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SOMOGYI ZOLTÁN

Az erdôk földi szénkörforgalomban
betöltött szerepének ismeretében fel-
merül a kérdés, hogy nem lehet-e az
erdôgazdálkodás megfelelô irányú fej-
lesztésével hatást gyakorolni a szén-
körforgalomra? Arra, hogy milyen
konkrét módszerekkel érhetô el siker,
s hogy e módszerekkel mekkora ha-
tást lehet elérni, csak alaposabb szá-
mítások után lehet megfelelô választ
adni. Emellett nehéz hosszú távra biz-
tosítani, hogy a különbözô intézkedé-
sekkel megkötött szén az erdôkben
maradjon. Az erdôk megôrzéséhez,
kezeléséhez, felújításához és telepíté-
séhez, de az erdôk használatához és
az erdôk által elfoglalt területek ter-
môtalajához ugyanis nagyon sok és
sokféle érdekcsoport érdekei kapcso-
lódnak. Ezek hosszú távon egymással
konfliktusba kerülhetnek, veszélyez-
tetve vagy megakadályozva ezzel a
programok sikerét. Azt pedig, hogy
milyen mértékben sikerül majd hosszú
távon kötésben tartani a szenet a kü-
lönbözô programokkal, nehéz megbe-
csülni.

Ezzel együtt a szén körforgalmára
gyakorlandó hatás tekintetében az er-
dôgazdálkodásnak sokkal nagyobb le-
hetôségei vannak, mint sok más gazda-
sági ágazatnak, pl. a mezôgazdaság-
nak (1. táblázat). Ennek okai közül
megemlíthetô az erdôkben alkalmazott
hosszú termesztési ciklus; a fotoszinte-
tizálás intenzitása; a fatermékek hosszú
élettartama (a kitermelt faanyag hosszú
ideig nem kerül vissza a levegôbe, ha
tartós fatermékeket gyártunk belôle); a
fatermesztés viszonylagos biztonsága;
az, hogy a szén a talajban is raktározó-
dik, és ott a lebomlás lassan történik; to-
vábbá a fatermesztés viszonylagos gaz-
daságossága gyengébb talajviszonyok
mellett is.

Hosszú távon ugyanakkor veszélyes
lehet csak a szénnyelôkre építeni. Ezek
kapacitása ugyanis véges, és ha nem
tudnak több szenet majd elnyelni, a már
ma is magas kibocsátás miatt a levegô
szén-dioxid-tartalmának ugrásszerûen
emelkedhet. A nyelôknek ugyanakkor
nagy lehet a szerepük abban, hogy né-
hány évtizednyi idôt adnak az emberi-
ségnek ahhoz, hogy a szén-dioxid
emissziójával járó tevékenységeket

Szénnyelôk és füstokádók
Felhasználhatók-e az erdôk a klímaváltozás mérséklésére?

A szén megkötésére hosszú távon tu-
lajdonképpen nem egy-egy terület be-
erdôsítésében és ott hagyományos er-
dôgazdálkodás folytatásában vannak a
legnagyobb lehetôségek. Ezzel a mód-
szerrel ugyanis egyszeri alkalommal le-
het néhány évtizedig, esetleg évszáza-
dig valamennyi szenet megkötni. A ki-
termelt, felhasznált, majd elkorhadó fa-
anyag révén a szén a hosszú – de nem
végtelen hosszú – termesztési ciklus vé-
gén ugyanis ismét visszakerül a levegô-
be, s bár a ciklus újraerdôsítéssel újrain-
dítható, csak annyi szenet lehet újból
megkötni, amennyi felszabadult.

Hosszú távon sokkal nagyobb lehetô-
ség van a fosszilis tüzelôanyagok kivál-
tásában. Ekkor ugyanis a – többnyire
rövid vágásfordulójú faültetvényekben
– megkötött szén elégetésével nyerünk
energiát, majd az égetés során kibocsá-

tott szenet újra megkötjük – a szenet
így ciklusba zárjuk –, s így a Nap ener-
giáját hasznosítjuk folyamatosan a
fosszilis tüzelôanyagok energiája he-
lyett anélkül, hogy azokat elégetve nö-
velnénk a levegô szén-dioxid-tartalmát.

Hazai potenciális 
erdôsítési programok

szénkörforgalma
A szénlekötés hazánkban legkönnyeb-
ben alkalmazható, s várhatóan legered-
ményesebb formája a fátlan területek
beerdôsítése. Becslések szerint (ÁESZ,
1999) a következô 30 évben mintegy
773 ezer ha mezôgazdasági területen
válik a termelés gazdaságtalanná, s mi-
vel e területek zöme erdôsítésre alkal-
mas, ezért az ország komoly szénleköté-
si lehetôségekkel rendelkezik.

(energiatermelés, cementgyártás stb.)
felváltsa másokkal.

Annak érdekében, hogy megakadá-
lyozzuk a levegô üvegházgáz-tartalmá-

nak növekedését, ill. csökkentsük azt,
sokféle erdôgazdálkodási módszer al-
kalmazható. Ezeket két csoportba érde-
mes sorolni (1. táblázat).

1. táblázat

Relatív jelentôség

Módszercsoport Módszer globálisan Magyarországon

Az erdôk területének megôrzése ***** *
A meglévô A faállomány széndenzitásának megôrzése 
szénraktárok (túlgyérítés megakadályozása stb.) *** *

megôrzése Az erdôtalaj széntartalmának megôrzése *** **

A fatermékekben tárolt szén megôrzése * *

A faanyagtermelés célját szolgáló erdôterület 
növelése *** *****

Fosszilis tüzelôanyag kiváltását célzó 
bioenergetikai ültetvények létesítése * **

A szénraktárak A meglévô faállományok széntartalmának 
növelése növelése * **

Az erdôgazdálkodás hatékonyságának 
növelése ** *

A fatermékekben tárolt szén mennyiségének 
növelése * *

A földi szénkörforgalom befolyásolására felhasználható erdôgazdálkodási módszerek és azok relatív jelen-
tôsége. [Elméletileg a Föld egészét tekintve 2050-ig az erdôgazdálkodás összes lehetôsége kb. 60–87 mil-
liárd t szén megkötése, ill. emissziójának elkerülése. Egyedül új erdôk telepítése nem elegendô, mert azok-
kal a jósolt tényleges szénkibocsátásnak csak 12–15%-a volna leköthetô. A legnagyobb lehetôségek az er-
dôgazdasági szektoron belül a trópusokon vannak mintegy 300–600 millió ha föld megfelelô kezelésével,
gondozásával (ez 36–72 milliárd t C lekötését jelenti, ami az összes lehetôség 80%-a.) A mérsékelt égö-
vi lehetôség kb. 13–26 milliárd t (17%), a boreális zónában 2,4–5,6 milliárd t (3%). A nagy területû or-
szágokat tekintve: Oroszországban 4,5–11, az USA-ban mintegy 15 milliárd t szén megkötésére van le-
hetôség. Kínában 172, Indiában 175 millió ha a szénmegkötésre rendelkezésre bocsátható terület nagy-
sága; Canell, 1995]
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Arra vonatkozóan igen szélsôséges
nézetek alakultak ki, hogy mekkora te-
rületen kellene hagyományos erdôtele-
pítést végezni, és mekkora terület volna
alkalmas energetikai faültetvények léte-
sítésére (Somogyi, 1995). Egyesek azt
állítják, hogy nem szabad ilyen ültetvé-
nyeket létrehozni, mások szerint vi-
szont akár 560–630 ezer ha-on is létesít-
hetôk volnának ilyen ültetvények
(Halupa–Marosvölgyi, 1996). Termé-
szetesen ezeknek a területeknek a je-
lentôs hányada a fent említett 770 ezer
ha része. Mindenesetre egy becslés sze-
rint (Szendrôdi et al., 1999a) 300 ezer
ha energetikai faültetvénnyel 50 év alatt
mintegy 79,4 millió t szén volna meg-
köthetô, vagyis nagyjából ennyi szén-
nek megfelelô fosszilis tüzelôanyag vol-
na kiváltható.

Az eredmények azt mutatják, hogy az
erdôsítésekkel elérhetô szénkötés vala-
mennyi más, erdôgazdasági módszerrel
elérhetô eredményt nagyságrendekkel
meghaladja. A 773 ezer ha beerdôsítése
során elméletileg 50 év alatt maximum
mintegy 46 millió tonna szén köthetô le
(2. táblázat). Összehasonlításul: Szend-
rôdi et al. (1999a–b) megvizsgálták, hogy
mi történne, ha nem végeznénk erdôtele-
pítést: ekkor 40 év alatt csak mintegy 796
ezer t-val nône a jelenlegi erdôk föld fe-
letti biomasszájának széntartalma.

Nyelésbôl a sok is kevés
A kapott értékek további összehasonlítá-
sok megtételére is alkalmasak. Minde-
nekelôtt az egyes értékeket azzal érde-
mes szembeállítani, hogy mekkora az
éves szénkibocsátás az országban (ideért-
ve most az összes fontos üvegházhatású
gáz szénegyenértékre számolt kibocsátá-
sát). 1985–87 között évente átlagosan
mintegy 27 millió t, 1990-ben 22, az utób-
bi években pedig kb. 20 millió t szén ke-
rül a levegôbe. Ez annyit jelent, hogy egy
50 éves erdôsítési program keretében
összesen csak annyi szenet lehet megköt-
ni, mint amennyit kb. 2 és fél év alatt ki-
bocsát az ország. Másképpen megfogal-
mazva: erdôtelepítésekkel idehaza a kibo-
csátásnak maximum az 5%-át lehet meg-
kötni. Ez megint másképp azt jelenti,
hogy – az ötven év alatti átlagos szénmeg-
kötési sebességgel számolva – mintegy
évi félmillió hektár beerdôsítésére volna
szükség ahhoz, hogy teljes mértékben er-
dôtelepítéssel tudjuk ellensúlyozni a
szén-dioxidnak a levegôbe történô kibo-
csátását.

A kibocsátás nagyságrendjét az is jól
demonstrálja, ha az emittált szén mennyi-
ségét a magyar erdôkben jelenleg tárolt
szén mennyiségével vetjük össze. Az or-
szág összes erdejében mintegy 350 millió
tonna szén van lekötve (Führer, 1995b).
Ebben benne van a faállomány gyökeres-
tül-levelestül (110 millió t), és a talaj is
(240 millió tonna). Ezt a hatalmas szén-
mennyiséget kb. 17–18 év alatt juttatjuk a
levegôbe a fosszilis tüzelôanyagok égeté-
sének mai sebességével. Mivel kb. 1,7
millió ha erdô van az országban, ez azt is
jelenti, hogy évente jelenleg majdnem
100 ezer ha erdô teljes szénkészletét – be-
leértve a talajban évezredek során felhal-
mozott szenet is – juttatjuk a levegôbe.

Vajon nálunk jelentenek csak „rossz”
megoldást az erdôtelepítések (esetleg az
alacsony hatékonyság miatt), vagy a kibo-
csátott szénmennyiség túl nagy? Szakiro-
dalmi adatok (citálva: Cannell, 1995) alap-
ján megállapítható, hogy az erdôk által
megkötött szén mennyiségének aránya a
kibocsátotthoz képest a világon Új-
Zélandban a legjobb: 44%. (Itt is tehát
csak a kibocsátott szénnek kevesebb,
mint fele kötôdik le.) Ebben a távoli or-
szágban a viszonylag gyér népesség mel-
lett igen nagy területeken végeztek és vé-
geznek erdôsítéseket, ráadásul gyorsan
növô fenyôfajokkal, ezért sikerült elérni
ezt az igen magas arányt. Indiában ez az
arány szintén elég magas, 36%, de nem a
kis területû erdôsítések miatt (e fejlôdô or-
szágban az erdôterület csökkenése meg-
állt, sôt nagy területeken létesítenek ültet-

vényeket), hanem amiatt, mert az egy fôre
vetített szénemisszió igen alacsony. Fejlett
országokban, mint Nagy-Britannia vagy
Németország, az említett arány – a magas
egy fôre jutó emisszió miatt – 1,5–2% kö-
rül mozog. Ezek alapján megállapítható,
hogy nem az erdôsítésben rejlenek kis le-
hetôségek – sem nálunk, sem máshol –,
hanem a kibocsátás igen magas, leg-
alábbis az iparilag fejlett országokban.
Egyetlen ágazattól – jelen esetben az er-
dôgazdaságtól – pedig nem várható el,
hogy megoldást találjon valamennyi más
ágazat „bûneire”. Másképpen fogalmazva:
minden ágazatban meg kell ragadni min-
den lehetôséget, mert csak így lehet szem-
beszállni a klímaváltozás hátrányos követ-
kezményeivel.

Érdemes ugyanakkor azt is megvizs-
gálni, hogy a Kyotói Jegyzôkönyv elôírá-
saihoz képest mekkorák az erdôgazdál-
kodás lehetôségei. Mint említettük, az
1985–87-es bázisidôszakban 27 millió t
volt az ország szénemissziója. Ennek 6%-
ával, 1,62 millió t-val kell kevesebbet ki-
bocsátanunk 2008–2012 között. Ezzel a
mennyiséggel az erdôsítésekkel megköthe-
tô mennyiségek legalábbis összemérhetôk
(2. táblázat).

Ha az akác helyett tölgyet telepítünk,
akkor a megkötött szénmennyiség az er-
dôtelepítés ütemétôl és az idôtávtól füg-
gôen mintegy 9–25%-kal csökken. Ez
nem túl nagy csökkenés, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy mennyivel nagyobb
a tölgyesek ökonómiai és biológiai érté-
ke, mint pl. az akácé.

Kereskedjünk emisszióval!?
A bemutatott számítások és a megvalósít-
ható programok keresése nemzetközi és
hazai szinten egyaránt már évek óta meg-
kezdôdtek. Közel 20 éve tette ugyanis
közzé állásfoglalását a Meteorológiai Vi-
lágszervezet a globális éghajlatváltozás
kockázatáról és e kockázat elemzésének
szükségességérôl. 1980-ban Éghajlati Vi-
lágprogram indult, majd 1988-ban létre-
hozták az IPCC-t az addig összegyûlt ada-
tok és vizsgálati eredmények szintézisé-
nek elvégzésére. A klímaváltozás mérsék-
lését célul tûzô folyamat egyik kiemelke-
dô jelentôségû állomása volt az ENSZ
Környezet és Fejlôdés Konferenciáján, Ri-
óban 1992-ben elfogadott Éghajlatvál-
tozási Keretegyezmény (Bándi et al.,
1994). Ebben az egyezményben az aláíró
országok vállalták, hogy az emberi tevé-
kenységbôl eredô, a légkörbe kibocsátott
üvegházhatású gázok mennyisége 2000-
ben nem fogja meghaladni a kibocsátás
1990. évi szintjét. Sajnos ebbôl a szép ígé-
retbôl semmi sem valósult meg.

2. táblázat

Szcenárió Gyorsan Részben 
növô ôshonos

fafajok alkalmazásával

I/50 42,6 32,0

II/50 22,0 16,5

III/50 11,0 8,3

I/Kyoto 2,3 1,7

II/Kyoto 1,2 0,9

III/Kyoto 0,6 0,4

A megköthetô szén mennyisége különbözô erdôsí-
tési szcenáriók esetén Magyarországon. (I: 773
ezer ha; II: 400 ezer ha; III: 200 ezer ha erdôsítése
50 év alatt.) A szcenáriók mindegyike vagy gyor-
san növô vagy természetközeli (ôshonos fafajokra
alapozott) fafajokkal valósítható meg. A /50-nel
jelölt szcenáriók 50 éves erdôsítési programok
eredményei, a /Kyoto-val jelöltek pedig olyan
szcenáriók, amelyeket 2001-ben kezdenek, és ame-
lyeknél a 2008–2012 között megkötött (a Kyotói
Jegyzôkönyv teljesítéséhez elvben felhasználható)
szén mennyiségét mutatjuk ki. Mindegyik
szcenáriónál a megkötött összes szénben a föld fe-
letti biomassza széntartalmán kívül benne van a
föld alatti biomassza, a talaj, valamint a fatermé-
kek faanyagának széntartalma is.
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Magyarország 1994 februárjában csat-
lakozott az egyezményhez oly módon,
hogy a referenciának nem az 1990-es
évet, hanem a jelenlegi gazdasági vissza-
esést megelôzô, a szén-dioxid kibocsátá-
sa szempontjából mértékadónak tekint-
hetô 1985–1987-es idôszak átlagértékét
jelölte meg. A keretegyezmény megszüle-
tése után egyre több tanulmány foglalko-
zott a szén-dioxid és más üvegházhatású
gázok jelentôségével, a kibocsátás csök-
kentésének lehetôségeivel, az energia-
hasznosítás racionalizálásának útjaival, ill.
általában a kibocsátások mértékével (pl.
Faragó et al., 1994, Pálvölgyi–Faragó,
1994, 1995, HCSD, 1997, 1998). Az egyez-
mény része az is – de természetesen ez
egyébként is fontos –, hogy viszonylag
rendszeresen megbecsüljük az említett
gázoknak a légkörbe kibocsátott mennyi-
ségét. Ugyanígy lényeges annak meg-
becslése, hogy milyen módszerekkel és
milyen mértékben érhetô el a szén-dioxid-
koncentráció csökkenése.

További lényeges elôrelépés történt
1997-ben Kyotóban, ahol az iparosodott
államok egy jelentôs része azt vállalta,
hogy 2008–2012 között1 az éves nettó
szénkibocsátást az 1990-es szint alatt átla-
gosan legalább 5,2%-kal maximálja (Ma-
gyarország 6%-os csökkentést vállalt az
1985–87-es bázisévek átlagához viszo-
nyítva). Még akkor is jelentôs lépésnek
mondható ez a vállalás, ha becslések sze-
rint legalább 60%-os kibocsátás-csökke-
nésre2 volna szükség az éghajlat stabili-
zálásához – pedig sem ennek az egyez-
ménynek, sem általában az emberiség-
nek nem lehet más hosszú távú célja.
Azért is jelentôs a Kyotóban aláírt jegyzô-
könyv, mert ratifikálás esetén – ami azon-
ban mind a mai napig nem történt meg –
jogilag kötelezô érvényû volna, vagyis a
vállalásukat nem teljesítô országokat elô-
re tudott és vállalt szankciók érhetnék.

Áldás vagy játékszer?
A vállalások teljesítésére elvileg felhasz-
nálható elvi módszerek egyike az erdô-
gazdálkodás. Mi több, bizonyos erdészeti
módszerek a gyakorlatban sokkal
könnyebben és olcsóbban alkalmazha-

tók, mint más módszerek, és jelentôs
mértékben hozzájárulhatnak a kötelezett-
ségek teljesítéséhez. Egyes országokban
akár kizárólag az erdôk szénnyelésével is
megoldható a vállalt teljesítés. Nem cso-
da, ha Kyotóban az érdeklôdés közép-
pontjába kerültek az erdôk.

Ennek megértéséhez szükséges tudni,
hogy a Kyotói Jegyzôkönyv az egyes or-
szágok számára a nettó kibocsátás korlá-
tozását írja elô. A nettó kibocsátás érte-
lemszerûen a bruttó kibocsátás és a szén-
lekötés különbsége, s ezért a nettó kibo-
csátás akkor is csökkenhet, ha a szénle-
kötés nagyobb, mint a (bruttó) kibocsá-
tás, tehát ha a (bruttó) kibocsátás nô, de a
szénlekötés ennél jobban nô.

Az erdôk szénnyelô képességével –
mint oly sok mindennel – élni és visszaél-
ni is lehet. Országok egy csoportja, ame-
lyek felfedezték, hogy erdeik jelenleg
majdnem olyan sok szenet kötnek meg,
mint amennyi a vállalt szénkibocsátás-kö-
telezettségük, olyan számítási módszere-
ket javasolt a nemzetközi közvélemény-
nek a szénkibocsátás csökkentésének ki-
számítására, amelyekben az erdôk jelen-
legi szénlekötése is szerepel. Ez azt jelen-
ti, hogy olyan folyamatost is beleszámol-
nánk a csökkentésbe, amelyet nem mi
idéztünk elô (pontosabban nemcsak mi,
ill. nem most3). E folyamatok figyelembe
vétele ezért nem szolgálná a Kyotói Jegy-
zôkönyv eredeti célját: a tényleges nettó
kibocsátás csökkentését.

Csak rugalmasan!
Mindezek azonban arra kell, hogy irányít-
sák az erdészeti ágazat figyelmét, hogy az
erdôknek nagymértékben növekszik az a
jelentôsége, hogy környezetünk – életfel-
tételeink – alakításában rájuk támaszkod-
junk. A Kyotói Jegyzôkönyv céljainak
maradéktalan teljesítése érdekében is fel
lehet és fel is kell használnunk az erdô-
ket.

Ennek gyakorlati megvalósításakor fi-
gyelembe kell venni azt a korábban már
említett tényt, hogy az erdôk segítségével
megvalósított szénlekötés (kibocsátás-
csökkentés) viszonylag olcsó. Ez nem-
csak egy-egy országon belül lehet igaz,

hanem pl. úgy is, hogy egy ország egy
másik országban végezhet pl. erdôtelepí-
téseket, mert ebben a másik országban
alacsonyabbak az erdôsítések költségei.
Az ilyen típusú megoldásokat közös meg-
valósításoknak („joint implementation”)
nevezik.

Ezeknek és más hasonló lehetôségek-
nek (az ún. flexibilis mechanizmusok-
nak) kihasználását a Kyotói Jegyzôkönyv
elvileg engedélyezi. A gyakorlati játéksza-
bályok azonban még nem alakultak ki.
Ugyanakkor jelentôs nemzetközi erôfe-
szítéseket tettek már idáig is azért, hogy
az egyes (gazdagabb) országok emisszió-
iknak legalább egy részét valamilyen mó-
don áruba bocsássák, tehát fizetnének
más országoknak azért, ha azok az emis-
sziócsökkentést valamilyen olcsó módon
valósítanák meg.

Eleinte úgy tûnt, hogy viszonylag ha-
mar jelentôs kereskedelme alakulna ki a
szénemissziónak, és az emisszióbörzén
millió tonnánként adnák-vennék a kibo-
csátott szenet. A várakozásokat azonban
lehûtötte az, hogy ezekkel a flexibilis me-
chanizmusokkal szintén vissza lehet élni,
nyomorgó nemzetekre rá lehet kénysze-
ríteni a számukra nem rentábilis megol-
dásokat, és a gazdag-szegény (észak-dél
stb.) ellentéteknek új formái jöhetnek lét-
re, továbbá növelve a világ amúgy is
meglévô egyenlôtlenségeit. Idegen or-
szágból érkezô emisszió-dollár az erdôte-
lepítések esetén pl. hosszú idôre (évtize-
dekre) lekötheti az erdôsítéshez felhasz-
nált területet, megszabhatja az ültetendô
fafajokat és erdôkezelést, vadgazdálko-
dást és más korlátozással is járhat.

Azt azonban szintén hiba volna elfelej-
teni, hogy mégiscsak dollárokról van szó.
Akár hazánkba is érkeznének ilyen dollá-
rok az emissziókereskedelem kialakulá-
sával. Megfelelô árkalkulációkkal, a
hosszú távú földhasználati tervek meg-
gondolt elkészítésével stb. biztosítható
volna, hogy nálunk csak olyan közös
megvalósítású programok valósuljanak
meg, amelyek nekünk elônyösek (és ter-
mészetesen a dollárok tulajdonosainak
is). Olyan lehetôségrôl van tehát szó,
amelynek során nyerhetünk mi is (nem
saját pénzt használunk fel az amúgy is el-
végzendô erdôtelepítésekhez), egy másik
ország is (mert a nálunk megkötött szén-
nel csökkentette nettó kibocsátását), és az
emberiség összességében is (mert kevés-
bé nôtt vagy csökkent a levegô szén-
dioxid-koncentrációja).

Ahhoz azonban, hogy egy ilyen „min-
denki nyer” játszma lejátszható legyen,
még további komoly erôfeszítésekre van
szükség.

1 Azért öt évet átölelô idôszakot választottak egy konkrét év helyett, mert így lényegesen csök-
kenthetôk, ill. kizárhatók a kibocsátások, ill. elnyelések véletlenszerû vagy ciklikus változásai,
ingadozásai.

2 Figyelembe kell venni, hogy egy egységnyi szén lekötése vagy kibocsátásnak megakadályozása
nem egy egységnyivel csökkenti a levegô szén-dioxid-tartalmát. Ha ugyanis csökkentenénk a le-
vegô szén-dioxid-tartalmát, akkor a tengerben tárolt szén-dioxid egy része könnyen visszakerül-
ne a levegôbe, ismét növelve a szén-dioxid-koncentrációt. A korábbi szénkibocsátásokból szár-
mazó szenet is le kell tehát kötnünk, ami még jobban növeli a Jegyzôkönyv jelentôségét.

3 A jelenlegi erdôállomány szénlekötését többek között az erdôk kora (ültetésének ideje), fafaj-
összetétele, korábbi kezelésének módja, valamint a környezetben az utóbbi évtizedekben be-
állt változások határozzák meg (mint pl. maga a megnövekedett szén-dioxid-koncentráció, ami
növelheti a fák növekedési sebességét). Ezek a tényezôk értelemszerûen évekkel, de inkább
évtizedekkel ezelôtti emberi tevékenységek következményei.
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„A magyar szellem megállja a helyét a
hazai és a nemzetközi életben, és jó ok-
kal számíthatunk arra is, hogy méltó he-
lyünk lesz az európai együttmûködés
nagy családjában” – mondta Mádl Fe-
renc köztársasági elnök azon az ünnep-
ségen, amelyen Orbán Viktor minisz-
terelnök és Áder János, az Országgyû-
lés elnöke jelenlétében átadta az idei
Kossuth- és Széchenyi-díjakat csütörtö-
kön a Parlament kupolatermében.

A Magyar Köztársaság elnöke – a mi-
niszterelnök javaslatára – Széchenyi-dí-
jat adományozott Borhidi Attila aka-
démikusnak, a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai és Botanikai Kuta-
tó Intézet igazgatójának a botanika, a
növénytaxonómia, az ökológia és a ter-
mészetvédelem szakterületein elért
eredményeiért, kivételesen magas szín-
vonalú, példaértékû és külhoni elisme-

rést is kivívó munkásságáért; dr.
Csapody István erdômérnöknek, cím-
zetes egyetemi tanárnak, nyugalmazott
botanikai szakfelügyelônek a termé-
szetvédelem, különösen a fitocönoló-
gia, erdôtipológia, növényföldrajz,
florisztika és erdészettörténet területén
végzett, nemzetközileg is nagyra be-
csült tudományos, kutatói, valamint
oktatói-nevelôi munkásságáért; dr.
Solymos Rezsô akadémikusnak, az
Erdészeti Tudományos Intézet tudomá-
nyos tanácsadójának a hazai ökológiai
adottságoknak megfelelô új erdôneve-
lési irányelvek és technológiák kidol-
gozásáért, a magyarországi erdôneve-
lési kutatások hálózatának kiépítéséért,
a hazai és nemzetközi erdôgazdálko-
dás fejlesztését szolgáló, világszerte el-
ismert tudományos eredményeiért.

Gratulálunk!

Rangos elismerés 
tudományos teljesítményért

1998-ban nyugat-európai vevôink egy
részétôl igény fogalmazódott meg társa-
ságunk felé FSC tanúsított akác faipari
alapanyag és félkész termék vásárlásá-
ra. Mivel ilyennel nem rendelkeztünk, a
társaság vezetése megvizsgálta, milyen
feltételek teljesítése esetén, milyen elô-
nyünk származhat, ha megszerezzük az
FSC tanúsítást.

Az FSC rövidítés a Forest Steward-
ship Council szavak rövidítésébôl szár-
mazik, magyarul Erdôgondnoksági Ta-
nács a legjobb megfelelôje, egy olyan
nemzetközi akkreditációs szervezet,
amely a környezetért felelôs, társadalmi-
lag hasznos és gazdaságilag életképes
erdôgazdálkodást hivatott támogatni.

Alapelve a fenntartható erdôgazdál-
kodás – fától a fatermékig –, jellemzôje
az ökológiai, társadalmi és gazdasági
tartamosság, vagyis az erdôtanúsítás ga-
rantálja, hogy az adott erdôt a környe-
zetvédelmi, szociális és gazdasági
szempontok együttes figyelembevételé-
vel kezelik.

A tanúsítást az FSC által elismert
szervezetek – esetünkben a SKAL hol-
land illetôségû tanúsító szervezet – az

FSC alapelvei és feltételeinek 1–10.
pontja szerint hajtják végre.

Joggal felvetôdhet a kérdés, szükség
van-e erre, hiszen a magyar erdôgazdál-
kodás a tartamosság elveire épül, figye-
lemmel az erdôk hármas hasznosításá-
ra, mely gyakorlatilag megfelel az FSC
alapelveinek és feltételeinek.

A SKAL tanúsítás garantálja:
• hogy megfelelôen kezelik az erdôt

FSC alapelvek és kritériumok, valamint
SKAL szabványok szerint,

• hogy a mezôgazdasági termékek
megfelelnek az EU-ban elfogadott szer-
ves anyag minôségi elvárásainak,

• hogy az FSC címkével ellátott vég-
termékek minden termelési szinten ga-
rantáltan ellenôrzöttek.

1999 szeptemberében aláírásra került
a szerzôdés, majd ezt követôen október-
ben egy holland, majd 2000 májusában
egy német erdészeti szakértô 3-3 napos
helyszíni vizsgálatot tartott társaságunk-
nál. A riport elkészítésekor vizsgálták a
társaság szakmai gazdálkodását, kap-
csolatrendszerét, a természetvédelmi el-
várásoknak való megfelelôséget és sok
más, egyéb kérdést, melyet egy közel 60

oldalas riportban foglaltak össze. A
SKAL szakértôt munkájában magyar er-
dészeti szakértô és szociológus munka-
társak is segítették. Az anyagot meg-
küldték különbözô hatóságoknak, NGO
szervezeteknek stb., véleményüket be-
építették a végleges riportba.

Ennek alapján a SKAL igazgatósága
2000. év december elején alkalmasnak
ítélte a NYÍRERDÔ Rt.-t az FSC alapel-
vei és feltételei szerint, és kiadta ré-
szünkre a tanúsító okiratot.

Reményeink szerint a tanúsítás lehe-
tôséget ad arra, hogy adott esetben ex-
portárainkat stabilizáljuk, netán emel-
jük, valamint olyan új piacokra tegyünk
szert, amelyek kimondottan FSC tanúsí-
tott anyagot igényelnek. (Pl. a Magyar-
országon is jelenlévô nemzetközi
barkácsáruház-láncok kizárólag vagy
egyre növekvô arányban olyan fatermé-
keket forgalmaznak, melyek FSC tanú-
sított termékekbôl készültek.)

Megjegyezni kívánom, hogy az FSC
tanúsítás érdekében korábban elkez-
dett munka nagy segítséget jelentett az
ISO 14001 környezetirányítási rendszer
kiépítése folyamán. A jelenleg elterjedt
és közkedvelt vállalati irányítási rend-
szerek közül az ISO 9000–14000 szab-
ványcsalád biztosítja a tartamos gazdál-
kodás alapjainak megteremtését.

Oláh Tibor
erdôgazdálkodási osztályvezetô-

fômérnök

A talaj savanyodása
és a túlzott mértékû
nitrogénülepedés –
fenyegetés az 
osztrák erdôkben?
A növények számára felhasználható nit-
rogénvegyületek levegôbôl ülepedett
mennyisége 12–30 kg/ha/év között mo-
zog, helyileg ennél is több lehet. A kö-
vetkezmény: borulhat a tápelem-egyen-
súly, egyes tápelemekben hiány mutat-
kozhat, mindez hátráltathatja a fák nö-
vekedését. A káros környezeti jelensé-
get célzott trágyázással és a nitrogén-
körforgalom jobb megismerésével kí-
vánják elhárítani.

[Hivatkozás: G. Glatzel: Soil acidifi-
cation and excess nitrogen deposition –
a threat to Austrian forests? In Szabolcs
I. (edit.): Ecological impact of acidifica-
tion. Bpest., 1989, 25–37. o.]

Dr. Szodfridt I.

FSC tanúsítás a NYÍRERDÔ
Rt.-nél
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A téma nemzetközi 
vonatkozásai

Az erdôk megôrzése, fenntartása és fej-
lesztése a 20. század folyamán nemcsak
az erdészeti szakágazat, hanem a társa-
dalmi érdeklôdés és a politika kiemelt
témakörévé vált, amelyet az ezredfor-
dulón nemzetközi és hazai viszonylat-
ban egyaránt megkülönböztetett figye-
lem kísér.

Fôleg az évszázad második felében
erôsödött fel és tudatosult az a felisme-
rés, hogy:

• az erdôk világméretû, globális sze-
repet töltenek be az élôvilágban;

• a lokálisan, nemzeti (regionális)
szinten jelentkezô erdészeti, erdôfenn-
tartási és erdôkezelési problémáknak
ennek megfelelôen nemzetközi hatása
is van;

• az erdôket érô kedvezôtlen belsô
és külsô környezeti hatások megszün-
tetése vagy megelôzése csak nemzetkö-
zi összefogással lehetséges;

• az erdei ökoszisztémák stabilitásá-
nak megôrzése vagy helyreállítása kizá-
rólag ökológiai alapon, a ter-
mészetközeli módszerek alkalmazásá-
val lehetséges;

• csak ökonómiailag erôs erdôgazda-
ság képes a 21. század tovább növekvô
sokoldalú követelményeit az ökológiai
és a természetvédelmi szempontok egyi-
dejû figyelembevételével teljesíteni.

