
Az elmúlt ősz tehát az erdőgazdálkodás száméra minden tekintetben kedvező volt. 
A z aszály kártételeit nagymértékben csökkentette. A szeptemberi kiadós eső az erdő
ket,új köntösbe öltöztette. A lomb friss zöld színt váltott. A z erdő gyepszintje tavaszi 
pompában tündökölt. A z erdőt járó embert a júniusi sivár, elszomorító képért rég 
nem látott, csodálatosan szép őszi erdő kárpótolta. 

Dr. Papp László 

c mi 
KERESZTESI BÉLA : M A G Y A R E R D Ő K 

Az ember csak elfogódottsággal veheti 
kezébe azt a könyvet, melynek ilyen cí
me van: Magyar Erdők! Egyszeriben ér
zések és kérdések furakodnak elő, ame
lyekre választ várunk a könyvtől: vajon 
a természet iránti rajongásunkat tovább 
szítja e az írás? Megmelengeti e szívün
ket a számunkra szinte mindent jelentő 
erdő szépségének újbóli átélése? Megfo
galmazza és rendszerezi e a legtöbbünk
ben csak úgy rendezetlenül kavargó me
móriaképeket, sejtéseket és tudáshal
mazt? Vajon rögzít e minden arra érde
mes, ma még élő, de holnap talán már 
tovatűnő szépséget és élményt? A tudo
mány igényessége felemeli e a munkát 
arra a színvonalra, amely az erdésztársa
dalom szakműveltségét továbbcsiszol
hatja? És mindezt el tudja e úgy mon
dani, olyan élvezetesen, hogy ne tegyük 
le a kezünkből, míg az utolsó sorát is el 
nem olvastuk? 

Ahogy a könyv itt fekszik előttem han-
guatos, színes borítólapjában, majd 
ahogy belelapozva — a szép papirosra 
nyomott szöveges oldalak között — elő
tűnnek az oldalnyi nagyságú szebbnél 
szebb fényképillusztrációk: rögvest úgy 
érzem, mintha az erdőt járnám . . . 

Az előszó intim hangja felfedi azt a 
mozgató erőt, mely a szerzőt arra a nagy 
felelősségvállalásra készteti, ami velejá
rója egy ilyen nagyigényű téma feldol
gozásának. 

„ A z erdőmérnöki pályára az erdő szeretete hajtott", írja a szerző, és ez a szeretet 
három évtizeden keresztül érlelte, formázta, rendezte benne az egyre gyűlő anyagot. 

A könyv öt fejezete önmagában is kerek egész tanulmányt jelent, mert oly gazdag 
tartalmúak, hogy szinte a teljes kört feldolgozzák. Nézzük sorra őket. 

1. Az erdők többoldalú hasznosítása. 
A fejezet mottójául választott Leibundgut idézet: „Kultúránk az erdő irtásával kez

dődött, és csak az erdő fenntartásával maradhat fenn." — találóan jelzi az ember és 
az erdő örök szövetségét. E szövetség kezdetén az ember kiterjedt erdőterületeket 
puszított el és használt fel települési, mezőgazdasági és egyéb célra. A fát csupán, 
mint a legfontosabb nyersanyagok egyikét kedvelte. Amikor az ember a legfejlettebb 
országokban eljutott a civilizáció felső régióiba, akkor döbbent rá, hogy: „ A nagy
városok embermilliói vágyakozva gondolnak a napfényre, a tiszta levegőre, az erdők hűvösségére, csendjére és ezek elérését, életszükségletnek tekintik". A szerző ezt a történelmi folyamatot sok hasznos adattal, nemzeti és nemzetközi erőfeszítések érdekes 



dokumentumaival bizonyítja. Világossá válik, hogy az erdők többoldalú hasznosítása 
most már nem csupán egyes emberek rögeszméje, hanem a civilizáció raffinálódá-
sának elviselését teszi lehetővé. 

