket, melyeken hatalmas koronájú és szép növésű öreg szelídgesztenyefák 
hirdették, hogy itt valamikor erdő volt. Az út mellett ligeteket alkotva, kisebb- 
nagyobb csoportokban, egyenes törzsű ezüsthársak tettek tanúbizonyságot 
létjogosultságukról. A szőlőket elhagyva utam további része erdőben vezetett. 
Itt szép növésű kocsánytalan- és csertölgy állományok, majd fiatal és idős 
erdeifenyő állományok váltogatták egymást.

A tergőcsi hegyháthoz értem. Az erdészet legszebb erdeifenyő magtermő 
állománya volt itt. Egy kicsit távolabb kocsánytalan tölgy-, cser- és ezüsthárs- 
elegyes állomány, szinte példája annak, hogy milyen állományoknak kellene itt 
lenni. Mikor elhagytam egy kisebb területű öreg szelídgesztenyést, hirtelen 
feltűnt a kis, kastélyszerű erdészeti központ. El voltam a szép látványtól 
bájolva, az erdő közepén lévő erdészeti kastélytól, de ami a legkülönösebb volt, 
hogy ez majdnem teljes egészében fából épült, sok díszítéssel.

A nagy fogadás és berendezkedés után megtudtam, hogy nem azért örültek 
érkezésemnek, mert a rontott erdők átalakítására diplomatervet készítettem, 
melyet az erdészet fel tud használni, hanem azért, mert az erdészek bizonyos 
része nem rendelkezett megfelelő szaktudással, hiányzott nekik a 
szakképzettségük. Az erdészetvezető és helyettese, gondolták, hogy egy utolsó 
éves és diplomát készítő erdőmémök-hallgató nagyszerűen megfelel arra, hogy 
őket a betervezett szakvizsgára előkészítse. Természetesen nem vették 
figyelembe azt, hogy nekem a diplomaterv írásbeli részét 5 hónap alatt be kell 
fejezni, és a 6-ik hónapban ezt Sopronban a vizsgabizottság előtt megvédeni. 
Azzal érveltek, hogy én teljesen megfelelek az elméleti oktatás biztosítására, 
hiszen négy év alatt ezt csináltam, és hogy az 1-2 órás heti oktatás engem egy 
kicsit kikapcsol a munkámból. Úgy is történt, hetenként kétszer az erdészet 
mögött lévő gyöpös gyümölcsösben telepedtünk le, amikor jó idő volt, vagy a
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legnagyobb irodahelységben, mikor nem tudtunk kint lenni. Minden 
alkalommal felállítottuk a nagy fekete táblát, helyet foglaltam előtte, ők pedig a 
gyöpön füzetükkel félkörben ülve jegyezték a szükséges matematikai, 
növénytani, biológiai, erdőművelési, használattani és más alapfogalmakat, 
melyek a szakvizsgára, ami a miniszteri rendelet szerint kötelezővé volt téve, 
szükségesek voltak.

Úgy emlékszem, két hónapig folytattam ezen oktatásbeli tevékenységemet. 
Utána tanítványaimat, akik itt-ott meghaladták az 50 évet, elkísértem 
Kaposvárra, az erdőgazdaság központjába, a szakvizsgára. A vizsgateremben az 
írásbeli feladatok alatt sétálva buzdítottam őket. Fáradságom meghozta 
gyümölcsét, mivel az összes jelentkező le tudott vizsgázni.

Természetesen párhuzamosan folytattam a diplomatervem elkészítését, és 
december közepén, az 1953. évben ezt sikeresen letettem a Dr. Haracsi Lajos 
vizsgabizottsági elnök által vezetett bizottság előtt.