A felsorolt gondok nyomán nemzet-
közileg és országonként is megnöve-
kedtek az erdôk állapotának megjavítá-
sára, a hosszú távú erdészeti célok meg-
fogalmazására és teljesítésére vonatko-
zó törekvések. Az erdészeti szakpoliti-
kán túlmenôen szükségesnek mutatko-
zott olyan Nemzeti Erdôprogram kidol-
gozása, amely szervesen illeszkedik a
térségi fejlesztések koncepciójába,
amely a legszélesebb körû társadalmi,
kormányzati egyetértésben és támoga-
tottságban részesül.

A Nemzeti Erdôprogram 
gondolatához vezetô 

nemzetközi út

A magyarországi Nemzeti Erdôprogram
(Erdôstratégia) kidolgozásának indokolt-
ságát, tartalmi és szerkezeti összetételét

csak akkor lehet helyesen meghatározni,
ha a hazai erdôk és erdôgazdálkodás
részletes ismeretén túlmenôen kellô tájé-
kozottsággal rendelkezünk a téma nem-
zetközi vonatkozásairól. Ezért elôször
azokat a szempontokat és tényezôket te-
kintjük át, amelyek nyomán a Nemzeti
Erdôprogram gondolata nemzetközi sí-
kon létrejött. Ehhez kapcsolva tárgyaljuk
a program nemzetközileg elfogadott ér-
telmezését, jellemzô sajátosságait.

Az erdôk nemzetközileg 
szervezett vizsgálata

A második világháborút követôen külön-
bözô céllal nemzetközi szervezetek ala-
kultak, amelyek többek között az erdôk-
kel kapcsolatos kérdéseket is világmére-
tûen igyekeztek vizsgálni és a jelentkezô
problémák megoldását elôsegíteni. Ezek
eredményeként állapították meg, hogy:

• a föld növekvô lakosságának kedve-
zôtlen életfeltételeit és életminôségét az er-
dôk jelentôs mértékben képesek javítani;

• a gazdaságilag elmaradott térsé-
gekben csökken az erdôterület;

• az iparilag feljebb országok a lég-
szennyezés és egyéb ártalmat útján ve-
szélyeztetik az erdôk fennmaradását;

• újszerû fa- és erdôpusztulások or-
szághatárokat nem ismerô, rendkívül
nagy méretekben tizedelik egyes konti-
nensek erdeit;

• a szegénység enyhítése vagy a
gyors jövedelemszerzés miatt a világ
egyes területein az erdôket kizsarolják
és megfelelô felújításukról nem gon-
doskodnak;

• az erdôgazdaság jövedelmezôsége
csekély, a vele szemben támasztott tár-
sadalmi gazdasági igényeket, fôleg a
közcélú szolgáltatásokat úgyszólván az
egész világon csak elegendô állami tá-
mogatás útján képes teljesíteni;

• a felsorolt problémák veszélyezte-
tik a tartamos (fenntartható) erdôgaz-
dálkodást, ezért meg kell találni az er-
dôk védelmét és fenntartását szolgáló
nemzetközi eszközöket.

Egy évtizede folynak a kölcsönös tár-
gyalások egy globális erdôegyezmény-
rôl (konvenció), amely az erdôk védel-
mével és a tartamos erdôgazdálkodás
támogatásával kapcsolatos nemzetközi
eszközöket tartalmazza. Ennek temati-
kája szoros összefüggésben van az

1992. évi riói (UNCED) “Környezet és
Fejlôdés” konferencia eredményeivel. A
probléma gyökerei jóval korábbra (Ró-
ma, Oslo stb.) nyúlnak vissza. A döntô
elôrehaladást mégis a 20. évszázad utol-
só évtizede hozta meg, amikor az
UNCED erdészetileg jelentôs határoza-
tainak támogatására 1995-ben megala-
kult az államok közötti erdô-munkacso-
port (IPF). 1997 óta ezt a munkát az ál-
lamok közötti erdôfórum (IFF) folytatja.

A Rió nyomán kialakuló nemzetközi
szabályozórendszer tiszteletben tartja az
egyes államok döntéseit, ugyanakkor je-
lentôs hatást gyakorolt erdészeti politiká-
jukra. Tartalmilag rendkívül sokoldalú: a
kereskedelmi kérdésektôl a helyi lakos-
ságnak az erdô hasznosításában való
részvételéig. Nem áll azonban még ren-
delkezésre a meglévô eszközök integráci-
ója, amely az egyes országoknak a tarta-
mos erdôgazdálkodás teljes körére vonat-
kozó anyagát tartalmazza. Hiányzik az
egész szektort átfogó nemzeti erdészeti
politika, amelyet az UNCED szorgalmaz.

Nemzetközi 
megállapodások

Az erdészeti szakma nemzetközileg leg-
fontosabb globális eszköznek a biológi-
ai diverzitással kapcsolatos megállapo-
dást tekinti (Convention on Biological
Diversity, CBD). A CBD az elsô globális
iniciativa, amely megkísérli egyrészt a
genetikai erôforrások, másrészt a tech-
nológiák átadását környezeti és szociá-
lis szempontból elviselhetô módon sza-
bályozni. Szorgalmazza az erdei öko-
szisztémákkal kapcsolatos ismeretek
összegezését.

A klímaváltozást illetô megállapodás
(FCCC) hangsúlyozza az erdôk éghaj-
latra vonatkozó hatásait. Kiemelt jelen-
tôségû a Kyoto-protokoll, amely az
üvegházhatás mérséklését szorgalmaz-
za és kiemeli ebben az erdôk szerepét.

Az elsivatagosodás elleni küzdelem-
rôl szóló megállapodás (CCD) a kopá-
rok és a szárazság elleni küzdelmet tûz-
te ki céljául. Az erdôk szerepét itt abban
látják, hogy fékezik a kopárok kialaku-
lását és mérséklik a szárazságot.

A veszélyeztetett vadon élô növény-
és állatfajok védelmérôl 1973-ban ké-
szült nemzetközi megállapodás, amely-
nek értelmében ellenôrzik a veszélyez-

SOLYMOS REZSÔ

Magyarország nemzeti erdôprogramja,
erdôstratégiája (Vitaanyag)
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tetett fajok kereskedelmét. A certifiká-
ciótól, az eredet- és minôségtanúsítástól
várják többek között eme egyezmény
erdészeti jelentôségének növelését.

A Ramsari-egyezmény a nemzetközi-
leg jelentôs vizes (ártéri) területekrôl,
speciálisan a vízivad élôhelyérôl szin-
tén hozzájárul az erdôk védelméhez.

A Világörökség-megállapodás kere-
tében jelenleg 32 ökológiailag kiemel-
kedô jelentôségû erdészeti termôhelyet
tartanak nyilván, amelyet nemzetközi
védettség alá helyeztek.

Nemzetközi intézmények 
és kezdeményezések

Szerepük az erdôk védelmében és a tar-
tamos erdôgazdálkodásban kiemelke-
dô. A jövôben azonban a legfontosabb
intézményeknek az eddigieknél jobb
kapcsolatot kell egymással kiépíteni. A
nemzetközi szabályozórendszer kiala-
kítására kezdeményezéseikkel nemzeti
szinten tartamos hatást kell elérni.

A legjelentôsebb intézmények az
ENSZ FAO, az EU, az IPF keretében mû-
ködô ITFF, az UNEP, az UNDP és a tró-
pusi erdészeti akcióprogram, a TFAP.

Az erdészeti programok (Programme
on Forests: PROFOR) szerepe növek-
szik. Fô célja nemzeti szinten Nemzeti
Erdôprogramok (NFP) támogatása,
amelyek magukban foglalják a nyilvá-
nosság és a magánszféra álláspontját és
véleményét is. A PROFOR lényeges sze-
repet szán a Nemzeti Erdôprogramok
keretében a finanszírozás megújításá-
nak. Az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP) kiemelkedôen fontosnak tartja
a finanszírozás koncepciójának hangsú-
lyozását az erdôk fenntartását és a tarta-
mos erdôgazdálkodást illetôen.

Az ENSZ Környezeti Programja
(UNEP) nemzetközi szinten a biodi-
verzitásra helyezi a fô hangsúlyt.

Az ITTO, a nemzetközi trópusifa-
szervezet a fakereskedelemmel foglal-
kozik, amely hangsúlyozottan kíván
igazodni a trópusi fa nemzetközi keres-
kedelmének a szabályozásához.

A nemzetközi eszközök figyelembevé-
telekor nem hagyhatók ki a rendelkezés-
re álló pénzeszközök, pénzforrások. An-
nak ellenére, hogy a tárgyalások az erdé-
szeti nemzetközi megállapodást kívánják
elérni, a déli államok csak mérhetô kom-
penzáció ellenében hajlandók az erdô-
gazdálkodás szerkezeti átalakításában
részt venni. A kereskedelempolitikai esz-
közök középpontját a nemzetközi keres-
kedelmi szervezet (WTO) jelenti, amely
liberalizálási törekvéseit a déli államokra
is kiterjesztette. A WTO “Kereskedelem

és Környezet” munkacsoportjában vita-
tott téma az ökológiai és szociális szem-
pontok, valamint az erdei termékek certi-
fikációjának szorgalmazása.

A nemzetközi erdészeti dialógus inté-
zetesítését, különösen egy globális erdô-
konvenció kérdéseit illetôen az IPF részt-
vevôi eddig még nem tudtak megállapod-
ni. Az eszközrendszer kiszélesítése és a
konszolidáció érdekében hozták létre az
EU kormányok közötti erdészeti fórumát
(IFF), amely 2000 folyamán kidolgozza a
még nyitott kérdéseket. Az utóbbi idôben
a nemzetközi erdészeti szakvilág és az ál-
lamok közössége a különbözô eszközök
alkalmazási és hasznosítási kérdéseit illetô
problémákat az erdészeti szabályozási
rendszer különös deficitjének ismeri el. A
megoldás a nemzeti folyamatok alapulvé-
telében rejlik, amelyek az erdôk védelmét

és tartamos hasznosítását illetôen eltérnek
egymástól. Valamennyi erdészetileg jelen-
tôs eszköz alkalmazását nemzetközileg
koordinálni kell. 2000 utánra tervezik egy
olyan konszenzus kialakítását, amely le-
hetôvé teszi az elôrehaladást. Az EU javas-
latára folytatják a vitát, amelynek a köz-
ponti kérdései a következôk:

• a meglévô eszközök koordinált
felhasználásának támogatása,

• a kommunikáció megjavítása,
• együttmûködés és koordináció az

erdészetileg jelentôs határozatokban,
• a meglévô tájékoztatási rendszer

integrációja,
• az együttmûködés megteremtése a

fennálló eszközrendszerben.
A felsoroltakból kitûnik, hogy szá-

mos kérdést kell még egyértelmûen
rendezni nemzetközileg is.

Nemzeti erdôprogram 
mint egységes politikai szempont

A nemzeti erdôprogram koncepciójá-
nak kifejlesztésével olyan eszközt kí-
vánnak létrehozni, amely:

• elôsegíti az UNCED-bôl és következ-
ményeibôl fakadó nemzetközi kötelezett-
ségeknek a gyakorlatba való megvalósítá-
sát, mégpedig a regionális megállapodá-
soknak és intézkedéseknek konszolidált
és meghatározott folyamata útján;

• új partnerkapcsolatok alakítását,
amely a tartamosságot mint forrásbizto-
sítást és fejlesztést helyezi elôtérbe.

Az EU Tanács határozata
(EG/1257/1999, 17. 5. 99.), amely a vi-
dékfejlesztéssel kapcsolatos, a 29/4. fe-
jezetében kiemeli, hogy a nemzeti er-
dôprogram az erdészeti fejlesztés alapja
és az erdészet területén fennálló nem-
zetközi kötelezettségeknek a kifejtése.

Az EU Tanács 1998-ban döntést ho-
zott az EU erdészeti stratégiájáról. Ebben
szerepelnek a helsinki és liszaboni mi-
niszteri konferenciák határozatai, vala-
mint más nemzetközi kötelezettségekbôl
fakadó feladatok. A cél az volt, hogy az
EU tagállamok számára politikai szem-
pontokat nevezzenek meg a nemzeti er-
dôprogramok megfogalmazásához. Né-
hány EU tagállamban már megtették az
elsô lépéseket a nemzeti erdôprogram
kifejlesztéséhez (pl. Németország).

Valamennyi ágazati politika figyel-
mét rá kell irányítani a fejlesztéspoliti-
kai együttmûködés új idôszakára. A
partnerországokkal meg kell értetni,
hogy a multilaterális szervezetek, mint a
FAO, a bilaterális intézmények, az EU
Bizottság a nemzeti erdôprogramokat
megfelelô programok és projektek út-
ján támogatja. Növekszik azoknak a

partnerországoknak a száma, amelyek-
ben a nemzeti erdôprogram megfogal-
mazásán és alkalmazásán dolgoznak.

Paradigmaváltás és 
Nemzeti Erdôprogram

Az 1992. évi Riói Konferencia sürgette a
paradigmaváltást és az “Agenda 21”-gyel a
politikai alapot a tartamos (fenntartható)
fejlôdésre helyezte. A föld valamennyi er-
dejének tartamos fejlesztésérôl szólnak a
riói határozatok. Új együttmûködési for-
mák jelentkeznek Észak és Dél között az
együttes felelôsség nyomán. Az IPF által
létrehozott megállapodás értelmében a
“Nemzeti Erdôprogram” átfogó erdészet-
politikai keretet jelent a tartamos erdôgaz-
dálkodás megvalósításáért. Az UNCED
határozat értelmében a Nemzeti Erdô-
programok az erdészet területén az ágaza-
tot átfogó szempontként szolgálnak a po-
litika, a stratégia és az akciótervek megfo-
galmazásához. A nemzeti fejlesztési prog-
ram részei. Elôsegítik annak megértését.
Az ökológiai, az ökonómiai és a társadal-
mi paraméterek figyelembevételével a
Nemzeti Erdôprogrammal elkezdôdik egy
folyamat, amely az erdészet területét az
országok sajátossága szerint a tartamos
fejlesztés átfogó stratégiájába integrálja.

Az IPF az UNCED határozata szerint
a Nemzeti Erdôprogram néhány alapel-
vét a következôk szerint foglalta össze:

• az országok szuverenitása és fele-
lôssége,

• együttmûködési konstrukció, bele-
értve a folyamatban érdekelt vala-
mennyi pártot,

• megállapodás az átfogó jogi és tör-
vényi elôfeltételekben,
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• általános és az ágazatot átfogó ter-
vezési szempontok az erdészeti fejlesz-
tés megvalósítása érdekében.

A Nemzeti Erdôprogram:
– egyrészt olyan technikai folyamat,
amely magában foglalja a politika és a
stratégia prioritásait és céljait, valamint
ezeknek a pontos információkon ala-
puló tervezését és megvalósítását;

– másrészt egy politikai folyamatnak
olyan programja, amely konzultációk
és nyilvános rendezvények útján átlát-
hatóságot teremt;

– lehetôvé teszi a partnerek közötti
tárgyalást a partikuláris érdekek figye-
lembevételével;

– folyamatos konszenzushoz vezet.
Fontos szempont a szereplôk képvi-

selôinek, feladatainak, jogainak és kö-
telességeinek meghatározása. Különös
jelentôsége van ebben a döntési jogo-
sultság decentralizálásának.

Rendkívüli jelentôségû a mindenkori
kormány politikai akarata arra vonatko-
zóan, hogy a Nemzeti Erdôprogram
megvalósuljon. Ezen belül lényeges az
erdô növekvô számú javainak és szolgál-
tatásainak – beleértve a monetárisan még
nem kifejezhetô környezetvédelmi szol-
gáltatások – felértékelése, hogy az erdô-
gazdaság más gazdálkodási formákkal
szemben konkurenciaképes maradjon.

A Nemzeti Erdôprogram gyenge pont-
ja a politikai kapcsolat a civil társadalom-
mal, a magánszektorral, a nemzeti cso-
portokkal és csoportosulásokkal, vala-
mint a nemzetközi szereplôkkel. A prob-
léma megoldása érdekében dolgozták ki
a Forest Partnership Agreement (FPA)
koncepcióját. Ez nem egy alternatívája a
Nemzeti Erdôprogramnak, hanem egy le-
hetséges tényezô, amely a program meg-
valósítását elôsegíti. Növekszik a szere-
pük a globális megállapodásoknak –
amelyeket a mindenkori partnerországok
ratifikálnak –, továbbá a nemzetközileg
jelentôs más erdészeti programoknak. A
Nemzeti Erdôprogram az elsô megállapo-
dás a nemzetközi és a nemzeti szereplôk
között, hogy tartamosan járuljanak hozzá
az erdészet fejlesztéséhez. Ez a megálla-
podás az ágazati fejlesztéspolitikai célok
megvalósításának a nagy kihívása.

A Magyarországi Nemzeti
Erdôprogram (erdôstraté-

gia) kiemelt tartalmi 
vonatkozásai

A magyarországi erdészeti gyakorlatban
korábban nem vagy alig használt fogal-
mak, szakkifejezések jelentek meg annak

következtében, hogy az emberiség jelen-
tôs részének figyelme globálisan az erdôk
felé fordult. A különbözô nemzetközi
szervezetek nem az egyes országok, ha-
nem az egész szárazföld vagy nagyobb
térségek (Európa, EU stb.) erdôségeinek
megôrzését és fejlesztését többek között
úgy kívánják elôsegíteni, hogy a problé-
makör leggyengébb pontjaiból indulnak
ki és nem a fejlettebb, hanem inkább az
alacsonyabb szakmai színvonalat veszik
alapul. Ebbôl következik, hogy az egyes
államoknak a sajátos helyzetük és színvo-
naluk szerint illeszkedni kell lokális prob-
lémáikkal a globálisan megfogalmazott
programokhoz, témakörökhöz.

E tanulmány elsô fejezetében megkí-
séreltük azokat a kérdéscsoportokat át-
tekinteni, amelyek a Nemzetközi Erdô-
programokhoz, Erdôstratégiák kialakí-
tásához nemzetközi síkon nyújtanak tá-
jékoztatást. Ezek figyelembevételével
célszerû az ide vonatkozó magyaror-
szági feladatokat megfogalmazni.

A magyarországi erdôk, erdôgazdál-
kodás és a nemzetközi törekvések illesz-
tése
A fogalmak értelmezése és az elôirány-
zott feladatok rendszerbe foglalása
okozza többek között nemzetközi és
hazai vonatkozásban az elsô gondot.
Ezek egységes kialakítása nélkül a viták
nemzetközi szinten parttalanná válnak,
és az egyes országok illeszkedései sem
járhatnak maradéktalanul a kívánt ered-
ménnyel.

Erdészeti politika – Nemzeti Erdô-
program – Erdôstratégia

A felsorolt három témakört és a hoz-
zájuk kapcsolódó feladatokat kell elsô-
sorban egységesen megfogalmazni, te-
kintettel arra, hogy szerves kapcsolatban
állnak egymással. Sorrendiségük megha-
tározó jelentôségû. Sem a nemzetközi,
sem a hazai szakirodalomban nem sike-
rült fellelni hármas kapcsolódásuk logi-
kai rendjét. Tartalmi megfogalmazásuk
általában heterogén. Sok esetben hossz-
abb körülírás útján kísérlik meg az egyes
szerzôk lényeges jellemzôik összefogla-
lását, amint ez a jelen találmány elsô fe-
jezetébôl is kitûnik.

Az erdészeti politika mint 
kiinduló alap

Sem a hazai, sem a külföldi szakiroda-
lomban nincsen elégséges utalás arra
vonatkozóan, hogy erdôprogramot, er-
dôstratégiát elfogadott nemzeti erdé-
szeti politika nélkül nem célszerû kidol-

gozni, mert felfogásom szerint az erdé-
szeti politika tartalmazza:

• a hosszú távú erdészeti célkitûzé-
seket,

• a célok teljesítésével kapcsolatos
feladatokat,

• a feladatok végrehajtásának jogi,
szervezeti és gazdasági elôfeltételeit.

A felsorolt három témakör szerinti
tagolásban (modulrendszerben) ki kell
dolgozni valamennyi országnak, így
Magyarországnak is a saját nemzeti er-
dészeti politikáját. (Az EU korábban
úgy határozott, hogy erdészeti politiká-
ja az egyes tagállamoknak legyen. A
másodlagosság elve alapján az EU csak
erdészeti stratégiával rendelkezzen. Ma
már úgy tûnik, hogy egyre több tagál-
lam szorgalmazza az EU általános erdé-
szetpolitikai irányelveinek is a kidolgo-
zását.) A megfogalmazott, írásban fog-
lalt erdészeti politikát kormányzati
(parlamenti) szinten kell jóváhagyatni.
A továbbiakban dinamikus felfogás sze-
rint az elfogadott erdészeti politikát idô-
szakonként felül kell vizsgálni és indo-
kolt esetben módosítani, továbbfejlesz-
teni. Mindezeknek megfelelôen:

az elsô feladat az erdészeti politika
megfogalmazása és kormányzati szin-
ten való jóváhagyása.

Nemzeti Erdôprogram 
kidolgozása

Az elsô kérdés: mit értünk Nemzeti Erdô-
program alatt? Erre 1997-ben a FAO is
adott választ, amely szerint: “meghatároz-
za azokat a társadalmi és politikai kerete-
ket, amelyek a gyakorlatban mûködnek,
amelyek elôsegítik az erdôk fenntartását,
kezelését és tartamos (fenntartható) fej-
lesztését. Azokat a folyamatokat határozza
meg, amelyek során a politikai és gyakor-
lati kérdésekben döntenek. Ezeket a dön-
téseket megelôzi az a vita és párbeszéd,
amelyet valamennyi érintett fél részvételé-
vel folytatnak. A döntésekért ennek meg-
felelôen együtt vállalják a felelôsséget.”

A tartamos (fenntartható) erdôgaz-
dálkodás képezi az alapvetô célkitû-
zést. Ennek magyarországi viszonylat-
ban nincsen újdonságtartalma, mert a
szóban és egyes írásokban közölt hazai
erdészetpolitikai céljainknak is ez az el-
sô kitétele, amely a hatályos erdôtör-
vényben elsôrendû szerepet kapott. Eu-
rópának úgyszólván valamennyi – kor-
szerû erdôgazdálkodást folytató – álla-
mában, így nálunk is, közel két évszá-
zadra nyúlik vissza ez a törekvés. Két
dolgot ki kell azonban emelni:

1. A tartamosság a 20. század folya-
mán az ökonómiai szempontokon túl
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az ökológiai tartamosság kritériumaival
bôvült, amely az egész erdei ökoszisz-
témára, az erdôk jóléti, környezetvédel-
mi, természetvédelmi és szociális szol-
gáltatásaira (szerepére), valamint az
anyagi jellegû hasznának a fenntartha-
tóságára vonatkozik.

2. A Nemzeti Erdôprogram megvitatá-
sára széles társadalmi és politikai körben
kerül sor, amely tükrözi az erdôk iránt
megnövekedett figyelmet, a társadalmi
kapcsolatok kiemelkedô jelentôségét az
erdészeti döntésekben, társadalmi egyet-
értést, politikai támogatást biztosít az er-
dészeti intézkedéseket (erdômûvelés, fa-
kitermelés, erdôvédelem stb.) illetôen,
hosszú távon megteremti a sokoldalú il-
leszkedést a többi gazdasági ágazatokhoz.

Mindkét kiemelt szempont az eddi-
gieknél több gyakorlati intézkedést igé-
nyel.

A Nemzeti Erdôprogramok elkészíté-
sének alapelveit, amelyet 1999 szeptem-
berében Tullnban fogadtak el, jelentôs
mértékben Magyarország már a korábbi
évek és évtizedek folyamán elfogadta és
a gyakorlatban alkalmazza. Ennek elle-
nére a jövôre vonatkozó kidolgozása
számottevô feladatot jelent és a témában
való jártasságot, hozzáértést igényel.

Az MTA Erdészeti Bizottsága által 2000
elején tárgyalt tervezet megfelelô kiindu-
ló alapot nyújt e munka megkezdéséhez.
A tervezetben foglaltak szerint a soron lé-
vô feladatokat illetôen a következô észre-
vételeket és javaslatokat tesszük:

1. A Nemzeti Erdônyilatkozat elkészí-
tése és elfogadtatása nem okozhat prob-
lémát. Ennek lényege a tartamos erdô-
gazdálkodás, amelyet az 1996. évben el-
fogadott erdô- és természetvédelmi tör-
vények külön-külön is garantálnak.

2. Az erdészeti ágazat elemzésének el-
sô része, amely az erdôk és az erdészet ál-
lapotára és helyzetére vonatkozik az
ÁESZ útján rendelkezésre áll. Jelentôs
munkát igényel azonban a többi ágazat-
hoz való illesztés. A térségfejlesztési prog-
ramokban a téma szerepel ugyan, de rész-
letesebb kifejtése még nem történt meg.

3. A jogi és szervezeti (intézményi)
kérdéseket is elôször az erdészeti poli-
tikában kell megfogalmazni és ezt kö-
vetôen az Erdôprogramban részletezni.

4. A stratégiai fejlesztési terv forrása
is az elfogadott erdészeti politika. Ezt
külön is részletezzük.

A felsoroltak alapján a második
feladat a Nemzeti Erdôprogram ki-
dolgozása, széles körû megvitatása,
majd társadalmi és politikai szinten
való egyetértô támogatása, a Kor-
mányzat részérôl való elfogadása.

Nemzeti Erdôstratégia 
kialakítása

Abban az esetben, ha a Nemzeti Erdô-
stratégiát az Erdôprogramtól különvá-
lasztva tárgyaljuk, ismételten hangsú-
lyozni kell, hogy az Erdôprogram kidol-
gozása meg kell, hogy elôzze az Erdô-
stratégiát. Tisztázni kell ismételten a fo-
galmak tartalmát, mert az erdôstratégiát
és annak határait illetôen szakmai és
szakmán kívüli körökben egyaránt hi-
ányzik az egyértelmû megfogalmazás.
Átfedések tapasztalhatók a stratégiai és
az operatív intézkedéseket, eszközöket
illetôen is. Tanulmányok, különbözô
elôterjesztések és elôadások sora iga-
zolja a felfogások heterogenitását, a
kérdések, témakörök rendszertelen is-
mertetését és keverését nemzetközi és
hazai vonatkozásban egyaránt.

Mielôtt a hazai Erdôstratégia kialakí-
tását megkezdenénk, el kell egyértel-
mûen dönteni, hogy:

• elkészül-e a Nemzeti Erdészeti Po-
litika, ezután sorra kerülhet-e a Parla-
ment elé való terjesztése,

• ezt követi-e a Nemzeti Erdôprog-
ram kidolgozása, majd társadalmi, poli-
tikai és kormányzati szintû megvitatása
és elfogadása,

• az Erdôstratégia kialakítása milyen
mélységû és idôtávú legyen.

Javaslat az erdôstratégia 
tartalmára

Az erdôstratégia a hosszú távú erdésze-
ti célok megvalósítását szolgáló felada-
tok teljesítésének szakmai (gazdasági),
jogi és szervezeti vonatkozásait tartal-
mazza, szervesen illeszkedve az orszá-
gos és regionális tervek megvalósításá-
hoz. Kialakítása olyan részletességû,
hogy a rövid távú operatív intézkedé-
sekhez is alapul szolgál. Tekintettel ar-
ra, hogy az erdészeti politikához hason-
lóan ez is saját és sajátos megfogalma-
zás, célszerû mindkettôt megvitatni és
ennek függvényében változatlanul
vagy változtatással elfogadni.

Szakmai vonatkozások
1. Az erdészeti politikának megfelelô

célok és az erdôprogramban szereplô
feladatok alapján ki kell dolgozni a tar-
tamos (fenntartható) erdôgazdálkodás
általános irányelveit

• a biodiverzitásra,
• a genetikai sokféleség fenntartására,
• az erdôk stabilitásának megôrzésé-

re és fejlesztésére
vonatkozóan, és
a különbözô rendeltetésnek megfe-

lelô irányelveit

– a fatermesztésre,
– a környezet- és természet- (élôvi-

lág-) védelemre,
– a közjóléti, üdülési, szociális szol-

gáltatásokra
vonatkozóan.
2. Az elsô pontban részletezettek

függvényében el kell készíteni a szak-
mai útmutatókat a következôk szerint:

• az ökológiai (termôhelyi) adottsá-
gok feltárása, meghatározása,

• szaporítóanyag-termelés,
• természetes és mesterséges erdô-

felújítás,
• erdôtelepítés,
• erdônevelés,
• erdôhasználat,
• mûszaki fejlesztés,
• erdôvédelem,
• erdôrendezés,
• üzemgazdaság, erdôértékelés (er-

dôvagyon-gazdálkodás),
• szaktanácsadás.
A szakmai útmutatók a feladatok ter-

vezésére, megvalósításuk szervezésére
és az ellenôrzésére is ki kell, hogy ter-
jedjenek.

Jogi vonatkozások
• a hatályos jogszabályok áttekinté-

se különös figyelemmel a vonatkozó
törvényekre,

• új jogszabályok alkotása, ha a kitû-
zött célok és a feladatok megvalósítása
miatt ez szükséges,

• tulajdonjogi kérdések rendezése.

Szervezeti, intézményi vonatkozá-
sok, állami támogatás, finanszírozás

• a gazdasági és intézményi szerve-
zet felülvizsgálata és a jövô feladatainak
megfelelô továbbfejlesztése erdészeti
igazgatási, állami és magánerdôkre vo-
natkozóan egyaránt,

• a kutatási és az oktatási intézmé-
nyek mûködésének, tevékenységük
tartalmi vonatkozásainak értékelése a
jövôt illetô szakmai követelmények
függvényében, az értékeléstôl függô
változtatásokat illetô javaslatok kiala-
kítása,

• az erdôgazdálkodás finanszírozási
rendszerének teljes körû felülvizsgála-
ta, az állami szerepvállalás közcélú és a
termelési feladatok függvényében a jö-
vedelmezôség áttekintése.

Társadalmi kapcsolatok
Az erdôstratégia legsürgôsebben meg-
oldandó fejezete a társadalmi kapcsola-
tok fejlesztése. A fejlesztés módját és le-
hetôségeit, tér- és idôbeni tervét a lehe-
tô legrészletesebben ki kell dolgozni.
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Körvonalazódó új erdôtelepítési prog-
ramunk céljai és megvalósításának
módja gyökeresen különbözik a máso-
dik világháborút követô, meghatározó
jelentôségû erdôtelepítési korszaktól.

Az induló szakaszban nem árt érté-
kelni a múlt tanulságait, és választ ke-
resni a felmerülô új kérdésekre. Meg-
vannak-e a szükséges szervezeti, gaz-
dasági és szakmai elôfeltételek a prog-
ram megvalósításához? Mennyire alkal-
masak a számba jövô területek erdôk
telepítésére? Milyen ökológiai követ-
kezményekkel kell számolni? Lesz-e pi-
aca a megtermelt faanyagnak? Egyálta-
lán, gazdaságilag ésszerû-e az erdôk te-
lepítése? Hogyan lehet összehangolni a
magángazda és a társadalom érdekeit?
Milyen hatása lesz az erdôk létesítésé-
nek a térségben élôk életkörülményei-
re, és hogyan fogja ezt befolyásolni az
EU szabályozó rendszere?

Az MTA Agrártudományok Osztálya
és Erdészeti Bizottsága ezen kérdések
megválaszolására szervezi az „Erdészeti
Fórum 2001” rendezvényét, ahová
nemcsak az erdész és más agár szak-
mák képviselôit, hanem a magángaz-
dákat, a térségfejlesztôket, a természet-
védôket, az ökológusokat is várjuk.

Mátyás Csaba, a bizottság elnöke

Program

Barátossy Gábor: Erdôtelepítés he-
lye az agrárpolitikai koncepcióban;

Solymos Rezsô: Az erdôtelepítés Ma-
gyarországon – eredményes múlt, bízta-
tó jövô;

Bondor Antal–Koloszár József: Az
erdôtelepítések mérlege: tanulságok;

Führer Ernô–Járó Zoltán: Az erdôte-
lepítésre számba jövô területek ökoló-
giai értékelése és fatermési potenciálja;

Mátyás Csaba–Bach István: Fafaj-vá-
lasztás és szaporítóanyag ellátás gazda-
sági célú erdôtelepítésekben;

Kárpáti László: Erdôtelepítések ter-
vezésének természetvédelmi szem-
pontjai;

Csóka Péter: Az EU erdôtelepítési tá-
mogatási rendszer bevezetésének ha-
táselemzése;

Marosi György–Héjj Botond: Erdôte-
lepítés szervezeti, ökonómiai kérdései;

Szörényiné Kukorelli Irén–Mészáros
Károly–Jáger László: Erdôtelepítés és
kistérségi gazdaságfejlesztés, különös
tekintettel a magántulajdonosok érde-
keire;

Winkler András–Marosvölgyi Béla:
Új fafeldolgozási technológiák és faala-
pú energiatermelés jövendô faigénye.

Az erdôtelepítés új perspektívái
Erdészeti Fórum – 2001
MTA Díszterem (Roosevelt tér) május 11. 10–14.30

Mint azt a Lapok egy korábbi számában
jeleztük, évente egyszer közzétesszük a
tudományos igényességû cikkekkel
szemben támasztott követelményeket,
amelyek az alábbiak:

Tartalmi követelmények
• A cikknek új, a szerzô(k) által

önállóan elért, máshol még nem publi-
kált tudományos eredményt kell tartal-
maznia.

• Tömören és érthetô stílusban ismer-
tetnie kell a tárgyalt tudományos problé-
ma lényegét, vizsgálatának/elemzésé-
nek módszerét, a vizsgálati eredménye-
ket (adatok, megfigyelések, mérések
stb.), azok értékelését, következtetése-
ket a tárgyalt probléma vonatkozásában.

• Utalnia kell a tárgyban korábban
elért mértékadó eredményekre, jeleznie

kell, hogy a cikkben közölt eredmé-
nyek mennyiben újak.

