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Somogyi Zoltán:

Erdô nélkül?
– félelem és remény az erdôkért –

Globalizálódó, feszültséggel, krízissel,
félelemmel teli, „jajgató világzavarban”
vergôdô évezred elején a kérdések kér-
désévé lépett elô az erdôk ügye szerte a
világon. Az alapkérdés: erdôvel vagy
erdô nélkül? Az ismeretek mai szintjén a
szakma köztiszteletben álló, egy-egy té-
ma profi szakértôje és tudósa dr. Somo-
gyi Zoltán és szerzôtársai, dr. Bartha
Dénes, dr. Borovics Attila, dr. Csóka
György erdômérnökök az Erdô nélkül?
címû, 268 oldalas és a L’Harmattan
könyvkiadó gondozásában 2001-ben
megjelenô hézagpótló, rendhagyó és
remek könyvükben fogalmazták meg
nagy felelôséggel az alapkérdésre vo-
natkozó válaszaikat. Hiszem, hogy az
induló évezred könyvújdonságát és
könyvritkaságát veszi kezébe az olvasó,
legyen akár szakember, akár nem.

A könyv újdonsága, szenzációja a
tartalmában van. Igaz, az erdôrôl szól
az erdôért, de azért mégis másként. Új
hang, nem a tegnapi, hanem a holnapi
tudás szintjén. Valós félelem-e egy erdô
nélküli világ vagy az „ember utáni
csend” (Tóth Árpád: Elégia egy re-
kettyebokorhoz) nyomasztó, kísértô ví-
ziója? Rádöbbenünk-e arra, hogy „élet-
ben maradásunk feltételei az erdôk”
(15. oldal), továbbá, „hogy az erdôkkel
nagy baj van, s hogy megérti: mi a kö-
vetkezménye az erdô érdekeit figyelem-
be nem vevô emberi tevékenységnek”
(21. oldal)

A 12 fejezetbôl álló könyv tartalmilag
igen sokszínû, gondosan számba veszi
napjaink lehetséges és válaszra váró er-
dôügyeit. Ez a sokszínûség végül is az
erdôrôl és az erdôért írott sorok szépsé-
ges harmóniájába rendezôdik.

A színvonalas és tudományos igé-
nyességgel, alapossággal megírt fejeze-
tek „az erdôk sokféle jelentôségével,
termékével és szolgáltatásával kapcso-
latosak. Rendkívüli sokféleséggel van
dolgunk... Ennek megfelelôen rendkí-
vüli az a felelôsség is, amely az erdôk
kezelôire hárul...” (231. oldal.)

A könyv meghatározó kulcsszavai:
erkölcs, felelôsség és együttmûködés.
Meg kell említenem a szakmai vonatko-
zású kulcsszavakat is, nevezetesen: ôs-
honosság, biodiverzitás, fenntartható-
ság, tartamosság, klímaváltozás, ter-
mészetközeliség.

Találóak a fejezeteket bevezetô mot-
tók. A könyv 11 tézisszerû jegyzetét
méltán nevezhetjük igazgyöngyöknek!

A fejezetek közül a „Fûben-fában
karbon” címû IX. fejezet – legalábbis
számomra – újszerû és igazán meghök-
kentô. Egyrészt egy eddig téves „hie-
delmet” oszlatott el a fák és az erdôk
oxigéntermelését illetôen, másrészt pe-
dig az erdôtelepítés új értelmezést
nyert, azaz „már sok országban végez-
nek a szénlekötés érdekében erdôtele-
pítéseket” (206. oldal). E gondolathoz
kívánkozik dr. Radó Dezsô kertészmér-
nök, közgazdász megjegyzése, hogy
„az erdôtelepítés felgyorsítása... elsô-
rendû közérdek, mert csak így érhetô
el, hogy szén-dioxid-kibocsátásunkat
erdeink 10 százaléknál nagyobb mér-
tékben csökkentsék” (Népszabadság,
2001. április 25., 12. oldal).

A könyv XII. fejezete a felhasznált
gazdag irodalomjegyzéket tartalmazza.
A 290 forráshely megjelölése a szerzôk
alapos és széles körû forrásismeretét
reprezentálja.

A könyvajánlás összegzése:
– Dr. Somogyi Zoltán nevével fém-

jelzett Erdô nélkül? címû könyv az indu-
ló évezredbe berobbant sikerkönyv.
Idôszerû. Maradandó érték. Az aggoda-
lom, a féltés és a remény könyve.

