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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.]
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