• A következtetéseket, megállapítá-
sokat a tudományos gondolkodás sza-
bályait alapul véve kell megtenni.

Formai követelmények
• A cikk terjedelme ábrákkal, táblá-

zatokkal összesen maximum 5 oldal (1
oldal 3024 n terjedelmû; A4-es lapon Ti-
mes 12-es betûtípussal, ez 42 sorban 72
n leütéssel azonos).

• A tömören megfogalmazott, min-
den lényeges információt tartalmazó cí-
met egy idegen nyelven is meg kell adni.

• A cím után kb. 100 szavas magyar
és idegen nyelvû összefoglaló, valamint
max. 5 kulcsszó (szintén magyarul és
idegen nyelven is) következik.

• A szerzôk neve mellett munkahe-

Az Erdészeti Lapok „Erdészeti tudomány” c.
rovatában közlésre szánt írásokkal szemben
támasztott követelmények

lyüket és a levelezési címet, telefonszá-
mot, elektronikus postafiókcímet is fel
kell tüntetni.

• A cikk végén meg kell adni a cikk-
ben hivatkozott források bibliográfiai
adatait (a cikk tárgykörének megfelelô
tudományterületen elfogadott formá-
tumban). Az irodalomjegyzékben csak
olyan forrás szerepeltethetô, amelyre a
szövegben hivatkozás történt. A hivat-
kozás formája: szerzô(k) és évszám
[szöveg HORVÁTH (1998) vagy szöveg
(Horváth, 1998)].

• Az irodalomjegyzék után lehetôség
van köszönetnyilvánításra, egyéb fon-
tos megjegyzésre.

• A cikkben, ha feltétlenül szükséges,
vonalas ábrák vagy fekete-fehér fényké-
pek is helyet kaphatnak. Az ábrák formai
kialakítása a szerzô(k) feladata.

• A kéziratot nyomtatott és elektro-
nikus formában is le kell adni az EL
szerkesztôségébe.

A követelmények teljesítését az EL
Szerkesztôbizottságának tagjaiból alakult
albizottság által felkért lektorok ellenôrzik.

Mindazok a tudományos témájú cik-
kek, amelyek a fenti követelményeket
nem elégítik ki, de témájukat, kidolgo-
zásuk színvonalát tekintve megfelelnek
az Erdészeti Lapok idevonatkozó köve-
telményeinek (pl. szakirodalmi össze-
foglalók, önálló eredményeket nem tar-
talmazó cikkek, hipotéziseket nem tar-
talmazó cikkek stb.), az Erdészeti Lapok
más rovataiban kerülhetnek közlésre.

Somogyi Zoltán

A NAGYKUNSÁGI ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.
(5000 Szolnok, József Attila u. 34.)

PÁLYÁZATOT
hirdet Pusztavacsi Erdészetének ERDÕMÛVELÉSI
ÁGAZATVEZETÕI munkaköre betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Erdõmérnöki diploma (pályakezdõ, ill. 2001-ben

diplomázó erdõmérnök jelentkezését is várjuk)
• B kategóriás jogosítvány
• Érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör azonnal betölthetõ.
Amit nyújtani tudunk:
• Versenyképes jövedelem
• Szükség esetén szolgálati lakás vagy albérleti

hozzájárulást fizetünk
• Szolgálati gépkocsi
• Mobiltelefon
• Továbbtanulási szándék, ill. másoddiploma

megszerzésének támogatása
A pályázatokat bizalmasan kezeljük.
A pályázat benyújtásának határideje:
A lap megjelenésétõl számított 15 napon belül,
melyet „Pályázat” jeligére kérjük Hajdú József
nevére (5000 Szolnok, József Attila u. 34.)
megküldeni.
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Az erdô élôhely, nyersanyagforrás, a
légköri CO2 jelentôs megkötôje, kirán-
dulóhely, menedék, vadászterület és
még hosszan lehetne sorolni azon funk-
cióit, illetve szolgáltatásait, amit nyújtani
képes. Ezekbôl egyre többet kívánunk
kihasználni egyre rendszeresebben és
lehetôleg egyazon erdôterületen. Ezért
is értékelôdött át – és értékelôdik át je-
lenleg is – az erdészszakma iránti társa-
dalmi igény és elvárás is. Tekintettel ar-
ra, hogy a közvélemény ma már –
mondhatni – állandóan figyeli és kritiká-
val is illeti az erdészeti tevékenységet,
az erdôk különbözô funkcióinak össze-
hangolása elengedhetetlen. Többek kö-
zött ennek elôsegítésére néhány erdész,
botanikus, zoológus és ökológus szak-
ember a természetes folyamatokra épü-
lô erdôgazdálkodás elemei (pl.: ôsho-
nos fafajok, elegyfák, holt faanyag, er-
dei vizek stb.) fenntartásának miértjét és
hogyanját kívánja megválaszolni egy kis
könyvecskében, amelynek címe: Ter-
mészet – erdô – gazdálkodás. Másrészt
tekinthetjük ezt a mûvet az erdô védel-
mérôl szóló 1996. évi LIV. törvény 2. §.
(1) egyfajta gyakorlati megközelítésé-
nek, bôvebb értelmezésének.

A hagyományos felfogású erdôgaz-
dálkodás során általában elpusztulnak
vagy hosszú idôre eltûnnek azok az erdei
élôhely-mozaikok, amelyek tudatos és
folyamatos fenntartása a természetközeli
erdôgazdálkodás részét képezi.

A szerzôgárda a könyvet elsôsor-
ban erdész szakembereknek szánja,
amibôl adódott, hogy rövidített, kivo-
natos formában a lényegét egy cikkso-
rozatban is megjelentetjük az Erdésze-
ti Lapok jóvoltából.  Így az erdészkol-
légák szélesebb köre is megismerheti
a természetes folyamatokra épülô er-
dôgazdálkodásnak a könyvben ismer-
tetett újfajta megközelítését. Talán en-
nek segítségével, miközben (sok
egyéb mellett) a minél értékesebb fa-
anyag nevelésével foglalkoznak – az
alcímben feltett kérdésre: Mit tehe-
tünk erdeink biológiai értékének meg-
ôrzése érdekében? – a gazdálkodási, il-
letve szakmai tevékenységük során tu-
datosan alkalmazott gyakorlatias vála-
szokat képesek adni.

Még jobban oda kell figyelnünk és
többet ismernünk ahhoz, hogy se okta-
lanul, se okkal ne károsítsuk erdeink
természetes élôvilágát, azok élôhelyeit,
és mégis olyan értéket vehessünk ki a
ránk bízott erdôkbôl, amellyel megfele-
lünk gazdálkodási és szakmai céljaink-
nak. Épüljön be a mindennapi gyakor-
latba ezeknek az élôhelyeknek a védel-
me, amelyek egy részét már puszta
szemléletváltásunkkal is megóvhatjuk
anélkül, hogy bármit csinálnunk kellett
volna, pl.: az odvas fák, egyes lábonál-
ló száraz egyedek, facsonkok vagy né-
hány nagyméretû, öreg faegyed megha-
gyása stb.

Bármilyen jellegû gazdálkodás alatt
álló erdôben külön-külön is érvényesít-
hetô a könyvben taglalt módszerek
nagy része az egyes élôhelyek megôr-
zésére. Amennyiben a könyvben fel-
dolgozott és rögzített alapelveket –
amelyek lényegében megegyeznek a
Pro Silva Europa által vallott alapelvek-
kel – együtt alkalmazzuk, egy hosszabb
folyamat végére gazdálkodásunkat tel-
jes egészében a természetes folyama-
tokra építhetjük.

Ezek az alapelvek az alábbiak:
• ôshonos fafajok használata,
• az erdôszerkezet változatosságá-

nak növelése,
• a lábon álló és földön fekvô holt

faanyag, az odvas fák, korosabb egye-
dek stb. szükséges mértékû meghagyá-
sa,

• a speciális erdei élôhelyek (forrá-
sok, patakok, sziklakibúvások stb.) vé-
delme,

• a természetellenesen túlnépese-
dett nagyvadállomány sûrûségének
szabályozása.

Szerénytelenül állíthatjuk, hogy a
következô lapszámokban rövidített for-
mában, cikksorozatként megjelenô
könyv nagy erénye annak megvilágítá-
sa, hogy még nem tudunk mindent az
erdô mûködésérôl, a vele kapcsolatos
tevékenységünk hatásairól. Újabb kér-
déseket kell megfogalmaznunk és meg-
válaszolnunk ahhoz, hogy közelebb
juthassunk hazai erdeink természetes
folyamatokra alapozott teljesebb körû
kezeléséhez.

Frank Tamás
a könyv szerkesztôje

A Természet – erdô – gazdálkodás
címû cikksorozat elé...

Ez a jelentés magyar szempontból meg-
ítélve hiányos, pontatlan és nem tárgyi-
lagos. Hiányos, mivel a jubileumi ün-
nepség eseményei, ezek során rende-
zett kiállítások anyaga és adatai, sôt
ezen írás statisztikai és egyéb adatai (fô-
leg évszámok és elnevezések) nem fe-
lelnek meg a valóságnak. 

A leírt évek adatai az 1922. évvel
kezdôdnek, maga a jubileum idôtarta-
ma sincs 80 év stb. A megjelent szö-
vegben Nitra-nak nevezi a helyszínt,
holott a Nyitra (magyar eredet, mely
városnak többségi magyar lakosa van)
és a nemzetközi jogi meghatározás
szerint csak az 1920. év végi (utáni)

idôszaktól volt számítható Cseh-szlo-
vákiának – semmiképpen sem Szlová-
kiának –, sôt azt is az elôírt népszava-
zás mellôzésével nyilvánította ki, hir-
dette ki Csehszlovákiának egy pár ezer
összegyûlt alkalmi tömeg, mely nem
képviselhetett megfelelôen sokmillió
helyi lakost  (akárcsak a román, dél-
szláv, kárpátaljai és Burgeland eseté-
ben sem hasonló alapon stb.). 

Egyébként a közzétett térkép 8 képi
grafikon, 4 trófeakép, táblázati adatai,
jelzései és megnevezései sem utalnak
magyar forrásokra és eredetre.
Selmecbányáról pedig csak egy szlovák
nyelvû pecsétet mutat be Banska

Stiavnica megnevezéssel. Olyan trófeá-
kat említ a fentiekhez kapcsolva, ame-
lyek Nyitrán szerepeltek, bár horvátor-
szági eredetûek.

Sum. List. 2000. júli–aug. Ref.
Abonyi István

Pro Silva
Hungariae 
díjat kapott

Dr. Laubál László a Duna-Ipoly
Nemzeti Park igazgatója;

Dr. Mészáros Károly, egyetemi
tanár

Dr. Pagony Hubert, ERTI.
Gratulálunk!

Szlovákia vadászata
ing. Frkoviæ beszámolója
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Az egyéni és a 
társult forma

Az évtizeddel ezelôtti rendszer-, illetve
tulajdonváltás megváltoztatta a magyar
erdôk tulajdoni struktúráját. Megszûnt az
állami erdô dominanciája. A magántulaj-
donba került erdôk ma már 40%-os arányt
képviselnek. A magánerdô-tulajdonlás
szembetûnô jellemzôje egyrészt a néhány
ha-nyi vagy még ennél is jóval kisebb szét-
szórt erdôbirtok, másrészt a sokszereplôs,
tarka szociális összetételû erdôtulajdonosi
kör. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy az
erdôtulajdonlás a társadalom csaknem
valamennyi szegmensét érintette. A
magánerdô-tulajdonra épülô, alakuló, for-
málódó erdôgazdálkodás két formában ölt
testet. Az egyik forma, amikor az erdôtula-
jdonos maga gazdálkodik erdejében.
Másként szólva, ô az egyéni (nem magán!)
erdôgazdálkodó. A 31/2000. (VI. 26.) FVM
rendelet 12. §-a ezt pontosan definiálja. A
másik forma a társult erdôgazdálkodás,
amit a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 14. §
(4) bekezdése és az ezt módosító és már
említett 31/2000. (VI. 26.) FVM rendelet 10.
§-a pontosít. A társult erdôgazdálkodásban
szembetûnô a kialakult formagazdaság,
nevezetesen pl. az erdôbirtokossági társu-
lat, az erdôszövetkezet, a szövetkezeti
erdészet, gazdasági társaság (kft., rt.),
közös képviselô (megbízott). Megállapít-
ható, hogy a magántulajdonra épülô
egyéni és társult erdôgazdálkodás kiala-
kulásával egy új történet kezdôdött a mag-
yar erdôgazdálkodásban.

A négy „S”-rôl
A magánerdô-tulajdonlás egy hosszú, szá-
mos problémával terhelt folyamat. Ha
lehetséges egyáltalán ezt a sokszor kusza
folyamatot valamiféle jelzôvel illetni, akkor
talán a négy „S”-sel lehetne leginkább.

1. Sokszínûség. A sok erdôtulajdonos
(mintegy 300 ezer fô) kétségkívül sokféle
nézetet, felfogást, magatartást képvisel az
erdôvel kapcsolatosan, nevezetesen az er-
dô féltésétôl és a gátlás nélküli erdôhasz-
nálatig bezárólag. Tény azonban az, hogy
kevés erdôtulajdonosnak van valamiféle
(múltbeli, családi) kötôdése az erdôhöz.
Az erdôtulajdon megszerzésére irányuló
okok közül érdemes néhányat megemlíte-
ni. Pl. egykor volt erdôm. Ez a legkedve-
zôbb eset. Megjelenik valamiféle nosztal-
gia, romantikus érzelem az erdô iránt

(csend, a fák szépsége, tiszta levegô, érzel-
meket kiváltó hangulat stb.). Szerepe van a
jó üzlet, netán a gyors meggazdagodás re-
ményének is. Meg kell említeni azt is, hogy
a kárpótlási jeggyel erdôre is lehetett „lici-
tálni”. Az erdôtulajdonlás két szélsôséges
esetére is érdemes rámutatni, szóvá tenni.
Az egyik – ez a negatív –, amikor az új er-
dôtulajdonos mit sem törôdve a vonatko-
zó jogszabályi elôírásokkal, engedély nél-
kül erdejéhez nyúl. A másik – és ez a pozi-
tív példa –, amikor erdészeti szakemberrel
beszéli meg a szükséges teendôket, szak-
könyvet vesz a kezébe. Elévülhetetlen ér-
deme Pápai Gábor erdômérnöknek, hogy
az általa szerkesztett „Erdôgazdák köny-
vé”-vel, illetve a bôvített újbóli kiadásával –
„Erdôgazdák új könyve” – átfogó szakis-
mereteket nyújtó, szemléletet formáló, jól
használható és korszerû kézikönyvet adott
az új erdôtulajdonosok kezébe. Fontolóra
kellene venni, hogy a 10 ha-nyi vagy az ezt
meghaladó erdôtulajdonnal rendelkezôk
– kivéve az erdész képzettségûeket – er-
dôtulajdonlási jogosítvánnyal rendelkez-
zenek abból a megfontolásból kiindulva,
hogy az erdô magán- és köztulajdon egy-
szerre. Elégséges itt XIII. Leó pápa „Rerum
novarum” címû, 1891-ben megjelent en-
ciklikájának a magántulajdonra vonatkozó
fejtegetéseire gondolni. A sokszínûség –
ami önmagában nem lenne baj, sôt éltetô
elem is lehetne rendezett tulajdoni viszo-
nyok között – egyelôre inkább sok, nem-
kívánatos hordalék forrása. A sokszínû er-
dôtulajdonlás negatív tapasztalatait össze-
gezi az a megállapítás, hogy „nehéz teher
az erdô”. A sokszínûség nehéz feladatokat
ró az erdészeti szakigazgatásra és nem ke-
vésbé a számos nehézséggel küszködô
magánerdô-tulajdonosi érdekképvisele-
tekre (egyesületekre).

2. Sérülés. A távozó század utolsó évti-
zedének erdôprivatizációja számos erdô-
sérüléssel járt. Néha az agyrém képzetét
súroló erdôprivatizáció terméke – mint
erdôsérülés – az erdôk túlzott szétaprózó-
dása. Kaán Károly, a neves erdészpoliti-
kus hangsúlyozta, hogy „az erdôfelosz-
tás” nem felel meg „az erdôgazdaság ter-
mészetének”, pontosabban fogalmazva,
illetve értelmezve: az erdônek. Sérülés
forrása a tulajdonosi rendezetlenség, illet-
ve a 340 ezer ha-nál nagyobb, mûködés-
képtelen erdôstruktúra, ami az összes
magánerdô 45%-a. (Erdôgazdaság és Fa-
ipar 2000. júniusi számában megjelent

Bartha Pál erdômérnök, szakfôtanácsos
cikkének 1. számú melléklete.) Sérülést
okoz továbbá a negatív tulajdonosi maga-
tartás, a szakszerûség hiánya és a hozzá
nem értés, a vadkárosítás, a magántulaj-
donú erdôk szervezett védelmének a meg-
oldatlansága. Erdôsérüléssel jár az általá-
nos erdôkultusz hiánya is. A magas
erdôkultúrájú társadalmakban kevesebb
az erdôsérülés. Nemcsak az erdôkultusz
hiánya, hanem az erdôtulajdonláshoz
kapcsolódó fogyatékos vagy inkább hi-
ányzó erdôetika is kiváltója a nemkívána-
tos erdôsérüléseknek. Az ember és a fa,
az ember és az erdô közötti viszony nincs
a helyén. A helyére kerülés megoldása a
szemlélet, a gondolkodás és a magatartás
megváltozása lehet.

3. Sokk. Az erdôprivatizáció vadhajtá-
sai egyaránt sokkolták az erdôk féltôit és
az erdészetet. Kétségkívül az erdészszak-
ma kudarcként élte meg a szakmai véle-
ményt figyelmen kívül hagyó döntéseket,
amelyek nem mérték fel az erdôügy, illet-
ve az erdôprivatizáció következményeit.
Az erdészlobby bizony gyengének bizo-
nyult befolyásának érvényesítésére. Az er-
dészszakma egy törésvonal mentén tábo-
rokra oszlott, egyrészt a privatizáció me-
rev ellenzôire, másrészt a megoldást, kiu-
tat keresôkre, a hordalékot eltakarítókra, a
káoszból kozmoszt akaró építôkre. A ma-
gánerdôk ügye közel sem kapott olyan tá-
mogatást, figyelmet és segítséget, mint
aminôt egyáltalán megérdemelt volna.
Úgy tûnt, hogy a magántulajdonú erdôk
problémája inkább a „kevesek”, a „meg-
szállottak” ügye. A rendszerváltás után
egy évtizeddel a magántulajdonra épülô
erdôgazdálkodás nincs a helyén, félolda-
lasan mûködik. Igazi „pálfordulás” még
nem következett be. A damaszkuszi út
még hosszúnak és keservesnek ígérkezik.

4. Siker. Noha árnyékban van kissé, a
sok sérülés nyomasztólag hatott rá. Az el-
ért inkább kis sikerek ellenben azt bizo-
nyítják, hogy mégsem volt minden ku-
darc. Sikernek könyvelhetô el az, hogy
sorra alakultak a társult erdôgazdálkodó
szervezetek, Bartha Pál szerint a rende-
zett tulajdonú erdôterület 82%-án társult
erdôgazdálkodás folyik. Ez arra a régi,
felismert filozófiára épül, hogy az erdô
akkor „mûködik” jól, ha együtt van, nin-
csen szétdarabolva, felaprózva. A szak-
kezelés, a tartamosság, a hozam folyama-
tos biztosítása, a többcélú és funkciójú
erdôgazdálkodás csakis összefüggô,
nagy területen, társult formában valósít-
ható meg. Szükséges és indokolt a mû-
ködôképesség alapját képezô erdôbir-
tok-rendezés, nem kevésbé annak tisztá-
zása, hatálya alá! Siker az is, hogy a ma-

DR. CSÖTÖNYI JÓZSEF

A magánerdô-tulajdonlás
néhány jellemzôjérôl
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gánerdô-tulajdon megjelenésével szinte
egy idôben érdekképviseletek (egyesüle-
tek) alakultak. A létrejött különbözô szin-
tû érdekképviseletek közel sem jelentet-
tek olyan súlyt, erôt, mint amekkorát a
magántulajdonú erdôk megérdemeltek
volna. Többéves útkeresés után ma a
MEGOSZ-ra (Magán Erdôtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége)
vár az a szerep és feladat, hogy a magyar
magánerdô-tulajdonlásnak meghatáro-
zója legyen. Azon kell munkálkodnia,
hogy a magánerdô-tulajdonlásban a zilált
viszonyokat rendezett viszonyok váltsák
fel, és minél kevesebb erdôsérüléssel jár-
jon a történelmi léptékû tulajdonváltás a
magyar erdôkben. Feladata továbbá,
hogy a magántulajdonra épülô erdôgaz-
dálkodást stabilizálja, színvonalát emelje
és hozzáillessze az európai folyamatok-
hoz. Ezt a célt szolgálja a MEGOSZ-nak
„A magyar magántulajdonon alapuló er-
dôgazdálkodásnak közelítési programja
az Európai Unió erdôgazdálkodásához”
címû elfogadott hivatalos programja. A
program megjelent és olvasható a
MEGOSZ „Erdôgazda” címû szaklapjá-
nak I. évfolyam, 1. számában. Siker az is,
hogy az FVM Erdészeti Hivatalában a
„Magánerdô-gazdálkodási és Szabályo-
zási Osztály” gazdája a magánerdô-ügy-
nek, továbbá az Országos Erdészeti
Egyesület (OEE) egyik alelnöke és a „Ma-
gán és Társult Erdészeti Szakosztály”
ugyancsak gazdája, gondozója a magán-
erdôk ágas-bogas ügyének.

Az erdôépítés százada
Összegzésként leszögezhetô, hogy napja-
inkban a magánerdô-ügy sok problémá-
val terhelt folyamat. Amíg erdôk lesznek,
lesznek erdôügyek is. Nem mindegy,
hogy ezek erdôépítôk avagy erdôrombo-
lók. Azon kell munkálkodnunk, hogy az
elôttünk álló 21. század az erdôépítés szá-
zada legyen! A magántulajdonra épülô er-
dôgazdálkodás mûködôképességét szol-
gáló erdôépítés fôbb tennivalói: az alap-
törvények, különösen az erdôtörvény fe-
lülvizsgálata és korszerûsítése, minél több
társult erdôkezelô szervezet létrehozása,
szervezése, szakemberek alkalmazása és
az erdôôrzés megoldása, az egyéni és tár-
sult erdôgazdálkodóknak számottevô
kedvezmények nyújtása, a Magánerdô-
tulajdonosok Országos Szövetsége mû-
ködésének támogatása, erdôtulajdono-
sok szervezett továbbképzése és végül,
de nem utolsósorban megismételve dr.
Solymos Rezsô akadémikus javaslatát: „Ki
kell dolgozni és kormányzati szinten jó-
váhagyatni a 21. század magyar erdészeti
politikáját”.

Az emberek szeretnek jó hírt hallani. Ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy szakmánk egészének örömhírrel
szolgálhatok.

Annakidején, 1963–64-ben – már akik
közülünk akkor éltek és gyakorolták er-
dész hivatásukat – az erdészszakma bra-
vúrja volt a „Magyarország erdôgazdasági
tájainak erdôfelújítási, erdôtelepítési irány-
elvei és eljárásai” címû, dr. Danszky Ist-
ván által szerkesztett erdészeti alapmû.

Akkor az Országos Erdészeti Fôigazga-
tóság irányítása mellett az erdésztársada-
lom megmozdult, a maga hasznára és jö-
vôjének alakítására az erdômûvelôk mun-
kaközössége nagyot alkotott.

Az elmúlt évben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Erdészeti Bizottsága sok
magyar erdészben rég megfogalmazódott
kívánságát fejezte ki azzal, hogy a fenti
szép hosszú címû írásmû – amit erdészge-
nerációk csak „Zöld könyvek”-ként emle-
getnek – megújítására tett javaslatot. A ja-
vaslatot kibôvített Erdészeti Bizottsági ülé-
sén megtárgyalták, majd az Erdôgazdál-
kodási Albizottság kidolgozásában elôter-
jesztés készült, melynek alapján Mátyás
Csaba elnök az FVM Erdészeti Hivatal el-
nökéhez fordult a „Zöld könyvek” megújí-
tásának támogatását kérve. Barátossy Gá-
bor elnök felkarolta az ügyet, és az Állami
Erdészeti Szolgálatot bízta meg a munka
elvégzésével. Az Erdészeti Bizottság elvi
irányítása és az Erdészeti Hivatal program-
ellenôrzése mellett az ÁESZ rám bízta a
program koordinációs és szerkesztési fe-
ladatainak ellátását.

Mindnyájan nagyon megtisztelônek
érezzük a feladatot, az intézmény nevé-
hez méltó szolgálatnak és bízunk benne,
hogy az erdészszakma összefogásával is-
mét maradandót tudunk alkotni.

A megújítási munka idôszerû és szük-
séges ismérveit az alábbiak szerint foglalja
össze az elôterjesztés:

– megújított formában, az újabb kutatá-
si-fejlesztési eredményeket is magában
foglalva, hosszabb távra rögzítse az erdô-
gazdálkodási alapelveket;

– összhangban az új erdô- és termé-
szetvédelmi törvénnyel szabja meg a táj-
szintû tervezés és táji erdôgazdálkodás
legfontosabb gyakorlati teendôit;

– döntôen a magánerdô-gazdálkodás-
ban várható erdôtelepítések vezérfonala
legyen;

– adjon lehetôséget a gyakorlat és az
elmélet szakembereinek a közös, az erdô-
gazdálkodás, a természetvédelem és a vi-
dékfejlesztés kívánalmait is egyaránt fi-

gyelembe vevô szakmai irányelv-gyûjte-
mény elkészítésére.

A megújítási munka alapelvei is – a fen-
tiekhez hasonlóan, szépen csokorba szed-
ve – nemes törekvések.

A megújított mû
– tartalmazza továbbra is a táji erdômû-

velési irányelveket és eljárásokat;
– használja ki a korszerû adatszolgálta-

tásban rejlô lehetôségeket, bôvíthetô és
aktualizálható adatokra épüljön;

– a táji erdômûvelési irányelvek kellô
súllyal vegyék figyelembe az erdôk több-
célú funkcióit, a természetvédelmi szem-
pontokat;

– az erdôtelepítésekben – különös te-
kintettel a magánerdô-gazdálkodókra –
termôhely-tipológiai alapelveken nyugvó
irányelveket és eljárásokat tartalmazzon;

– segítse az erdészeti igazgatás, terve-
zési és hatósági ellenôrzô tevékenységét;

– járuljon hozzá az általános érvényû
vidékfejlesztési feladatok sikeres megol-
dásához.

A munka elindításának történetéhez
tartozik az a tisztelgô látogatás, amit tavaly
augusztusban az eredeti mû szerkesztôjé-
nél dr. Danszky István kollégánknál tet-
tem. Elmondtam terveinket, törekvésein-
ket és „áldását” kértem a munkánkra.
Danszky kollégánk örömmel vette a jó
hírt és fiatalos lelkesedéssel szíves közre-
mûködését is készséggel ajánlotta.

Kedves Erdész Barátaim!
Ezzel a rövid tudósítással az volt a cé-

lom, hogy társakat szerezzek ehhez a
nagy munkához. Az eredeti mû, a szerzôi
munkaközösségnek kilencvenkét nevesí-
tett tagját és további harminc, az alapozó
és erdészeti tudományok képviselôit ne-
vezte meg. Bizonyos, hogy ennél többen
vannak azok, akik munkájukkal – amibôl
a tapasztalatokat lehetett meríteni –, véle-
ményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a
könyv megszületéséhez.

A „Zöld könyvek” újraszerkesztésérôl
szeretném folyamatosan tájékoztatni az
Erdészeti Lapok olvasóit, melyhez a tisz-
telt Szerkesztôbizottság szíves jóindulatát
is kérem.

Azoktól pedig, akikben a fentiek és a
késôbbiek alapján segítô szándékú gon-
dolatok ébrednek, azt kérem, ne restelljék
papírra vetni. Minden – a kitûzött célok
megvalósítását segítô – közremûködést
köszönettel veszek. (Cím: Állami Erdésze-
ti Szolgálat, Halász Gábor, 1355 Budapest,
Pf. 10.; e-mail; halasz.gabor@aesz.hu)

Erdészüdvözlettel:
Halász Gábor

Levél az olvasóhoz
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Ehhez a témához kívánok hozzászólni.
Tudniillik itt is sok a magyarázat és ke-
vés a tett. Azt gondolom, persze késve
vagyunk e téren, a társadalmat kellett
volna kimûvelni és megértetni a veze-
tôkkel, hogy a környezet, a szûkebb és
távolabbi környezet annyira fontos az
élet fenntartásához, melyet pótolni nem
lehet. Hiába lesz valakibôl milliárdos,
ha nincs egészsége.

Hogy a csernobili atomerômû meny-
nyi kárt csinált a hozzá nem értés követ-
keztében, arról jobb nem beszélni. El-
hallgatni sem lehet, még akkor sem, ha
végre leállították. Azután itt vannak a
gyáróriások, melyek hatalmas kémé-
nyeikkel ontják a füstöt. Nemcsak
szennyezô, hanem mérgezô hatásuk is
van. Hiszen a növényállomány kipusz-
tul, azután marad egy holdbéli táj. Van
olyan jóslás, hogy erdô nélküli világ fe-
lé haladunk. Igaz, én remélem, hogy ez
nem következik be, hiszen akkor meg-
szûnik az élet, aztán el lehet mondani,
az emberi elme megteremtette a tiszta
világot. Az ész nélküli erdôirtások amel-
lett, hogy adtak némi hasznot, tüzelôt,

de a letermelt területek rendszerint üre-
sek maradtak. Így szaporodott a sziklás,
köves váztalajok területe. Kialakultak a
TV (talajvédelmi) erdôk késve, és a
véderdôk is, melyeknek az lett a rendel-
etetésük, hogy védtek valamit. Néha
olyan objektumokat is, melyek több
kárt jelentettek, mint hasznot. Erdôter-
vezô voltam, és bizony több olyan hely
is akadt, hogy nem lehetett megnézni,
különösen a megszállás idején adódtak
ilyenek. Régen is úgy volt, mondták,
hogy összeszedtek egy kocsi szemetet,
a határban valahol lerakták, aztán az ott
lassan elenyészett.

Most azt kellene tenni, hogy ne hiva-
tásos védôk legyenek, a környezet- és
társadalomvédôk olyan egyének legye-
nek, akik megmagyarázzák a laikusnak
is, hogy mi a környezetvédelem, és azt
is, hogy miért van erre szükség. Talán
több lesz az eredmény, mintha csak
megbeszélgetjük a dolgokat.

Örülnék, ha ez az írás valahol megje-
lenne! Errôl ennyit.

Nemes Kálmán
nyugalmazott erdôtervezô

Környezet és társadalom
(Hozzászólás)

A magyar erdészet történetének klasszi-
kusai között tartjuk számon Divald Adolf
erdômérnök, akadémikus emlékét. Sze-
mélyérôl legutóbb 1998-ban, születésé-
nek 170. évfordulója alkalmából történt
az egész életmûvét átfogó megemléke-
zés Mastalirné dr. Zádor Márta okl. er-
dômérnök, a soproni Egyetemi Könyvtá-
ri Központ fôigazgatója részérôl.

Most egy olyan szerény kis életrajzi
adatára bukkantunk az Új Idôk címû,
kéthetente megjelenô újság 5. évfolya-
mának 21. számában, amelyrôl úgy
érezzük, hogy érdemes lapunkban, a
Divald által alapított Erdészeti Lapok-
ban is megemlékezni.

Az említett lap „Tündöklô szelle-
mek” rovatában dr. Polgárdy Géza id.
Divald Károlyról, az egykori kiváló ma-
gyar fényképészrôl közölt kitûnô élet-
rajzi tanulmányt. Ebbôl vesszük át a kö-
vetkezô rövid részt.

„A felvidéki Divald család több kivá-
ló és érdemes tagja révén kitörölhetet-
lenül beírta nevét a magyar mûvelôdés
és kultúra történetébe. Egyike volt ama
nevezetes polgárcsaládoknak, amelyek
kezük munkájával szereztek maguknak
megbecsülést, s állítottak példát elénk,
késôi utódoknak. Íme, így kell dolgozni
a közért, mindannyiunk javára, a Haza
hasznára. ...

A Divaldok ôsei alighanem a XVIII.
században vándoroltak el Franciaország-
ból (valószínûleg Reimsbôl), s telepedtek
meg a hegyekben és völgyekben, erdôk-
ben és bányákban bôvelkedô középsô
Felvidéken. Már itt, Besztercebányán szü-
letett a család elsô ismert alakja, Divald
Ferdinánd, aki Selmecbányán az Erdésze-
ti Akadémián végezte tanulmányait az
1810-es években, s Hont és Zólyom vár-
megyék kincstári erdômestere és botani-
kusa lett, s aki ötvennyolc éves korában,

1845-ben hunyt el. Négy fia közül a leg-
idôsebb, Montán besztercebányai ôrka-
nonok lett, Adolf és József apjuk nyomán
járva a bányászat és erdészet terén fogla-
latoskodtak, míg a legkisebb, a
Selmecbányán 1830. november 2-án szü-
letett Károly pár éves gyógyszerészkedés
után felcsapott fényképésznek.”

Eddig a részleges idézet. A cikk to-
vábbi részébôl megtudjuk, hogy id.
Divald Károly Adolf bátyjához hasonló-
an több hónapig harcolt az 1848-as sza-
badságharcban. Továbbá nagy turista
volt, a turizmus egyik elsô hazai úttörô-
je, valamint jeles természetfotós is, en-
nek szintén hazai úttörôje. Tagja volt az
1873. augusztus 10-én Tátrafüreden
megalakult Magyarországi Kárpát Egye-
sületnek, s a Tátra Múzeum anyagát
összegyûjtô etnográfiai-mûvelôdéstörté-
neti szakosztálynak is.