Mielőtt mondanivalómat tovább folytatnám, hozzá kell tennem, hogy úgy 
1988 körül, hajói emlékszem, amikor egy soproni évfolyamtalálkozóra jöttem, 
néhány napot Kaposváron és Kaposfüreden töltöttem. Ekkor nagy kedvem 
kerekedett ismét elmenni Kardosfára, megnézni az erdészetet és a zselicségi 
erdőket. A Kaposvári Erdőgazdaságnál dr. Tarján Lászlóné, született Tajnaföi 
Anna, akit jól ismertem már egyetemi éveim alatt (később lett környezetvédelmi 
államtitkár), szívesen vállalkozott, hogy elkísér engem, feleségemmel és két 
fiúgyermekemmel együtt. Egy diplomatervet készítő, kellemes hangulatú 
erdőmémök-hallgató is velünk tartott. Augusztus eleje volt, nagyszerű, 
napsütéses idővel. Micsoda csalódás ért, amikor a régi erdészet helyszínére 
értünk, ahol csak romokat találtunk! A romok mögött a szép gyepes gyümölcsös 
nem sokat változott. Délben itt telepedtünk le. A kosárból kikerült a kolbász, a 
sonka, kemény tojás, sárga paprika, vöröshagyma, több frissítő ital és itt szépen 
piknikeltünk. Nagyszerűen éreztük magunkat, de gondolataim visszavittek a 
fekete táblát körülvevő tanítványaimhoz, és a tábla előtt a magyarázatokat adó 
fiatal és lekesedéssel tele lévő, 24 éves oktatóhoz.

1954-55. Homokszentgyörgyi Erdészet, Ladi, majd Nagyatádi 
Erdőgazdaság

1954. január l-jén kezdtem meg munkámat mint erdészetvezető-helyettes a 
Homokszentgyörgyi Erdészetnél. Az erdészetvezető Horváth Lajos bácsi, elég 
kellemes ember volt, nem sokat zavart szakmunkámban, hiszen ő régi 
cukorgyári, cukorrépát vagonba rakó és kirakó munkás volt. Sokszor 
kiszámíttatta velem az általa korábban berakott és kirakott répamennyiséget, 
megadván a vagonok számát naponta, a vagonokban lévő cukorrépa 
megközelített súlyát és az évek számát. A számítás hatalmas súlyt adott, mivel 
Lajos bácsi több mint húsz évig dolgozott a kaposvári cukorgyárban. Munkájára
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és az elért óriási mennyiségre büszke volt. Mint „kádert” a párt állította az 
erdészetvezetői pozícióra.

Nem emlékszem, de lehetséges, hogy ő is, mint hallgató részt vett az 
oktatásomon, mivel itt is oktatni kellett. Itt is szép számban voltak, akik igen 
kevés erdészeti szakismerettel rendelkeztek, és ezeket is, mint a kardosfaiakat, 
szakvizsgára kellet előkészíteni. A különbség az volt, hogy itt munka után, este 
jöttünk össze, és tanítványaim jöttek vonattal, kerékpárral vagy lóháton, mivel 
erdészetünk területe igen nagy volt. A vizsga nekik is jól sikerült, igaz hogy a 
követelmény nem volt nagy, csak egy maradt le, ő már idősebb volt, a 
matematikát és a növények neveit nem tudta megemészteni. De azért 
meghagyták a fogatgazdaság vezetőjének, mivel nagyon szerette a lovakat, és őt 
is nagyon szerette mindenki.

Az 1956-os események forgataga (Nagyatádon az ifjúsági forradalmi 
szervezet vezetője voltam) régi hazámtól messze vitt el. Lóháton, majd 
motorkerékpáron jöttem ki a Berzencei Erdészetig. Majd gyalog folytattam a 
mocsarakon keresztül a régi jugó, a mostani horvát határig. Néhány éves 
ideiglenes franciaországi tartózkodás után, az 1960-as évek elején a Szahara 
sivatagban találtam magamat.

A Szahara sivatag, kezdetben francia gyarmat, majd önálló Algéria

Amikor a Szahara sivatag közepébe értem, a Földközi-tengertől ezer km-re 
délre, Hassi-Messaoud mesterséges oázisi településre, az olajkutatási- és az 
olajfúrási központba, úgy volt, hogy csak néhány hónapig maradok, nem 
gondoltam, hogy ott ragadok és hét évet fogok ott tölteni.