2. Az erdő közjóléti hatása. 
Csupán a tartalomjegyzék felsorolása is jelzi e tárgykör teljes feldolgozását: 
Az erdő hatása az éghajlatra. 
A z erdő vízgazdálkodási jelentősége. 
A z erdő és a talajpusztulás. 
A levegő szennyezettsége és az erdő szűrőhatása, 

a por, a köd és a gázok, 
a radioaktivitás, 
a lárma. 

A z erdő egészségügyi, üdülési jelentősége, 
a természetjárás, 
az úttörőcsapatok nyári táborozása, 
az autós turizmus, 
a vadászat. 

Az erdő kulturális és esztétikai jelentősége. 
Arra nincs lehetőség, hogy külön külön ismertessem az egyes szerepköröket, né
hány idézettel azonban illusztrálni tudom a rendkívül tanulságos és érdekes gondo
latsort. 

„Korunk emberének az egészségét egyre inkább fenyegeti a mesterséges radioaktivi
tás állandó növekedése . . . A radioaktív anyagok egy milliárdszor mérgezőbbek az 
olyan közismert vegyi mérgeknél, mint az arzén"! és ez ellen az erdő természetes vé
delmet nyújt. De ugyanilyen meghökkentő a lárma idegromboló hatása. Koch Róbert 
már 1880-ban kijelentette: „Egykor a zaj ellen ugyanolyan könyörtelenül kell majd 
küzdenünk, mint a kolera és pestis ellen." Megnyugtató a zöld létesítmények zajel
nyelő képessége, ennek számszerű adatait az egyik táblázat mutatja be. 

A természetjárás, mint a legnépszerűbb sportok egyike sok százezer embernek je
lent felüdülést, pihenést, esztétikai élményt. 

Keszthelyi Zoltán 1948-ban írt versének néhány sorát idézhetjük a könyvből: 
.... Mennyi hegy és mennyi domb! 

Mennyi napfény, fenyőlomb! 
Mennyi ösvény, szekérút! 
Mind a párás lénybe fut. 

Az úttörőcsapatok nyári táborozása és az autósturizmus rohamos fejlődése mint 
megannyi igénybejelentés érkezik az erdő „közjóléti hivatalához". 

A szerzőnek a vadászatról írt gondolatai nagyon igazak. — . . . „Az emberiséggel 
együtt született ősi ösztön, amely az éhséggel együtt már az ősembert zsákmányszerző 
vadászatra késztette . . . . Az őskortól napjainkig az emberiség történetét végigkísérő 
vadászat nagy fejlődésen ment keresztül. Eszközeinek tökéletesedése mellett kialakul
tak szép szokásai, hagyományai, etikája, amelynek következményeképpen a vad elej
tését védelme, óvása és tervszerű tenyésztése előzi meg. A szenvedély, a sport és a 
gazdálkodás együttesen alkotja korunk vadászatát. . . A vadászat a vadász jellemének, 
önuralmának edzését, fejlesztését is szolgálja. Az írott és íratlan vadásztörvények lép
ten nyomon önuralmának gyakorlására, vadászszenvedélyének korlátozására kénysze
rítik." Nagyon elgondolkoztató szavak és talán éppen ezek lesznek az elindítói a vadá-
szás etikai megújhodásának. 

3. Az erdő esztétikája. 
E fejezethez tartozik tartalmilag „az erdő kulturális és esztétikai jelentősége" című 

szakasz is. Így együtt szakirodalmunk egyik nagy hézagát pótolja. — „Az erdő, a fák, 
az erdőben lakó madarak és állatok szépsége rendkívül fontos az emberi kultúra szá