– A könyv jelzés és jajkiáltás. Benne
vibrál Pál apostolnak a rómaiakhoz írott
levelében megfogalmazott gondolat,
hogy a „teremtett világ sóhajtozik és
vajúdik”. (Róm. 8:22)

– A könyv kétségbeejt, megdöbbent.
Kérdéseket hagy nyitva és gondolkodás-
ra késztet. Az erdôrôl ma már másként
és új módon kell gondolkodni, és az er-
dôben másként kell gazdálkodni. A sze-
mélyes felelôsség nem kerülhetô el.

– A könyv szemléletet formál, elkép-
zeléseket módosít és változtat. Rámutat
arra, hogy mit kell tenni. Önvizsgálatra
késztet: erdész vagy erdôgondnok?

– A könyv lelkesít, új ismereteket
nyújtó szellemi csemege tárháza. Gondo-
san kicsiszolt mondatok és világos stílus.

– A könyv összefogásra és közös
munkára szólít fel. „Ahhoz, hogy ne
maradjunk az erdô csodája nélkül,
nem nélkülözhetjük az együttmûkö-
dést” (241. oldal).

– A könyv szerzôinek tiszteletre mél-
tó az erdô iránti felelôssége, tisztelete
és alázata.

Az Erdô nélkül? jó hatással lehet a
sok kívánnivalót hagyó hazai és ala-

csony színvonalú erdôkultuszra,
erdôetikára és erdôtudatosságra, ökoló-
giai érzékenységre. Ajánlom a könyvet
mindazoknak, akiknek az erdô több,
mint nyersanyagforrás, akiknek az erdô
érték és szent, akikben megrendülést
váltott ki az erdôtalálkozás élménye,
akik komolyan veszik Habakuk próféta
figyelmeztetését, hogy „a Libánon (ti.
Libanon erdei) ellen elkövetett erôszak
visszaszáll rád” (Hab 2:1). Végül jól a
tudatunkba kell vésni a könyv záró-
mondatát: „...sokféleképpen lehet embe-
ri életet élni – egyféleképpen azonban
biztosan nem: erdô nélkül”.

Dr. Csötönyi József

Tájak, korok, múzeumok
Vastag borítékot hozott a posta. Benne
az ásotthalmi Tanulmányi Erdôt rész-
letesen bemutató kiadvány, amely a
Tájak, Korok, Múzeumok sorozat 693.
füzetecskéjeként jelent meg. Az igényes
kiadvány bemutatja a Tanulmányi Erdô
történetét, és részletesen ismerteti
növény- és állatvilágát. Az Andrési Pál
által szerkesztett füzetecske nemcsak a
szakiskola diákjainak ad tömör össze-
foglalót, hanem a kívülállót is a térség
felkeresésére serkenti.

*
A szakiskola a vadászattal kapcsolatos

ún. Szakmai füzeteket is kiadott. Az öt fü-
zetecske „Általános tudnivalók a vadászat-
ról”, „Nagyvadak”, „Apróvadak”, „Vadá-
szati módszerek és berendezések” és a
„Lôfegyverismeret” címmel jelentek meg.
Szerzôik a szakiskola tanárai, Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó, Börcsök József, Andrési
Pál, Zsiros Attila és Fûz József.

Megjelent a Tilia 
VIII. és IX. kötete

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Kar Növénytani Tanszékének
periodikája, a Tilia VIII. és IX. kötete lá-
tott napvilágot napjainkban. A VIII. kö-
tet emlékezôkötet, melyet Csapody Ist-
ván, Szodfridt István és Bartha Dénes
szerkesztett. „Mestereink. Ilyennek lát-
tuk ôket – Emlékmorzsák a közelmúlt
jeles botanikusairól” címmel 23, a XX.
században élt botanikusra emlékezik 12
tanítvány úgy, hogy életpályájuk mellett
az embert is bemutatják. 5 erdészbotani-
kusról (Fehér Dániel, Magyar Pál,
Majer Antal, Mátyás Vilmos, Tallós Pál)
is olvashatunk érdekességeket.