Referálta: dr. Király Pál

A nitrogéntrágyá-
zás hatásai a finn
erdôtalajokban
Nitrogéntrágyázási kísérletek fonto-
sabb eredményei: 1. A nitrogéntrágyá-
zás növelte a talaj szerves anyagának
mennyiségét a humuszos szintben, de
nincs hatása minôségére. 2. A nitro-
géntrágyázás nem növelte a talajok sa-
vanyúságát. 3. A jelenlegi, légkörbôl
ülepedett nitrogénnek nem volt káros
hatása a finn erdôk talajára. 4. A nitro-
gén felhalmozódása a talajban erôsít-
heti a nitrogén mineralizációját és a
végvágás után a nitrátok kimosódásá-
nak lehetôségét.

[Hivatkozás: Mälkönen: Changes in
nitrogen status in forest ecosystems in
Finland – Estimation on the basis of
long-term fertilization experiments. In
Szabolcs I. (edit.): Ecological impact of
acidification. Bpest., 1989, 105–113. o.]

Dr. Szodfridt I.

Joglesen
• 2/2001 (II. 9.) KöM r.

Az Aggteleki Nemzeti Park bôvíté-
sérôl ............................................756

• 11/2001. (II. 9.) KE h.
Egyetemi tanári tisztség alóli felmen-
tésekrôl ........................................756

• 12/2001. (II. 9.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekrôl..757

Egy kis adat Divald Adolf
életrajzához
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A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület minden évben védelmi
akciókat szervez egy-egy madárfaj
megismertetése és megóvása érdeké-
ben. 2001-ben választásunk a bíbicre, a
nedves rétek, szikesek jellegzetes, gya-
kori madarára esett.

A tavaszi szelek szárnyán megérkez-
nek hazánkba vándormadaraink. A leg-
korábban visszaérkezôk egyike a bíbic.

Gyakran még vékony jégablak fedi a
ködös hajnalokon a tócsákat, a szikese-
ken, folyókat kísérô réteken, mezôgaz-
dasági területeken azonban már több
ezer madár mozog.

A legtöbb közülük seregély, de
amint közeledünk a madárcsapat felé,
meghalljuk a bíbicek jajongó kiáltását
és rövidesen csapongó röptükben is
gyönyörködhetünk. A csapat együtt
mozog, lekerekített szárnyakról, fekete-
fehér színûkrôl megismerhetjük a bíbi-
ceket.

Egy-egy alkalmas élôhelyen több
száz, több ezer madár is átvonulhat.
Egyébként a hangja után kapta a nevét
is: „bí-bic, bí-bic”.

Herman Ottó szerint a régiek pász-
torkutya néven is ismerték, „mert ha
megszólal, biztosra vehetô, hogy ember
vagy kutya van a közelben”.

Vonulás idején a középhegységek
nagyobb patakjait kísérô réteken is
elôfordulhat. Az Alföldön gyakori, de

északi folyóink mellett sem ritka fész-
kelô.

Becslések szerint hazánkban
50–100 ezer pár bíbic fészkel. Nem rit-
ka madár tehát, de a Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület ter-
ve az év madara kiválasztásával nem
elsôsorban az, hogy a ritka fajokat he-
lyezze elôtérbe.

Sokszor egy gyakorinak mondott
madárral kapcsolatos védelemrôl is be-
szélnünk kell, hiszen ne feledjük, a ha-
ris is gyakori volt egykor, ma pedig vi-
lágszerte veszélyeztetett madárfaj. Nem
véletlenül említettük meg a harist. Vo-
nulás idején a bíbic is elôszeretettel ke-
resi fel a folyóvölgyeket kísérô nedves
réteket, elöntött szántókat. A fészkelôk
is ezeken a területeken maradnak. Mi-
vel egész Európában csökkennek a vi-
zes élôhelyek, ezért fontos feladatunk
azok megóvása. A bíbic jelenléte a vo-
nulás és a fészkelés idején a lakóhe-
lyünk határában azt jelenti, hogy érde-
mes nagyobb figyelmet fordítanunk ar-
ra a területre.

Egyesületünk a védelmi év során
egy országos felmérô programot szer-
vez, amellyel kapcsolatosan minden
érdeklôdônek szívesen nyújtunk felvi-
lágosítást.

Reményeink szerint a bíbic védelmé-
nek az éve a nedves rétek védelmének
a fontosságára is felhívja a figyelmet.

A Bíbic Védelmének Éve

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) tagjai az elmúlt na-
pokban több helyen észlelték a Skandi-
návia legészakibb tájain fészkelô csont-
tollúak kisebb-nagyobb csapatait.

A csonttollú seregély méretû, lilás-
barna színû madár. Feje tetején egy jel-
legzetes tollbóbita (búb) látható. Nevét
a szárnytollait díszítô piros és sárga sza-
rulemezekrôl kapta. Hangja jellegzetes:
magas „szirr”.

Magyarországon téli vendég. Nálunk
telelô csapatait parkokban, kertekben is
meg lehet pillantani, amint a fákon ma-
radt almát, különbözô cserjék bogyóit
csipegetik. A nagyobb városok parkjai-
ban is megjelennek.

Inváziós madár, ami azt jelenti, hogy

bizonyos idôközönként nagyobb szám-
ban özönlik be a Kárpát-medencébe,
de egyes években nem jelenik meg ná-
lunk. Utolsó nagyobb inváziójáról
1946–47-ben tudósítottak.

Nagyobb inváziója a legújabb idôk-
ben nem volt, és az elmúlt kilenc évben
csak nagyon ritkán került szem elé.

Idén az elmúlt évekhez képest több
madár jelent meg nálunk, fôként ha-
zánk északi vidékein figyelik meg több
tíz, esetleg száz példányos csapatait.

A madarászok folyamatosan észlelik
az újabb csonttollú csapatok érkezését
és kíváncsian várják, hogy az idei év be-
kerül-e a nagy inváziós évek sorába.

Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület

Ritkán látott északi madár-
vendégek hazánkban

Tizenkét 
erdômérnök...
Ember az erdôért címmel nonprofit
rendszerû, kiemelten közhasznú szer-
vezetet hoztak létre tegnap megyénk
székhelyén, a Vadex Mezôföldi Rt.
székházában.

Az alapító tagok több mint húszan
vannak, közülük – aki tegnap késô dél-
után jelen volt az egyesület alapításánál –
tizenketten okleveles erdômérnökök.
Van ezenkívül az alapítók sorában orvos,
alpolgármester, országgyûlési képviselô,
környezetvédô szakember, 4 pedagógus,
óvoda, iskola és még sokan mások.

Az egyesület szûkebben meghatáro-
zott célját lényeglátóan Balsay Miklós, a
Vadex Rt. vezérigazgatója fogalmazta
meg rövid megnyitójában, miszerint:
akaratot és erôt egyesíteni egy nemes cél
érdekében, kapcsolatrendszerünket
hasznosítva elôbbre jutunk, mintha mind-
ezt külön-külön, egyénenként próbál-
nánk meg.

Azt is mondhatjuk, ez is egyfajta lobby-
zás, ám kivételesen jó és nemes célért
történik.

A bôvebben megfogalmazott és az
alapszabályban lefektetett és tegnap elfo-
gadott cél pedig: a környezetvédelem,
természetvédelem, erdôvédelem és a tar-
tamos használat bemutatása; az emberek
helyes környezetvédelmi tudatának for-
málása; az élô természeti környezet leg-
fontosabb elemének, az erdei élet közös-
ségének bemutatása, a fiatal generáció-
val való folyamatos kapcsolattartás, kom-
munikáció, s ezáltal egy tudatos környe-
zetvédelmi szemlélet kialakítása, vala-
mint a felszín feletti és alatti vízfolyások,
tavak megóvása.

Mindehhez hozzávették még a tagok
Balsay Istvánnak, az Országgyûlés terü-
letfejlesztési bizottsága elnökének javas-
latát, miszerint az erdészeti pályára való
orientálás, az erdôk szeretetére való ne-
velés sem elhanyagolható.

A tevékenység folytatásának helye
Magyarország, különös tekintettel a kö-
zép-dunántúli régióra.

Az egyesület elnökének az alapítók
Emmerlingné Kôhler Mariettát választot-
ták, titkár Katonáné Gombás Katalin lett,
gazdasági vezetôként pedig Lautner Pé-
terné kapott bizalmat. A felügyelôbi-
zottság elnöke Radetzky Jenô, tagjai pe-
dig Cser Palkovics Ferenc, illetve Kling
István.

G. G.
Fejér megyei Hírlap
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Bár hetekkel elôre egyeztettük a talál-
kozót, mégis rosszkor érkeztem az er-
dôgazdaság központjába. A teljes ve-
zérkar a határidôs kimutatásokon, el-
számolásokon, rövid- és középtávú ter-
veken az éves mérlegbeszámolón dol-
gozott. Mivel magam is jártam hasonló
cipôben, rögtön megegyeztünk, hogy
megfordul a sorrend, és a Szolnoki Er-
dészetnél kezdjük a beszélgetést, hi-
szen nem számíthattunk arra, hogy
nemcsak a Tisza, de a papírmunka is
éppen e napon fog tetôzni Szolnokon.

– Megyényi erdészet
– Az ország legnagyobb erdészete a

szolnoki. Tiszafüredtôl Tiszazugig 170,
Jászberénytôl Karcagig 120 kilométer
kiterjedésû területen 53 községet érint
az a 9000 hektár erdô, ami a megye 5,7
százalék erdôsültségét jelenti. A legna-
gyobb összefüggô erdôtömb 507 hek-
tár, sorolja Dégi Zoltán erdészetigazga-
tó. S ha figyelembe vesszük, hogy az er-
dôk jó része a Közép-Tiszavidék ártere-
in vannak... (Alig néhány perce a köz-
pontban érezhettem, hogy milyen fela-
dat ilyen körülmények között az éves
terv összeállítása.)

Harmadik éve teszi tönkre munkán-
kat az ár. A közel tízméteres víztömeg
csak az elmúlt évben 102 hektár erdôsí-
tést tett tönkre. A levonuló ár után ma-
radt pangóvizes területeken olyannyira
felmelegedett a víz, hogy közel húsz-
éves állomány pusztult el. A hosszú for-
ró nyárban az árvizet túlélô erdôk egy
részén méteres repedésekkel az aszály
pusztított. A külsô szemlélô szavahihe-
tôségünkben kételkedhetett, amikor a
kárbejelentô lapokon ugyanazon terü-
letekre egyszer árvízkárt, egyszer
aszálykárt jeleztünk. Volt olyan terüle-
tünk, ahol a gátszakadás mellett egy-
szerûen elmosta az erdôsítést a víz – ér-
zékelteti Dégi Zoltán a gondokat.

– Ártéri erdôk, ôshonos fafajok?
– Nagyon jó a kapcsolatunk a Horto-

bágyi Nemzeti Parkkal és a Kôrös-Ma-
ros Nemzeti Parkkal is. Ennek ellenére
sokszor nem könnyû feladat az elvárá-
sokat teljesíteni. A háromhektáros vég-
használati korlát tartható, de az erdôsí-
téseknél a feketenyár, kôris, fehérnyár
fafajkombinációkat befejezett erdôsítés-
ként átadni nehéz feladat. És igen-igen
költségigényes. A nagy gond most kez-
dôdik, mert a hetvenes években erdôsí-

tett nemes nyárasokat most kezdjük le-
termelni.

– A sok nehézség mellett azért öröm
is van. Az országos hírû erdei iskola a
Szolnoki Erdészethez tartozik.

– Az évtizede mûködô intézmény
mondhatni stratégiai szerepet tölt be a
térség ifjúságának természetszeretetre
való nevelésében. Horváth Ernô peda-
gógus alig egy éve irányítja az oktatást.
Nem gyôzi dicsérni a természetes kör-
nyezetben lévô nagyon jól felszerelt is-
kolát. Él is a lehetôségekkel, és igyek-
szik az év minden hónapját eredménye-
sen kihasználni. Ottjártamkor a nyolca-
dikosok éppen a fehér papírlapokra ra-
gasztott tisztára mosott bagolyköpet ap-
ró csontmaradvá-
nyait tanulmányoz-
ták. 
„Áhítozom a fák-

ra, a füst kötelei kö-
zött” (Nagy László)
volt a címe a leg-
utóbb kiírt pályázat-
nak. Az elsô hat he-
lyezett meghívhatta
az erdei iskolába az
osztálytársait, akik
nagy örömmel jöt-
tek is. Nemrég ért
véget a „Mesél a téli
erdô” program,
amin 34 iskolai csa-
pat vett részt. Hor-
váth Ernô tele van
lelkesedéssel. Meg-

szállottként végzi munkáját, és azt hiszi,
hogy az erdei iskolában tanultak majd
kamatoznak a jövô felnôtteinél. Csak
nem szabad abbahagyni – mondja.
Örömmel említi, hogy a XI. Kaán Ká-
roly országos verseny gyôzteseit egy
hétre ôk látják vendégül.

– A központban dr. Tóth Imre ve-
zérigazgatónak és Hajnal Imre vezér-
igazgató-helyettesnek teszem fel a
Szolnoki Erdészetnél hallottak alapján
a kérdést: A gazdálkodást akadályozó,
illetve nehezítô körülmény ellenére ho-
gyan lehet a bázisévhez viszonyított
nyereségnövelô tervet készíteni, s fôleg
azt teljesíteni is.

– Nehezen – mondja Tóth Imre, aki
alig több, mint egy
éve vette át az rt.
irányítását. – Meg
kell jegyeznem,
hogy az árvíz és az
aszálykár mellett
volt hótörésünk és
jelentôs tûzkárunk
is. Összességében
mintegy 200 milliós
kárt szenvedtünk az
elsô két évben. Pá-
lyázatokból 60 mil-
liót kapunk a károk
enyhítésére, a mara-
dék 140 milliót éve-
ken keresztül kell
felszámolni, és a
helyreállítás költsé-
geit kigazdálkodni.

Árvíz elôtt – árvíz után.
Erdôgazdálkodás a Nagykunságban

Dr. Tóth Imre (jobbról) és Hajnal Imre
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– Mi a részvénytársaság alapfilozó-
fiája?

– Mindenekelôtt fel kellett mérni va-
lós helyzetünket, és az adottságainkból
kiindulva a realitást figyelembe véve
terveznünk. Extenzív bôvítési fejlesz-
téssel nem szabad számolni. A koráb-
ban nyitott befektetési politikát sem
szabad követnünk, különösen akkor,
ha szakmaidegen körülmények között
mûködik a befektetett tôke. De igaz ez
saját beruházásainkra is. El kell érnünk,
hogy az árbevétel csökkentését ne kö-
vesse a nyereség csökkenése. Ezt pedig
csak úgy lehet, ha a minôséget javítjuk,
költségeinket csökkentjük.

– Úgy tudom, belsô átszervezés is tör-
tént.

– Igen. Összevontunk erdészeteket,
és bezártuk az abádszalóki fûrészüze-
münket. Nem volt tovább tartható. A
néhány évvel ezelôtti 60 milliós beruhá-
zás abból indult ki, hogy 53%-os kiho-
zatalt el tudunk érni az alapanyagból.
De sajnos 48–49% fölé nem tudtunk
menni.

Tudomásul kell vennünk, hogy a
késztermék ára meghatározott – veszi át
a szót Hajnal Imre. – Így az adott áron
belül kell mozognunk. A raklapelem-
termelésnél is az a helyzet, hogy az
alapanyagár hetven kilométernél távo-
labbi szállítási díjat már nem bír el.
Olyan technológiával dolgozunk, ami
nem versenyképes a nyugati üzemek-
kel. Többmilliárdos beruházásról pedig
álmodni sem merünk. És akkor még
nem beszéltem a zugüzemek konku-
renciájáról, melyekkel végképp ver-
senyképtelenek vagyunk.

– Melyek a biztos pontok a tervezés-
nél?

– A mag- és csemetetermelésbôl évi
50–55 millió a bevétel. A 153 hektár
csemetekerti területen 6–8 millió darab
csemetét termelünk, amibôl majdnem a
felét értékesítjük. Az árbevételnél a biz-
tos pont a pusztavacsi akácmag. Hatvan
és kilencven mázsa között értékesítünk.

– Nem rontja a gazdaság csemeteér-
tékesítési lehetôségét a sok magértékesí-
tés? Fôleg az exportra gondolok.

– Nem. Ugyanis exportra nem terme-
lünk. Megállapodásunk szerint magot
nem exportálunk. A hollandok kísérle-
teztek az akáccal, de nem sikerült, való-
színûleg a talajadottság miatt. Ôk is kül-
földön bérelnek területet és ott erdôsíte-
nek. Az akác témában valószínû, hogy
keleti irányba kellene nyitnunk. Egyelô-
re a hazai csemeteigényt kell kielégíte-
nünk, hiszen az erdôsítési program ko-

Horváth Ernô pedagógus
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moly kihívás. Éves erdôfelújítási kötele-
zettségünk 650 hektár körül mozog. A
már említett gondokkal küzdünk. Remé-
nyeinket, hogy a magánosok felé indított
kampányunkkal fokozni tudjuk integrá-
tori szerepünket, erôsíti a szétszórt terü-
leten való gazdálkodásban szerzett évti-
zedes tapasztalatunk. Ezen a téren azon-
ban nem túl rózsás a helyzet. A magáno-
soktól idegen a túlzottnak tartott admi-
nisztráció, és a támogatások is csak a
költségek felét fedezik. A magánember
nem fektet be 20–25 évre jelentôsebb tô-
két. Erdôtelepítési szándékaikat a termé-
szetvédelem elôírásai is nehezítik.

– Mi a megoldás?
– Az elmúlt évek sorozatos árvizei

felgyorsították az eseményeket. Az árté-
ri földek tulajdonosai ezerhektár-szám-
ra kínálják földjeiket megvételre, illetve
hasznosításra. Hosszú távú szerzôdést
kötünk, amely egy vágásfordulóra szól.
Éves bérleti díjként a földek átlagjö-
vedelmét, illetve hasznát fizetjük, majd
a véghasználat után úgy adjuk vissza a
földeket, ahogy átvettük. Természete-
sen ez a konstrukció csak a jó minôsé-
gû földeken lehet gazdaságos.

– Említettük a fafeldolgozást.
– Jelenleg két faipari üzemünk mû-

ködik. A mikebudai és a csévharaszti.
Az évi 8–9000 köbméter feldolgozott,
elsôsorban akác faanyagból szôlészeti
terméket állítunk elô. Ennek most igen
jó a piaca. Két üzemi vadászterületünk
közepes minôségû vadállománya mint-
egy 15 milliós bevételt jelent. Egyéb
szolgáltatásaink árbevétele 50 milliót
hoz a gazdaságnak. Terveink szerint a
240 milliós árbevétel-csökkenés ellené-
re csak kétmilliós nyereségcsökkenés-
sel számolunk.

– Ez terv vagy elvárás?
– Ez is, az is. A tulajdonos nem szíve-

sen fogadja, ha a bázisév alá megyünk a
tervszámainkkal.

– De hát most is vészhelyzet van az
árvíz miatt. Az erdô mégsem golyós-
csapágygyár!

– Ez igaz. De egy részvénytársaság
azért az, hogy nyereséget produkáljon.
Nekünk a minôségi termelést kell fokoz-
nunk, új piacot kell kutatnunk, és a magá-
nosok felé eredményes integrátori mun-
kát kell végezni. Adottságainkat nézve az
utolsó elôtti helyen vagyunk a társgazda-
ságok között, míg az eredményességün-
ket nézve a középmezônyben tanyá-
zunk. Az alföldi régió közepén helyezke-
dünk el, így minden reményünk megvan,
hogy a jövô nagy erdôsítési munkáiban
alaposan kivegyük részünket.

Pápai Gábor
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N agyon szeretem a fákat. Az elsô
fa, amit megszerettem, egy man-
dulafa volt. Éppen összeolvadt a

tél hava, minden szürke és fekete lett,
ezután egy reggel simogató, enyhe szél
kerekedett. Aranylón emelkedett a nap,
ragyogott minden, és ez az öreg mandu-
lafa visszamosolygott az életet adó égi-
testre, kibontotta virágait. Leültem alá,
szívtam illatát és nézegettem a napot,
hunyorogva napoztam, szerettem volna
megfejteni sugarai üzenetét. Egyetlen fa
sem bízott a tavaszban a kertben, csak
ô, a legbátrabb adott elsônek életjelt.
Azután leveleket bontott, új
ágakat növesztett, és ôszre a
kettévált zöld burkokból ki-
vált papírhéjú, nagyszemû,
ízletes magja. Megmásztam
sokszor, éreztem, ô is szeret.

Az óvodában egy óriás
bükkfa alatt voltak a kerti
asztalaink. Ahogy erôsödött
a nap, úgy sûrûsödött a
lombja. Elôször opálos, vi-
dám, világos kis levélkék
bújtak elô óvatosan, pillásan.
Nyárra a nagy melegben zárt
lett a lombsátor, egy-egy kis
sugárszál tudott csak átjutni
asztalunkra. Az ezüstszürke
erôs törzsrôl hat vaskos ág
indult el tartani a lombozat
kis ágait, és csomósan szét-
ágazó gyökereit is követni le-
hetett, ahogy a földbe hatol-
tak, kapaszkodtak. Akkor is
susogott, amikor csendes idô
volt, de ha szél járt, zúgva,
zokogva, recsegve jajgatott,
panaszkodott. Szerettem volna felmász-
ni rá, de egyetlen ágát sem nyújtotta le
segítségül. Az ôszi sárga levelei közül
ejtegette le háromoldalas, hegyes ter-
mését borzas kupacsában – megkóstol-
tam, ízlett.

A Kamaraerdôben ismertem meg a
tölgyet. Rögtön tudtam, hogy ô a király,
magas volt, egyenes törzsû, barátságos
barna kérgû. Lenyújtott egy ágat, azon
levelét és termését mutatta meg. Nem
susogott, csak a magasba mutatott.

A Vencel-kert óriásai közül egy cse-
resznyét látogattam sûrûn. Fénylô kér-
ge csillogott esô után és olyan illatos
volt, mint Madám, a francia ápolónô. Az
ágai földig hajoltak, magasra tudtam
mászni rá, fent kinéztem a lombok kö-
zül, elláttam a Dunáig. Erôs ágkarjai
voltak, mind barnáspiros, fényes, febru-

árban már duzzadt rügyekkel várta a ta-
vaszt. Amikor virágba borult, olyan
volt, mint a menyasszony, aki csak állt a
templom lépcsôjén és nem tudott lépni
a fehér uszályos ruhájában. Illata erôs
volt, átható, a virágos lombsátorban su-
sogás-zsongás volt hallható. Amint bíz-
tatott – a zöld levelek közül erôsödô pi-
ros szemek csillogtak ki –, meghozta
termését. Minden nap megmásztam,
egyre édesebb volt gyümölcse, a rigók
is szerették. Egyszer egy sárga hasú má-
linkó dalolt mellettem, hívta párját, és
olyant dalolt a cseresznyeszemekrôl,

hogy azt hittem, értem. A sárga-piros le-
velek közt még találtam aszalt szeme-
ket. Zizegve potyogtak levelei, lassan
aludni tért a fa. Csupasz ágait elszálló
pókháló kapta el, zúzmarásan aludt, új
tavaszról álmodott.

Amikor az alcsúti cédrust ismertem
meg és meghallottam susogását, láthat-
tam magas törzsét, szél formálta ágait,
értettem meg, milyen bölcsek a fák. Mi-
lyen keveset szólnak és milyen sokat
tudnak. A holnap boldogságért, gyü-

mölcséért ma is kell tenni és osztozni,
és segítséget is hívni kell. Ez a fa egy
nagy kiáltás, egy figyelmeztetô jel. Ma-
gasan, szálegyenes törzsön kezdôdik a
koronája, méltósággal emelkedik ki az
erdôbôl. Amikor elôször láttam, azon-
nal egy név jutott eszembe: Jerome úr-
nak nevezem azóta. Szeretek ide kirán-
dulni, amikor átcsillog a napfény a zöld
lombkoronán, amikor hó fedi és amikor
ködök lengik körül sejtelmesen.

Kôszeg hegyalján, Cák közelében
több óriás között áll egy rendkívüli, vas-
akaratú szelídgesztenye. Alakja egy szét-

tárt karú óriásra emlékeztet:
nincs mit tenni, és amit lehet,
el kell végezni – mintha ezt
mondaná. Jártam hosszú, per-
gamenszerû levelei szônye-
gén, sünikéit biztatgattam,
adjanak fénylô barna magot;
a nyári malachit színû lom-
bok alatt a barna törzs árnyjá-
tékát látva az áramlatokra, a
láthatatlan szorgos fatestmoz-
gásra gondoltam. Mit gondol-
tak azok az emberek, akik
ezeket a gesztenyés nádfede-
les pincéket építették, hon-
nan vették a mintát, a formát.
Ritkán láttam ilyen nyugodt
harmóniát, ilyen békét és tisz-
ta együttélést.

Az a diófa, akit Érden is-
mertem, a domb déli oldalán
élt, köves földbe fúrta be ma-
gát, de olyan erôs volt, mint
Erôs János. Egyik indián-nyá-
ron rengeteg termést hozott,
nagy és sok világos csonthéj-

zárt agyacskákat. Azt mondták, ez a fa
vége lesz. Szerencsére nem így lett, a
következô május végén késôn bontott
barkát, pedig jó idô volt, fagymentes,
szelíd szentek voltak. Június elején ke-
veset virágzott, mintha kicsit pihent vol-
na. Örültem nagyon illatos leveleinek,
földig hajló ágainak, erôt sugárzó tör-
zsének.

ôk a kedvenc fáim, de a gyertyán ké-
regrajzait, a platán négyszínû bôrfoltja-
it, a februári virágzó somot és a galago-
nya izzó piros télköszöntését, a susogó
lucost, a hársak illatát és az égerek szál-
egyenes, levélrajzú, egyenes ágú egye-
deit is nagyon szeretem.

A fák és a növények már életet adtak
a Földnek. Lehet, egyszer újra kell
éleszteni a kék bolygót?

Bezzegh Péter

A fák
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V asárnap hajnali fél ötkor szólt a
telefon. Bánó vagyok, hallom fél-
álomban, Tarpára indulok ötszáz

konzervvel. Egyedül megyek, ha gon-
dolod, tarts velem. Mire Bánó László a
mondatot befejezte, már félig fel voltam
öltözve. Hát hogy ne mennék... közvet-
len tapasztalni az immár évente menet-
rendszerûen lezúduló árvíz iszonyú
pusztítását, a szívemhez oly közeli tájon
élô emberek heroikus küzdelmét.

Ragyogó napsütéses reggelen köze-
ledtünk úticélunk felé. Kovács Gábor
vezérigazgató jelzésére Fehérgyarmat
felôl próbálkoztunk. Nem tudtuk, mi
vár ránk, hiszen a tarpai gátszakadáson
javában dolgoztak az emberek. Tiva-
darnál még átjutottunk, de a gát túlolda-
lán a rend ôrei tartóztattak fel. Igaz, csak
egy pillanatra, mert amikor megtudták
utunk igazi célját, azon nyomban áten-
gedtek. „Aztán vigyázzanak, tartsák az
útkoronát, nehogy úgy járjanak, mint az
a lajtoskocsi, amelyik Tarpa elôtt a víz-
be fordult.” S valóban. Alig értünk a fa-
luba vezetô útra, máris összetorlódott
kocsisor jelezte, hogy valami baj van.
Éppen most jön a daruskocsi kiemelni a

vízszállítót – mondja a szemmel látható-
an kimerült kiskatona. Várni kell, míg
végez. Körülnézünk. A normandiai
partraszállásnál lehetett ilyen jelent,
ahogy azt filmekben láthattuk. A meg-
rekedt kocsisor felett helikopterek húz-
nak a jó ötszáz méterre lévô gátszaka-
dás fölé. Hosszú kötélen cipelik a kö-

vekbôl álló, majd köbméteres csoma-
got. Ledobták, majd irány vissza, a de-
póhoz. Jellegzetes hangjuk valóban há-
borús hangulatot idéz. A front a gátnál
van, de az ellenség már elözönlötte a
környéket. Az úton tízcenti vastagon
folyik át a mélyebb részek felé. Jobbra
néhány éve telepített gyümölcsös áll

Úgy tudom, erdészek voltak...

Gátszakadás Tarpánál 2001. március 6. Tóth János felvétele
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„derékig” vízben. A fakoronákon a
hömpölygô árból kifésült széna, szalma
különleges egyenfrizurát képez. Bánó
Laci csokoládéval kínálja a kiska-
tonákat, miközben a daruskocsi kieme-
li a vízbefordultat. Lassan araszolunk
Tarpa felé, ahol a mélyebb részeken
épült házak vályogtéglái beleroggyan-
tak a kóborló Tiszába.

A fôtéren nagy a sürgés-forgás. Min-
denki teszi a dolgát a pánik legkisebb
jele nélkül. Bánó Laci illetékest keres,
akinek átadhatja az UTILIS Kft. adomá-
nyát, a három mázsa ételkonzervet. Mi-
közben a jegyzôi eligazítás után az isko-
laépület elé kanyarodunk, már körülve-
szik a kocsit a helybéliek. Örülnek az
élelmiszernek, de kissé zavartan közlik,
hogy fertôtlenítôszerre van most a leg-
nagyobb szükség. A konzerves tálcák
egykettôre a gyûjtôhelyre kerülnek.
Felvilágosítást kérünk, hogy milyen a
helyzet Beregsurány irányában, ahol a
bockereki erdész kollégát keresnénk.
Az útról már visszahúzódott, de jobbra,
balra mindenhol az árvíz nyoma.
Vámosatyát sem kímélte. Nagy Zoltán
kerületvezetô erdész szolgálati háza a
bockereki erdôben van. Családjával a
faluban épített házban él. Ott kerestük
délidôben. Felesége nyitott ajtót. Jöt-
tünk célját hallva szólt: „Hát akkor fel-
ébresztem”. Nofene, gondoltam, dél-
idôben aludni, mikor a nagy veszede-
lem még nem vonult el. De aztán Zol-
tán kért elnézést, hogy ötnapi folyama-
tos éjjel-nappali munka után ledôlt egy
órácskára. Most rajtunk volt a szabad-
kozás sora, de ha már itt vagyunk, kér-
tem, szóljon néhány szót a történtekrôl.

– Százhúsz milliméter esô esett néhány
nap alatt a térségben. Kárpátalján a he-
gyekben másfél méteres hó. A nappali
hômérséklet 8–12 Celsius. Nem csoda,
hogy lezúdult a hatalmas áradat, sodorva
maga elôtt gátat, házakat. A tarpai gátsza-
kadás után tizenhat óra múlva itt zubo-
gott a víz a bockereki erdôben. Egy ma-

gaslesrôl figyeltem a környéket, amikor
meghallottam az avar alatt lopakodó víz
hangját. Semmihez sem hasonlítható, hát-
borzongató hang volt. Mintha száz és
százezer kígyó csúszna egyszerre azonos
irányba. Egy–másfél óra alatt már tengert
láttunk. Tíz centit emelkedett percenként.

Az erdészházból mentettem, ami menthe-
tô. Már csak az aggastyánkorú kutyámat
kellett kihoznom. Nem szerettem volna,
ha élete ily csúfosan ér véget. A kárt majd
csak hónapok múlva tudjuk felmérni iga-
zán. Ilyenkor a vad már erôsen vemhes, a
szarvason kívül nemigen tud menekülni a
hirtelen jött áradás elôl. A magukra ma-
radt kóbor kutyák is kiéheztek, zaklatják
a menekülô vadat. A fegyvereket bevon-
ták, nem lehet mit tenni.

Nagy Zoltán egyedül maradt a véde-
kezéssel. A falut pánikszerûen kitelepí-
tették, ami túlzásnak bizonyult. Megit-
tuk a kínált forró feketét, és hagytuk
volna tovább aludni Nagy Zoltán er-
dészt.

– Most már mindegy – mondta –, az-
zal beült a terepjáróba, és irány vissza, a
területre. A víz még ott van.

A hazafelé vezetô út mindkét oldalán
az új élet halványzöld színe fakadt a rü-
gyekbôl. Gyertyánok, füzek, nyírek.
Fülembe csengett a tarpai fôtérrôl eljö-
vôben hallott kérdés-felelet:

– Kik hozták ezt...
– Úgy tudom, erdészek voltak.

Pápai Gábor

Nagy Zoltán erdész
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F ák. Úgy vesznek körül
bennünket, mint szelíd
óriások. A legnagyobb

élôlény – de nem bánt soha.
Mindig csak ad. Árnyékot, vé-
delmet. Nem csak madarak-
nak és majmoknak, egykor az
embernek is lakhelyet. Gyü-
mölcsöt, tápláló levelet,
gyógyító nedveket. Halálá-
ban kályhameleget. A Föld at-
tól Föld, hogy ahol csak lehet,
fák borítják.

A legtöbb fa, ha békén
hagyják, túléli az embert. A
Szentföldön a legöregebb gö-
csörtös olajfák alatt Jézus pi-
henhetett. Az amerikai ôsfák
kora ezerévekben számolha-
tó. A platánkirály a pápai vár-
kertben, a hagyomány szerint
már a Pápán diákoskodó Pe-
tôfi Sándornak hûs árnyékot
adott, könyveit bújta alatta. És
már akkoriban 60–70 évesnek
mondták ezt a nagyszerû fát.