rmára." A csodaszarvas eredet-mondája, népdalaink természeti képei, az a sok képző
művészeti és irodalmi alkotás, mind a magyarság olthatatlan természetszeretetét bizo
nyítja. A könyv nagyon gazdag ismeretanyagot ad közre, szeretettel, hozzáértéssel, 
igényes válogatással. A tudomány igénye és a bensőséges lelkesedés remekül ötvöző
dik ebben a fejezetben. A szépnek, mint az esztétika egyik kategóriájának példákon keresztül történő meghatározása nagyon hatásos. Móra Ferenc erdei fáinkról írt, remekbeszabott jellemzése olyan bájos szakasza a könyvnek, hogy meg kell ráznunk érte a szerző kezét. — „ A fák és a faállományok szépsége" című bekezdés színvonalasan és nagyon vonzó formában tárgyalja a fák és cserjék, a tipológia és az erdőnevelés 



szakkérdéseit, oly jól sikerült, hogy ebben a formában még a megrögzött, tanulni nem 
akaró szakbarbárok is behódolnak. A „laikusok" számára felfedi az erdőben folyó 
munkák szakmai hátterét, akik így megértővé válhatnak egy-egy nem éppen esztéti
kus, de szükséges, erőszakos beavatkozással szemben. „Az erdőtájak" cím alatt a táj, 
tájkép és a kilátás fogalmait magyarázz^ és példázza a szerző. Hasznos ez az útmu
tatás a fásítások tervezésénél és kivitelezésénél. A tisztások védelmébe magát Illés 
Nándort citálja: „Akinek csak egy szikrányi érzéke van a szép iránt, készségesen alá 
kell írnia azt a kívánalmat, hogy ahol nincsenek, ott létesíteni kell tisztásokat." — 
Egyik bekezdésben a vízfelületek remek esztétikai hatásáról olvashatunk, a követke
zőkben már a sziklának, kőgörgetegeknek különleges varázsáról győz meg bennüket 
a szerző. — Külön szakasz foglalkozik az erdei utak, magasépítmények sorsával és itt 
kap különös hangsúlyt az erdőben dolgozó szakember fontos szerepe: „ A ma erdé
szében az erdészeti tudománnyal párosulnia kell az esztétikai ízlésnek és Souriau sza
vaival élve a modern erdész gyakorlati Merlin Sylvester, az erdők varázslója és szel
leme lesz." 

4. Magyar erdők. 
A szerző kézenfog és végigvezet bennünket hazánk erdőségein, a szakma teljes is

meretében, a tudomány igényességével és szinte utánozhatatlan közvetlenséggel. Oly 
remek vezetőnek bizonyul, hogy a fejezet végén bizonyosan érezzük: most lett igazán 
miénk a magyar erdő. A nagy egészben a bájos és hangulatos részletek nemcsak él
vezetessé, hanem hitelessé is teszik a sorokat. Elhisszük, amit a szerző állít, mert, ha 
pl. a pusztavacsi feketedió-törzsekre támaszkodó öreg akácfáról ír, akkor én magam 
is tanúnak jelentkezem, hogy az bizony ott van és éppen olyan, mint amilyennek 
mondja. De bizonyíthat az a sok száz, meg ezer természetrajongó és erdészember, akik 
e fejezet olvasásakor nagyokat bólintanak valahányszor ismert, szívükhöz közelálló
természeti szépség bukkan fel a könyv lapjain. A fejezet egyik legnagyobb értéke, 
hogy felderíti és konzerválja erdeink csodálatos szépségeit. A z Alföld erdeiben ép
pen olyan otthonosan járunk-kelünk, mint a Szatmár-beregi síkon, vagy Sopron kör
nyékének erdeiben, vagy a göcseji bükktájon. Mindenki megtalálja azt, ami számára 
a legkedvesebb és feltárulnak előttünk eddig ismeretlen szépségek. E fejezet anyagát 
csak sok-sok esztendő hangyaszorgalmú, céltudatos munkájával lehetett összegyűj
teni. A szerző legtöbb időt, fáradozást és energiát erre a fejezetre fordíthatott, de ez is 
a legértékesebb, legmaradandóbb része a könyvnek. 