A IX. kötet válogatott tanulmányokat
tartalmaz. Járainé Komlódi Magda a
Kárpát-medence vegetációtörténetét

Könyvajánló
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mutatja be az elmúlt több, mint félmillió
évben, Kun András a hárshegyi ho-
mokkô vegetációjának monografikus
feldolgozását adja. Kevey Balázs és
Tóth Imre tollából az Alsó-Duna ártér
gyertyános-kocsányos tölgyeseirôl ol-
vashatunk, míg Batiz Eszter a körte
(Pyrus) nemzetség részletes feldolgozá-
sát jelentette meg. A sort e referátum
készítôjének két tanulmánya zárja a ha-
zai veszélyeztetett, ill. adventív fa- és
cserjefajokról.

A kötetek megrendelhetôk a Nö-
vénytani Tanszéken.

Dr. Bartha Dénes

W. Kausch-Blecken von Schmeling: 

Der Speierling
Saját kiadás, 2000.

A berkenyék megszállottja a göttingeni
professzor, dr. Wedig Kausch-Blecken
von Schmeling. Évtizedek óta propagál-
ja a házi és a barkócaberkenye felkaro-
lását, mely a védelmüktôl kezdve a sza-
porításukon, faanyaguk árverésén ke-
resztül a termésükbôl készült pálinka
kóstolásáig tart. Létrehozta a berkenyé-
ket támogatók körét, mely aktív tevé-
kenységet folytat e fafajok érdekében az
erdôgazdálkodás, faipar, természetvé-
delem és ismeretterjesztés terén.
Corminaria néven e fáknak szentelt fo-
lyóiratot alapítottak, mely évente két-
szer jelenik meg. De Kausch-Blecken
professzor külön köteteket is szentelt
szeretett fafajainak, elôbb a házi berke-
nye, majd a barkócaberkenye monográ-
fiája jelent meg saját kiadásban, esztéti-
kus és tartalmas megjelenésben. A nagy
érdeklôdésre való tekintettel a házi ber-
kenye monográfia most bôvített kiadás-
ban újra napvilágot látott, melyben im-
máron sok magyar vonatkozást is fel le-
het fedezni. Csak reménykedni lehet,
hogy nálunk is alakulnak majd támoga-
tó körök a ritka, értékes fafajok védel-
mére, s mi is felmutathatunk majd a fen-
tihez hasonló impozáns kiadványokat.

Dr. Bartha Dénes

Bartha Dénes: 

Veszélyeztetett erdôtár-
sulások Magyarországon
WWF füzetek 18. Budapest, 2001.

A WWF füzetek legújabb darabja elôszó-
val és irodalomjegyzékkel együtt 32 ol-
dal. Bartha Dénes mestere annak, hogy
ilyen szûkre szabott terjedelemben is sok
lényeges adatot és gondolatot közöljön.
A természetvédelemben az utóbbi évek-
ben a veszélyeztetett fajok mellett egyre

nagyobb szerepet kapnak a veszélyezte-
tett társulások. Ám a veszélyeztetett erdô-
társulásokat, a veszélyeztetettség fô okait
és a hatékony védelem érdekében java-
solt beavatkozásokat elôször ez a mû
foglalja össze. Megdöbbentô, hogy a 104
ôshonos hazai erdôtársulás közül 102 az
elsô négy kategóriába tartozik (megsem-
misült, megsemmisüléssel veszélyezte-
tett, aktuálisan veszélyeztetett vagy po-
tenciálisan veszélyeztetett). A kiadvány-
ból nemcsak azt tudhatják meg, hogy
melyik két hazai erdôtársulás nem veszé-
lyeztetett, de azt is, hogy milyen erdômû-
velési eljárásokkal lehet javítani a fenye-
getett társulások állapotán. Sorsuk csak
akkor fordulhat jobbra, ha biológus kuta-
tóktól a jogászokig több szakma képvise-
lôi segítik a korszerû természetvédelmi
szemlélet gyakorlati megvalósulását. Ám
ahhoz nem fér kétség, hogy a veszélyez-
tetett erdôtársulásokért a legtöbbet az er-
dészek tehetik.

Az ingyenes kiadványt a WWF Ma-
gyarország az érdeklôdôknek postán
megküldi (1124 Budapest, Németvölgyi
út 78/B).