Éjszaka, úgy éjfél felé ültem repülőre Párizsban, és 3 óra alatt az 
olajközpontba értem (kb. 2300 km a francia fővárostól). Gyönyörű teleholdas 
éjszakán repültünk az Atlasz-hegység fölött, majd pedig a homokbuckák és 
dombok fölött a Szaharában, ahol a sirokkó szél a tenger hullámait utánozva, 
szabályos ívekben halmozta fel a finom homokot. Nagyszerű volt 10 km 
magasságból szemlélni ezt a gyönyörű látványt! A bárányfelhők alattunk úsztak 
el, és a gép kisebb és szabályos zökkenései, amikor a gép a felhőkön ment 
keresztül, olyan érzést keltettek, mint a francia erdész-kutató kollégáim által 
elmesélt élmény, amikor az amazoniai erdők koronái fölött (40-50 m 
magasságban) a kifeszített háló segítségével igyekeztek egyik fáról a másikra 
menni, olyan hullámzó járással, hogy ennek az őserdőnek minden tulajdonságát 
tanulmányozzák.

Június hónap volt, Franciaországban az éjszakai hőmérséklet úgy 19 °C 
lehetett, az éjszaka folyamán a Szaharában sem volt több. A nappali 
hőmérséklet azonban már meghaladta a 35-38 °C fokot.

Ami meglepő volt, hogy ezen időben a Szahara közepén látszólag semmi 
növényzet nem volt, a végtelen homoktengerből csak néhány olajkút tornya
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emelkedett ki, valamint a barakkok sokasága -  a mindig több és több geológus, 
olajkutató, olajfúró befogadására. Csak hárman voltunk olyanok, akiknek 
szakképzettsége eltért a csoporttól. Egy hidrológus, egy kertész és jómagam 
mint erdész. (Hozzá kell tennem, hogy azon célból, hogy jobban ismerjem a 
többiek munkáját, nekem is le kellett tenni egy 6 hónapos olajtanfolyamot, a 
tanfolyam után szakvizsgákkal. Ez a vállalat kikötése volt. A tanfolyam 
költségeit teljes egészben fedezték, még zsebpénzt is kaptunk).

A későbbiekben felfedeztem, hogy az évi 20 mm-es csapadék ellenére 
bizonyos részeken van növényzet; cserjék és még kis méretű fák is. Ez 
valóságos csodának számított! Ennek a titkait igyekeztem felfedezni, és majd a 
későbbiek folyamán el fogom mondani.

Az élet kezdetben elég nehéznek látszott, de ez csak látszólagos volt, mivel 
az olajtelep mindig több és több modem felszerelést kapott. így például minden 
lakóbarakk állandó 20°C-ra volt szabályozva. Nagyon szép uszoda készült, ahol 
a víz hőmérséklete állandóan 23°C fokon volt. Ez hidegnek tűnt július
augusztus hónapokban, mikor a nappali hőmérséklet árnyékban túlhaladta a 
45°C fokot. A napon pedig a 50-60 fokot. A kultúrházban minden nap két 
mozielőadás volt. Nagy ünnepek alkalmával pedig Párizsból különjáratú 
repülőgép hozta a híres művészeket, hogy így az elszigetelt élet barátságosabbá 
váljon. Ezt a célt szolgálta a fásítások létesítése is. Az olajkutak fúrása hatalmas 
mennyiségű vizet hozott a felszínre, és a rendelkezésre álló vizet a geológusok 
kiapadhatatlannak tartották, mivel a több ezer méter magasságú Atlasz-hegység 
a hóolvadás folytán és a nagy viharesők alkalmával a homokban lévő 
impermeábilis rétegeken keresztül a mélységben hozta a vizet egészen a 
Szahara közepéig.