5. Jóléti gazdálkodás. 
A szerző szinte töretlen hazai és alig kitaposott nemzetközi utakon indul el. Az ed

digi hivatalos állásfoglalás is jórészt az ő érdeme, de ennek az egész kérdésnek a tu
dományos feldolgozása és praktikus közreadása e fejezetben jelentkezik először a nyil
vánosság előtt. 

Erdészeti tájgondozás 
Az erdő jóléti üzemtervezése 
ö r e g fák, facsoportok védelme 
Bányaműveléssel érintett területek fásítása 
Esztétikai követelmények erdei magasépítményekkel és egyéb berendezésekkel kap

csolatban 
Az erdészházak tája 
Esztétikai és közjóléti szempontok az erdők feltárásához 
Autós pihenőhelyek létesítése országutak és erdei utak mellett 
Erdészeti beruházáspolitika különös tekintettel a jóléti gazdálkodásra 
Az erdők közjóléti hatásainak értékelése 
Az erdők szépségének és közjóléti értékének védelme 

címek szerepelnek a tartalomjegyzékben. Csupa tanács, útbaigazítás, kulturált elő-
remutatás és felhívás e fejezet tartalma. Eligazít az ízléses és közönséges között, mér
téktartásra int. Buzdítja az olvasót, hogy: „Nosza csináljuk együtt erdeink szépségének 
a kiteljesítését", szinte mozgósítja egész társadalmunkat e nagy nemzeti kincsünk 
megbecsülésére és védelmére. 

Ezzel átfordult a könyv utolsó oldala is és ugyanavval a meghatódottsággal tesszük 
le a kezünkből, mint amivel felvettük. A kérdéseinkre egyértelmű, megnyugtató, szí
vetmelegítő választ kaptunk. Köszönet a maradandó alkotásért. 

Meg kell emlékeznünk a könyv nagyon szép kiállításáról. A gyönyörű képanyag 
— zömében Jérome René, Körmendy Tibor, Michalovszky István felvételei — nem 
csak elibünk varázsolja a szöveges rész esztétikai elemeit, hanem célszerű elrendezé
sével mindig időben megpihenteti a sorokon futó szemünket. A z Akadémiai Kiadó 
is a tárgyhoz méltó munkát végzett. Madas László 



Az erdészeti kutatás hatásfokának növelésével vezércikkben foglalkozik a Lesznoe 
Hozjajsztvo múlt évi utolsó száma. Az SZKP KB és a Szovjetunió minisztertanácsa 
vonatkozó határozatai általánosságban tárják fel a tudomány és technika eredményei 
gyakorlati alkalmazásának útjában álló akadályokat. Külön kiemelik, hogy a tudo
mányos kutató-, tervező-, szervezőintézetek, továbbá a felsőoktatási intézmények 
kutató részlegeinek tevékenysége még nem irányul teljes mértékben a legfontosabb 
tudományos-műszaki problémák megoldására — és különösen nem a munka terme
lékenysége növelésének kérdéseit illetően. Nagyon elhúzódik a tudományos eredmé
nyek gyakorlati alkalmazásba vétele és nem megfelelő az alkalmazásba vétel 
anyagi ösztönzésének rendszere, sok kutató intézet technikai felszerelése elavult. Az 
erdészeti kutatás feladatai nagyok és felelősségteljesek. Az utolsó félévszázadban az 
erdészeti tudományok eredményei nagyban hozzájárultak a szovjet erdőgazdálkodás 
fejlesztéséhez. Ennek ellenére az erdészeti kutatásra is teljes mértékben vonatkoznak 
az említett párt és kormányhatározatok. 
Az erdészeti tudományos — kutató intézmények előtt álló legfontosabb feladatok a 
következők: 

— az erdő kincseinek racionális felhasználási, újratermelési és növelési módszerei
nek kidolgozása, tökéletesebb technikai eszközök és géprendszerek alkotása az erdő
gazdasági termelés komplex gépesítésére, villamosítására és automatizálására; 