Élôlény és építmény. Hatal-
mas törzse mintha egy mese-
beli ôslényé volna, de nagyon
békés ôslényé, melynek testét, bôrét la-
pogatni lehet, szinte hívogatja tenyerün-
ket, mint egy matuzsálemi óriás, vastag
bôrû, szelíden várakozó elefánt. Mély
százezer fülével legyezi magát.

Nem csak élôlény, építmény is. Az
örökkévalóságnak emelt katedrális. Az
örök megújulás temploma. Minden
ôsszel meghal, de csupán tetszhalott,
mert minden tavasszal újjászületik.
Ôsszel lerombolja az idô, és tél múltá-
val, harmadnapon feltámad.

A fa szereti az embert. Az ember nem
mindig szereti a fát. Vagy rosszul szere-
ti. Az embernek gyakori rossz szokása,
hogy rosszul szeret.

Gyerekkorom mesebeli fái a Felvidé-
ken, a nagyapai édenkertben. Egy ugrás-
ra a Branyiszkótól, a szabadságharc di-
csôséges Branyiszkójától. És ebben az
Édenben kedvencünk: a fáramászó fa.
Ott tornyosult a magasba rengeteg ágá-
val, villás pihenôivel, bôrszerû leveleivel,
sûrû árnyékával. Mindannyiunknak meg-
volt a fészke a hatalmas koronában. Mely
maga volt az univerzum.

Egy fa – maga az univerzum. Ágbogas
óriásatom, ebbôl épül és erre épül az élet.
Igen, a Föld attól Föld, hogy ahol csak le-
het, fák borítják. És az élet attól élet, hogy
fák lélegeznek mindenfelé. Világtüdô.

A régiek tudták, hogy amikor az élet,
az élniakarás, a megmaradás szimbólu-
mát akarják megalkotni, akkor a fákhoz
kell fordulniuk. És megrajzolták az élet-
fát. A fát, mely maga az élet.

Az életfából lett a családfa. Gyerek-
korom rég elsüllyedt lakásaiból – mert
volt itt Atlantisz, több is! – mindenek-
elôtt a nagy, feketébe keretezett, ágbo-
gas családfára emlékszem apám szobá-
jának falán, a Görgey-nemzetség csa-
ládfájára. A férfiak neve ágakra húzott
papirusztekercsekre írva, a nôk líraibb
formát kaptak, kecses vonalú falevelek-
re kerültek.

Gyerekként gyakran odaálltam e
családfa alá, és határozottan hallottam,
a lombok között valami szél zúg. Aztán
rájöttem, hogy körülsusognak a száza-
dok. Amikor késôbb elôször hallottam
az agyoncsépelt közhelyet a történelem
viharairól, számomra teljesen nyilván-
való volt: ott állok apám szobájában,
nézem a családfát, a történelem szele
zúg, s beletép koronájába.

A vastag törzsön az elsô név, az elsô
megnevezett ôsi I. Arnold – Dux
Rainoldus comes de Gargow
Saxoniensis, 1092. Szédítô idô. Bár Mó-
zeshez vagy a fáraókhoz képest nem is
olyan szédítô. Egyszer fáramászás köz-

ben a nagyapai kertben elha-
tároztam, hogy megkeresem
Görgey Artúr ágát. Jó magas-
ra kellett másznom, amíg
1092-tôl feljutottam születése
évéig, 1818-ig, sôt 1848-ig, a
harmincéves tábornokhoz és
fôvezérhez. Körülbelül itt kell
lennie, gondoltam jó maga-
san, amikor már nem mertem
tovább mászni felfelé. Megpi-
hentem egy villás ágon. Úgy
döntöttem, ez Görgey Artúr
helye a családfán. Lenéztem a
mélységbe. Ha én innét lezu-
hanok, tán szörnyet is halok.
Innét 1092-ig, a középkor
kellôs közepébe, az
ôsatyához, nagyon hosszú a
zuhanás. Amíg remegve leká-
szálódtam, öreg este lett.

Egyetlen fában megjártam
a végtelent. És megéreztem
ízét a halálfélelembe rejtett
örökkévalóságnak.

1951-ben szüleimmel ki-
telepítettek otthonunkból,
mondhatni, mindenünk
odaveszett. Rejtély, hogyan,

de ez a családfa, keret nélkül, össze-
göngyölve, megmaradt. Kissé rongyos
lett, szélét megrágták az egerek: iga-
zán stílusosan antikizálódott. Pár éve
már újra bekeretezve lóg a lakásom-
ban: remélem, most már mindketten
itt is maradunk, nem teszi ki a szûrün-
ket semmiféle hatalom. Néha megál-
lok alatta, s mintha megint hallanám
azt a zúgást. Próbálom kifülelni, hátha
megtudok valamit. Ha sikerül, elmon-
dom az üzenetet.

GÖRGEY GÁBOR 

Családfa

Bessenyei Ferenc a Nyíri erdô márciusán

Görgey Gábor író a családfa elôtt

2001. MÁRCIUS IDUSÁRA
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Gyerekkorom óta érdekel és vonz a ter-
mészet. Igyekeztem mindig nyitott
szemmel járni a világban és minél többet
felfedezni belôle. Sopronban erdômér-
nöki diplomát szereztem. Szakmámból
eredôen három évtizede járom a Kisal-
föld (fôképpen a Szigetköz és a Hanság)
erdeit-tájait, miközben fényképezôgé-
pemmel is próbálom megragadni szép-
ségét, hangulatait. Családom, barátaim
biztatására kívánom most megosztani él-
ményeimet minden érdeklôdôvel e né-
hány felvétel segítségével. – írja Greguss
László Géza erdômérnök, akinek termé-
szetfotóiból nyílt kiállítás a mosonma-
gyaróvári Városi Könyvtárban.
„Ám, hogy ezek a papírlapok, rajtuk

színes vonalak, foltok, miként pótolják
az igazi fákat, az igazi eget, napot, mie-
gyebet, ezt megint az önök belátására bí-
zom. Valószínûsíthetô egyébként, hogy
csak úgy önmagában semennyire sem.
Az igazi erdô egy háromdimenziós, szí-
nes, szagos, hangos mûalkotás, ez meg
megelégszik a dimenziók közül kettô-
vel, színesnek ugyan színes, de szaga ga-
rantáltan nincs, hangokat sem bocsát
ki... S innen már együtt járnak Greguss
Lászlóval, aki vezeti Önöket, minket a
mi közös erdônkben, tópartunkon, ami
mindenkinek a magáé, hiszen a saját
emlékeibôl rekonstruálta önmagának, s
mégis közös, mert olyan nagyon hason-
latosak egymáshoz, s olyan nagyon jó
ott lenni” – mondotta Kincses Károly fo-
tómûvész a megnyitón.

További szép témákat kívánunk!

Greguss László Géza természetfotói

Szalonkaszezon-nyitó Ispán-hegyen

Ismét szalonkaszezon-nyitó volt Ispán-hegyen. A pilisi szalonkázók népes csoportja dr. Szapáry Zoltán emlékkövénél tartotta évadnyitóját,
a leendô ifjú vadászok legnagyobb örömére
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M agyarországon a rendszervál-
tás elôtt az erdôingatlanok for-
galma gyakorlatilag nem léte-

zett, mivel magántulajdonú, szabad
rendelkezésû erdô alig akadt. Napjaink-
ra hazánk 1,8 millió ha erdôterületének
mintegy 40%-a került magántulajdonba
túlnyomórészt a kárpótlási árverések és
a termelôszövetkezeti részaránytulaj-
donok kiadása útján. Ennek következ-
tében az ingatlanpiacon az erdô, mint
új „áru” jelent meg. Nem érdektelen te-
hát az erdôrôl, mint az ingatlanforga-
lom tárgyáról néhány alapvetô tudniva-
ló ismertetése.

Ingatlan-nyilvántartási és ingatlan-
forgalmazási szempontból az erdô is
termôföldnek minôsül, ezért a termô-
föld tulajdonlására és forgalmára vonat-
kozó általános szabályok és korlátozá-
sok (maximált tulajdonnagyság, a lehet-
séges tulajdonosok körének szûkítése)
az erdôre is érvényesek.

Az erdô azonban különleges termô-
föld, és ez két meghatározó jellegzetes-
ségébôl fakad. Az erdôgazdálkodás
mint termelési folyamat, igen nagy cik-
lusidejû. A befektetések és megtérülé-
sek idôben messze esnek egymástól. A
ma fakitermeléssel hasznosított erdôket
dédapáink, nagyapáink kezdték el ne-
velni. Annak az erdôsítési munkának
pedig, amelyet ma végzünk, a gazdasá-
gi eredményét csak unokáink, déduno-
káink fogják élvezni.

A második jellegzetesség, hogy az
erdôk tulajdonosuknak nyújtott legfôbb
közvetlen gazdasági hasznukon (fa-
anyagtermés) túl a társadalom egészé-
nek nyújtanak – pénzben igen nehezen
kifejezhetô, de egyre inkább felértéke-
lôdô – szolgáltatásokat. Mégpedig az-
zal, hogy tisztítják a vizet, a levegôt,
tompítják a klimatikus szélsôségeket,
védik a talajt, védett növény- és állatfa-
jok élôhelyéül, kirándulások és sportte-
vékenységek helyszínéül szolgálnak,
vagy éppen esztétikai élményt nyúj-
tanak. A fentiek is indokolják, hogy az
erdôkre és az erdôgazdálkodásra a vi-
lág minden civilizált országában, így
hazánkban is szigorú törvényi korláto-
zások, az erdôtulajdonosokra pedig ko-
moly kötelezettségek legyenek érvé-
nyesek.

Ezek közül a legfontosabbak: az
üzemterv szerinti gazdálkodás, a ha-
szonvételek szabályozása, az erdô-
fenntartási járulék, az erdôfelújítási
kötelezettség, az erdôterületek igény-

bevételének korlátozása és hatósági
engedélyhez kötése, az erdôk védel-
me és ôrzése, a társult erdôgazdálko-
dás követelménye. Ezen kötelezettsé-
gek tartalmának bôvebb ismertetésére
sorozatunk további írásaiban kerül
sor.

Fontos még tudni, hogy az általá-
nos közhiedelemmel ellentétben jogi-
lag nem csak a faállománnyal borított
terület minôsül erdônek. A törvény
szerint erdô a felújítatlan vágásterület,
az erdei tisztás, a vadföld, a nyiladék,
az erdei rakodó, a csemetekert, az er-
dôtelepítés céljából csemeteültetéssel,
dugványozással, magvetéssel érintett
terület is.

Ha a valós, természetbeli állapot ezt
alátámasztja, úgy más mûvelési ágban
(nem erdôként) nyilvántartott területek-
re is érvényesek az erdôtörvény elôírá-
sai.

Az erdôk védelme, az erdôgazdálko-
dás szabályozása és az erdôkkel kap-
csolatos társadalmi célok elérése érde-
kében az állam külön szervezetet (Álla-
mi Erdészeti Szolgálat) hozott létre és
tart fönn. Az Állami Erdészeti Szolgálat
hatósági feladatait területi igazgatóságai
útján látja el. Az országban tíz igazgató-
ság mûködik. Térségünkben az Állami
Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazga-
tósága (Kecskemét, József A. u. 2.) az il-
letékes.

A nem állami erdôk (erdôingatla-
nok) tulajdonjogának megváltoztatásá-
hoz (adásvétel, ajándékozás) 1997 óta –
a modern európai jogállamiságnak
megfelelôen, a tulajdonhoz való alkot-
mányos jog tiszteletben tartásával – elô-
zetes hatósági hozzájárulás nem szük-
séges. Ezek az erdôk tehát forgalomké-
pesek. (Természetesen a bevezetôben
említett, minden termôföldre vonatko-
zó általános korlátozások az erdôkre is
vonatkoznak.)

Az ingatlanvásárlás jellemzôen
hosszú távra szóló, jelentôs anyagi rá-
fordítást igénylô gazdasági döntés. A

döntés elôtt ezért a vevônek saját érde-
kében ajánlatos alaposan tájékozódnia.
Erdôingatlan vásárlása esetén ennek a
korábban ismertetett, az adott ingatlan-
ra vonatkozó konkrét erdészeti hatósá-
gi elôírások és korlátozások megisme-
résére is ki kell (ki kellene) terjednie.
Mivel ezen kötelezettségeket az ingat-
lannyilvántartás nem tartalmazza (ezek
a tulajdoni lapokon feltüntetve nincse-
nek), mindenképpen ajánlatos ez ügy-
ben az erdészeti hatóságot felkeresni. A
következô, lehetôség szerint felmerülô,
fontosabb kérdésekre célszerû válaszo-
kat kérni:

Fennáll-e a területen erdôfelújítási
kötelezettség? Van-e folyamatos erdô-
sítés? Ha igen, mennyi az arra már
igénybevett állami támogatás? Van-
nak-e és melyek a nevelôvágási elôírá-
sok? Vannak-e véghasználati lehetôsé-
gek? Mi azok lehetséges idôpontja, mi
a véghasználatok nyomán keletkezô
erdôsítési kötelezettség üzemtervben
elôírt módja? Van-e az erdôterületre
bejelentkezett erdôgazdálkodó? Ha
igen, milyen jogcímen gazdálkodik?
Meddig érvényes az erdôterv? Lehetsé-
ges-e az egyéni erdôgazdálkodás,
vagy az adott területen társulási köte-
lezettség áll fönn? Lehetséges-e az er-
dôterület igénybevétele? [Ha erdôterü-
letet más célú igénybevétel (pl. épít-
kezés) szándékával kívánunk megvá-
sárolni.]

Mód van-e az erdôterület megosztásá-
ra? (Ha az adásvétel egy nagyobb terüle-
tû erdônek csak egy részére irányul.)

Fenti kérdések tisztázása elsôsorban
az ingatlan megszerzôje, a vevô érdeke,
mivel az erdôterülethez kötôdô kötele-
zettségek teljesítéséért elsôsorban a tu-
lajdonos tartozik felelôsséggel. Fontos
lehet azonban az eladó számára is,
hogy ezen információk birtokába jus-
son, hisz a vevô korrekt tájékoztatásá-
val elejét veheti a késôbbi jogi, anyagi
következményekkel is járó eljárások-
nak. Mindkét szerzôdô félnek érdeke
tehát, hogy az adott erdôterületre vo-
natkozó kötelezettségeket a szerzôdés-
ben szerepeltesse.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Kecs-
keméti Igazgatóságának erdôfelügyelôi
szívesen segítenek a még alá nem írt
szerzôdések ilyen szempontú felülvizs-
gálatában.

Spiegl János
(Megjelent a keecskeméti

Ingatlanfórum c. lapban)

Az erdôterületek adásvételérôl



Virágzás, termésérés és 
begyûjtés

A bibircses nyír egylaki, váltivarú virá-
gai április-májusban virágoznak. A por-
zós virágzatok már az elôzô év nyará-
nak végére kialakulnak. ôsszel már jól
láthatók a hosszúhajtások végén egye-
dül vagy hármasával a csüngô, 3–4 cm
hosszú barkák. A termôs virágzatok vi-
szont tavasszal, a rövidhajtásokon ala-
kulnak ki hengeres füzérek formájában,
amelyeket egymásra fekvô pikkelyek
fednek. Tavasszal, a virágzás idôpontjá-
ban a porzós virágzat jelentôsen meg-
nyúlik. Ezzel egyidejûleg kifejlôdik a
kezdetben aprócska és felálló termôs
virágzat is és szintén csüngôvé válik. A
hím virágok jelentôs mennyiségû pol-
lent termelnek, amit a szél terjeszt. A
pollenszóródás mindössze hat–nyolc
napig tart, és legerôsebb a felnyílás
után 3–4 nappal. Ezután a hím virágok
lehullanak, míg a termôs virágzatokból
hengeres, de – ellentétben az égerekkel
– nem fásodó terméságazatok fejlôdnek
ki. A terméságazatok nyár végén, ôsz
elején érnek be, amikor szétesnek. A
repülô madárhoz hasonló murvapikke-
lyen 3-3 mag képzôdik. A termés szár-
nyas makkocska. Svéd vizsgálatok sze-
rint egy terméságazat átlagosan 450 ma-
got tartalmaz. Egyetlen nyírfa pedig
mintegy 10 millió magot hoz évente
(Suszka et al., 1994).

Július-augusztusra a terméságazatok
megbarnulnak, a makkocskák világos-
barnák lesznek. A sérült terméságaza-
tok néha korábban érnek be és még ôsz
végén is a hajtásokon csüngenek. Ezek-
ben általában közepes minôségû mag
fejlôdik. Végül a terméságazatok a szél
és a vízvesztés hatására szétesnek. Né-

ha a terméságazatok széthullása egész
télen tart. A könnyû, szárnyas makkocs-
kákat a szél nagy távolságra is képes el-
juttatni. Terjesztésében a víz is szerepet
játszhat.

Gyûjteni akkor kell, amikor a ter-
méságazatok színe zöldbôl sárgára vált,
amikor még nem estek szét. A gyûjtést
akkor a legjobb megkezdeni, amikor a
terméságazat gyenge nyomásra szét-
esik, de nem törik. Gyûjthetô álló és
döntött fáról, lehetôleg a korona napsü-
tötte részébôl. A begyûjtött terméseket
zsákokba szedik. A gyûjtést száraz idô-
ben kell végezni, amikor a termések
kellôen szárazak. Ha döntött fáról törté-
nik a gyûjtés, akkor a fát lehetôleg rö-
viddel esô után kell kivágni, amikor a
terméságazatok kevésbé hajlamosak a
szétesésre.

A nyírtermés tisztítása és
szárítása

A begyûjtés után a termések nedvesség-
tartalma viszonylag nagy, ezért hajla-
mosak a befülledésre. Ezt elkerülendô,
a begyûjtött nyírtermést azonnal szét
kell teríteni száraz, hûvös, jól szellôzött
helyiségben 3–4 cm vastag rétegben. A
tételt naponta 3–4-szer át kell forgatni.
Egyes gyûjtôk felfüggesztett fakeretre
feszített vászonra terítik ki a begyûjtött
terméságazatokat kb. 10 cm vastag ré-
tegben, de itt is gyakran forgatják,
mindaddig, amíg szét nem esnek.

A terméságazatok kiszáradása több
hétig is eltarthat. A szétesés gyorsítható
csépléssel vagy rázással. A szétesés
után egy termés-murvapikkely keveré-
ket kapunk, melynek a tisztasága
30–40%. A pikkelyek és a törmelék
nagy része elválasztható vibrációs lap-
pal vagy szeleléssel. Jó eredményt ad a
2,5 mm lyukbôségû rostán való átszitá-
lás. A maradék pikkelyt légoszloppal
lehet eltávolítani. A gyakorlatban azon-
ban többnyire a pikkelyekkel együtt,
tisztítás nélkül vetik el a nyírtermést.
Ennek a keveréknek azonban jó eset-
ben csak 40%-a tiszta termés, melynek
jelentôs része ráadásul léha. 1 kg ter-
més-pikkely keverékben általában 500
ezer db csíraképes mag van.

A frissen begyûjtött, érett magvak
víztartalma normál idôjárás esetén
13–14%. A tárolásra szánt magvakat ki
kell szárítani. Erre egyaránt használható
enyhén melegített, 20–25 °C-os vagy
normál, 20 °C-os levegô. A nyírmag az
ortodox magvak csoportjába tartozik,
tehát károsodás nélkül elviseli a víz-
vesztést. Vizsgálatokkal mutatták ki,
hogy a 12%-ról 0%-ra kiszárított nyír-
magnak sem az életképessége, sem a
csírázóképessége nem változott, még a
kiszárítást követô, hat hónapos tárolás
után sem.

A nyírtermések tárolása
A normál víztartalmú termések egy télen
át problémamentesen eltarthatók fel-
akasztott zsákban, 10 cm-es rétegben, a
rétegek között újságpapírral. A 10–12%-
ra kiszárított magvak közönséges papír-
zsákban egy-két télen át megtartják
csírázóképességüket. A csírázóképesség
azonban a harmadik tél után jelentôsen
visszaesik. Ugyanakkor a faggyal szem-
beni ellenállása lehetôvé teszi a nyírmag
tárolását alacsony hômérsékleten, lég-
mentesen lezárt edényben, ami jelentô-
sen megnöveli az élettartamát. A teljesen
érett és száraz magvak az életképesség
csökkenése nélkül eltarthatók légmente-
sen lezárt edényben, hûtôkamrában két
télen át. A tapasztalatok szerint a 6–8%-
ra kiszárított nyírmagvak 2–4 °C-on há-
rom évig is megtartják a csírázóképes-
ségüket. Ha a magvakat két évnél to-
vább nem kell tárolni, akkor elegendô
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Az év fája

A bibircses nyír (Betula pendula)
csemetenevelése

1. ábra. A nyírtermés felépítése
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15%-ra kiszikkasztani és –4...–10 °C-on
tárolhatók (Suszka et al., 1994).

Hosszabb idejû tárolás esetén a mag-
vakat 4% nedvességtartalom alá kell ki-
szikkasztani, és így légmentesen lezárt
edényben az elôbb említett hômérsék-
leten tárolhatók.

A nyírmag nyugalmi 
állapota

A nyírmag teljes sötétségben nem vagy
késve és csak igen kis mértékben csírá-
zik. A nyugalmi állapotot olyan gátló
anyag okozza, melyet többféle módon
tüntethetünk el:

• megvilágítással;
• hideg hatással – a vízzel átitatott

magvak alacsony hômérsékleten
történô 30–60 napos kezelésével;

• a magvak 7 napig tartó 6 °C-os víz-
ben való áztatásával.

Abban az esetben, ha a maghéj meg-
sérül, sötétben is jobb a csírázás, ami-
nek az lehet a magyarázata, hogy az
embrió oxigénellátása javul, és a gátló
anyagot az oxigén hatástalanítja. Az ala-
csony hômérséklet serkentô hatása jól
ismert a csemetetermelôk körében. Ép-
pen ezért egyes termelôk már a tél ele-
jén elvetik a nyírmagot, amit hóval ta-
karnak tavaszig.

Egyébként természetes körülmé-
nyek között a magvak mindenképpen
ki vannak téve a fényhatásnak is, ami-
kor a nedves erdôtalajon megszívják
magukat vízzel. Norvégiában figyelték
meg, hogy egyperces vörös fénnyel tör-
ténô megvilágítás 80%-kal emelte az
egyébként sötétben csírázó nyírmagvak
csírázási százalékát. Megfigyelték azt is,

hogy a bibircses nyír csírázása közepes
vagy nulla még fényben is, ha a hômér-
séklet alacsonyabb 8–10 °C-nál és ma-
gasabb 26 °C-nál.

A nyírmagvak nagyon jól csíráznak a
valamivel 0 °C feletti, 30–60 napig tartó
kezelés után, 20 °C közelében. A tél
elôtt vagy kora tavasszal – március-ápri-
lis hónapban – elvetett nyírmagvak
minden szükséges feltételt megkapnak
a nyugalmi állapot megszûnéséhez.

Magvizsgálatok
Az ISTA elôírásai szerint a laboratóriumi
minta tömege 10 g, amibôl 1 g vizsgála-
ti mintát kell elôállítani. A magvak kis
méreténél fogva egyes vizsgálatok elég-
gé nehézkesen végezhetôk el. Ilyen
például az életképességi vizsgálat. En-
nek legegyszerûbb módja – amit annak
eldöntésére célszerû elvégezni, hogy
egy adott fa vagy állomány termését ér-
demes-e begyûjteni – az itatóspapíron
történô szétzúzás. Az életképes, telt
magvak a zúzás után zsírfoltot hagynak
a papíron.

Az életképesség vizsgálható még
fénnyel történô átvilágítással vagy rönt-
gensugárral is. A csíráztatás hagyomá-
nyos módon, nedves szûrôpapíron,
Jacobsen-asztalon történik. Az elôírt
csíráztatási hômérséklet 20–30 °C (16+8
órán át).

A csemetekerti vetés
A gyakorlat számára fontos néhány
adat:

átlag ezermagtömeg 0,15 g
a magvak száma 1 kg tiszta magban

átlagosan 6,7 millió
a magvak száma 1 kg érett termés-

ágazatban átlagosan 2,7 millió
a terméságazatok száma5500 db/kg
A nyírmag – amint arra már utaltunk

– vethetô nyáron, közvetlenül a gyûj-
tés után, késô ôsszel vagy kora ta-
vasszal. A takaróföld vastagsága
1,5–4,5 mm, de takarás nélkül vagy
csak szalmatakarással is vethetô. Ha
nem takarjuk a vetést, akkor érdemes a
magvakat enyhe nyomással benyomni
a talaj felszínébe. Ezzel elejét vehetjük
annak, hogy az öntözôvíz összemossa
a magvakat. Öntözését egyébként is
óvatosan kell végezni, lehetôleg finom
cseppképzésû szórófejeket kell alkal-
mazni. A vetést az elsô két-három hó-
napban folyamatosan nedvesen kell
tartani, ezért célszerû ebben az idô-
szakban árnyalni is. A csírázás általá-
ban elhúzódik, a tavaszi vetés esetén
akár négy–hat hétig is eltart.

Svédországban és Finnországban az

alábbi módszerrel gyorsították meg a
nyírmag kelését (Suszka et al., 1994).

A tavaszi vetésnél az ágyás talajának
felsô rétegébe, kb. 1 cm mélységben,
fahamut kevertek és lassan átnedvesí-
tették 3 órán át kiöntözött 50–60 l/m2

vízzel. A vetôágyás felületi kiszárítása
után a talajt lehengerezték, de ugyanezt
tették a hamu hozzáadása elôtt is, majd
gondosan elgereblyézték. Ezt követôen
nagyon sûrûn elvetették a nyírmag-
vakat (1–2 mm-re egymástól), nagyon
vékony talajréteggel betakarták, amire
fenyôtûréteget terítettek, de ezt már
nem hengerezték újra. Az ágyást ezután
naponta háromszor öntözték 1,5 l/m2

vízzel. A magoncok 8–10 nap múlva je-
lentek meg. Mindaddig, amíg az elsô
lomblevelek ki nem fejlôdtek, naponta
kétszer öntözték a vetést. Ez a vetési
módszer alkalmazható a könnyû talajú
szabadföldi ágyásokban is.

A csemete növôtérszükséglete 25–30
cm2. Ennek megfelelôen 1 m2-en
300–400 db 1/0-s csemete nevelhetô
meg. A tavasszal vetett magból nevelt
csemete egy év alatt eléri a kiültethetô
méretet. Ha mégsem, akkor érdemes
visszaiskolázni. A csemete méreteire
vonatkozóan sem az Európai Unión be-
lül, sem Magyarországon nincs elôírás
[91/1997. (XI. 28.) FM rendelet; MSZ
20210/3–82]. Lengyelországban a 25/50
cm-es egyéves magágyi csemetét tartják
a legjobb ültetési anyagnak.

A magyar erdészeti csemeteterme-
lésben a nyír viszonylag jelentôs szere-
pet játszik. Az 1999/2000. szezonban
1667 edb csemetét termeltek Magyaror-
szágon.

Dr. Barna Tamás

2. ábra. A bibircses nyír csíracsemetéje
(Csapody Vera rajza)

„Kiss Ferenc” Erdészeti Szakközépiskola
(Technikum), Szeged, 1961-ben végzett er-
désztechnikus osztálya:
Igazgató: Obermayer György
Osztályfõnök: Gál István
Ádok Vincze dr., Áncsán György, Balázs
József, Bánfi Sándor, Bíró Dezsõ, Bognár
Miklós, Csorba Erzsébet†, Darabos István
dr., Dobó Sándor, Erhardt János, Fodor Já-
nos†, Füredi Tibor, Gémes Lajos†, Glück
István, Halápi Olga, Homonnay János†,
Káldy György, Kiss Antal†, Kiss János,
Kottász Tamás, Krajcsovics István, Króner
József, Nagy Gábor, Német János, Rácz Im-
re, Schultheisz József, Szabó Gábor, Szabó
Gyula, Szenészi Béla, Telegdy Pál, Tölgyesi
László, Török László, Vadasdy Kálmán,
Varga Lajos, Varró Sándor
2001. május 25-én (pénteken) 14 órakor az
iskola épületében tartja 40 éves osztályta-
lálkozóját.
Bognár Miklós, tel.: 30/951-6560
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A zért várom a természet fakadá-
sát, hogy megszûnjön az élô fák
kegyetlen pusztítása.

Az ôszi mezôgazdasági munkák be-
fejeztével felzúgnak a motorfûrészek.
Vijjogásukat az égtájak minden irányá-
ból lehet hallani. Dôlnek a jobb sorsra
érdemes faegyedek; általában hatósági
engedély nélkül.

Utak, vízfolyások mentén, csendere-
sekben, de még magántulajdonban lé-
vô üzemtervezett (erdôtervezett) er-
dôkben is. Az elvetemültebbek még az
állami erdôt sem kímélik.

A leginkább áldozatul esô fafaj a fûz,
a nyár, az éger, az akác. Magas tuskók,
széthagyott gallyfák hirdetik a felelôtlen
munkát. Sokszor mezôgazdasági terület-
re dôl a kivágott fa. A lelkiismeretlen il-
letô az ôszi vetésen hagyja a törzsrôl le-
vágott ágakat. A szántóföldrôl traktorral
szállítja el a faanyagot, kíméletlenül ká-
rosítva a vetést, melyben hótakaró hiá-
nyában ebben az évben nagy kárt okoz.

Sajnos kevés a védôszemélyzet. Itt-ott al-
kalmaznak csak mezôôrt. Általában
megszûntek a rendôrôrsök, ahonnan a
tartalékban lévô rendôrök közül mindig
kaptunk segítséget. Most az egyedül lé-
vô körzeti megbízott erre képtelen. Sok-
szor a körzetébôl kiemelve egyéb meg-
bízatást kap. Tehát a magántulajdonban
lévô erdôk, fásítások védelmét senki se
biztosítja. Igaz, az erdôtulajdonosnak
kötelessége a védelem megoldása. De
mi van akkor, ha nem tudja, hogy hol
van az erdeje? Amikor több a tulajdonos,
akkor egymásra várnak.

Mi lehet a megoldás? Csakis az
összefogás!

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc után sokan azt hitték, hogy most
már korlátlanul cselekedhetnek. Az em-
berekben feléledt indulatot csak követ-
kezetes magatartással lehetett megfé-
kezni.

A legveszélyeztetettebb részeken az
erdôgazdaságok helyi ismerettel rendel-

kezô, megbízható védszolgálatosokat
alkalmaztak. Sajnos erre most nincs le-
hetôség, mert a legfontosabb a minél
eredményesebb gazdálkodás.

A rendôrôrsök készségesen álltak az
erdészek rendelkezésére, akik maguk is
– feladatuk teljesítése mellett – védelmi
szolgálatot láttak el.

Ennek az összefogásnak eredménye-
ként 2–3 éven belül minimálisra csök-
kent az erdei kártevés.

Most már tíz éve élünk szabad or-
szágban, de a természetben történt kár-
tételeket még fékezni se tudjuk. (Az er-
dészeket állandóan támadják, de az
egyéni vandálokról szót sem ejtenek a
természetvédôk.) Tehát össze kell fog-
niuk a különbözô szerveknek, hogy gá-
tat vessenek a felelôtlen téli pusztítás-
nak.

Jöjjön a tavasz, amely féket vet a fa-
kivágásoknak, és a szántóföldekre irá-
nyítja a figyelmet!

Schalkház Lipót

Legyen már végre tavasz!

Ásotthalom Csongrád megye dél-
nyugati részén található település. A
közel 120 éves Bedô Albert
Erdészeti Szakiskolában dolgozom
erdész szakoktatóként. Munkám
során igen ritka fafajra lettem
figyelmes a szakiskola Tanulmányi
erdejének 305/A erdôrészletében.
Levele a közönséges gyertyánéhoz
hasonlít, csak valamivel nagyobb,
rügyén a zöldes pikkelyeket világos-
barna szegélyek tarkítják, hajtásán
paraszemölcsök helyezkednek el, s
mindezt enyhén szôrös bevonat fedi
(a levéllemez színét is), kérge vi-
szont a galagonya és a vadkörte
jellemzô kérgének keveréke. Mi
lehet? Nem kis fejtörést okozott,
mire rátaláltam a megoldásra.

Bartha Dénes: Fa- és cserjehatározó
címû munkájában megerôsítette a fenti
leírást. A származási helyre vonatkozóan
Gencsi L.–Vancsura R.: Dendrológia címû
könyvében találtam említést, miszerint a
komlógyertyán szubmediterrán faj, a dél-
európai molyhos tölgy–virágos kôris
karsztbokorerdôk kísérô fafaja, többnyire
sziklás, törmelékes talajon fordul elô,
mészkedvelô.

A Tanulmányi erdôben elôdeink
több olyan fafajt ültettek, amelyek

többnyire parkokban láthatóak. Így
került ide gesztesfenyô, virginiai boró-
ka, szivarfa stb. Sajnos ezekrôl eddig
nem találtam írásos feljegyzéseket.
Valószínûleg sok más fafajjal is kísér-
leteztek, amelyek az elmúlt évtizedek
során nyomtalanul tûntek el a
Tanulmányi erdôbôl. Minden bizonnyal
ilyen kísérlet fafaja a most megtalált
komlógyertyán is. Nem kétséges, hogy
e fajt mesterségesen telepítették be. Ám

érdemes megjegyezni, hogy a kom-
lógyertyán hazánk arborétumaiban
is ritkaságszámba megy. A megtalált
egyedek külön érdekessége, hogy
természetszerû közegben is fenn-
maradtak úgy, hogy még termést is
hoztak.

Az egyedek közül a legmérete-
sebb húsz centiméteres mellma-
gassági átmérôjû. Mérete és
cserepes kérge arra enged
következtetni, hogy idôsebb
példányról lehet szó.