A fásítások területileg, és a növekedés mennyiségileg gyorsan gyarapodott. 
A fák növekedése a belevetett reményeket jóval túlhaladta. A hathónapos 
Eucalyptus-ültetvény meghaladta az egy méter magasságot. A fák és a cseijék 
szinte pihenés nélkül növekedtek, csak júliusban és augusztusban volt egy kis 
csökkenés, a nagy meleg miatt, dél és négy óra között. A levelek nagy méretű 
párologtatását pótolni kellett, így állandóan öntözni voltunk kénytelenek. A víz, 
amit nyertünk a fúrások alkalmával, kis részben 45-60 m mélységből jött 
(miopliocén geológiai réteg), természetesen kicsit sós állapotban, nagyobb része 
pedig 1100 m mélységből (albium réteg), 60°C fokos hőmérsékleten és 25 
Kg/cm2 nyomással. Ez szinte artézi kút volt. A nagyon meleg vizet mesterséges 
tóban tárolva, valamint hosszú folyású árkokban hűtöttük le és vezettük el a 
csemetekert és a fásítások helyére. Ez sikerült is, és ennek jó oldalát is 
tapasztaltuk, mivel a vándor madarak csoportostul érkeztek és szálltak le, mint a 
gólyák és a szép vadgalambok (örvösök), ez utóbbiak nagyobb menyiségben. A 
fásítások növekedésével véglegesen itt is maradtak. A fákat nagy hálózatban 
ültettük ( 4 x 4  m). Ez megengedte a korona szép és nagy méretű fejlődését. A 
magassági növedék évente 2-2,50 m volt. Mikor 7 év után elhagytam ezt a 
mesterséges oázist és Franciaországba jöttem vissza, az Eucalyptus fák 
meghaladták a 15 m magasságot, a Cassia és Acacia (valóságos akác), az
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álborsfa (Schinus molle), valamint az ezüstfa (Elagnus angustifolia) a 6-8 m 
magasságot.

A vadgalambok fészke mindenütt látható volt, és élvezettel figyeltem a kis 
vadgalambok repülési kísérleteit. A terület egészében meghaladta a 100 ha-t. Az 
egyik területet, több ha-on, „kiserdőnek” neveztem el, és ezt az elnevezést az 
arabok (200 állandó munkás, 4-5 francia-arab tolmács és néhány technikus) 
szívesen alkalmazták.

Amikor gyermek voltam, jól emlékszem, a házikertünk végében, elég 
messze a háztól, egy gyümölcsösön áthaladva, egy fiatal akácos volt. Területe 
nem volt nagy, talán ezer négyzetméter, de többnek látszott, és így a családban, 
és még a faluban is ezt is „kiserdőnek” hívtuk. Az akácfák mindig fiatalnak 
látszottak, mivel a vastagabb fákat apám minden évben kivágta, hogy ezzel 
részben a család tűzifaigényét ellássa. így a kivágott akácfák után a nagy 
mennyiségű sarj az állománynak fiatal képet varázsolt.

Ez a kiserdő ifjú éveimnek a kedvenc tartozkodási helye volt. Már amikor 
középiskolai tanulmányaimat a közeli városban végeztem, és csak a hét végén 
jöttem vissza a faluba, akkor is az első dolog volt, hogy a kiserdőbe menjek. 
Előtte, úgy 5-6 éves koromban, a kiserdőben, a lehullott száraz ágakból és a 
letördelt bodzahajtásokból gunyhót építettem, és szegény anyámnak kellett 
jönni, hogy ebédre vagy vacsorára hívjon, vagy valami harapni- és innivalót 
hozzon. Az idő múlását nem tudtam mérni, szerintem az túl gyorsan haladt. 
Szinte mindig ott tartózkodtam, kivételt képezett a vasárnap, amikor az egész 
családdal együtt misére kellett menni.

Ami különösen oda vonzott, az a csend, ami ott uralkodott, és az, hogy erre 
senki nem járt. A kiserdőtől nem mesze egy kis patak folyt, a környezete 
mocsaras állapotban, és ez elriasztotta a falu lakosait erre jönni. De még más is 
vonzott oda. Ez pedig a madarak szeretete volt. A kiserdőt itt is, különösen a 
vadgalambok, nagyon látogatták, több fészket is raktak oda.

A fészekrakás idején itt is, mint a Szaharában, órákat töltöttem a galambok 
megfigyelésével, hogy lássam, hogyan készítik a csőrükben hozott kis 
gallydarabokból a fészket. Nagy esemény volt, mikor a fészekben a két darab 
tojás megjelent, de még nagyobb, amikor a kis aranysárgapelyhes fiatal örvösök 
gyanakodás nélkül figyeltek, amikor felmásztam a mellette lévő fára, hogy 
onnan jobban lássam a kis madarakat.