— az erdők védő, vízgazdálkodás és éghajlat szabályozó hatásainak fokozása; 
•— az erdőművelés és az erdők termőképességének emelési módszerei tudományos 

alapjainak további fejlesztése az ország természeti — gazdasági zónáinak megfelelően; 
— az erdőknek betegségek és károsítok elleni védelme hathatós eszközei, valamint 

az erdőtüzek elleni védekezés módszerelnek kidolgozása; 
— az erdőgazdasági termelés szervezése, a termelés irányítása és a tudományos mun

kaszervezés módszereinek további fejlesztése. 
Elsősorban e kérdések vonatkozásában kell elkészíteni a hosszabb távlatokra szóló 

prognózist, az ötéves és éves kutatási terveket, elvégezni a vizsgálatokat. A tudomány, 
a kutatómunka eredményeinek, gyakorlati javaslatainak bevezetését a termelésbe a 
leggyorsabban biztosítani kell. 

Gyorsabb ütemben kell kidolgozni az erdőgazdasági termelés fejlettebb módszereit, 
meggyorsítani az információ feldolgozás és irányítás automatizálását az elektronikus 
számítógépeken alapuló matematikai módszerek alkalmazásával. Az új gépek terve
zése során legelőször az erdőfelújítás komplex géprendszerét kell kidolgozni, majd a 
nevelővágásokét, a maggyűjtését. 

A tudományos kutató intézmények átszervezése során alapvető feladat azok szako
sítása, tervező irodákkal és kísérleti műhelyekkel való felszerelése. A kutató intézmé
nyeket fel kell szerelni a legkorszerűbb berendezésekkel és el kell látni a legújabb 
gépekkel. Rövid időn belül minden tudományos kutató intézményt el kell látni elekt
ronikus számítógépekkel. 

Fontos jelentőséget kapnak a komplex kutatások. 
Javítani kell a kutatási eredmények kidolgozását, különösen az új gépek terveit il

letően. A kutatási eredményekért való fokozottabb felelősségvállalás mellett meg kell 
javítani az anyagi ösztönzés feltételeit is. 
(Ref: Szilágyi B. Lesznoe Hozjajsztvo, 1968. 12. sz.) 

Fonott élősövények. Egyre jobban foglalkoztatja nyugaton is a tájba illeszkedés, az 
esztétika kérdése, követelménye a szakembereket. Most a vadtereléssel kapcsolatban 
olvashatunk gyakorlatias közleményt az Allgemeine Forstzeitschrift 1968. évi 45. szá
mában (Gitterhecke gegen Wild •—• Verkehrstod). 

Közismert, hogy gyakran szednek áldozatot az átváltó vadból a gépkocsik az erdő 
területén áthaladó útvonalon. Sokféle műszaki megoldás között válogathatunk, hogy 
megelőzzük, elkerüljük a baleseteket. A fémből, a műanyagokból készült kerítések za
varják azonban a táj egyöntetűségét. K. Herran jött arra a gondolatra, hogy a köz
forgalmi utakat kísérő erdőket befont élősövényekkel zárja le. Az élősövény telepíté
sére különösen a berkenyék, a juharok, hársak, füzek, a gyertyán, a bükk vagy a 
japán vörösfenyő alkalmasak. 

A z erőteljes csemetéket egymástól 15 cm-re sorba ültetjük és júniusban deltás drót
fonathoz hasonlóan átbújtatjuk egymáson és összeszögezzük. Lassanként annyira ösz-
szenőnek egymással a fácskák, hogy élő egészet alkotnak. A sövényből bármiért kieső, 
elpusztuló részeket utánültetéssel könnyen pótolhatjuk. Jó, ha az élősövényt ápoljuk, 
sőt még a trágyázásukra is gondolhatunk. (Ref.: Dr. Babos J.) 