Nagy örömömre szolgál, hogy a
szakiskola fafajokban amúgy is
sokrétû Tanulmányi erdeje e ritka
fajjal gazdagodott, felkeltve a
gyanút, hogy esetleg más ritkaságot
is rejt ez a pompás erdô.

Marozsán Zoltán
erdész szakoktató

Komlógyertyán Ásotthalmon

A sajtónap alkalmából az
„OBSERVER” Médiafigyelô Kft. a
minôségügy ismertsége és elis-
mertsége érdekében végzett újság-
írói munkájáért Pápai Gábor fô-
szerkesztôt Elismerô Oklevéllel
tüntette ki.
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A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományok Osztályának Agrár Mû-
szaki Bizottsága 2001. január 23–24-én
Gödöllôn 25. alkalommal szervezte
meg Kutatási és Fejlesztési Tanácskozá-
sát. A rendezvény szervezésében köz-
remûködött a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Karának Erdé-
szeti-Mûszaki és Környezettechnikai In-
tézete is. A tanácskozás egyik szekciója
az erdôgazdálkodás mûszaki fejleszté-
sével foglalkozott, mely egyben az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Gépesítési
Szakosztályának kibôvített ülése is volt.

A tanácskozás plenáris ülésén dr.
Szendrô Péter SZIE rektor köszöntôje
után dr. Mucsi Imre FVM helyettes ál-
lamtitkár „Az agrárgazdaság fejlesztésé-
nek stratégiája” és dr. Fenyvesi László
FVM–MI igazgató „A mûszaki kutatások
feladatai a mezôgazdaság gépesítésé-
ben” címmel tartott elôadást, majd a
„Bánházi Gyula Emlékérem” kitünteté-
sek átadására került sor.

A tanácskozáson hét szekcióban
összesen 82 elôadás hangzott el, és to-
vábbi 102 téma poszter formájában ke-
rült bemutatásra. Poszterek az elôadási
témákról is készültek.

Az erdôgazdálkodás mûszaki fejlesz-
tésével foglalkozó szekcióülés dr.
Solymos Rezsô akadémikus és dr. Hor-
váth Béla intézetigazgató egyetemi ta-
nár elnökletével folyt. A szekcióban a
következô elôadások hangzottak el:

Dr. Bácsatyai László–Király Géza
(NYME, Sopron)–Mezei László (Állami
Erdészeti Szolgálat): Digitális ortofotók
az erdészetben

Dr. Kosztka Miklós–Markó Ger-
gely–dr. Péterfalvi József (NYME, Sop-
ron): Feltáróhálózat tervezése a DI-
GITERRA MAP geoinformatikai prog-
rammal

Dr. Péterfalvi József–Markó Gergely
(NYME, Sopron): Erdészeti utak terve-
zése az ERDÚTTERV nevû számítógé-
pes programmal

Gribovszki Zoltán (NYME, Sopron):
Erdei kisvízfolyások hordalékjellem-
zôinek vizsgálata fôkomponens analízissel

Dr. Marosvölgyi Béla (NYME, Sopron):
Az erdôgazdálkodás lehetséges szerepe
az ökoenergetikai fejlesztésekben

Dr. Marosvölgyi Béla–dr. Kotsis Le-
vente (NYME, Sopron): A fa energetikai
hasznosítása gázosítással

Gólya János (NYME, Sopron): A faki-
termelési munkarendszerek vizsgálata
kíméletesség szempontjából

Wágner Tibor (EGERERDÔ Rt.,
Eger): A kötélpályás közelítés helye az
erdôgazdálkodásban

Dr. Fekete Gyula (MEFI–2000 Bt.,
Budapest)–dr. Horváth Béla (NYME,
Sopron)–Sásdy Ottó (ERDÔGÉP Kft.,
Kaposvár): Az SR típusú erdészeti ki-
hordó gépcsalád értékelése

Dr. Horváth Béla (NYME, Sopron):
Az erdôgazdaság gépesítés-fejlesztése

A szekcióhoz kapcsolódott még az
alábbi hat posztertéma is:

Dr. Kucsara Mihály–Kalicz Péter
(NYME, Sopron): Csapadéklefolyás
kapcsolat modellezése

Kürtösi András (NYME, Sopron): Az
energetikai faültetvények betakarításá-
nak gépesítési megoldásai Németor-
szágban

Tamás Róbert (NYME, Sopron):
Emissziós mérések fatüzelésû berende-
zéseken

Dr. Fekete Gyula (MEFI–2000 Bt.,
Budapest)–Rákosi József (KEFAG Rt.,
Kecskemét): RA–1000M rakodóállvány

Czupy Imre–dr. Horváth Béla (NYME,
Sopron)–dr. Lukács János (ME, Miskolc):
A tuskókiemelés gépesítés-fejlesztése
váltóáramú hidraulika alkalmazásával

Major Tamás–dr. Horváth Béla
(NYME, Sopron): A gyökérzet hatása a
talajellenállásra

Az elôadások, illetve a posztertémák
gyakorlatilag az erdôgazdálkodás mûsza-
ki területének egészét átfogták, foglalkoz-
tak gép-, technológia- és gépüzemeltetés
fejlesztésekkel, energetikával, erdôfeltá-
rási és vízgazdálkodási kérdésekkel.

Az elôadások, illetve a posztertémák
szerzôi között megtalálhatók voltak a
hazai kutatás és a gyakorlat szakembe-
rei is. A szekcióülésen színvonalas, az
idôkeretet betartó elôadások hangzot-
tak el. Az elôadás után általában vita is
volt, amelyen részben kérdések fogal-
mazódtak meg az elôadó(k) felé, rész-
ben a témát kiegészítô hozzászólások
hangzottak el.

Valamennyi elôadás szakmailag meg-
alapozott volt, és az elemzett terület mû-
szaki fejlesztésére vonatkozóan egyértel-
mû iránymutatást adott. Megfogalmazó-
dott, hogy az erdôgazdálkodással szem-
beni ökológiai elvárások csak a mûszaki,

a technológiai és az ökonómiai eszköz-
rendszer birtokában teljesíthetôk, azok
harmóniája mellett. Az elôadásokból
egyértelmûen kiderült, hogy az erdôgaz-
dálkodási területnek határozott mûszaki
fejlesztési koncepciója van. A mûszaki
fejlesztésben elért eredmények a gyakor-
lati hasznosíthatóságon túl az oktatást is
jelentôsen segítik, tekintettel arra, hogy
azokban komoly részt vállalt a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdômérnöki
Karának két mûszaki intézete, nevezete-
sen az Erdészeti-Mûszaki és Környezet-
technikai Intézet, valamint a Geomatika
és Mérnöki Létesítmények Intézet.

A konferencián képviseltette magát
szinte valamennyi erdôgazdaság, vala-
mint néhány gépkereskedô és gépgyártó
is. Az ülésnek végig kb. 60 hallgatója volt.

Összességében megállapítható,
hogy a szekcióülés az erdôgazdálkodás
mûszaki fejlesztésének aktuális problé-
máival foglalkozott, és várhatóan hoz-
zájárul a szakterület fejlôdéséhez.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Kádár Katalin
grafikusmûvész
kiállítása

május 2-ig megtekinthetô Telki:
Kórház fasor 1.

Tudományos ülés az erdôgazdálkodás
mûszaki fejlesztésérôl
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Téglási Ertsei Józsefnek, a XIX. század
nagy polihisztor tudású erdészének ne-
ve az idôk folyamán sajnos feledésbe
ment. Ezen állítás alól kivételt az utóbbi
idôkben Kádár Zsombor2 erdélyi erdé-
szeti szakíró képez, aki egyes erdészet-
történeti munkáiban róla – fôleg botani-
kai tárgyú írásai miatt – megemlékezett.
Ki volt azonban téglási Ertsei József?
Személyérôl a legtöbbet Szinneyi Jó-
zsef3 közismert mûvébôl lehet megtud-
ni. Téglási Ertsei József 1792-ben szüle-
tett, szülei Ertsei Elek falusi tanító és
Tôkés Júlia voltak. Családjának eredeti
neve Szôke volt, és az egyik ôs (Szôke
János) a XVII. század elején a Hajdú
megyei Téglásról jött át Erdélybe, ahol
Ertsén (ma Nagyercse, Ercea Románia)
telepedett le. Itt vette fel aztán a Téglá-
si Ertsei nevet. Ebbôl a családból szár-
mazik Ertsei Júlia, Arany János nagy
költônk neje is.

Téglási Ertsei József elôször a papi
hivatást választotta (az Ertsei család 14
papot, két tanárt és két tanítót adott a
ref. egyháznak), majd mérnöknek, vé-
gül erdésznek képezte magát át. Torda
vármegyében lett belôle erdôfelügyelô.
Egyik könyvének fedôlapján így nevezi
meg szerzôi mivoltát: írt T. E. J. Mérnök,
– A Tizstelt Nemes Megye Erdôfelvigyá-
zója és Hites Táblabírája.

Erdôfelügyelôi tisztsége mellett nagy
irodalmi tevékenységet fejt ki. Bölcsel-
kedô, fôleg a teremtôt és a természetet
dicsérô költeményei korának különbözô
szépirodalmi és más újságjaiban jelen-
nek meg. Egyik szép versét, amelyben
elsôként említi meg az erdô “üdülési
funkcióját”, meg “erdészkötelességrôl”
ír, már csak “erdészettörténeti különle-
gessége” miatt is érdemes elolvasni.

Andalgás egy kútfônél4

(:Déésaknán és Szakadás nevû
Fiscalin erdôben 1819:)

Midôn a levegôég fô
És benne én is fôvök
Te hozzád óh híres kútfô
Tellyes örömmel jövök
És kebeledbôl édesen
(:Mint Diogenes hajdan:)
Iszom én természetesen
Egéssz mezei modon
A’ szép Kikelet szépeit
Szemlélem környülletted
Mellyeknek kedves képeit

Vízedre lefestetetted
E’ feléd hajló fa alatt
Míg tagjaim nyúgtatom,
Az ágain hangzó dallat
Gyönyörködve halgatom
Csúdálva nézem az egen
Szaladó nagy felhôket
‘S bámulom hogy tartja ótt fen
Egy hatalmas kéz ôket!
Vagy a’ madarak Királlyát
Szemlélem a’ Nap körül
Elhagyván a fák homállyát
Kevély tollal hogy kerül
Vajha a’ tökéletesség
Napja felé így mennénk
A szép Paradicsomnak még
Egyszer lakoi lennénk!
Míg így andalgok: hévségem
Hül ‘s erôm megújítom
‘S Erdôszi* kötelességem
Ismét híven folytatom.

* Erdôszi, ettôl a szótól Erdô, mint
ügy, ügyész, ügyészi (mint látható
nyelvújítási hajlama még versírás köz-
ben sem hagyta nyugton)

Szépirodalmi munkássága mellett
több természettudományi cikke is meg-
jelent. Ezenkívül számos írása foglalko-
zott a botanika, földrajz és a régézset te-
rületével is. Szeretett utazni. Erdély
több megyéjét bejárta: gyalog, lóháton,
kocsin és tutajon. Ezekrôl az utazások-
ról is számos útirajza jelent meg. Egy
1941-ben a Turisták Lapjában5 megje-
lent cikkben “Torda-Aranyos megye
legkiválóbb és talán elsô nagy termé-
szetjárójaként” tartják számon. Barlang-
kutatás és -feltárás terén is az elsôk kö-
zé sorolják.

Természetszeretetét ebben a cikk-
ben a saját szavaival jellemzik: “a he-
gyen istenibb az ember, szabadabb a
lélek, fennlengôbb az ég, lágyabb a
szív, szelídebbek az indulatok sárká-
nyai és így munkásabb az ember az
elôtte nyitva álló természet könyvének
nagy betûibôl olvasni erkölcsi törvé-
nyeit és imádni – rá visszahatólag
imádni – az örök fényt, ki ôt a föld ki-
rályává teremtette és a szép és gazdag
földet honává rendelte!” – madj tovább
így ír: “mint testben egészségtelenek a
gyógyforrásoknál, úgy lélekben egész-
ségtelenek is, magas és vékony gôzkö-
rû hegyeken mulatva (tartózkodva,
idôzve) gyógyszereket találnak, ame-

lyek a test érzékein keresztül a termé-
szetbôl szûrôdnek át a lélekbe”.

Az elôbb említett területeken való el-
sôbbségét – kellô tájékozottság hiányá-
ban – nem tudom megítélni. Erdészet-
történeti szempontból azonban tudtom-
mal Téglási Ertsei József volt az elsô, aki
egy magyar–német erdészeti mûszótár
szerkesztésével foglalkozott. Ezt bizo-
nyítja az Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattárában ôrzôtt “Erdôsz Tudomá-
nyi Mester-szók”6 címû kéziratos mun-
kája. (“Mester-szó” = mûszó)

A kézirat Horvát István (1784–1846)
könyvtárôr, nyelvész, egyetemi tanár
hagyatékából került a Széchényi
Könyvtár tulajdonába. Ezt a munkáját
Téglási Ertsei József a Pesti Tudomá-
nyos Gyûjtemény 1827-iki évfolyamába
akarta megjelentetni. A kézirat azonban
annak ellenére, hogy az illetékes cen-
zor kinyomtatásra engedélyezte, nem
jelent meg. Miért nem? Ma már nem le-
het az okát megtudni.

Téglási Ertsei Józsefnek ez a munkája
megcáfolja azt az állítást, hogy sem a
nyelvújítás korszaka, sem a reformkor
nem hatott a magyar erdészeti szakiro-
dalom megteremtésére, illetve ezek ha-
tása csak évtizedes késéssel, a kiegyezés
után jelentkezett. Megdönti azt a tételt is,
hogy Divald Adolf és Wagner Károly
voltak az elsôk, akik egy erdészeti mû-
szótár szerkesztésével foglalkoztak. (Ez
a tény azonban semmivel sem kisebbíti
Divald és Wagner azon érdemeit, amit
ôk és társaik a magyar erdészeti szak-
nyelv és szakirodalom továbbfejlesztése
és a kiegyezés után bekövetkezett gyors
felvirágoztatása érdekében tettek.)

A kézirat két részbôl áll. Elsô része a
szótár (10 oldal), második része pedig
versek (9 oldal).

A kézirat bevezetô részébôl megtud-
ható az is, hogy Téglási Ertsei József a
szótár szerkesztését nem egyéni kezde-
ményezésbôl, hanem felsôbb utasításra
tette: “Az Erdôsz Tudományi Mester-
szóknak következendô sorát az Erdélyi
Cs. és K. Fô Erdôsz Hivatal rendelésé-
bôl készítettem egy közhasznú czélnak
elérhetésére.”

A szótár felépítése az ábécérend szerint
történt. A magyar szavak jelentését a né-
meten kívül néha románul is közli. A leg-
több szóhoz magyarázó szöveget is csatol,
amelybôl kitûnik, hogy a német erdészeti

LEIPOLD ÁRPÁD

Emlékezés Téglási Ertsei Józsefre
(1792–1868)1
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szakirodalmat is jól ismeri. Az erdômûve-
lés szó fogalmát pl. így határozta meg:
“Erdômívelés. Holzzucht–Walderziehung
– Waldbehandlung. Hartig, Schmitt, Pfeil
Erdôsz Írok szerént, Az Erdôknek sza-
porosításáról és nevelésérôl tanító része
az Erdôsz Tudománynak.”

Sok szakszót ma – több, mint 170 év
távlatából – a magyarázó szöveg vagy a
német jelentés nélkül már nem érte-
nénk meg. Ilyenek pl.: szénzô = boksa,
belkör = évgyûrû, külkör = ágörv.
Egyes szavak jelentésére csak szemléle-
tes kifejezésük alapján lehet következ-
tetni. Pl.: széleslevelûfa = lombfa, szál-
kalevelófa = tûlevelû fa.

Téglási Ertsei Józsefnek más, kizáró-
lag erdészeti témájú munkájáról nincs
híradás. Pedig nehéz elképzelni, hogy ez
a majdnem haláláig írogató, élénk szelle-
mû ember más erdészeti mûvet nem ha-
gyott volna hátra. Valószínû, ha az idôk
viszontagsága nem pusztította el ôket,
akkor mint az “Erdôsz Tudományi Mes-
ter-szók”, valahol levéltárak poros polca-
in várják azt, hogy valaki felfedezze ôket.
Szerzôjükrôl még csak annyit, hogy egy
munkás, tevékeny élet után meghalt
Tordán 75 éves korában, 1868. március
8-án. Tehát abban az évben, amelynek
végén a Divald–Wagner-féle erdészeti
mûszótár megjelent. Ezt már sajnos nem
érhette meg. Azonban a magyar erdésze-
ti szaknyelv és szakirodalom továbbfej-
lesztésében – valamint más tudomány-
ágakban is – végzett munkásságával
örökre felírta nevét a magyar erdészettör-
ténet lapjaira. Ezért ôrizzük meg emlékét
tisztelettel, kegyelettel.

Wolfenbüttel, 2000. november 18.

Irodalom
1 Nevét több változatban lehet olvas-

ni: Ercsei, Ercsey, Ertsei. Én az Ertsei
írásmódot választottam, mert kéziratos
munkáit így írta alá.

2 Kádár Zsombor (1999)
a) Székelyföldi erdészeti arcképcsar-

nok. Erdészeti Közlemények, XXXIX.
Bp.

b) Erdô és nyelv. Erdészeti Közlemé-
nyek, XLIII. Bp.

3 Szinnyei József (1893): Magyar Írók
élete és munkái. Bp.

4 Téglási Ertsei József (1844): Nemes
Tordamegye Flórája. Kolozsvár

5 Tulogdy János (1941): Egy régi er-
délyi természetjáró (Téglási Ercsei
Jószef, 1792–1868). Turisták Lapja, Bp.

6 Téglási Ertsei József (1827): Erdôsz
Tudományi Mester-szók. Országos
Széchényi Könyvtár Kézirattár, Quart.
Hung. 870

A millennium évében szakosztályunk
legfôbb törekvése volt, hogy a szokásos
erdészettörténeti mûhelymunka mellett
méltóképpen emlékezzünk meg ennek
az egyedülállóan ritka és kerek évfor-
dulónak a jelentôségérôl.

A magyar államiság fennállásának
1000 éves ünnepe arra ösztönzött, hogy
megpróbáljuk áttekinteni azt az utat,
melyet a magyar erdészet a legkorábbi
idôktôl napjainkig megtett.

Európában kevés nemzet dicseked-
het ilyen ôsi múlttal, mint a mi nemze-
tünk, de ez a múlt csak akkor a miénk,
ha ismerjük és múltunkat  csak úgy tud-
juk hasznunkra fordítani, ha belôle a je-
lenre és a jövôre vonatkoztatható tanul-
ságokat le tudjuk vonni.

A milleneum tiszteletére erdészettör-
téneti pályázatot hirdettünk meg szak-
mánk történelmi múltjára vonatkozó
emlékek összegyûjtése céljából. A pá-
lyázat eredményeinek kiértékelését az
Erdészeti Lapok 2001. januári szám 27.
oldalán adtuk közre.

Szakosztályunk kibôvített milleneu-
mi megemlékezését 2000. március 1-én
Veszprémben a helyi HM csoporttal kö-
zös szervezésben tartotta meg.

A népes ünnepi hallgatóság elôtt elô-
ször Ormos Balázs az Egyesület fôtitká-
ra tartott rövid tájékoztatót az OEE hely-
zetérôl, tevékenységérôl, célkitûzései-
rôl.

Ezután dr. Mészáros Gyula az elmúlt
1000 év bakonyi erdôgazdálkodását is-
mertette, majd dr. Csôre Pál az erdô- és
vadgazdálkodás Árpád-házi királyok
korában kialakult intézményrendszeré-
rôl tartott elôadást.

A közelmúlt történéseihez visszatér-
ve Rakonczay Zoltán a honvédségi er-
dôgazdaságok kialakításának történetét
ismertette.

Végül Szekeres György, mint a helyi
Erdôgazdaság egyik legrégebbi dolgo-
zója, a HM Veszprémi Erdôgazdaság te-
vékenységének kezdeteire tekintett visz-
sza.

2000. július 14-i szakosztályülésün-
ket a Magyar Tudományos Akadémi-
án tartottuk, ahol szakosztályunk el-
nöke, dr. Oroszi Sándor Kincstári er-
dôgazdálkodás és állami erdôkezelés

a XIX.-XX. század fordulóján, erdélyi
példák alapján címû akadémiai dok-
tori értekezését adta elô. Szakosztály-
elnökünknek ezúton is gratulálunk
magas tudományos fokozatának el-
nyeréséhez.

A 2000. ünnepi évben egy tragikus
évfordulóról is meg kellett emlékez-
nünk, mivel ekkor volt a trianoni béke-
szerzôdés aláírásának 80. Évfordulója.

2000. december 21-i, a Szeniorok
Tanácsával közös szervezésben ren-
dezett szakosztályülésünkön dr. Ki-
rály Pál a Magyar erdészet és Trianon
címmel tartott emlékezetes elôadást.
A történelemben példátlan ország-
csonkítás következtében elveszett
Magyarország területének 72, lakossá-
gának 64%-a. A magyar erdészetet vi-
szont még ennél is nagyobb veszteség
érte, mert az erdôterületek 84%-a ke-
rült az utódállamok területére! A bé-
kediktátummal okozott szellemi, öko-
lógiai és egyéb veszteségek hatása
szinte felmérhetetlen. Trianon törté-
netének és hatásainak tárgyilagos
megírásával mai napig adós a törté-
nettudomány. A trianoni trauma a ma-
gyar erdészetet is nehéz feladatok elé
állította, de ez az esemény indította el
a csonka ország erdôsültségének má-
ig tartó növekedését.

Dr. Tóth Sándor Lászlónak a Tria-
non hatása a magyar faiparra címû elô-
adása felhívta a figyelmet a rokon szak-
mai egyesületekkel való kapcsolattartás
fontosságára is.

2000-ben szakosztályunk kiadványá-
nak, az Erdészettörténeti Közlemények-
nek két új kötete jelent meg.

46. kötet: Nadler Herbert: Vadász-
napló, 1937.

47. kötet: Bartos Gyula: Elhagyott
Ádámok – kívül a paradicsomon. (Ko-
rabeli vázlatok a Kárpáti erdôkben dol-
gozók küzdelmes életérôl, 1907-1919-
ig).

Az Erdészettörténeti Közlemények
megrendelhetôk a sorozat szerkesztôjé-
nél: dr. Oroszi Sándor, 1367 Budapest,
Pf.129. Az ár kötetenként 550,- Ft.

Béni Kornél
Az Erdészettörténeti Szakosztály

titkára

Az Erdészettörténeti
Szakosztály 2000. évi 
tevékenységérôl
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2000-ben, a Millennium évében sokat
hallhattunk a rádióban, láthattunk a te-
levízióban és olvashattunk az újságok-
ban az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharcról, a megemlékezések-
rôl. Távol áll tôlem, hogy az országos
nagy eseményekhez hasonlítsam az er-
dészek, erdészeti dolgozók részvételét
az ‘56-os magyar forradalom és szabad-
ságharcban. Mégis felvetôdik bennem a
kérdés: mi erdészek, erdészeti dolgo-
zók megteszünk-e mindent forradalmi
tetteink feltárására, ismertetésére? Sze-
mélyes tapasztalatom, hogy nem, leg-
alábbis, ami az utóbbit illeti. A forrada-
lom és szabadságharc után 45, a rend-
szerváltás után 11 évvel nem kell tarta-
nunk attól, hogy nyilvánosságra hozzuk
erdészeknek, erdészeti dolgozóknak a
forradalom és szabadságharcban való
részvételét.

Az idô múlik, s egyre kevesebben
vannak, vagyunk, akik életüket, jövôjü-
ket kockáztatva valamilyen formában
részt vettek az erôszak, a szovjethata-
lom elleni tiltakozásban. A megemléke-
zések azt a célt szolgálják, hogy fele-
désbe ne vesszenek tetteink, a fiatalab-
bak szemszögébôl nézve, elôdeik tettei.

Igaz ugyan, hogy a rendszerváltás
után az Erdészeti Lapok fôszerkesztôje
videóra felvette egyes személyek be-
számolóját – köztük az én elmondáso-
mat is – a forradalomban való részvétel-
rôl. A felvételekhez csak másolással le-
het hozzájutni. Tizenegy évvel a rend-
szerváltás után nekünk, erdészeti dol-
gozóknak sem kellene titokban tarta-
nunk tetteinket. Az érintettek, a helyszí-
nek azonban megérdemelnék, hogy
emlékezzünk, hiszen egyesek nagyon
sokat kockáztattak a szabadabb, jobb
jövô, a ma társadalma (köztük az erdô-
gazdálkodásból élôk) érdekében. Úgy
vélem, nekünk, idôsebbeknek köteles-
ségünk felhívni a fiatalabbak figyelmét
arra, hogy Selmec szellemében (a haza-
szeretet, a becsületesség, a segíteni-
akarás, a tiszteletadás szellemében) em-
lékezzünk ‘56-ra.

Igaz, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület Alapszabálya (1999. május
29. Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 3. szá-
mának melléklete 1. paragrafus 4. pont-
ja) kimondja: „Az Egyesület közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat...”
Föl kell vetni a kérdést, hogy politikai
tevékenységet jelent-e emlékezni azok-
ra, akik valamilyen formában részt vet-
tek a forradalom és szabadságharcban.

Pl.: leverték a vörös csillagokat, segítet-
ték a forradalmárokat, a szovjet harcko-
csik ellen akadályt építettek, az utcára,
a térre kivonulva tiltakoztak a szovjet
erôszakhatalom ellen és tapsoltak a sza-
badabb, jobb életért, jövôért.

Ha elismerjük és kimondjuk, hogy
ez nem politikai tevékenység, akkor
az Egyesület és tajgai sem vétenek az
Alapszabály ellen és büszkén kiállha-
tunk az erdésztársadalom, de az or-
szág közvéleménye elé is. Emiatt ne
szégyenkezzünk. Szégyen inkább, ha
hallgatunk. Lehet, hogy tájékozatlan-
ságomat árulom el, de nem tudok ar-
ról, hogy hol, hányan és milyen mér-
tékben vettek részt erdészek, erdésze-
ti dolgozók a forradalom és szabad-
ságharcban.

Javasolom, kérem, hogy az Egyesü-
let vezetôi, fórumai: elnökünk, fôtitká-
runk, lapunk fôszerkesztôje, az elnök-
ség és választmány – ha szükséges, a
közgyûlés – tegyék lehetôvé, hogy az
elkövetkezendô 2001. évben – a 45. év-
forduló alakalmával – az Erdészeti La-
pok minden számában jelenhessen
meg egy rövid ismertetés – a volt pártál-
lam megfogalmazása szerint az ellen-
forradalmárok tetteirôl. De nemcsak az
Erdészeti Lapokban való megjelenés le-
hetôségét kell biztosítani, hanem a he-
lyi csoportok titkárainak – tagjainak –
segítségével önkéntes alapon feltárni és
leírni, hogy nyilvánosságra kerüljenek.
Hasonlóan ahhoz, mint ahogy az Erdé-
szeti Lapok ismerteti a rendezvényeket.
A helyi eseményt és következményeit
kellene felkutatni és ismertetni, meg-
örökíteni. Neveket felsorolni nem volna
etikus, kivéve a nagyobb jelentôségû
eseményeket, amelyeket haláleset, bí-
rósági vagy más módon dokumentálni
lehet. Egyéb meghurcoltatás (elbocsá-
tás, alacsonyabb munkakörbe helyezés,
mely rendszerint áthelyezéssel és fize-
téscsökkentéssel járt) esetében a beosz-
tást kellene megnevezni. Ebbôl az
összetételre (fizikai, mûszaki, mérnök,
adminisztratív) lehetne következtetni. A
fiatalabbak a jövôben ennek alapján
folytathatnák a megemlékezéseket
szerte e hazában. Ne engedjük feledni a
forradalom és szabadságharcban részt-
vevô bátor erdészek, erdészeti dolgo-
zók tetteit.

Úgy vélem, hogy a nagy múltú Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek csak elô-
nyére válna ennek megvalósítása.

Pechtol István

Emlékez(z)ünk ’56-ra! Életünk nyelve
Legszebb népmeséink gyönyörûségesen
abszurd fordulatait idézi emlékezetembe
az a tény, hogy ezeréves államiságunk
ünnepe alkalmából az Országos Erdé-
szeti Egyesület Elnöksége támogatásával
jelent meg A mi nyelvünk címû, igényes
kiállítású kötet, mely íróink és költôink
vallomásait gyûjti egybe anyanyelvünk-
rôl, a magyar beszédrôl. Óhatatlanul a
„nyelv erdeje” (mint allegorikus képzet,
kifejezés) jut az eszembe, habár, gondol-
hatjuk, erdészeink foglalatossága-mes-
tersége és az anyanyelvi hagyomány
ápolása igencsak különbözô szakmákat
érint. Erdészet és nyelvészet népmese-
fordulatos találkozása számomra gyö-
nyörködtetôen szuggesztív: konkrét ér-
telemben nagyszerû megnyilvánulása a
felelôsségérzetnek, társadalmi, nemzeti
és emberi összetartozásunk tudatának.
Kicsit elvontabban pedig: valahogyan a
nyelv varázslatos erejére emlékeztet:
olyan ez, mármint az anyanyelvápoló er-
dész képe, akár egy meglepô, új szókap-
csolat, mely „a nyelv erdeje” jelsoránál is
frissebb és váratlanabb. Mintha maga a
nyelv, anyanyelvünk lelke, teremtô és
teremthetô változékonysága ihlette vol-
na a magyar erdészeket...

(Új Könyv Piac)

Közbirtokossági
Hírvivô
Fenti címen megjelent a „Minden széke-
ly-földi erdôtulajdonos lapja”. A havon-
ta megjelenô újság felvezetôjében olvas-
suk: A Közbirtokossági Hírvivô minded-
dig páratlan kezdeményezés a magyar
sajtó palettáján, hiszen ilyen nevû és
ilyen jellegû kiadvány még nem látott
napvilágot. Közbirtokossági tagoknak
még soha nem volt saját lapjuk, annak
ellenére, hogy meglehetôsen régi és
számottevô társadalmi rétegrôl van szó.
Számottevô nemcsak létszámában,
hanem közösségformáló, megtartó és
összetartó erejében is.

Mindenekelôtt a közbirtokossági ta-
gokért született ez a lap – róluk, hozzá-
juk szól és mindazokhoz, akiket érdekel
a közbirtokosságok sorsa, foglalkoznak
a múltjával, jelenével, s akik bíznak a jö-
vôjében. Egyszerre kíván segíteni, tájé-
koztatni és hasznos olvasmányt nyújtani.

Úttörô voltára utal a lap nevének má-
sik összetevôje is, ugyanis Erdély legel-
sô magyar újságja az Erdélyi Magyar
Hírvivô volt. 1790. április 3-án, Nagysze-
benben jelent meg az elsô száma.
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Tél volt. Hótakaró fedte a kicsi hegyi
falvakat. Ilyenkor hát javában járta a fa-
kitermelés az erdôkincstárakban. Su-
hogtak a nagy keresztvágó fûrészek a
vágásokban. A falvakban pedig a jószág
szénázott a jászlak mellett. Estefelé a
petróleumlámpák pilácsolásánál össze-
jöttek a rokonok – barátok, hogy kitár-
gyalják a napi-heti eseményeket. Az
egyik téli alkonyatkor hírül ment a kicsi
faluban, hogy két fiúgyermek eltûnt, és
a szülôk ijedtségükben keresésükre in-
dultak, amelyben a friss hó nyújtott se-
gítséget. A közeli erdôszélben megtalál-
ták a gyermekeket fejszével a kezükben
egy nagy fa tövénél, és a szülôk kérdé-
sére az volt a válasz, hogy mi is jöttünk
a fakitermelés végzésére.

Hát e két gyermek egyike én voltam,
a másik pedig a már elhunyt barátom,
aki munkásságát ugyancsak az erdôben
töltötte el, amíg a sors keze el nem szó-
lította az erdôt járó emberek sorából.

Nekem megengedte a Mindenható,
hogy egy munkahelyen letölthettem a
több, mint negyven év munkaidôt, és a
hatvan év elôtt egy kevéssel a postás a
lakásomra hozza a rokkantsági nyugdí-
jamat.

A négy évtized megírásához sok pa-
piros kellene, és a tartalma egy nagy
könyvet is megtöltene, amelyre talán
nem sokan vállalkoznak az aktív mun-
kájuk befejeztével. De én úgy gondo-
lom, hogy egy pár sorral fel lehet idéz-
ni a munkánkat a fiatalabb nemzedé-
kek számára egy kis tanulságképpen.

Tizennégy évesen került a hátamra a
nagy kézifûrész, a fejsze és a hátizsák
az egy heti élelemmel. A szálláshely az
erdei barakkok, munkásszállások vol-
tak. Egy helyiségben akár húszan is el-
fértünk. A felszerelés fapriccs, dobkály-
ha és egy kecskeláb asztal volt. Szom-
baton este fáradtan gyalogoltunk hazá-
ig, ahol a poggyász újra töltve, vasárnap
délután már ismét indultunk erdei szál-
lásunkra, a jövô heti munka helyszíné-
re. Ebbôl az életformából a katonai be-
hívó mentett fel két évre, amit sajnáltam
abbahagyni, mert szerettem csinálni a
napi negyven forintos keresetért. A ka-
tonaság után folytattam a munkámat,
ahol elôtte abbahagytam. Majd pár év
elteltével a svájci sapkát a zöld kalap
váltotta fel, a vállamra pedig a fent em-
lített poggyász helyett a szolgálati pus-

kát kanyaríthattam. Ez a harminc egy-
néhány év is eltelt sok-sok sikerél-
ménnyel és kudarcokkal is, mint ahogy
az általában történni szokott. De azért
egy-két eseményt szívesen papírra ve-
tek belôle, talán a kedves olvasó kollé-
gáknak éppen ez fog tetszeni rövidre
fogott históriámból.