A Szaharában két esemény volt számomra a leglenyűgözőbb. Mindkettőt 
hajnalban, úgy 5-6 óra felé lehetett élvezni, amikor a hőmérséklet még eléggé 
bírható volt. Ugyanis ott inkább éjjel dolgoztunk és nappal aludtunk. Az egyik a 
vadgalambhangverseny, mely órákig tartott, és különösen azon időben, mikor a 
párok szerelmeskedtek. Micsoda élvezet volt ezt a lemérhetetlen Szahara 
csöndjében hallgatni!

A második esemény, ami nagyon foglakoztatott, ez a növény- és állatvilág 
élete a Szahara sivatagban. Mert az élet itt is létezett, de ezt csak éjjel tudtuk 
tapasztalni, mivel nappal a nagy meleg miatt minden halottnak látszott. Itt is 
oktattam az arab tolmácsokat, akiknek semmi szakképzettségük nem volt,
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hiszen itt a sivatagban, valamelyik oázisban születtek, itt nevelkedtek fel, és 
még az elemi iskolát sem végezték el. Velük megtaníttattam a fák és a cseijék 
francia nevét, a fák szakszerű nyesését, a talajminta-felvételt, a víz 
sótartalmának a mérését, a fák magasság mérését optikai műszerekkel és sok 
mást. Tíz ilyen tolmácsunk volt, akik franciául és arabul megkülönböztetés 
nélkül beszéltek. Ezekkel és 200 állandó munkással tudtuk elérni, hogy a 
homokbuckák között az árnyékot adó szép fásítás a monoton homoksivatagot, 
ott, ahol voltunk, átalakította. Egy szép csemetekertet is létesítettünk.

Erdészeti kutatás Franciaországban 1967 végétől kezdve

1967. november l-jén kerültem mint kutató a Francia Erdészeti Tudományos 
Kutató Intézethez. Hét hónapig maradtam a Nancy-i központban az 
erdőművelési, használati és becslési állomáson. 1968. május elején kerültem 
mint csoportvezető az Avignon-i kísérleti állomásra, két technikussal és egy 
állandó munkással. Egészen a nyugdíjba helyezésig, vagyis 1994. januárig ezen 
az állomáson maradtam mint kutató erdőmémök.

1978 márciusában, kétéves előkészület után, letettem a Marseille-i 
Természettudományi Egyetemen a „doktorátusi” vizsgát, az Atlasz-cédrus 
magbiologiáját és ezen fafajnak a természetes felújulási lehetőségeit vizsgálva.

Több tudományos csoportnak voltam tagja és számos tanfolyamon vettem 
részt:

A magismeret elmélyítésére egy 10 napos tanfolyamon vettem részt 
Párizsban a Mezőgazdasági Egyetemen 1975-ben. Az 1976-ban D.G.W. 
Edward's által alakított „World Directory of Tree Seed Workers” csoportnak is 
tagja voltam. Ugyancsak tagja voltam a Prof. Dr. Tranquillini által Innsbruck- 
ben alakított IUFRO csoportnak „SÍ.01.04. Physiological Aspects of Forest 
Ecology, Division 1 -  Forest Environnement and Sylviculture”, valamint a 
Bouchon Jean Nancy kollégám által alakított „Dendrométrie” csoportnak.

Helyi vonalon Avignonban a Mezőgazdasági Kutató Intézet Tudományos 
Bizottságában és a Vármegyei Természet Tudományos Szövetségben 
működtem több mint 10 évig. Az utóbbi szervezetben évenkint egyszer 2 órás 
tudományos előadást tartottam az erdészeti kísérleti munkámról, diapozitíves 
vetítéssel.

Aktív tevékenységem volt a Mezőgazdasági-Erdészeti Biométrikus csoport 
körében, ahol gépszámítási, statisztikai adatfeldolgozásokat végeztünk 1980-93 
között. Több átképzésen vettem részt, hogy tökélesítsem a gépszámítás új 
módszereit: Szövegezés Microsoft Word 5 módszerrel kezdetben, később Word
2-0 Windows 3-1 és végül Windows 98 programokkal. Táblák és görbék 
készítése Microsoft Chart, Multiplan, Quattro’Pro és Excel 5 Windows 
programokkal.
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Több külföldi kiküldetésem volt:

1968 augusztusában Rómában, Olaszországban az egzóta fafajok 
tanulmányozására.