Gadó György Pál

A természetszerû erdôk ke-
zelése, a kultúr- és a szár-
mazékerdôk megújítása

A KöM Természetvédelmi Hivatalá-
nak tanulmánykötetei 7.,

TermészetBÚVÁR Alapítvány Kia-
dó, Budapest, 286. oldal + VIII. táb-

la
A természetszerû erdôk kezelésének és
megújításának alapjai c. nyitófejezet
Sódor Márton és Temesi Géza munkája,
akik a természetközeli erdôgazdálkodás,
ill. erdôkezelés célját, jogi alapjait, felté-
teleit, a természetes állapotú erdôk jel-
lemzôit, mûködését, a gyakorlati vonat-
kozásokat tárják részletesen elénk. A
konkrét kezelési javaslatok alapját az a
24 erdôtársulás-csoport képezi, melyek-
kel az Erdészeti Lapok hasábjain már
megismerkedhetett a szakközönség, s a
hazánkból leírt – de a gyakorlatban ne-
hezen kezelhetô – 103 természetes erdô-
társulás összevonásából keletkezett. E
csoportok jellemzését megalkotójuk,
Bartha Dénes adja meg. Hiányosságként
talán az róható fel, hogy a komplex er-
dôszemlélethez nélkülözhetetlen állatvi-
lág bemutatása itt elmaradt. Mint ahogy
a szerzô is utal rá, a két évvel ezelôtt
megjelent Vörös Könyvbôl viszont pó-
tolható ez a hiány. Az erdôtársulás-cso-
portok jellemzése után a gyakorlatban
dolgozó, s írói vénával is rendelkezô

kollégák (Bodor László, Csépányi Péter,
Gencsi Zoltán, Szmorad Ferenc) taglal-
ják részletesen a kezelési módokat, lehe-
tôségeket. Külön alfejezetben értékelik
mindig a múltban és a jelenben alkalma-
zott erdôhasználati és erdômûvelési eljá-
rásokat, s szûrik le azok pozitív vagy ne-
gatív tapasztalatait. Úgyszintén külön al-
fejezetben kapunk áttekintést a javasolt
erdôgazdálkodási eljárásokról, ahol
rendszerint alternatív megoldások kerül-
nek bemutatásra. Minden fejezet végén
nagyon részletes ajánlott szakirodalmi
listával találkozunk, s hasznosnak bizo-
nyul a kislexikon is, mely a gyakorta
használt vagy megkerülhetetlen idegen
szavak feloldását adja. A kötet végén 17
színes fotó szolgál illusztrációként.

E referátum készítôje nem hallgat-
hatja el azt a szokatlan tényt, hogy a kö-
tetet – a szokásokkal ellentétben – 7
lektor (dr. Borhidi Attila, Haraszthy
László, dr. Koloszár József, dr. Madas
László, dr. Somogyi Zoltán, dr.
Standovár Tibor, Varga Béla) vélemé-
nyezte. Így több szakterület, a botanika,
ökológia, erdészeti tudományok, ter-
mészetvédelem részérôl csiszolták a
kéziratot, formálták a szemléletet. Kü-
lön kell még foglalkozni a könyv alcí-
mével is, amely egyben e mû küldteté-
sét is sugallja nekünk. Az <Átmenet a
természeti folyamatokra épülô erdôke-
zelés felé> azt jelenti, hogy a természe-
tes erdôdinamikai folyamatokra épülô
erdôkezelés az ország teljes, természet-
szerû erdôvel borított területén nem va-
lósítható meg egyszerre, az erdôgazdál-
kodás és az eddigi gondolkodás átállá-
sára van szükség. A szerzôk óhaja sze-
rint e könyv a megcsontosodott nézete-
inken kíván változtatni, s jelenlegi erdô-
gazdálkodásunkat konkrét kezelési ja-
vaslatokkal a végcél, a természeti folya-
matokon alapuló erdôkezelés felé sze-
retné elmozdítani.

Ma, amikor a társadalom szemében
egyre jobban felértékelôdik a természe-
tes erdô, amikor az ország faállo-
mánnyal borított területének felét sem
érik már el a természetszerû állomá-
nyok, amikor a gazdálkodás uniformi-
záló hatása miatt egyre jobban tapasztal-
ható az eljellegtelenedés, nagy érték egy
ilyen reformszemléletû mû. Ajánlható
minden, erdôvel közvetve vagy közvet-
lenül bánó személynek, minden erdôt
féltô és erdôt akaró honpolgárnak.

A könyv a TermészetBÚVÁR Alapít-
vány Kiadónál (1051 Budapest, Arany
János u. 25., T: 269-3765) vásárolható
vagy rendelhetô meg (ára: 1290 Ft).

Dr. Markovics Tibor