Aztán jött a nôsülés, a három gyer-
mek, és megkaptam a szolgálati lakáso-
mat is, amelyben boldog tizenhat évet
töltöttünk a családdal. Sorba állva a
nagy lavór mellett. Télen pedig a kidôlt
ablaktokokat ronggyal kibélelve védtük
magunkat és gyermekeinket a –20 °C-
tól. A többszöri kérelemre sem kaptunk
az akkor ismert alumínium 10 filléres-
bôl még csak egyet sem, hogy lakásun-
kat egy kissé helyrehozhattuk volna.
Közben jöttek a nagy sikerélmények.
Például 1968 tavasza, 1 100 000 db cse-
mete elerdôsítése, amelyek pár évig kö-
zeli adatokkal megismétlôdtek. Vagy az
1970-es évek elején, amikor a cég 500
000 m³ faanyagot termelhetett. Ekkor a
sors keze úgy rendelkezett, hogy 10 ke-
rek évig a faanyag szállítása, értékesíté-
se lett a feladatom. Szinte éjjel-nappal
folyt a szállítás, vagonírozás. Az elején
természetesen kézi erôvel és cigánybri-
gáddal. A fizetés utáni napokban a te-
herkocsik terhelése, a vagonok beraká-
sa természetesen az én és a már elhunyt
erdész kollégám feladata volt. Mindezt
büszkeséggel merem leírni, hisz szíve-
sen csináltam a haza és a szûkebb érte-
lemben vett munkahelyem érdekében.

A május elsejei seregszemléken a bo-
rítékok és a nagy piros csillagok messze
nagyívben kerülték el személyemet. De
volt olyan kollégánk, akinek már a zöld
hajtókáján eggyel több érem fityegett,
mint Brezsnyev elvtársnak. Noha az ô
rönkjét is én gurítottam a 6 méteres lond-
inán a ZIL-ek tetejére és a vagonba is.

Viszont az akkori vezetôm két alka-
lommal is szívesen a nyakamba akasz-
tott volna egy-egy igazi fegyelmit,
amely nem jött neki össze, mivel a fel-
hozott indokok alaptalannak bizonyul-
tak. Így hát a munkahelyi idôm úgy,
mint a katonai idô, fenyítés nélkül értek
a végezetükhöz.

Szolgálati idôm alatt a kullancsok is
támadásba voltak ellenem, de hála, a
gennyes agyhártyagyulladásból orvosa-
im az utolsó pillanatban visszahoztak

az evilágra, és még 18 évet dolgozhat-
tam a helyemen. A rosszabbik élmé-
nyek közé tartozott az is, amikor az
egyik fuvaros kerékkötô lánca a nagy
terhelés alól felszabadulva úgy talált fe-
jen, hogy eszméletem veszítve, elájulva
a földön folyt a vérem a kocsiútra.

Az egyik év elején gyönyörû bük-
kösben kezdtük a fakitermelést, a bri-
gádom már 200 méterre kihaladt a vá-
gáspásztával a kocsiúttól. A feladatot a
pászta folytatásával határoztam meg
számukra. Miközben az úton motorral
közelítettem meg a brigádot, ôk egy je-
löletlen 28 méteres, kissé megsérült
bükköt döntöttek az úton keresztül, út-
lezárás és figyelmeztetô kiáltás nélkül.
Ennek a fának a koronája motorommal
együtt lenyomott a kocsiútra. A motor
az ócskavasba került, én meg a baleseti
ambulanciára, ahol rendbeszedtek,
hogy feladataimat továbbra is végez-
hessem.

Végül is egy sebészeti mûtét és lá-
bam nagymérvû elhasználódása kény-
szerítettek  nyugdíjas állapotomba. Mi-
vel mindennek láttam a bekövetkezé-
sét, így beadtam kérelmemet egy kos
kilövésére. Hisz olvasva a vadászlapo-
kat, vannak erre jó példák a somogyi-
zalai berkekben, ahol a kiszolgált kollé-
gák meglôhetik utolsó kenetként életük
járandóságát. Aztán megint ôsz lett, és
nemsokára megint hullottak az arany-
sárga levelek.
„Hej, sárga levél, elkap a szél, talán

sosem látlak!” Az én kosom csigája az-
óta már 100 cm is lehet.

No, de elég ebbôl ennyi, mert készí-
teni kell a 120 h-os önkormányzati erdô
jövô évi terveit. Termelés, erdôtisztítás,
pótlás, mûszaki átvételek. Folytatjuk
ott, ahol abbahagytuk, de ez már csak
társadalmi tisztség.

Csizmadia Sándor
nyugdíjas erdész

Sárga levél elvisz a szél!
Avagy száz centis kos a középhegységben!

Hirdessen az 
Erdészeti

Lapokban!
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Idestova egy éve böngészgetem ezt a
roppant érdekes könyvet, amely való-
ban erre való: böngészésre, bogarászás-
ra, nem pedig egyszeri végigolvasásra.
Szótárnak is mondhatnám, hiszem két-
ségtelenül szótárféle, de témakörök
szerint tagolva, s ezeken belül tartva be-
tûrendet.

A kötet alcíme: Válogatás a Keleti-
Kárpátok belsô hajlata erdôgazdálko-
dásának magyar szókincsébôl. Ebben
a belsô hajlatban húzódik meg – tud-
juk – a Székelyföld. Az összegyûjtött
nyelvi, szakmai és néprajzi anyag tehát
elsôsorban onnan való, különös tekin-
tettel a helyi hagyományokra, sajátsá-
gokra, a múlt idôk még föllelhetô, ki-
kutatható emlékeire. A gyûjtés idôbeli
mélysége és gazdagsága indokolta,
hogy a könyv az Erdészettörténeti Köz-
lemények önálló köteteként jelenjék
meg, annál is inkább, mert nemcsak
szavakat értelmez, magyaráz, nemcsak
példamondatokat idéz, hanem eköz-
ben bôséges tájékoztatást ad a székely-
földi erdôtájak helyneveirôl, térszíni
formáiról, fás növényeirôl, erdôpusztí-
tásról és felújításról, erdôbirtoklásról
és rendtartásról, az erdôhasználat kü-
lönféle eszközeirôl, módjairól, termé-
keirôl, s nem utolsósorban az erdôk
munkásairól, szüntelen figyelemmel a
történetiségre.

Sajátos mûfajú enciklopédikus gyûj-
temény van tehát a kezünkben, amely
valójában sokkal több, mint szótár.
Nyelvészek is haszonnal forgathatják
persze, hiszen mintegy 5000 helyi
használatú népnyelvi szót tartalmaz és
további 1500 alakváltozatot, köztük
sok olyat is, amely nyomtatásban még
soha sehol nem jelent meg. Más olva-
sókat is érdekelhet a könyv – foglalko-
zásuktól függetlenül –, bárhol a magyar
nyelvterületen, de különösképpen a
Székelyföldön, amelynek lakóit a kötet
Ajánlása – Oroszi Sándor írása – sze-
rint „már a múlt századi erdészeti írók
is úgy emlegették, mint a leggazda-
gabb erdészeti múlttal rendelkezô ma-
gyar népcsoportot”. Székely testvére-
inknek tehát sokat segíthet ez a tartal-
mas kötet önmaguk megismerésében
és megôrzésében is. De legalább anny-
it mondhat a más tájakon élô magyar
erdészeknek, hiszen lépten-nyomon
alkalmat ad az összehasonlításra, az

azonosságok és a különbségek egybe-
vetésére s az ebbôl fakadó tanulságok
levonására.

Az utóbbi szempontból különösen
figyelemre méltó a fahasználati fejezet,
a szövegközi rajzoknak köszönhetôen
is, amelyek mindent azonnal világossá
tesznek, akár a szerszámokról van szó,
akár a gallyazásról, választékolásról,
darabolásról, hasításról, kérgezésrôl, fa-
ragásról és így tovább. Igen érdekes a
közelítés és a szállítás, illetve az erdei
fafeldolgozás módjainak, eszközeinek a
számbavétele is, továbbá amit – túl a fa-
használaton – a székelyföldi mellékha-
szonvételekrôl megtudhatunk.

Elsôsorban mégsem erdészeti szak-
könyvrôl van szó. Ezért is mondom:
„ától cettig” végigolvasni nemigen érde-
mes, legfeljebb egy-egy fejezetébe be-
lemerülni. A többit meg kóstolgatni, s
örülni minden váratlan felfedezésnek.

Felfedezni való ugyanis van benne
bôven. Ezt már annak a több száz for-
rásmunkának a jegyzéke is jelzi, ame-
lyekbôl Kádár Zsombor annyi adatot
cédulázott ki, hogy az élôszóban gyûj-
tött anyaggal együtt ezek az 50 000-es
számot is elérik. Mindezt természetesen
még egy ilyen vaskos kötetbe sem lehe-
tett beleszorítani, nemcsak célszerû el-
rendezésre volt tehát szükség, hanem
fájdalmas rostálásra is. De az anyag java
megmaradt – benne 4000 példamondat
–, mindenütt pontos hivatkozással,
hogy melyik adat honnan való.

A példamondatok egy részét szép-
íróktól – prózai mûvekbôl, versekbôl –
szemelgette Kádár Zsombor. Monda-
nám, hogy Áprily Lajostól Tamási Áro-
nig, de Áprilyt betûrendben megelôzi
Apor Péter, Tamásit pedig követi
Újfalvy Sándor, mindkettô a maga ne-
vezetes emlékirataival.

Székelyföldön különös jelentôsége
volt mindig a „közerdôknek”, a közös-
ségi erdôbirtokoknak. Az ezekre vo-
natkozó szócikkek is felettébb tanulsá-
gosak, s manapság nálunk is igen ak-
tuálisak.

Szorít a hely, lassan be kell fejeznem.
De hadd soroljak még fel egy sereg táj-
szót, amelyek különféle fafajú, korú, il-
letve állapotú erdôre vonatkoznak. Ki-
ki próbára teheti magát, hányat ismer
fel közülük: bárdos, bénôtt erdô, boj-
tos, bongor, borítványos, boronaerdô,

borsikás, boszlány, bözsön, buháncs,
ciheres, cirhe, csadaj, csenger, csere,
csereklyés, cserécske, csetenye, cson-
kás, csönkös, csutkós, derék erdô,
eresztvény, élôerdô, gyakor, horvás,
lácerdô, lécerdô, likat, lomos, muzsda-
los, nyesôfás, patrakonya, romlás,
sétinya.

Végezetül Kádár Zsomborról is el
kell mondanom legalább annyit, hogy a
40-es évek elején az akkor Magyaror-
szághoz tartozó Észak-Erdélybôl került
Sopronba, s kezdte meg erdômérnöki
tanulmányait. 1947-ben szerzett diplo-
mát, majd „tudatosan vállalva a kisebb-
ségi sorsot”, visszatért szülôföldjére. Ott
fôleg erdei szállítópályák tervezésével,
kitûzésével, továbbá munkavédelem-
mel és szakoktatással foglalkozott, s
közben jelentôs szakirodalmi tevékeny-
séget is kifejtett. A többi között megírta
a Székelyföld erdészettörténtét is.

Vargha Domokos

Részletek a könyvbôl:
asszú fa (1663): kiszáradt fa. aszúság
(1779).
aszútôke (1781): „száraz (reves) fa-
törzs”.
aszag (1880) „karó, mellyel az égô fát a
kemencében összekavarják”.
bakoc (1903): „sütéshez való fa”.
bitang vég (1884): „az elhulló rönkô-
vagy tönkvég”.
borna (Sz.gy.): „18-30 cm közötti
gömbfa”. → ÉPÜLETFA is.
brák, brákfa (Sz.gy.): „ipari feldolgo-
zásra alkalmatlan fa”.
bütü (1893): „levágott vég”. J. vö.
Mándoky I., 1972. 170.
celoza (1946): cellulózfa.
cire (1845): gömbrúd.
cömpöj (1862): „levágott magas fáknak
szekérre rakható része”.
cövek (1838): faoszlop.
csaptató (1784): „feszítôkaró”.
csereke (1838): „ma teszi azon ágas-
bogas fát, melyen az erdei az erdei sima
fákra mászni szoktak”, cserekje (1873) ua.
csereklye (1888): „a fenyôfának levá-
gott és a fdöldön megszáradt ágai”.
csömpô ? (1791): „kb. ághulléadék”.
csutak (1943): tuskó, → TUSKÓFA is. J.
csutakmagasság; csutakvég: rönkvég
(Sz.gy.).
csûrûk (1943): „rövidre vágott, véko-
nyabb fadarab”.

Erdô és nyelv
Kádár Zsombor könyve
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Megjelent
Somogyi S. (szerk.): 

A XIX. századi folyószabályozások
és ármentesítések földrajzi és ökoló-
giai hatásai. MTA Földrajztudományi

Kutatóintézet. Budapest, 2000.
Tízezrek küzdenek a Felsô-Tiszánál az
elszabadult vizekkel, nagyszabású er-
dôtelepítési szándékokat melenge-
tünk, elsôsorban az alföldön és regio-
nális terveket készítünk itt is, másutt is.
Ezek szükségszerûen terelik a figyel-
met az alföldi folyószabályozások haj-
dani történéseire és jelenkori hatásai-
ra. A témakörrel kapcsolatosan nem
egyszer jelentek meg szélsôséges véle-
mények. Egyesek az alföldi, nagyterü-
letû szikes talajok megjelenését, a föl-
dek kiszáradását hozták vele kapcso-

latba, mások az évrôl évre ismétlôdô
magas árvizek összes gondját-baját vé-
lik felfedezni a folyószabályozások
módjában. A természetvédelem képvi-
selôi a vizek gátak közé szorításának, a
kanyarok levágásának következmé-
nyeként rajzolják meg számos, koráb-
ban itt honos növény- és állatfaj eltû-
nését. A néprajzosok vonzó leírások-
ban sorolják a hajdani vízi világhoz kö-
tôdô és mára kiveszett iparágakat, ôsi
foglalkozásokat.

Ilyen kérdésben nem lehet helye az
egyoldalú érzelmeknek. Tárgyilagos,
vizsgálatokra, adatokra épített következ-
tetésekre van szükség. Korábban szá-
mos szakirodalmi forrást kellett végig-
böngésznünk, ha ilyen ismeretekhez kí-
vántunk jutni. A most megjelent és itt be-
mutatott kiadvánnyal ez a gond egysze-
rûsödött. Több kiváló tudós összefogá-
sának eredményeként most egy helyen

találunk mindent és kaphatunk túlfûtött
érzelmektôl mentes tájékoztatást a folyó-
szabályozások hasznos és káros követ-
kezményeirôl. A nagyterületû vízkiönté-
sek megszûntének, a csatornázásoknak
éghajlati, meteorológiai hatását a kiváló
meteorológus, Antal Emánuel értékeli.
A talajtani következményekrôl a tájspe-
cialista Várallyay György ad összesítést,
a növényzetet szakmánk képviselôje, Já-
ró Zoltán mutatja be, míg a geológiai,
tájföldrajzi összefoglalást a földrajztudós,
Somogyi Sándor készítette.

Azt hiszem, soha nem volt idôsze-
rûbb kiadvány, mint ez. Igényes terve-
ket, a tájpotenciál megfelelô hasznosí-
tását, elôrelátó cselekvéseket aligha ter-
vezhetünk másként, csakis a jelenkori
és az elmúlt két évszázad történéseinek
pontos és hiteles bizonyítékaira támasz-
kodó felméréssel. A kötetnek idôszerû-
ségét ez adja meg.

Ehhez még hozzáteszem a magam
személyes véleményét: régen volt a ke-
zemben ilyen szellemi izgalmat kiváltó
és a szakmai érdeklôdést ilyen mérték-
ben felcsigázó mû, mint ez. Tárgyilagos
és nyugodt hangnemet, félremagyará-
zástól mentes, túlzott egyoldalúságtól
tartózkodó véleményeket találunk
benne. A közöltek alapján az olvasónak
is módja van saját következtetéseit le-
vonni. Ha ezt nem tennôk, segít ne-
künk Somogyi Sándor sokféleséget
egybeötvözô, higgadt megfogalmazású
összegezésével.

Ajánljuk mindazok kezébe, akik
vonzódnak az alföldhöz, akik nem kö-
zömbösek napjaink gondjai iránt és
azoknak is, akik újabb erdôk telepítésé-
vel kívánják a távolba nyúló, sík terüle-
tet szebbé, gazdagabbá tenni.

Dr. Szodfridt István

Megjelent
„Az ember és az erdô” 
videófilm 3. kazettája.

A kétszer félórás anyag az alföldi és a
hegyvidéki erdôgazdálkodást mutatja
be az erdészetet népszerûsítô for-
mában. 

Megrendelhetô:
Pilisi Parkerdôgazdasaág Rt. 
1025 Visegrád, Mátyás kir. u. 4.
Országos Erdészeti Egyesület
1027 Budapest, Fô u. 68.
Az egyórás kazetta ára: 2000 Ft.

Árvízkár a Börzsönyben. Fotó: Karnis Gábor
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Budapesten, a Fôvárosi Állat- és Növény-
kertben került megrendezésre az országos
erdei iskola konferencia, mely egy orszá-
gos sorozat megnyitása volt (II. 16.). A
megnyitót Turi-Kovács Béla KÖM minisz-
ter tartotta. A Környezetvédelmi és az Ok-
tatási Minisztériumok által szervezett ren-
dezvényen zömmel pedagógusok vettek
részt, csupán néhány erdész képviselte a
szakmánkat. Ormos Balázs, az Erdészeti
Erdei Iskola Szakosztály elnöke hozzászó-
lásában hiányolta az erdei iskolai prog-
ramból magát az erdôt és annak ismeretét.
Az elôadók további helyszíneken is megje-
lentek és országos forgószínpadszerû ren-
dezvénysorozatot tartottak. A többi helyen
(Pécs, Gyula) már az erdészet és az erdô is
szóba került, szakosztálytagjaink jóvoltá-
ból. A záró rendezvényen, Gödöllôn, Pus-
kás Lajos elôadást tartott a plenáris ülésen
az erdei iskolák minôsítése tárgyában. Az
Egyesület által szorgalmazott és az erdô-
gazdasági részvénytársaságok által üze-
meltetett erdészeti erdei iskolák szakmai
bázisterületei lehetnek az országos erdei
iskola mozgalomnak. Ormos Balázs hiva-
talában kereste fel Czippán Katalin iroda-
vezetôt, a Környezeti Nevelési és Kommu-
nikációs Programiro-dában, ahol megálla-
podtak a közös munkában és folyamatos
együttmûködésben. Czippán Katalin az
Oktatási Minisztérium kabinetirodáján ke-
resztül egyik irányítója az országos erdei
iskola programnak.

Az Egyesületünk Felügyelô Bizottsá-
ga ülést tartott, ahol a fôtitkár számolt
be az Egyesület elmúlt évi tervének vár-
ható teljesülésérôl, illetve tájékoztatta a
bizottság tagjait a 2001. évi terv írásos
és pénzügyi részeirôl. (II. 19.)

A Budakeszi úti Erdészeti Informáci-
ós Központban tartották régióértekezle-
tüket a Pest, Fejér, Komárom-Eszter-
gom megye és Budapest régiójába tar-
tozó helyi csoport titkárok. A rendezvé-
nyen az elnökséget dr. Viharos Zsolt al-
elnök képviselte. A jelenlévôk beszá-
moltak a helyi csoportokban folyó
munkáról, majd megszavazták a kitün-
tetésre javasolt tagtársakat. Végül Riedl
Gyula könyvtárvezetô mutatta be a
résztvevôknek az új helyre költözött
egyesületi könyvtárat. (II. 21.)

Püspökladányban tartották régióérte-
kezletüket a térséghez tartozó helyi cso-
portok titkárai (II. 21.). A rendezvényen
megjelent az Egyesület elnöke és fôtitká-
ra is. Az ERTI Püspökladányi Kísérleti Ál-
lomásán tartott megbeszélésre Csiha Im-
re igazgató otthonos körülményeket biz-
tosított. Gábor Gusztáv régiófelelôs ve-
zetésével értékelésre került az elmúlt
idôszak egyesületi tevékenysége és a
közeljövô feladatairól is szót váltottak a
jelenlévôk.

Egyesületünk elnöksége kihelyezett
ülést tartott Nyíregyházán (II. 22.). Az
egyetlen téma az idei Vándorgyûlés elô-
készületeirôl való tájékozódás, a felada-
tok meghatározása volt. Az elnökség
megállapította, hogy a rendezvényre va-
ló felkészülés jó ütemben halad. A kultu-
rális programokkal ötvözött szakmai ta-
nulmányutak bizonyára sok érdeklôdôt
vonzanak a rendezvényre. A Küldött-
közgyûlés ünnepi jellege megmarad, a
részvétel minden tagtársunk részére nyi-
tott. A Vándorgyûlés idôpontja: július
5–6–7., helye: Nyíregyháza.

A Parlament Mezôgazdasági Bizottsá-
ga február 21-én tartotta soros ülését, me-
lyen erdészeti téma is napirendre került.
Képviselôi indítvány került beadásra,
melynek lényege, hogy a magánkézbe
került erdôterületekbôl lehessen kialakí-
tani önálló, kisebb, a tulajdonos által is
követhetô határokkal rendelkezô erdôte-
rületeket. A Kormány nevében Barátossy
Gábor, az FVM Erdészeti Hivatalának el-
nöke nem támogatta a kezdeményezést,
mert a felvetett lehetôséget az érvényben
lévô törvények lehetôvé teszik, ezért mó-
dosításra nincs szükség. A Bizottság a
képviselôi indítványt elutasította.

A Parlament Erdészeti Albizottsága
ülésén (II. 27.) Barátossy Gábor, az
FVM EH elnöke tartott tájékoztatót az új
erdôtelepítési kormányprogramról. Kö-
telességünk megfelelni a kihívásnak, fô
tennivalók a beerdôsítendô földterüle-
tek elôkészítésében és a szükséges cse-
metemennyiség megnevelése területén
adódnak. Telegdy Pál MEGOSZ elnök
tartott tájékoztatót az adózási kérdések-
rôl. Az ülésen Egyesületünket Ormos
Balázs fôtitkár és Farkas László, az OEE

Magán Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi
Tanácsának elnöke képviselte.

Az Erdészeti Információs Központ-
ban sajtótájékoztató keretében került
bemutatásra a Pilisi Parkerdô Rt. és az
OEE fô közremûködésével és több tá-
mogató segítségével „Az erdô és az em-
ber” c. videosorozat harmadik része
(III. 6.). Fôszerkesztônk, Pápai Gábor
szerkesztésében forgatott film méltó
folytatása az elôzôeknek. Ajánljuk min-
den tagtársunknak és az erdei iskolák-
kal foglalkozó kollégáknak.

Káldy József elnök és Ormos Balázs
fôtitkár megbeszélést folytatott
Barátossy Gáborral, az FVM Erdészeti
Hivatalának elnökével (III. 6.). A megbe-
szélésen az együttmûködésrôl esett szó.
Közös feladatként határozták meg az Er-
dészeti Információs Központ tulajdoni és
üzemeltetési kérdéseinek megoldását.
Célszerû volna a felvetett együttmûkö-
dési lehetôségeket, feladatokat írásos
megállapodásban is rögzíteni.

A Sasréti vadászházban tartották so-
ros ülésüket a dél-dunántúli régió helyi
csoport titkárai (III. 9.). A megbeszélé-
sen jelen volt Káldy József elnök, dr. Vi-
haros Zsolt alelnök és Ormos Balázs fô-
titkár is. A Bogdán József régióképvise-
lô által vezetett megbeszélésen értéke-
lésre került az elmúlt idôszak egyesüle-
ti munkája. Eredményesnek értékelték
a kihelyezett régiós tanácskozások
rendszerének bevezetését, a titkárok ré-
szeseinek érzik magukat a döntések-
ben. A titkárok megszavazták kitünte-
tettjeiket. Kérésként merült fel, hogy az
OEE segítsen az erdei szemetelés meg-
akadályozásában és felszámolásában.

Egyesületünk elnöksége ülést tartott,
melyen a következô határozatok szület-
tek (III. 13.):

4/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség által meghatározott ki-

tüntetettek javaslatait III. 19-ig meg
kell küldeni a Díjbizottságnak. (9i On
Ot)

5/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség a 2000. évi közhasznú-

sági jelentést a kiegészítésekkel együtt
elfogadta és a Küldöttközgyûlés elé
terjeszti jóváhagyásra. (9i On Ot)

6/2001. (március 13.) sz. határozat:
Az elnökség a 2001. évi tervet a ki-

egészítésekkel együtt elfogadta és a
Küldöttközgyûlés elé terjeszti jóváha-
gyásra. (9i On Ot)

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló 
2001. február 16–március 18.
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Millenniumi bál
Az Országos Erdészeti Egyesület prog-
ramjában meghirdette a társszervezetek-
kel való együttmûködést, a baráti szel-
lem ápolását, a millennium megünnep-
lését, a természetvédelemben és a vad-
gazdálkodás területén dolgozó kollé-
gákkal jobb viszony kialakítását. Az el-
múlt évben a Vadászati Millenniumi Bi-
zottság kezdeményezését elfogadva a
Madarak és Fák Napja alkalmából az or-
szág hat helyén történtek közös meg-
emlékezések, emléktáblák avatásával
egybekötve. A kezdeti sikereken felbuz-
dulva közös elhatározás született, hogy
a korábbi években csak vadászbálként
meghirdetett, Gellért Szállóban rende-
zett bálhoz csatlakozzanak az erdészek
és a természetvédôk is. A gondolatot tett
követte, és hamarosan az illetékes veze-
tôk egyetértésével megkezdôdhetett a
közös bál szervezése. Az erdészek haj-
danán a Gellért Szálló termeiben ren-
dezték éves báljukat, itt volt az alkalom
a régi hagyomány újraélesztésének. A
bál alkalmával mód nyílhat kötetlen kö-
rülmények között a különbözô szakte-
rületeket képviselô kollégák barátságos
viszonyok közötti eszmecseréjére. Re-
méljük, a szórakozás mellett ezen a té-
ren is sikerült jó hangulatot teremteni.

A bálra érkezôket a szervezôk fogad-
ták, a hölgyeket rózsaszállal. A Gellért
Szálló reprezentatív fürdô folyosóján és
a Duna teremben kerültek az asztalok
megterítésre. Az Egyesület kis küldött-
sége a Duna teremben kapott helyet,
ahol a bál alkalmából vadászati témájú
festmények kerültek kiállításra. A va-
csora az alkalomhoz illô vadétel-külön-
legességek voltak, például mézes gön-
gyölt vadhús. A bort a támogatók bizto-
sították. Az ízletes vacsora elôtt azért a
bál megnyitására is sor került. Cintula
mondta az összekötô szövegeket, a tôle
megszokott humorral. A bált a
vadászkürtösök zeneszámai vezették
be, majd dr. Skultéty Sándor, a KÖM ál-
lamtitkára köszöntötte a résztvevôket
és nyitotta meg a bált. Egyesületünk
képviseletében dr. Viharos Zsolt alel-
nök köszöntötte a megjelenteket. A tán-
cosok bemutatója után a bálozók vehet-
ték birtokba a táncteret. A talpalávalót a
Bergendy szalonzenekar szolgáltatta a
tôle megszokott profi módon. A bál
hangulatát a zenekar három bájos éne-
kesnôjének produkciója nagymérték-
ben emelte. Nem csak a különbözô
hangszínük és a rendkívül nehéz dalok
elôadása volt figyelemreméltó, hanem
az önfeledt elôadásmód is. Állandóan

mosolygós arcuk, könnyed táncuk
megkapó volt. Nemcsak szórakoztat-
tak, hanem a táncolókkal együtt részt-
vevôi voltak a bálnak. Természetes,
hogy folyamatosan tele volt a tánctér, ki
táncolt, ki hallgatta a zenét, ki nézte is a
zenekar produkcióját, mely koncertnek
sem volt utolsó.

Az erdészeket népes tábor képviselte,
az erdészeti részvénytársaságok képvi-
seletében, de megjelent az ÁPV Rt. és a
Kincstár erdészeti vezetôje is. A termé-
szetvédelem területén dolgozó kollégáik
is a bálozók között voltak, legtöbben a
vadászok vettek részt a rendezvényen,
fôleg ha a másik két területrôl is oda szá-
mítjuk a fegyverforgatókat.

A tánc szünetében kerültek kisorso-
lásra a felajánlott tombolatárgyak, me-
lyek vadászati eszközök, mûvészeti tár-
gyak és vadászati szolgáltatásokból te-
vôdtek össze.

Bízunk benne, hogy a kezdeménye-
zés további felkarolásra talál, talán na-
gyobb erdész részvétellel, támogatás-
sal. Nem vitatható, hogy ilyen jellegû
bálokra is szükség van, de a tagság na-
gyobb részvételét megengedô helyi er-
dôgazdasági és a visegrádi egyesületi
bál megrendezésére továbbra is igény
van.

Ormos Balázs
*

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2001.
február 15-én megtartotta évnyitó szak-
osztályülését. Az ülésen résztvevôk el-
fogadták a 2001. évi munkatervet, ja-
vaslatot tettek az egyesületi kitünteté-
sekre, valamint támogatásukról biztosí-
tották azt a kezdeményezést, amely
Modrovich Ferenc professzor szobrá-
nak felállítását tervezi az Alma Mater
botanikus kertjében.

A szakosztályülés további részében
megvitatták az erdészeti utak létesítésé-
nek eljárását. Dr. Kosztka Miklós elôadá-
sában elemezte az engedélyezés és ter-
vezés folyamatának összefüggéseit. Rá-
mutatott arra, hogy a hatósági egyezteté-
seknek, a hatósági eljárásoknak megfe-
lelôen a tervezés folyamatát különbözô
tervfázisokra kellene bontani (tanul-
mánytervi, engedélyezési tervi, építési
tervi fázisok), amelyek mindegyikéhez
különbözô tervtartalmat kellene megha-
tározni, ami egyben alapvetôen meg-
szabja a tervezési szerzôdések tartalmát,
valamint a tervezôi díjakat. Dr. Pájer Jó-
zsef egyetemi docens, a Környezettudo-
mányi Intézet Környezet- és Természet-
védelmi Tanszékének vezetôje adott ki-
egészítést a környezeti hatásvizsgálat tar-
talmi és eljárási szabályairól. A szakosz-

tályülésen az elôadásokban elhangzot-
tak alapján elemezték a 31/2000. (VI 26.)
FVM rendelet 9. számú, „Az erdészeti
magánút tervezésének, valamint az er-
dészeti hatósági engedélykiadásának
feltételei” címû mellékletét.

A szakosztály örömmel vette tudo-
másul, hogy a 9. melléklet 9. pontja ha-
tározottan állást foglal az Erdészeti Utak
Tervezési Irányelveinek használata és a
tervezôi jogosultság kérdése mellett,
mert mindkettô az erdômérnöki hiva-
tás, az erdômérnöki diploma védelmét
jelenti, egyben védelmet nyújt egy
olyan tevékenységnek, amelyet szak-
szerûen csak erdômérnök vagy az erdô-
gazdálkodás gyakorlatát mélyen megis-
merô szakember tud végezni.

Dr. Kosztka Miklós

Magánerdô-gaz-
da tanfolyam
Második alkalommal került sor Magán-
erdô-gazda tanfolyam szervezésére Vas
megyében, azonban a tavalyelôtti tan-
folyam sikerén felbuzdulva a tanfolyam
átlépve a megyehatárt, Gyôr-Moson-
Sopron és Zala megyét, vagyis az FVM
nyugat-dunántúli régióját érintette.

Konkrétan Vas megyében öt város:
Szombathely, Szentgotthárd, Sárvár,
Vasvár, Körmend, valamint Sopron és
Zalaegerszeg adott otthont a tanfolyam-
nak.

Az 1998. évi tapasztalatokat felhasz-
nálva a tanfolyamot november vége és
december közepe között tartottuk pén-
tek délután, illetve szombat-vasárnap
délelôtt.

Az elôadások az alábbi témákat érin-
tették:

Erdôtörvény, Erdôgazdálkodók beje-
lentkezése, Erdôgazdálkodás támogatá-
si rendszere, Körzeti erdôtervezés,
üzemterv, Éves erdôgazdálkodási terv,
elszámolás, ellenôrzés, Termôhely, ál-
lományalkotó fafajok, Erdôgazdálko-
dás-erdômûvelés, Erdôgazdálkodás-fa-
használat.

A fenti hét témakör elôadásai két na-
pon át öt-öt órában kerültek „terítékre”,
azonban az elôadások megkezdése
elôtt egy nyolcadik témakört is megem-
lítettünk – mint bizonyára Önök is kita-
lálták – e „téma” az Országos Erdészeti
Egyesület volt.

Tanfolyamunk nem titkolt célja volt
– természetesen a szakmai ismeret-
anyag átadása mellett –, hogy patinás
egyesületünket megismertessük az er-
dôtulajdonosokkal, és lehetôség szerint



Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 3. szám (2001. április) 137

erôsítsük egyesületünket a teljes erdô-
terület közel felét kitevô magánerdôk
tulajdonosaival.

A tanfolyamon résztvevôk tananyag
gyanánt kaptak egy-egy „Útmutató a ma-
gánerdô-gazdálkodók részére – Az erdô-
gazdálkodás jogszabályi háttere” (össze-
állította: Illés Péter) címû egyesületi kiad-
ványt, valamint egy erdôgazdálkodási is-
mereteket tartalmazó sillabuszt (szer-
kesztette: Bejczy Péter–Illés Péter) és egy
aktuális, érvényben lévô erdôgazdálko-
dási formanyomtatvány-gyûjteményt.