1973 augusztusában Torinóban, szintén Olaszországban a gyorsan növő 
fafajok vizsgálatára.

1973. szeptember. Tanulmányút Marokkóba a cédrusok tanulmányozása, 
különös tekintettel a magbiológiát illetően.

1980. szeptember. Ausztriában, Innsbruck városában. Növedékvizsgálat és 
vízellátás tanulmányozása.

1990. október. Részvétel a törökországi Antalya városában, valamint a 
Taurus-hegységben lévő cédrus állományokban tartott egyhetes Nemzetközi 
Cédrus Symposiumon. Előadást tartottam a Cédrus atlantica növekedéséről, az 
erdőművelési eljárásokról és a fahasználatról.

1991. október. A magyarországi akác állományok tanulmányozása a Francia 
Erdész Főtechnikus Iskolával (34 hallgató, 2 tanár és 5 gyakorlati erdőmémök).

1993. április. Algériában Batna városában, a Mezőgazdasági Egyetem 
Erdészeti tagozatán egy vizsgabizottságnak voltam tagja, ahol M. Bentouati 
doktori disszertációt védett meg. Ezen alkalommal előadást tartottam az utolsó 
éves hallgatóknak a cédrusfa ökológiáját illetően. Tanulmányoztam az Aurel- 
hegységben lévő cédrus állományokat is.

1993. május. Beszámolót tartottam a francia cédrus kísérleti hálózatról 
Marokkóban Ifran városában egy 1 hetes Nemzetközi Szeminárium keretében. 
Az Atlasz-hegység cédrus államányait részletesen tanulmányoztuk három nap 
alatt.

1993. június. Egy francia kutató kollégával (Dr-Ph. Dreyfús) 
Magyarországon tanulmányoztuk a feketefenyő állományokat. Egy hét alatt 
összehasonlítást végeztünk a francia feketefenyő állományokkal. Magyar 
részről dr. Veperdi Gábor kutató volt velünk.

Dél-Franciaországban rendszeresen fogadtam és fogadok magyar 
erdőmérnök kutatókat, tanárokat vagy gyakorlati szakembereket:

1992. március. Barna Tamás, dr. Varga Szabolcs és dr. Horváth Béla a 
Soproni Egyetemről, Marosi György az ÉRTI soproni kirendeltségéről egyhetes 
tanulmányutat végzett a francia magtárolást és csemetenevelést illetően.

1992. október. Négytagú küldöttség tanulmányozta a cédrus állományokat 
egy hét alatt. (dr. Bondor Antal, dr. Sárvári János, dr. Veperdi Gábor és Sódar 
Pál) személyében.

1993. november. Ismét négy magyar erdőmémök (Barátossy Gábor, Barna 
Tamás, Spiegl János és Szűcs Dezső) végzett tanulmányutat a francia cédrus
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állományokban. Témakör: maggyűjtés és -tárolás, csemetenevelés, erdősítés és 
erdőművelés.

1995. május 27-június 2. Pápai Gábor Szabados János kíséretében a francia 
cédrus állományokat tanulmányozta. Pápai Gábor a magyar Erdészeti Lapok 
főszerkesztője videóriportázst készített a cédrusokról és az én franciaországi 
tudományos kísérleti tevékenységemről.

1996 májusában a KEFAG Rt.-től Kecskemétről egy 15 tagú erdészcsoport 
látogatta a cédrus állományokat Franciaországban: dr. Bondor Antal, dr. 
Sárvári János, dr. Gőbölös Antal, Sódar Pál, Kiss Béla, Mézes Lajos, Rákosi 
József, Koczka Zoltán, Felföldi Zoltán, Horváth László, Kara Miklós, Fodor 
Mihály, Kocsis Vilmos, Csordos József, Szűcs Dezső.

1996 júniusában a HM. Kaszói Erdőgazdaság Rt.-tői egy hatszemélyes 
erdész csoport érkezett és végzett tanulmányutat a francia cédruserdőkben: 
Frantz Árpád, Hilmer Ferenc, Máté Zoltán, Mocz András, Sashalmi Miklós, 
Tüske Zoltán.

1996 augusztusában a Soproni Egyetemről jött két végzett hallgató: Marosi 
András EFE Sopron, Varga Attila EFE Sopron.

1997 augusztusában egy nagyobb csoportot alkotó hallgató érkezett a 
Soproni Egyetemről: Dobó Béla, Gőbölös Péter, Kiss László, Kovács János, 
Kürtösi András, Nyári László

1999 augusztusában Egerből: dr. Kovács Jenő nyugalmazott erdészeti 
vezérigazgató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tett látogatást.

Végül három eseményt kell megemlíteni:

1/ Az 1999 májusában a Szolnokon tartott Országos Erdészeti Egyesület 
vándorgyűlésén, ahol vezetésem alatt egy 4 tagú csoport képviselte a francia 
erdészeti egyesületet.

2/ 2000. május 22-23-án részt vettem Budapesten a külföldön élő magyarok 
részére tartott tudóstalálkozón és ott beszédet tartottam.

3/ 2000. május 25-26-án Budapesten, Neszmélyben és Agostyánban egy 
cédrus nagygyűlés társszervezője voltam.

2000 szeptemberében egy 4 tagú magyar csoportot fogadtam a francia 
erdészeti egyesület keretében. Ezen a tanulmányúton egy hét időtartam alatt 
bejártuk a legfontosabb francia erdőket a párizsi medencétől kezdve egészen a 
déli Mont-Ventoux-hegységig.

2001. június végén ismét egy cédrus nagygyűlésen vettem részt a sárvári 
ÉRTI szervezésében. Megnéztük a híres Budafai Arborétumot, ahol a cédrus 
növekedését hasonlítottuk össze egzóta- és őshonos fenyőkkel.

A kutatásaim eredményeit több mint ötven tudományos közlemény foglalja 
össze különböző francia, magyar és más nemzetközi lapokban. Ezek nagy
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részében francia nyelven. De több cikk megjelent magyar, német és angol 
nyelveken is. A cikkeknek rövid összefoglalását az Oxford-i „Forest Abstracts” 
adja angol nyelven és a Franciaország-i Nancy központ egy évi kiadványban: 
„Analytical Review of Publications” angol és francia nyelveken. Ezek mellett és 
párhuzamosan számos cikkem jelent meg a magyar Erdészeti Lapokban és a 
Soproni Egyetem „Soproni Műhely” számaiban. A rövid vázlatos leírása a 34 
éves kutatásaimnak, illetve a 27 éves francia I.N.R.A. (a francia kutató állomás 
rövidítése, mint a magyar ÉRTI) a következő:

Kezdetben a cédrusfa, mint meghonosított fafaj általános tulajdonságait 
tanulmányoztam és ennek elteijedési és fahasználati lehetőségeit. Ezután 
fatermési- és fatömegtáblákat készítettem feketefenyő állományokra. Dél- 
Franciaországban ez a fafaj úgy 1870 körül jött be, és jelenleg 50 ezer ha 
területet foglal el. Ezen állományok tanulmányozása céljából 111 kísérleti 
területet vettünk fel 7 vármegyében, és 444 próbatörzset döntöttünk, melyeket 1 
méteres szakaszonként elemeztünk. Fatermési görbéket készítettem, részben 
Magyar János módszereivel, részben matematikai eljárásokkal. Tanulmányoz
tam ezen fafaj magtermési és természetes felújulási lehetőségeit is.

Párhuzamosan és sokkal nagyobb mértékben tanulmányoztam a cédrusfa, 
Cédrus atlantica, ökológiai viszonyait, virágzási, megporzási és magtermelési 
vonatkozásait, valamint csírázási és természetes felújulási folyamatait 19 
kísérleti területen a Pyreneusoktól a Francia-Alpokig, 200 és 1000 m 
tengerszintfeletti magasságban. Majd ezen fafaj fatermését, fafelhasználatatát és 
fatechnológiáját, valamint ökológiai viszonyait tanulmányoztam szintén 
kísérleti területeken.
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