A tanfolyam teljes költségét az FVM
Agrár Marketing Centrum Kht. Nyugat-
dunántúli Regionális Irodája finanszí-
rozta, beleértve a jogszabályi útmutató
és a sillabusz nyomdai költségeit is.

Az anyagi támogatást a Szombathelyi
Csoport pályázata alapján nyertük el.
Ezen támogatás természetesen az elô-
adói díjakat és az egyéb dologi kiadá-
sok költségeit is tartalmazta.

A tanfolyamon közel 600 résztvevôt
regisztráltunk, és a sikert a magas lét-
számon kívül abban is mérhettük, hogy
a résztvevôk közel 10%-a rendelt az
„Erdôgazdák új könyvé”-bôl, mely tényt
igazán örvendetes „pozitív visszajelzés-
ként” értékeltünk, mint elôadók!

A Mezôgazda Kiadó 20% enged-
ményt adott a tanfolyamunk keretén
belül rendelt könyvekre.

Külön köszönetet szeretnénk mon-
dani az FVM Agrár Marketing Centrum
Nyugat-dunántúli Regionális Irodájának
és vezetôjének, Keszei Andreának,
hogy támogatásukkal lehetôvé tették a
tanfolyam megtartását.

Természetesen nem feledkezhetünk
meg szakmánk szervezeti „alapkövei-
rôl”, az Erdészeti Részvénytársaságok
és az Állami Erdészeti Szolgálatok segít-
ségérôl sem!

Végezetül meg szeretném köszönni
minden résztvevô kollégánk segítségét,
néhány nevet a teljesség igénye nélkül
kiemelve: Roth Matthaea, Illés Péter,
Bejczy Péter és Vissi Géza fô szervezôk-
nek, valamint Balogh Csaba és Marth
József kollégának, köszönet az „együtt
töltött hétvégekért”.

Végezetül – teljesen aktuálpolitika-
mentesen – „csak a csattanó kedvéért”
külön büszkék lehetünk arra, hogy az
FVM költségvetési kerete abszolút poli-
tikamentesen egy igazán jó és hasznos
ügyet is szolgálhatott, nevezetesen ha-
zai erdôgazdálkodásunk nyugat-du-
nántúli magánerdô-gazdálkodásának
fejlôdését.

Bejczy Péter
Szombathelyi Csoport titkár

Szakmai nap
A Gyôr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdô Gazdálkodási és Környezetvédô
Helyi Csoport magánerdô-gazdálkodási
nyílt szakmai napot tartott.

Elôadások-témák:
A Gyôr-Moson-Sopron megyei ma-

gánerdô-gazdálkodás állami támogatá-
sa 2000-ben; kilátások és lehetôségek
2001-ben és 2002-ben. (Bonczó Kál-
mán igazgatóhelyettes, Állami Erdésze-
ti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága)

Fafajmegválasztási irányelvek a Gy-
M-S megyei magánerdô-gazdálkodók
erdôsítéseiben (erdôfelújításaiban, er-
dôtelepítéseiben). (Szkalák Gyula igaz-
gató, ÁESZ Szombathelyi Igazgatósága)

Kérdések és válaszok az elôadások-
ban elhangzottak kapcsán.

Megyei Agrárkamaránk fejlesztési
tervei a 3. évezred küszöbén. (Modok
Jenô, a Gyôr-Moson-Sopron megyei Ag-
rárkamara titkára)

Megyénk vadgazdálkodása; a ma-
gánerdô-gazdálkodás kapcsolata a vad-
gazdálkodással, vadászattal; az erdei
vadkárigények rendezési lehetôségei és
módjai. (Kérdésekkel és válaszokkal)
(Pintér Csaba, az FVM Gy-M-S megyei
Földmûvelésügyi Hivatala Vadászati és
Halászati Felügyelôségének vezetôje)

Az Országos Erdészeti Egyesület
2001. évi munkaterve, kiemelten: a ma-
gánerdô-gazdálkodással kapcsolatos
programok. (Dr. Péti Miklós, az OEE
magánerdô-gazdálkodási alelnöke)

Rövid beszámoló Helyi Csoportunk
2000. évi tevékenységérôl és 2001. évi
munkatervérôl

A magánerdô-gazdálkodással kap-
csolatos adózási tájékoztató és adóta-
nácsadás

Felkért közremûködôk:
Szabó Lajos, az APEH Gy-M-S me-

gyei Igazgatóságának fômunkatársa,
a MEGOSZ adószakértôje,

Kozma Béláné gyakorló erdôgazda,
közgazdász, HCS-tagunk

Felkért hozzászóló: Dr. Péti Miklós, az
OEE magánerdô-gazdálkodási alelnöke

Bolla Sándor Helyi Csoport titkár ki-
váló munkát végzett. A közel száz meg-
jelent érezhette, hogy az OEE törôdik a
magánerdô-tulajdonosokkal.

*
Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szakosz-
tály március 1-i ülésén a hidrológiai vi-
szonyok erdészeti értékelési rendszeré-
vel és kategorizálásával, ennek elvi
megfontolásaival és gyakorlati tapaszta-
lataival foglalkozott. A témakör jellege
miatt a rendezvényre az Állami Erdé-
szeti Szolgálat munkatársai is meghívást
kaptak, elôadóként és résztvevôként
egyaránt.

A vízviszonyok – más termôhelyi
összetevôkkel együtt, de önmagukban is
– meghatározzák az erdô létének lehetô-
ségét és létezésének minôségét. Hazánk
változatos természeti, s benne vízháztartá-
si adottságait tükrözô erdei ezt különösen
jól illusztrálják. Az erdôvel foglalkozó, azt
tervezô, mûvelô, használó erdésznek fi-
gyelembe kell vennie a hidrológiai viszo-
nyokat, amelyhez a rendszerezés és a ka-
tegorizálás nyújt segítséget. A mindennapi
alkalmazás során egyrészt kérdések me-
rülhetnek fel, másrészt olyan szakmai ta-
pasztalatokra lehet szert tenni, amelyeket
idônként talán érdemes megvitatni vagy
egyszerûen másokkal is megosztani.

A szakosztályülés elsô részében a
NYME Erdômérnöki Kar Termôhelyis-
merettani Tanszékének munkatársai a
hidrológiai viszonyok figyelembevéte-
lének és kategorizálásának lehetôségei-
rôl tartottak ismertetést. A hazánkban
alkalmazott rendszert dr. Bidló András
mutatta be, a németországi értékelési
módszerekrôl dr. Heil Bálint, a románi-
ai sajátosságokról pedig dr. Kovács Gá-
bor tartott elôadást.

Ezt követôen a vízviszonyokat tekint-

Szabó Lajos Bolla Sándor Péti Miklós
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ve meglehetôsen eltérô termôhelyi sajá-
tosságú térségek tapasztalatairól hallhat-
tunk, amelyek értelemszerûen a téma-
kör más és más vonatkozásait érintették.
Bognár Gábor, az ÁESZ Kecskeméti
Igazgatóságának munkatársa a Duna-Ti-
sza közi homoktalajok, Havas Tibor
(ÁESZ Zalaegerszegi Igazgatóság) a kö-
tött talajú és lényegesen csapadékosabb
zalai termôhelyek, Kovács József (ÁESZ
Pécsi Igazgatóság) pedig a Duna hullám-
téri és mentett oldali ártéri területeinek
jellemzôivel foglalkozott. A különféle
termôhelyeken a hidrológiai viszonyok-
ban a vízkörzési rendszer más-más ele-
me, illetve tényezôje játszik meghatáro-
zó szerepet, mint a csapadékviszonyok,
a talajvízszintek alakulása, a talaj vízve-
zetô és víztartó képessége vagy éppen
az elöntések gyakorisága és tartóssága.

Talán nem vitatható törekvés, hogy
többet tudjunk a termôhelyi és benne a
hidrológiai viszonyokról. A mindenna-
pi gyakorlat igényein túl e törekvés
szükségességét és aktualitását indokol-
ják a természetvédelemmel kapcsolatos
idôrôl idôre fellángoló viták, a tervezett
nagyobb szabású erdôtelepítések és
nem utolsósorban a „Zöld könyvek”
közeljövôre tervezett megújítása is.

Kucsara Mihály

Tájékoztató
Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési
Szakosztálya az ezredév elsô szakosz-
tályülését 2001. február 22-én tartotta az
MTESz központi épületében a Magyar-
országi Zöld Kereszt Egyesülettel közös
rendezésben. A Szakosztály elnöke be-
vezetôjében kiemelte, hogy a szakosz-
tály – a táj, mint integráló tényezô jelle-
ge szerint – a szakmaközi kapcsolatépí-
tés és nyitás jegyében a közös érdekû
témák megvitatásával kívánja a szak-
mánk jogos elismertségét, illetve az ér-
demibb együttmûködést szolgálni.

A napirend keretében két téma kap-
csán alakult ki élénk véleménycsere: dr.
Bencze Tibor PM közigazgatási fôtaná-
csos, osztályvezetô a vidékfejlesztés, az
agrárgazdaság és a környezetvédelem
kérdéseirôl tájékoztatott, különös tekin-
tettel a közelgô EU-csatlakozásra. Szedlák
Tamás FVM tanácsos pedig az erdôgaz-
dálkodás, -telepítés és az EU-s csatlakozá-
si folyamat összefüggéseit, ill. a vidékfej-
lesztésben betöltött szerepét taglalta. A
rendezvényt idôszerûségére tekintettel
megtisztelte Holdampf Gyula, az FVM Er-
dészeti Hivatal elnökhelyettese.

Dr. Bencze T. elôadásában vázolta:

Magyarország az EU-csatlakozást illetô-
en a legfelkészültebb országok közé
tartozik. Ennek ellenére igen sok a ten-
nivaló, hogy ne vesztesei, hanem nyer-
tesei lehessünk az elôttünk álló folya-
matnak. Az EU a 2000–2006-os idôszak-
ra kialakított és elfogadott – AGENDA
2000 néven ismertté vált – célkitûzései
között a vidékfejlesztést a mezôgazda-
sági politikája második pilléreként dek-
larálta. Az agrárgazdasággal kapcsola-
tosan áttekintést adott az EU mezôgaz-
dasági politikájának, támogatási rend-
szerének történelmi alakulásáról és ar-
ról, hogy milyen okok, illetve érdekek
vezettek azoknak a szakaszonkénti vál-
toztatásához. Rámutatott azokra az ér-
dekviszonyokra, amelyek a cselekede-
teket befolyásolják, és amelyek számí-
tásba vétele nélkül saját érdekeinket
sem tudjuk érvényesíteni.

Az agrárgazdálkodás, vidékfejlesz-
téssel együtt a környezetvédelem is a tár-
gyalások elôterébe került. Ilyen össze-
függésben fô cél a vidéknek deklarált –
elmaradott – jellegében a 120 fô/km2 la-
kósûrûség alatti térségek (falvak, váro-
sok) felzárkóztatása, kiegyenlítettebb
fejlesztése. Ezen belül súlypontáthelye-
zés az intenzív (technológiájú) élelmi-
szertermelésrôl a tájhû növénykultúrák
extenzív alkalmazására, amely elôsegít-
heti a fenntartható fejlôdést az erdésze-
ti lehetôségekkel és az életképesebb
szociális szerkezet kialakulását, az
egyenlôtlenségek csökkentését. Ehhez
a természeti, gazdasági adottságok
hasznosítását, összehangolt fejlesztését
kell hatékonyabbá formálni.

Foglalkozott az elôadás a hazai és EU
támogatási rendszerrel, azok különbözô
hatásával. Ugyanis, ha pl. a támogatás a
GDP-hez viszonyítva ugyanannyi, mint
az EU tagállamaiban, az nálunk jóval ke-
vesebbet jelent az alacsonyabb GDP kö-
vetkeztében. A különbözôségek oldásá-
ra mégis miért ígérhet elônyöket a csatla-
kozás a magyar agrárgazdálkodás számá-
ra, az attól függ, hogy mennyire leszünk
képesek feltárni azokat az elônyöket, le-
hetôségeket, amelyek a strukturális és
újabb támogatásokban rejlenek. Az elô-
adó kihangsúlyozta azt a magyar tárgya-
lási pozíciót is, amely szerint azonos fel-
tételeket kívánunk elérni a tárgyalások
során mind a kötelezettségek, mind pe-
dig a kedvezményeket tekintve. Ui. csak
a hangsúlyosan azonos versenyfeltételek
kialakítása esetén nôhetnek az esélyeink
az arányos támogatások megszerzésére.

Az eredményességhez tehát az agrár-
termelés fejlesztését, azon belül a minô-
ség, illetve az állat- és növény-egészség-

ügyi helyzet javítását kell úgy megvaló-
sítani, hogy az összhangban legyen az
EU által megkívánt, de a saját érdekünk-
ben is kiemelten fontos környezetvédel-
mi követelmények betartásával. Az er-
dôgazdálkodás tekintetében, amely egy-
részt kiterjedt környezetvédelmi hatású,
másrészt a természetvédelem bizonyos
területein ütközéssel jár, fontos annak
felismerése, hogy a vidékfejlesztés és az
agrárgazdaságot összefogó érdekek kö-
zös nevezôjébe az embert kell állítani
azért is, mert a tájegységi termôhelyek
és a vidékies területek a – nem éppen
bôséges – természeti kincseink jelentôs
hányadát képezik.

Szedlák T. elôadásában az elôzôeket
alátámasztva vetített viszonyszámokkal
illusztrálva elemezte az erdôk, ill. a hoz-
zájuk kapcsolódó iparágak jelentôségét,
kapcsolódásukat a vidékfejlesztéshez.
Felvázolta a támogatások céljait és az el-
érhetôség feltételeit. Ezek közül kiemel-
hetô az erdôk ökológiai stabilitásának
fenntartása és fokozása, szociális értéké-
nek növelése, az erdészeti termékek fel-
dolgozásának fejlesztése. Ezen belül az
erdôtelepítési program hatásaiból meg-
említhetô pl. az erózió elleni védelem, a
megújítható energia-erôforrás szerepe, a
turisztikai háttér-biztosítás, a mézterme-
lés, amelyekkel hozzájárul a vidéki te-
vékenység diverzifikálásához stb. A tá-
mogatások elérhetôsége vonatkozásá-
ban szó volt a LEADER, az INTERREG, a
SAPARD programok feltételrendszeré-
rôl, illetve az Európai Mezôgazdasági
Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)
keretében vázolt pénzügyi lehetôségek-
rôl.

Az elôadások kapcsán számos kér-
dés és vélemény hangzott el. Holdampf
Gy. fontosnak ítélte a sajátos érdekek
szakmai mûhelyekben való megvitatá-
sát, érvényesítési körülményeinek elô-
készítését és az ágazatközi nyitás kö-
zös feltételeinek kimunkálását. Az ága-
zat csak akkor tudja az EU átmeneti, új
támogatási forrásokat „kihasználni”, ha
felkészült, elôre tekint és a partnerekkel
idôben felismeri a közös
agrárkörnyezetvédelmi irányú lehetô-
ségeket. A további véleménycserében
részt vettek: dr. Kapusi I., dr. Király P.,
dr. Csötönyi J., dr. Erdôs L., dr. Sípos Á.,
Forgács L.

Az elôadásokat követôen a szakosz-
tály, ill. egyesület munkaterveinek és
kitüntetésekre javasoltak megbeszélé-
sére került sor, majd az ülést az elnök
berekesztette.

Budapest, 2001. február 26.
Dr. S. Nagy László
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Dr. h. c. dr. Igmándy Zoltán
(1925–2000)

Nehéz tollat ragadni és olyan emberrôl
megemlékezést írni, akivel 28 éven át
együtt dolgoztunk, akivel jóban-rosszban
együtt voltunk. A karácsonyi ünnepekre
készülve kellett az ország erdésztársadal-
mával és mindenkivel, aki ismerte, közöl-
nünk, hogy dr. Igmándy Zoltán nyugal-
mazott egyetemi tanár életének 76. évé-
ben, 2000. december 10-én elhunyt.
Klasszikus professzor volt, akit egyaránt
tiszteltek tanítványai, kollégái.

Igmándy Zoltán 1925. október 9-én
született Hajdúnánáson pedagógus csa-
ládban. 1943-ban érettségizett szülôváro-
sában, majd beiratkozott a József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bánya-, Kohó- és Erdômérnöki Karára er-
dômérnök-hallgatónak. Egyetemi tanul-
mányait 1943–47 között végezte, erdô-
mérnöki oklevelét 1948. március 2-án sze-
rezte meg.

Oklevele megszerzése után a szülôföld
vonzotta vissza, így az állami erdészeti
gazdálkodó szervezetben elôször
Püspökladányban mint beosztott mérnök,
majd Szolnokon mint erdôgondnok dol-
gozott.

1950-ben áthelyezték az Erdészeti Tu-
dományos Intézetbe az Erdômûvelési
Osztály Erdôvédelmi Csoportjához. A ku-
tatómunkát dr. Györfi János professzor
irányításával kezdte meg. Elsô kutatási té-
mája az erdôgazdasági gyakorlatnak oly
sok problémát okozó fenyôcsemete-dôlés
vizsgálata és az ellene alkalmazható véde-
kezési eljárás kidolgozása volt. A témát az
MTA Növényvédelmi Kutató Intézet mun-
katársaival együtt dolgozta ki és közös
publikációkban adták közre eredményei-
ket. Már ekkor kezdett foglalkozni a ké-
sôbbi életmûvét képezô fákon élô tapló-
gombákkal. Vizsgálta azok élettani, rend-
szertani vonatkozásait és erdôgazdálko-
dási gyakorlati jelentôségüket. Ezzel kap-
csolatosan terelôdött figyelme a cser nö-
vénykórtani problémáira.

1953 októberében saját kérésére áthe-
lyezték az Erdômérnöki Fôiskola
Erdôvédelemtani Tanszékére tanársegédi
munkakörbe. Szolgálati fônöke dr.
Haracsi Lajos professzor, aki szintén az er-
dészeti növénykórtan és az erdôvédelem-
tan jeles mûvelôje volt és mindenben tá-
mogatta a fiatal oktató munkáját. Ennek
köszönhetôen 1956-ban elkészítette és
benyújtotta a „Cseresek növénykórtani
vizsgálata” címû kandidátusi értekezését,

és ennek alapján 1957. május 1-jén a TMB
a biológiai tudományok kandidátusává
nyilvánította. Az akkor érvényes rendel-
kezések értelmében Alma Materünk 1960-
ban mûszaki doktorrá avatta.

A már említetteken kívül további fonto-
sabb kutatási témái voltak az akácerdôk
kórokozóinak vizsgálata (tô- és törzskor-
hadás), a kitermelt és tárolt tölgy-faanyag
romlási folyamatának felderítése (szijács-
korhadás), a magyar erdôk csövestaplói-
nak feltárása, a kocsánytalantölgy-pusztu-
lás vizsgálata. A cser erdôvédelmi problé-
máit tovább kutatva behatóan foglalkozott
az álgesztesedés problémájával és annak a
faanyag minôségére gyakorolt hatásával.

1986-ban összeállította és megvédte a
„Hazánk csövestapló (Polyporaceae s.l.)
flórája és a fajok növénykórtani jelentôsé-
ge” címû akadémiai disszertációját, és el-
nyerte a mezôgazdaság- (erdészet-) tudo-
mány doktora címet.

Publikációinak száma közel 120, ami-
bôl tudományos munka 90. Szerzôje, illet-
ve társszerzôje 12 egyetemi jegyzetnek és
tankönyvnek. Külföldi publikációnak szá-
ma 6.

Az 1957-ben megindult faipari mérnök-
képzés keretében kidolgozta az Ipari
faanyagvédelemtan (késôbb Faanyagvéde-
lemtan) címû tárgy tananyagát.

Egyetemi oktatói pályájának fontosabb
dátumai: 1955. február 1-jén egyetemi ad-
junktussá, majd 1960. augusztus 31-én
egyetemi docenssé és 1969. július 1-jén
egyetemi tanárrá nevezték ki. 1969–90
között az Erdôvédelemtani Tanszék veze-
tôje volt.

1965–69 között az Erdômérnöki Kar
dékánhelyettese, majd 1981–84 között az
Erdészeti és Faipari Egyetem oktatási rek-
torhelyettese. Ezt követôen két ciklusban az
Erdômérnöki Kar dékáni tisztségét látta el.

Nevéhez fûzôdik az erdészeti növény-
védelmi szakmérnökképzés 1974-ben tör-
tént beindítása.

Élénken foglalkoztatta az egyetemi if-
júsági mozgalmak története, a témából 10
tanulmánya jelent meg. Hallgató korában
az Ifjúsági Kör elnöke is volt.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
közel 50 éven keresztül volt tagja. Két cik-
lusban a Soproni Helyi Csoport elnöki
tisztségét is ellátta.

Kiemelkedô egyetemi munkásságáért
az Alma Mater 1994-ben honoris causa
díszdoktori elismerésben részesítette.
1998-ban aranydiplomában részesült.

Munkásságát számos állami és szakmai
kitüntetéssel ismerték el. Így a Kiváló Dol-
gozó és a Mezôgazdaság Kiváló Dolgozó-
ja kitüntetések mellett az Eötvös Loránd-
díj, a Bedô Albert-emlékérem, a Carol
Clusisus-emlékérem és az Emberi Kör-
nyezetért kitüntetô jelvényt mondhatta
magáénak. Életmûvét a Magyar Köztársa-
ság Csillagrendje adományozásával is-
merték el.

2001. január 4-én nagy részvét mellett
helyeztük örök nyugalomra hamvait a
soproni Szent Mihály temetôben. Sírján
kedvenc fájából, tölgyfából készített kop-

jafa hirdeti emlékét. Gyászjelentésén
Áprily Lajos versét idéztük:
„Erdôszéli tölgy

Nagy árnyékot vet gyepre és bokorra,
a lombos oldal csendjét védi fönt.
Kortárs. De még csak most jut férfikorba,
s engem maholnap egy kis szél ki-

dönt.”
Igen! Neves professzorunk kidôlt, de

munkájának, szellemének vannak köve-
tôi, örökösei.

Emlékét kegyelettel megôrizzük.
Dr. Varga Ferenc

Emlékezés Keresztesi Béla
akadémikusra

A Magyar Tudományos Akadémia Agrár-
tudományok Osztálya, az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet, az egykori munkatársak
és a magyar erdésztársadalom nevében
búcsúzom Keresztesi Béla akadémikustól,
az ERTI nyugalmazott fôigazgatójától,
Egyetemünk Erdômérnöki Karának tiszte-
letbeli doktorától.

Régóta tudtuk, hogy életereje fogyó-
ban van és most véglegessé vált a két
meghatározó dátum: 1922–2001 – születé-
sének és halálának éve. 79 esztendô örö-
mét és bánatát, eredményeit és küzdelme-
it öleli magában ezen idôszak... És most
búcsúzni jöttünk és emlékezni a munká-
ban együtt töltött évtizedekre.
„A temetô minden kövére az ember

kudarca és a sorsnak gyôzelme van ír-
va” – Kosztolányi egyik verse szerint. Az
elmúlás pillanatát kudarcként fogja fel
az ember és a sors gyôzelmének a halá-
los betegséggel szembeni tehetetlensé-
get. Bármennyire kegyetlen az idézett
vers szerinti végzet, mégsem végzetes
állomás akkor, ha az ember a földi útját
tisztességgel járta be, miközben örök ér-
tékeket gyûjtött és maradandót alkotott.
Errôl az életútról búcsúzásként emléke-
zünk most, amikor tisztelettel soroljuk
fel legfontosabb állomásait és eredmé-
nyeit.

Keresztesi akadémikus 1922. január 3-
án született Kiskunfélegyházán. Az elemi
és középiskolai tanulmányok után Sop-
ronban folytatta erdômérnöki tanulmá-
nyait és készült fel erdész hivatására, em-
beri küldetése teljesítésére. A magyar er-
dôkrôl írt könyvének elôszavában errôl
így írt: „Az erdômérnöki pályára az erdô
szeretete hajtott. Honnan vettem, magam
sem tudom. Családunk az Alföld közepén,
Kiskunfélegyházán élt. Igazi erdôt csak
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azután láttam, hogy Sopronba kerültem a
Mûegyetem Erdômérnöki Fakultására.”

Az erdômérnöki oklevél megszerzése
után 1946-ban Miskolcra került erdôren-
dezônek. 1949-tôl már Budapesten Veres
Péter mellett dolgozott, aki akkor az al-
földfásítás felügyelôje volt. Innen külföld-
re került aspiránsnak. A kandidátusi foko-
zat megszerzése után 1953-ban kinevez-
ték az FM fôerdômérnökének. Ettôl kezd-
ve gyakorlati és tudományos munkássá-
gának az erdészet fejlesztése jelentette a
középpontját. 1954-ben a minisztertôl
megbízást kapott az erdôgazdaság és a fa-
ipar fejlesztési koncepciójának kidolgozá-
sára. E koncepció hatása rendkívül jelen-
tôs volt, mert egyértelmû célként fogal-
mazta meg: a jóléti erdôgazdálkodást, az
élôfakészlet újratermelését, az erdôva-
gyon többcélú hasznosítását, az erdôgaz-
daság gépesítését, a hazai fanyersanyag-
bázisnak megfelelô faipar létrehozását.

A gyakorlati erdôgazdálkodás terüle-
tén végzett munkája hozzájárult ahhoz,
hogy a magyar erdészet az ötvenes és a
hatvanas években az erdôvagyon bôvíté-
se területén nemzetközileg számon tartott
eredményeket ért el. 1948–1979 között
több, mint 1 millió hektár erdôsítés való-
sult meg, amelybôl fél millió ha volt az új
erdôtelepítés. Már az ötvenes években
hangsúlyozta, hogy az erdôt nem csupán
fanyersanyag-forrásnak, hanem az ember
természeti környezete legfontosabb ré-
szének kell tekintenünk. Szakmai állás-
foglalását e témakörben az 1968-ban
megjelent: „Magyar erdôk, jóléti erdôgaz-
dálkodás” címû könyvében foglalta össze.
Ebben jelentôs helyet kapott kedvenc té-
mája, az erdôesztétika is.

1960-ban az Erdészeti Tudományos In-
tézet igazgatójává nevezték ki. 1987-ben
az Intézet fôigazgatójaként fejezte be ak-
tív pályafutását. 1961–1965 között átszer-
vezte az Intézete, az addig meglévô 20 kí-
sérleti részleget 6 nagy táji kutató állomás-
ba vonta össze. Idôben felismerte a táji
kutatás jelentôségét.

Az intézetvezetési feladatok ellátása
mellett kiterjedt kutatásokat folytatott, el-
sôsorban az akác termesztésével és hasz-
nosításával foglalkozott. Felismerte, hogy
az akáctermesztés fô problémáját az aká-
cosok minôsége okozza. Ezért kezdte el
az akácnemesítési kutatásokat. Munkájá-
nak eredményességét igazolja az elismert
8 akácfajta. A faminôségen túl nagy jelen-
tôségûnek tartotta az akác méhészeti sze-
repét, az akácméztermelés fellendítését.
Kutatási eredményeit nemzetközileg is el-
ismerték. Az akáctéma külföldön is szá-
mottevô lett.

A magyar erdészettudomány nemzet-
közi kapcsolatainak megteremtése és a le-
hetôségek szerinti bôvítése is az ô nevé-
hez fûzôdik. Az ERTI fokozatosan bekap-
csolódott az Erdészeti Kutatóintézetek
Nemzetközi Szövetségének munkájába és
hamarosan létrejött a szomszédos orszá-
gokkal való erdészeti kutatási együttmû-
ködés. Hazánk több nemzetközi erdésze-
ti konferenciának adott otthont a nyár- és

az akáctermesztés, valamint az erdôneve-
lés témakörében.

Pályafutásának egész idején élénk szak-
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Össze-
sen 15 könyvnek volt szerzôje vagy társ-
szerzôje, illetve szerkesztôje és 230 tudo-
mányos dolgozata jelent meg itthon és
külföldön. Szaklapot szerkesztett.

Életérôl egyik írásában így vallott: „Közel
50 évig szolgáltam a magyar erôk ügyét.
Közben ért siker, kudarc. Az eredmények
mind annak az erdészcsapatnak köszönhe-
tôek, akikkel együtt becsülettel, minden tu-
dásunkat latba vetve dolgoztunk az ERDÔ-
ÉRT”. E vallomás méltán juttatja eszünkbe
Áprily Lajos következô verssorait: „A lélek
amikor búcsúzva bontja szárnyait, visz ma-
gával a földrôl valamit. Eszmét, melyet vi-
lágra ô hozott, virágot, melyet ô virágozta-
tott. Én Istenem! Én mit vigyek Neked? Nem
vihetek mást csak verseket. Azt amelyikben
elmondom Neked, hogyan szerettem drága
földedet.” Keresztesi Béla szerette ezt a föl-
det és a rajta álló erdôket. Az erdô volt szá-
mára a virág és a világ. Nem gyûjtött más
földi jót, mint kutatási eredményeit, miként
az említett költô a verssorait. Ezek az ered-
mények hirdetik kutatói nagyságát. Számos
elismerés kísérte munkáját itthon és külföl-
dön egyaránt. Kitüntetéseinek sora bizo-
nyítja ezt. Közülük a legnagyobb elismerés
az volt, hogy a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagjai közé választották, ahol több cik-
luson át volt az Erdészeti Bizottság elnöke
és mindvégig az Agrártudományok Osztá-
lyának tagja. Az Országos Erdészeti Egyesü-
letnek is egy ideig alelnöke volt.

Utolsó útjára kísérjük Keresztesi Béla
akadémikust, akinek életútját akácok,
nyárak, bükkök, gyertyánok, fenyôk sze-
gélyezték. Búcsúzó gondolatainkat átszö-
vi a köszönet és az a meggyôzôdés, hogy
emlékét kegyelettel ôrzi a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, az ERTI és az erdé-
szek nagy családja.

Solymos Rezsô

In memorian Tóth László
Búcsú a kollégától

Tóth László, mindig így szólt a hangod a te-
lefonban, ha egy újabb terved, jobbító szán-
dék vezérelt. Ekkor valamennyien tudtuk,
hogy Társaságunk egy lépéssel ismét elôbb-
re jut. Néha órákig érveltél egy-egy elképze-
lésed mellett, melynek megvalósulására
építetted töretlen pályád ívét. Az ív 2001. ja-
nuár 14-én hajnalban kettétört. Vége!

Az erdész alkotott és az ember közben
szinte elporladt.

Mondd! Kedves Laci, honnan volt erôd
így alkotni? Nem venni tudomást az apró
jelzésekrôl, majd a fenyegetô kórról,
amely megtámadott? Mert a fájdalmak már
évek óta kísértek. Csak a jó Isten tudja,
hogy mennyit szenvedtél, míg el nem jött
érted a megváltó halál.

Az ember életét végigkísérik az örö-
mök, fájdalmak, tragédiák. Mert tragédia,
ha szülô temeti gyermekét, de pótolhatat-
lan veszteség, ha a család az édesapát.
Hidd el kedves Laci, nekünk, idôsebb kol-
légáknak is mérhetetlen fájdalom egy fia-
talabb búcsúztatása. Mert mi erdészek
tudjuk, hogy az erdô örök, de sajnos az
ember, aki szolgálja, múlandó. Vége!

Pedig milyen szépen kezdôdött. 1945.
szeptember 12-én születtél Diószegen. Ál-
talános iskoláid után a Soproni Erdészeti
Technikum fogadott 1960–1964 között.
Majd jöttek a felejthetetlen egyetemi évek
a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Er-
dômérnöki karán. Felejthetetlenek, mert
ekkor jegyezted el magad végérvényesen
e gyönyörû hivatással, és ekkor kötöttél
életre szóló barátságokat. Igen Laci, Nálad
a barátság valóban sírig köttetett. Tudom,
milyen szeretettel ápoltad és még 30 év
után is milyen várakozással készültél egy-
egy találkozásra. A találkozásoknak vége,
Barátaid már csak emléked idézik.

Majd jött a munka, a hivatás próbája
1970-tôl. Hét évig dolgozták Darányban
és Barcson fôágazatvezetôként. 1977-tôl a
Mecseki EFAG Kisvaszari, majd 1987-tôl a
Sásdi Erdészet igazgatója voltál!

Kedves Laci! Mi mecseki erdészek min-
dig csapatban gondolkodunk. Csapatban,
melynek vannak szorgalmas tagjai és
meghatározó egyéniségei. Te ilyen voltál!
Néha csendes humoroddal, majd váratlan
ötleteddel, de mindig mozgásban tartot-
tad környezetedet. Imádtad az erdôt, a
természet csodáját.

Soha nem felejtem el, hogy terepi bejá-
rásaink során milyen szeretettel simogat-
tad az alig kibúvó tölgy- és bükkcsemeté-
ket. Szinte félve kérdezted: Érdekel ez
még mást is rajtunk kívül?

Boldogságodat fokozta bájos unokád
érkezése. Ettôl a mozdulatok új, belsô tar-
talmat kaptak. Ekkor már egy boldog
nagypapa voltál, aki óvó mozdulattal si-
mogatja kis neveltjeit.

Kedves Laci! Folytatjuk mûvedet, mert
az életnek tovább kell mennie, hiszen „a
vérzô csonkból virradó tavaszra új erdô
sarjad gyôzedelmesen”.

Tóth László! A hangod soha többé nem
halljuk már a telefonban. Csak legbelül.

Köszönjük, hogy velünk voltál. Kö-
szönjük, hogy segítettél bennünket. Emlé-
ked talán leggyönyörûbben a költô, Vass
Albert szavaiban él:
„mert elfut a víz, és csak a kô marad,
de a kô, marad.”
Igen Laci! Te már örökké velünk ma-

radsz. A jó Isten nyugtasson békében.
Üdv a lelkednek. Üdv az erdészeknek.
2001. január 23.
A Mecseki Erdészeti Rt. képviseletében 

dr. Papp Tivadar




